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{  عـــــمــــان (أ ف ب) أعـــــلن وزيــــر
ن الـصـفـدي اخلـارجــيـة االردني أ
ان بالده على استعـداد للدخول في
مــــشــــاورات مع إســـــرائــــيل حــــول
إستـعادة اراضي الـباقـورة والغـمر
الـــتي كــان لــلــدولـــة الــعــبــريــة حق
ـــدة  25 عـــامـــا الـــتـــصـــرف بـــهـــا 
ـوجب مـلـحـقـات مـعـاهـدة السالم

وقعة بينهما عام .1994 ا
وقــال الـــصــفـــدي في مـــقــابـــلــة مع
الــتـلـفـزيـون االردني مـسـاء االثـنـ
"نحن جاهزون ومستعدون للدخول
في أي مشـاروات تطـلبـها اسـرائيل
ـــتــــلك احلــــجـــة إن فـــعــــلت ذلـك 
القـانونيـة والسيـاسية للـتعامل مع
ــوضـوع". واضــاف "انــنـا لم هــذا ا
نـتــلق أي طـلب رســمي لــغـايـة االن

للدخول في مشاورات".
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لك عبد الله وكان العاهل االردني ا
الـثــاني أكـد األحـد أن بالده أبـلـغت
إســرائــيل بــأنــهـا تــريــد اســتــعـادة
أراضي البـاقورة والـغمـر مؤكدا أن
"الـبــاقــورة والـغــمـر أراض أردنــيـة
ـارس وسـتــبــقى أردنـيــة ونــحن 

سيادتنا بالكامل على أراضينا".
وأكـد رئــيس الــوزراء االســرائــيـلي
بـنـيـام نـتـانيـاهـو تـبلغ احلـكـومة
اإلسـرائـيلـية الـقـرار األردني مـعلـنا
"سـنـفـتح مـفاوضـات حـول احـتـمال

تمديد االتفاق القائم".
وقال الـصفـدي "الدول تـتعـامل عبر
مـذكـرات رسـمـيـة وتـواصل رسـمي
فــاذا مـــا بــعــثت اســرائـــيل بــطــلب
ــــشــــاورات لــــلــــدخــــول في هــــذه ا
سـنـدخل مـتـســلـحـ في احـقـيـتـنـا
بــاتـــخــاذ الــقـــرار الــذي اتـــخــذنــاه
وضمن منهجيتنا الثابتة دائما في

حماية حقوقنا ومصاحلنا".
واكـد الـصفـدي "سـنتـعـامل مع هذه
ـــا يــــحـــقق الـــقـــرار ـــشـــاورات  ا
ـا ـلــحـقــ و االردني في إنـهــاء ا
يـحـمي مـصـاحلـنـا" مـشـيرا الى ان
"هذه االراضي لم تكن يوما مؤجرة

ولم يكن هناك تأجير".
وقـال الـصفـدي "نـحن مـارسنـا حـقا
قـانــونـيــا لـنـا في إتــفـاقــيـة الـسالم
الــتـي وقـعـت قــبل نــحـو  24 عــامـا
ـلـحـقـ والــتي اتـاحت في هـذيـن ا
احلق في انهائـهما ونـحن مارسنا
وتـصـرفـنـا ضـمـن حـقـنـا الـقـانـوني

والــسـيــاسي ومـارســنـا هـذا احلق
وتـصـرفـنـا ضـمـن حـقـنـا الـقـانـوني

والسيادي".
وحول ما اذا ستكون هناك ضغوط
اسرائيلية قال الصفدي "سنتعامل
ـــصـــلـــحـــة االردن" مع أي ضــــغط 
مشيرا الى ان "لكل قرار تداعيات".
وبــحـسب مالحـق اتـفـاقــيـة الـسالم
ـــوقــــعـــة في  26 تــــشـــرين األول ا
 1994 إعـــطـــاء حق الـــتـــصـــرف
ـدة 25 إلســرائـيـل بـهــذه األراضي 
عـامـا عـلى أن يتـجـدد ذلك تـلقـائـيا
في حـال لم تبـلغ احلكـومة األردنـية
بـرغـبـتـهــا اسـتـعـادة هـذه االراضي

دة. قبل عام من انتهاء ا
والـبـاقورة مـنـطقـة حـدودية أردنـية
تـقع شـرق نـهر االردن في مـحـافـظة
إربــد (شــمــال) تــقــدر مــســاحــتــهــا
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{ بيـروت (أ ف ب) - اعـتبـر رئيس
كـلـف سـعد احلـكـومـة الـلـبـنـانـيـة ا
احلـــــــريــــــري امـس الــــــثـالثــــــاء أن
االجـراءات التي اتـخـذتهـا الـرياض
فـي قـــضــــيــــة مـــقــــتل الــــصــــحـــفي
الــسـعــودي جــمــال خــاشـجــقي في
قنصلية بالده في اسطنبول "تخدم
ـا وصـفه مـسـار الـعـدالـة" مـنـدداً 

ملكة. بـ"حمالت مغرضة" جتاه ا
وقـال احلــريـري الــذي تـلـقـى دعـمـاً
بــارزاً من الـريــاض خالل مـســيـرته
الـــســيـــاســـيــة قـــبل أن يـــتـــعــرض
لضغوط كبيرة منـها ويُحتجز فيها
اضي وسط ظروف غامضة العام ا
ألســـبــوعـــ إن "االجـــراءات الــتي
ملكـة العربية السعودية اتخذتها ا
بــشــأن قــضــيـة الــصــحــافي جــمـال
خــاشـقــجي رحـمه الــله تـصب في
اإلطــار الـذي يـخـدم مـسـار الـعـدالـة

والكشف عن احلقيقة كاملة".
ورأى احلــــــريــــــري فـي بــــــيـــــان أن
"تـــــوجــــيــــهــــات خــــادم احلــــرمــــ
ـلك ســلــمـان بن عــبـد الــشـريــفــ ا
الـعـزيز مـن شأنـهـا أن تـضع األمور
في نصابها الصحيح وتساهم في
غرضة التي تتعرض رد احلمالت ا
ـمـلـكـة" مـؤكـداً أن "اسـتـقرار لـهـا ا
الـسـعـوديـة وسالمـتـهـا والـتـضامن
مـعـهـا مـسـألـة ال يـصح أن تـخضع
لــــــــلـــــــتـــــــردد حتـت أي ظـــــــرف من
الــظــروف".وبــعـــد تــســريب اإلعالم
بـشـكل مـتـواصـل تـفـاصـيل مـروعـة
حـول الـقـضـيـة كـانت هـذه الـرواية
الــــســـعــــوديــــة مـــوضع تــــشــــكـــيك
. وتساؤالت ال سيما ب الغربي
وأوقفت الـرياض  18شخـصاً على
ـحـاسـبة ذمة الـقـضـيـة مـتعـهـدة 
. كـمــا أعـفت مــسـؤولـ ـتــورطـ ا
أمـنـيـ من مـهـامـهم بـيـنـهم نـائب
رئيس االستخبارات أحمد عسيري
ــلــكي ــســتـــشــار في الــديــوان ا وا

برتبة وزير سعود القحطاني.
وتـأتي مواقـف احلريـري بـعد نـحو
عام مـن تقـد استـقالـته في الرابع
من تــشــرين الــثــانـي/نـوفــمــبــر من
رئـاسة احلـكومـة بـشكل مـفاجئ من
الرياض متهمـاً حزب الله الشيعي
وايران بـ"الـهيـمنـة" على لـبنان في
خــطــوة يــبــدو واضــحـا أنــهــا أتت

بضغط سعودي.
وبـــقي احلـــريـــري ألســـبــوعـــ في
الــريـــاض وسط ظــروف غـــامــضــة
لــيـغـادرهـا الى بــاريس ومـنـهـا الى
بيروت إثـر وساطة تـوالها الرئيس
ـانـويـل مـاكـرون الذي الـفـرنـسي إ
زار الرياض في الـتاسع من تشرين

الثاني/نوفمبر.
وفي أيــار/مـايــو أكــد مــاكـرون في

مـــقــابـــلـــة مع قــنـــاة فـــرنــســـيــة أن
احلريـري كان مـحتـجزاً وأن تـدخله
لـدى ولي الـعـهـد الـسـعـودي األمـيـر
محمد بن سلـمان حال دون حصول

"أزمة خطيرة" في لبنان.
ويــكــرر احلــريــري نــفـيـه أن يــكـون
احُتجز في الـسعودية أو أُرغم على
تقد استقالته من دون أن يكشف

تفاصيل ما حدث معه.
فـــيـــمــــا صـــرح وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
الـــســـعــودي عـــادل اجلـــبـــيــر امس
ــــة مــــثل قــــتل الــــثالثــــاء أن جـــر
خـاشــقـجي "يــجب ألّـا تــتـكــرر بـعـد
الـيــوم" مـتــعـهــدا بـإجـراء حتــقـيق

"معمق وشامل" في القضية.
وأكـد اجلـبيـر مـتـحدثـا لـصحـافـي

فـي جــاكـــرتـــا "الــتـــزام (الـــريــاض)
إجـــراء حتـــقــــيق مـــعــــمق وشـــامل
وكـــشف احلـــقـــيـــقـــة ومـــحـــاســـبــة
" واعـدا بـ"إرســاء آلـيـة ــسـؤولــ ا
وتـدابــيـر لـضــمـان عـدم تــكـرار أمـر

كهذا بعد اليوم".
b¹bMð Włu

وأثـار قـتل خـاشـقجي فـي قنـصـلـية
بالده فـي اسـطـنـبـول مـوجـة تـنـديد
دولية وأضرت بصورة الرياض في
العالم. تعهـد الرئيس التركي رجب
طــيب إردوغـان بــكــشف "احلــقـيــقـة
كــــامــــلـــــة" الــــثـالثــــاء حـــــول قــــتل
خــاشــقــجي. وأســقط األتــراك مــنـذ
البداية الرواية السعودية الرسمية
األولى التي أكدت خروج خاشقجي

من القنصلية حيا.
وكـشف مـصـدر قـريب من احلـكـومة

مــنـذ  6تــشــرين األول/أكــتــوبـر أن
الشـرطة على قـناعة بأن الـصحافي
"قـتل في الـقـنـصــلـيـة بـأيـدي فـريق
أرسل خــصـيــصًــا إلى اســطـنــبـول
وغادر في الـيـوم نفـسه" ويضمّ 15

سعوديًا.
وبـعـد  17يـومـاً من اإلنـكـار أقـرّت
الرياض السبت بأنّ خاشقجي قُتل
في قـنـصلـيتـهـا لكـنه قـالت إنه قتل
بــــاخلــــطــــأ عـــنــــد وقــــوع شــــجـــار
و"اشــتــبــاك بـــاأليــدي" مع عــدد من
األشـخــاص داخـلــهـا مـشــيـرة إلى

أنها ال تعرف مكان وجود اجلثة.
وقـال اجلـبـيـر إن "الـتـحـقـيق كـشف
عن نـقــاط تــبـاين بــ مـا نــقل ومـا
حــصل وبـالــتـالي  تــوقـيف 18
شخـصا الستجـوابهم وإقـالة ستة

مسؤول حكومي من مهامهم".
وأضــــاف أن الـــنـــيــــابـــة الــــعـــامـــة
"أصـدرت بـيـانـا بــهـذا الـصـدد" هـو
عــــلـى حـــد قــــولـه "األول في آلــــيـــة

طويلة".
وكـان الـرئــيس الـتـركي رجب طـيب
إردوغان قد تـعهد بكشـف "احلقيقة
كــامـلــة" حــول قــتل خــاشـقــجي في
قـنـصـليـة بالده في اسـطـنـبول في
ـة أثارت مـوجـة تـنديـد دولـية جـر
وأضــــرت بـــصــــورة الــــريـــاض في

العالم.
ويـلـقي إردوغـان كلـمـة اعـتـبارا من
ـان الـسـاعـة  8,45ت غ أمـام الــبـر
في أنقـرة خالل االجتمـاع األسبوع
لـنـواب احلـزب احلـاكم بـعـد ثالثـة
أسابيع على اختفاء خاشقجي منذ

تـوضـيـحـات الـريـاض بـعـدمـا كـان
نــدد األحــد بـ"أكـــاذيب" فــيــهــا. أمــا
مسـتشـاره وصهره جـاريد كـوشنر
فـقـال االثنـ إنه نـصح ولي الـعـهد
الـسـعـوديـة بـأن يـكـون "شـفـافا" ألن

"العالم يتفرج".
تحدث بـاسم حزب العدالة وأعلن ا
والـتـنـمـيـة احلــاكم في تـركـيـا عـمـر
تــشــيـلــيك اإلثــنـ أن عــمـلــيــة قـتل
خــاشـــقــجي " الـــتــخـــطــيـط لــهــا
بــوحـشــيـة" وأن "جــهـودا كــثـيــفـة"

بذلت إلخفائها.
وكـــــتب يـــــاســـــ أكـــــتـــــاي أحـــــد
مـسـتـشاري إردوغـان في صـحـيـفة
"يـني شـفق" أن الـرواية الـسـعـودية
"تعطي االنـطباع بـأنهم يسـتهزئون

بأجهزة استخباراتنا".
ــــــســـــؤول األمــــــني وأضـــــاف أن ا
السـعودي مـاهر عـبد الـعزيـز مترب
الـذي يـشتـبـه بـأنه قـاد عـمـليـة قـتل
خـاشـقـجـي اتـصل بـبـدر الـعـسـاكر
مـديـر مــكـتب االمـيــر مـحـمـد "أربع
ـة" بـيــنـهـا مـرة مـرات بـعــد اجلـر

على األقل من مكتب القنصل.
لــكن إردوغـان تــفـادى حـتى اآلن أن
يـهـاجم بـنفـسه مـبـاشـرة السـلـطات
الــســـعـــوديــة. ويـــرى الـــعـــديــد من
احملـــــلــــلــــ أنـه فــــضل تـــــســــريب
عـلومات عـبر الـصحافـة لتصـعيد ا

الضغوط الدولية على الرياض.
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وقدّم الصحافي عـبد القادر سيلفي
الذي يتم رصد مقـاالته في صحيفة
"حـريـيت" اليـومـيـة كونه مـقـربا من
الــســلـطــات اإلثــنــ مـا قــال إنــهـا
تفاصيل جديدة تدل على مسؤولية

األمير محمد.
وقـال إن خاشـقجي تـعـرض للـخنق
عـلى يـد فـرقـة اغتـيـال سـعـودية في
عــمــلــيــة اسـتــغــرقت نــحــو ثــمـاني
دقـائق. ثم قـام ضـابـط بـرتـبـة مـقدم
في قـسم الطب الـشـرعي السـعودي
بتقـطيع اجلثة إلى  15قطعة أثناء

وسيقى. االستماع إلى ا
ويـبـقى الـغـموض تـامـا حـول مـكان
اجلـثـة. وقـال سـيـلـفي إنـهـا لـم تـعد
في الـقنـصلـية بل أخـفيت في مـكان
مـا في اسـطنـبـول. وقامت الـشـرطة
الـتركـية بـعمـليـات تفـتيش من دون

أن تعثر على أي شيء حتى اآلن.
وأكـد وزيــر اخلـارجــيـة الــسـعـودي
عـادل اجلـبـيـر الـثالثـاء من جـاكـرتا
ــة مــثـل قــتل الـــصــحــافي أن جـــر
جـمـال خـاشـقجي "يـجب ألّـا تـتـكرر
بــــعــــد الـــيــــوم" مــــؤكـــدا "الــــتـــزام
(الــريـاض) إجــراء حتــقــيق مــعـمق
وشامل وكشف احلـقيقة ومـحاسبة

." سؤول ا

. االجمالية بحوالى ستة آالف دو
أما الـغمر فـمنطـقة حدوديـة أردنية
تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)
وتـبــلغ مـســاحـتــهـا حــوالى أربـعـة

كيلومترات مربعة. 
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الى ذلك حـذر مـساعـد األمـ الـعام
ـتـحدة لـلـشـؤون اإلنسـانـية لأل ا
مـــارك لـــوكـــوك بـــأن  14مــــلـــيـــون
شـخص قــد يـصـبــحـوا "عــلى شـفـا
اجملـاعة" خالل األشـهـر القـادمة في
الـيـمن في حال اسـتـمـرت األوضاع
عــلـى حــالــهــا فـي هــذا الــبــلــد في
مـذكـرة داخلـيـة سلـمت إلى أعـضاء

مجلس األمن الـ.15
ـــذكــرة الــتي  وكــتب لـــوكــوك في ا
حتـــــــمـل تـــــــاريخ  18 تـــــــشـــــــرين
األول/أكـــــــتــــــــوبـــــــر أن "الـــــــوضع

اإلنسـاني في اليـمن هو األسوأ في
ـئة من الـسـكـان مـا الـعالم. 75 بـا
يعادل  22مـليـون شـخص بحـاجة
إلى مـسـاعـدة وحمـايـة بـيـنهم 8,4
ماليـــــ في حـــــال انـــــعـــــدام األمن
الــغـذائي اخلــطـيــر وبــحـاجــة عـلى
توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة".
ـــســؤول الــذي ســـيــقــدم وأوضح ا
عـــرضـــا الــــثالثـــاء حــــول الـــوضع
اإلنــسـاني في الــيـمن أمــام مـجـلس
األمن "في أسـوأ احلـاالت قـد يزداد
5,6 ـــــقــــدار  عــــــدد  8,4ماليـــــ 
مـاليـ مـا يــرفع الـعــدد اإلجـمـالي
لألشــخـاص عـلى شـفـا اجملـاعـة في

اليمن إلى  14مليونا".
ي حذر وكـان برنـامج األغذيـة العـا
في  16تــشــرين األول بـأن اجملــاعـة
قـد تــطـال مـا يـصل إلى  12مـلـيـون

وشــدد لــوكـــوك عــلى أن مــواصــلــة
تقد الهبات الـسخية أمر أساسي
لـلــتـصـدي لـألزمـة وكـذلـك احلـفـاظ
على حركة وصول الواردات وحتى

رافئ. زيادتها عبر جميع ا
 ويـشـهــد الـيـمن مــنـذ الـعـام 2014
ـتــمــردين احلــوثــيـ حــربًــا بــ ا
ـــوالــيـــة لــلـــحــكـــومــة والـــقــوات ا
تصاعدت مع تدخل السعودية على
رأس حتـــــــالـف عـــــــســـــــكــــــــري في
عترف آذار 2015 دعما للحـكومة ا
ـتـمردين بـهـا دولـياً بـعـد سـيطـرة ا
على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وأوقع الــــنـــزاع فـي الـــيــــمن مــــنـــذ
آذار/مارس  2015أكـثـر من عـشـرة
آالف قــتــيل وتــســبب بــأســوأ أزمـة
إنـسـانـيـة في الـعـالم بـحسب األ

تحدة. ا

تـلقيت من احـد الزمالء يدعـوني للمـشاركة في "جـائزة الصـحافة الـعربية"
قبل. الدورة  18 التي تقام في دبي في كانون االول ا

اعــتــذرت فــورا ألن لي جتــربــة مــؤســفــة في الــعـام  2010 عــنــدمــا كـنت
مـرشحا للجائزة وكانت تـقام في قطر برعاية اجلامعـة العربية لكن حكومة
قـطـر الـغت قـبل يـوم واحـد عـددا من الـفـئات ومـنـهـا الـصـحـافـة التـي كنت

. رشح رشح الوحيد لها ووضعت اسماء قطري بدال من ا ا
× واليكم القصة

لتقى تلقيت في  2010-11-7 رسـالة من عبده محمد بالن االم العام 
ي كـرائد في مجال بدع الـعرب يبلـغني فيهـا باختيـاري لتكر الـرواد وا
لـتقى اخلامس في الدوحة من  27الى 29 الـصحافة الـعربية  وذلك في ا

تشرين الثاني  2010 برعاية أمير قطر وبدعم من اجلامعة العربية.
ال اعـرف كيف  اختيـاري لكني اطلعت عن طـريق االنترنت على الدورات
الـسابقة التي جرت في القاهرة ودمـشق وغيرها وشاهدت تقارير وصورا

بدع بحضور رؤساء الدول التي اقيمت فيها.  لتلك الدورات وتكر ا
وفــهــمت من بــعض الـزمالء ان اخــتــيـاري  عـن طـريق صــحــفـيــ عـرب
وعـراقيـ اخذوا بـنظـر االعتبـار دوري في تاسـيس وكالـة االنبـاء العـراقية
(واع) عـام  1959 وهي اول وكـالـة انبـاء عراقـية وثـاني وكالـة عربـية بـعد
ـصريـة (اش ا)  ودوري في تاسـيس احتاد وكـالـة أنبـاء الشـرق األوسط ا
وكـاالت االنبـاء العـربيـة (فانـا) عام 1974 اضـافة الى دوري فـي تاسيس
وكـالـة االنـبـاء الـوطـنـية الـعـراقـيـة (نـيـنـا) عام  2005 والـتي كـنت في ذلك
ــفـــوض و كــذلك اهــتـــمــامي وتــخــصـــصي في اخلــبــر الــوقـت مــديــرهــا ا

الصحفي.
وافقة × ارسلت ا

ـساعـدة الـفنـانة كـتـبت لالم الـعـام شاكـرا كـما شـكـرت االميـنه الـعامـة ا
سـمـيحـة ايـوب التـي كنت اعـرفـها مـنـذ عمـلي في الـقـاهرة في سـبـعيـنـيات

اضي وارسلت لألم العام موافقتي. القرن ا
ديري وكاالت االنـباء في اسيا ودول ؤتمـر  كـنت في تلك الفـترة مرتبـطا 
الـباسـفيك OANA يـعقـد في اسطنـبول  قبل ايـام من موعـد ملتـقى قطر
ـؤتمر فـطلبت ان يـرسلوا لي ورتـبت اموري للـذهاب الى قطـر بعد انـتهاء ا

لتقى وقد  فـيزا الدخول وكذلك اسم الفندق الذي اكون فيه خالل ايام ا
لتـقى كل النفـقات عدا لتـقى ان تتحـمل ادارة ا ـا كان من شـروط ا ذلك و
بـدعون ودون الدخول اجـور الطائـرة فتكـون على الدولـة التي ينـتمي لـها ا
في دوامــة الــدولــة قــطــعت تــذكــرة ســفــر عــلى حــســابي الى الــدوحــة من

اسطنبول والعودة من الدوحة الى دبي.
ـلتقى عن وكاالت االنـباء عمومـا والعربية واعـددت محاضرة اللـقائها في ا

ثم العراقية.
× مفاجأة قبل يوم

ـطار تـلـقيـت مفـاجـأة على يـوم  26 صـبـاحـا وكنت اسـتـعـد للـذهـاب الى ا
شكل رسالة من االم العام للملتقى مؤرخة في اليوم السابق جاء فيها:
 نـرجو االحاطة بان دولـة قطر قررت في اللـحظات االخيرة رفض اجملاالت

التالية االذاعة والتلفزيون  الصحافة  الشخصيات العامة)
وحـيث ان مجال مـشاركتـكم من اجملاالت الثالثـة التي استـبعدت  في هذه
الــدورة فـانـنــا نـقــدم  االعـتـذار الــكـامل عن عــدم امـكــانـيـة اســتـضــافـتـكم
كم في هـذه الـدورة واننـا اذ نـعتـذر لكم عـن هذا االمـر اخلارج عن وتـكـر
ارادتـنا فـنرجـو  تقـدير مـوقفـنا وبـناء عـلى اجتـماع الـلجـنة الـعلـيا الـطار
تـقرر اعتمـاد مشاركتكـم رسميا في الدورة الـقادمة ان شاء الـله وتفضلوا

بقبول  فائق الشكر والتقدير / التوقيع- عبده محمد بالن.
وهكذا خسرت غير نادم التكر كما خسرت اجور الطائرة الى الدوحة. 
لـتـقى  تـكر  9 من الـعـراقـيـ من غيـر الـصـحافـة هم حـمـيد وخـالل ا
الـرمـاحي وعـمـران الـتـميـمي وجـواد الـشـكـرجي وإبـتسـام عـبـاس ومـحـمد
األعـرجـي وحـمـيـد مـنــصـور ومـحـمـود أبــوالـعـبـاس وعـمــاد بـهـجت وخـالـد

بارك. ا
× تكر  30قطريا

امـا تـكـر الـقـطـريــ الـذين لم يـدخـلـوا في مـنـافـسـة مع غـيـرهم فـقـد بـلغ
ـثلون ـطربون 6   ـمثلون 2 ا ـسرحيون 2 ا عددهم   30 شـخصا هم ا

ؤرخ 5 في التلفزيون 11 فنانون تشكيليون 4 ومن الشعراء وا
لتقى الذي لم يعقد  *ا

ي فيه  في لـيبـيا لـتقى الـسادس الـذي يتـم تكـر وكـان يفـتـرض ان يقـام ا
لـكن الـظروف الـسـياسـية حـالت دون ذلك واخـيرا تـلـقيت رسـالـة من مهـند
بالن يـبـلـغـني  بتـعـرض والـده عـبده بالن (االمـ الـعـام لـلمـلـتـقى) حلادث
ســـيــر أثــنــاء عــبـــوره الــطــريق فـي الــقــاهــرة في  30/8/2012 وظل في
غــيـبـــــوبـة حـتى تـاريخ  22/9/2012حـ تـغـمـده الـله

برحمته.
لـتقيات وبـعد هذا اقـول بصراحـة انا لم أعد اثـق با

او مهرجانات التكر وما اكثرها في العراق.

»—»÷∫ جانب من االراضي االردنية في الباقورة والغمر
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شخص خالل االشهر القادمة.
ــــذكـــرة الـــتي وقــــال لـــوكـــوك في ا
اطـلـعت علـيـهـا وكالـة فـرانس برس
االثــنــ إن "األزمـــة الــغــذائــيــة في
اليمن على ارتباط مباشر بالنزاع".
 وذكـر بـهـذا الـصـدد سـعـر الـبـنزين
ــئــة الــذي ارتــفع بــنــســبــة "45 بــا
والــريــال الـــذي "تــراجــعت قــيــمــته
ـئـة مـقـابل الـدوالر" بـنـسـبـة 47 بـا
مشيرا إلى أنه "منذ أيلول/سبتمبر
ــئــة مـن قــيـــمــته (...) فـــقــد 20 بـــا
ووطـــأة هـــذا الــتـــراجع فـي قــيـــمــة
الـعـمـلـة يـطـال جـميـع العـائالت في
الـيـمن". وأضــاف أن "أكـبـر عــمـلـيـة
إنـسـانـيـة جتـري" في الـيـمن مـؤكدا
أن "أكـثـر من  200 شـريك يـقـدمـون
ساعدة واحلماية" من خالل خطة ا

إنسانية دولية. 
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هلسنكي

عـلى مدى ستـة عشرعـاما   كان اجلـميع ينـتظر  وفي االنـتخابـات االخيرة
شاركة ومارافقها من شكوك شبه مؤكدة بالتزوير  ورفض شعبي واسع با
واطـنـة الـقـوية  إال إن االنـتـظار عـلى أمل الـتـغـيـير  وتـأسـيس لـبـنـاء دولـة ا
ـهابـة كـان واحدا من امـال النـاس  واألمل األخـر الذي اليـقل اهـميـة  هو ا
ذهـبية والـعرقيـة  كانت تـلك االمال ومايـرافقهـا بعد مـغادرة احملاصـصة وا
إذن احـترام العراق وتلبية جزءا من رغبات الناس في البناء والتعمير . ستة
عـشر عاما واجلميع ينـتظر من الهور للـمدينة  دون ان يتحـقق شيئا  وقلنا
الـي  مضـافـا لهـمـا احملاصـصـة  حتـما ـسـلح وا إن مـنظـمـتي االرهاب  ا
سـتـنـدحـر ســيـمـا بـعـد احلـراك الـشـعــبي الـواسع  ومـواقف كل االطـرالاف
ـسـلح ــطـالب الـشــعـبـيـة . في حــقـيـقـة األمــر االرهـاب ا ــسـتـجـيــبـة لـهـذه ا ا
االحـتاللي قد اندحـر بتضحـيات االف العراقـي  بقي االخـطر هو االرهاب
نهـوب ببناء سلطة ـالي واالبتزاز الطائفي العـرقي . الكل حتدث الناهب وا ا
تفق عـلية صالحـية تـشكيل حـكومة من وطـنية قـوية واعطـاء رئيس الـوزراء ا
الـتكنوقراط أو حـكومة وطنية يـختار شخصـياتها رئيس الـوزراء ويتحمل هو
دن ـضي بـبرنـامج الـبـناء واخلـدمـات وتـعـميـر بـغـداد وا ـسؤولـيـات لـكي  ا
ـواطـنة . ال الـعـام وحـقوق ا اخملـربة ويـحـد من افـة الـنهب والـتـحـايل علـى ا
لـكنـه على وفق اجملـريـات الـسـياسـيـة الـراهـنة  فـأن عـودة حـلـيمـة لـعـاداتـها
ـسيـطرة على االوضـاع القـائمة فـبعض االطراف إن لم ة الزالت هي ا الـقد
تـكن جلـهـا تريـد حـصصـا في الـتشـكـيلـة الـوزارية  وهـذه االطـراف تتالعب
بـصيغ التشكيلة الـوزارية  فتارة تطرح هي من تمتـلك عناصر التكنوقراط 
وتـارة اخرى هي من فازت وتـريد حصتـها من هذا الـفوز . هذا الوضع دفع
زاد احمللي لكي تـفق عليـة أن يطرح فكـرة األستيـزار في ا بـرئيس الوزراء ا
ذهبـية والعرقية  وحسب مانقل يـتجنب الضغوط السياسـية والشخصية وا
ـشاركـة في احلـكـومة  ـئـات يـطلـبـون ا مـوقعـه االلكـتـروني اخلـاص  جاء ا
ـعـاصـر  فهي وهـذه الـفكـرة كـمـا نـعـتقـد هي االولى فـي التـاريخ الـعـراقي ا
تـعبر عـن مدى تكـالب هذه الـكيـانات واالحزاب عـلى  السـلطـة  وتكشف في
ذات الـوقت ليس هنـاك رغبـة في انتقـال العـراق حلالتـه الطبـيعـية كقـوة بناءة
كـننا السؤال اين كانت تلك االحزاب داخـليا وفي احمليط اخلارجي  وهنا 
اضـيـة ..? كان والـكتل من تـوكـنقـراطـيـة ازالمهـا طـيلـة  الـسنـوات الـطويـلـة ا
ـواقف الـتي سبـقت االنتـخابـات  بـان تغـييـرا حقـيقـيا الـشعب يـراهن على ا
سـيتحـقق  وسيـتحـقق اجلزء االكـبر من مـطالب اجلمـاهيـر  ولكن تـشوفات
ـراقبـ بـان الـوضع الراهـن لن يخـتـلف كـثيـرا عـمـا سبـقه  وان الـتـنافس ا
ـناصب الـوزاريـة سـيتـغـلب عـلى ضرورات الـوطـنـية فـي بنـاء الـدولة . عـلى ا
كلف ليس مستعدا أن يكون كبش الفداء من اجل نـعتقد إن رئيس الوزراء ا
كـيانات سياسية اليهمها سوى السـلطة . ونعتقد يتوجب على رئيس الوزراء
ان يـكـون واضحـا بـيـنه وبـ الشـعب فـإذا عـجـز عن حتـقـيق سلـطـة وطـنـية
بـاختياره وبكفـاءات وازنة وامينة ومـخلصة في عمـلها  أن صارح الشعب 
وإذا كـان حزبا من االحزاب أو كيـانا سياسيـا بعينه يصـر على احملاصصة
بـحجـة حقه االنـتخـابي فالبد من جتـاوزه وتشـكيل احلـكومة 
ؤلم يتحـول الى ثورة شعـبية  وال أحد من فـاالنتظـار ا
ـكن أن يـحـسب االنـتـظار كل الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة 
ـؤلـم اسـتــسالم . فــالـعــراقــيـون مــعـروفــون بــتـراكم ا
الــغــضب  واخلــشــيــة كل اخلــشــيــة من احلــلــيم إذا

غضب ..  
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دخــوله قـنـصـلــيـة بالده في الـثـاني
من تــشـريـن األول/أكـتــوبــر إلتــمـام

معاملة إدارية.
وسـيبـدأ إردوغان كـلـمته بـعد ثالث
ســـاعــات عـــلى افـــتــتـــاح الــريــاض
مــؤتــمــرا اقـتــصــاديـا تــعــول عــلـيه
الســتـــقــطـــاب اســتـــثــمـــارات وقــد
انــسـحب مـنه مــسـؤولـون ورؤسـاء
شـــركـــات عـــلى إثـــر قـــضـــيـــة قـــتل

خاشقجي.
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وعـشــيـة كــلـمــة إردوغـان وافــتـتـاح
ــؤتـــمــر اســـتــقـــبل ولي الـــعــهــد ا
السـعودي األمـير محـمد بن سـلمان
فـي الـــــريــــــاض وزيـــــر اخلــــــزانـــــة
األمـيـركـي سـتـيفـن مـنـوتـشـ الذي
كان ب الذين ألغـوا مشاركتهم في
ــتـــحـــدث بــاسم ــؤتـــمــر. وقـــال ا ا
الرئاسـة التركية ابـراهيم كال في
مــؤتــمـــر صــحـــافي اإلثــنـــ "مــنــذ
الـبــدايـة خط رئــسـيــنـا واضح: لن
يبـقى سرّ بشـأن هذه القضـية. على
ـســتـوى الـقـضـائي سـنـذهب إلى ا
عـمق هـذه الـقـضـية. هـدفـنـا األخـير

هو الكشف عن كل جوانبها".
وأضـاف أن تـركـيـا ال تـودّ أن تـضـرّ
هذه القـضية الـتي صدمت اجملتمع
الـدولي بـعـالقـاتـها مـع الـسـعـودية
الــتي وصـــفــهـــا بـ"دولــة شـــقــيـــقــة
وصديقـة" و"بالتالي فـإن السلطات
السعـودية تتـحمل مسؤولـية كبرى
فـي إلــــقـــــاء الــــضـــــوء عــــلـى هــــذه

القضية".
واعـتــبـر وزيـر اخلــارجـيــة الـتـركي

مولـود تشـاوش أوغلـو الثالثاء أنه
ـهم" أن تـكـون الـريـاض أقرت من "ا
بـــقــتل خـــاشــقــجـي "ولــو جــاء ذلك

متأخرا".
وأسقط األتراك منذ البداية الرواية
الـسـعـوديـة الــرسـمـيـة األولى الـتي
أكـــــدت خـــــروج خـــــاشـــــقـــــجـي من
الــقـنــصـلـيــة حـيــا. وكـشـف مـصـدر
قـريب من احلـكـومـة مـنذ  6تـشرين
األول/أكــتـــوبــر أن الــشـــرطــة عــلى
قــنـــاعــة بــأن الــصــحـــافي "قــتل في
الـــقــنــصــلــيـــة بــأيــدي فــريق أرسل
خصيـصًا إلى اسطـنبول وغادر في

اليوم نفسه" ويضمّ  15سعوديًا.
ودعـا إردوغان في حـينه الـسلـطات
الـسـعــوديـة إلى تـقــد أدلـة تـثـبت

أقوالها.
وبـعد  17يـوماً من اإلنـكـار أعـلنت
الريـاض الـسبت أنّ خـاشقـجي قُتل
في قنصلـيتها لكـنها قالت إنه قتل
بـــاخلــــطــــأ عــــنــــد وقــــوع شــــجـــار
و"اشــتـــبــاك بــاأليـــدي" مع عــدد من
األشـخــاص داخـلــهــا مـشــيـرة إلى

أنها ال تعرف مكان وجود اجلثة.
وأوضـحت الريـاض أن الـعمـلـية لم
جتر بـأوامـر من السـلطـات ولم يتم
إبالغ ولي الـعـهـد األميـر مـحـمد بن
سـلـمان بـهـا. وبعـد تـسريب اإلعالم
بـشـكل مـتـواصـل تـفـاصـيل مـروعـة
حـــول الــقـــضـــيـــة بـــاتت الـــروايــة
الــــســـعــــوديــــة مـــوضع تــــشــــكـــيك
. وتساؤالت ال سيما ب الغربي
وقــال الــرئــيـس األمــيــركي دونــالــد
تـرامب االثـنـ إنه "غـيـر راض" عن
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