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خبراء سياسيون لـ «تلفزيون صوت العرب»:

الرياض وبغداد إلى مرحلة تاريخية مثمرة
الحامد :الرياض حريصة على إنقاذ الشعب العراقي من الدمار االقتصادي

الشمري :العالقات السعودية  -العراقية تدخل مرحلة تأسيسية جديدة
كتب �أحمد يون�س:
ق��ال �أ���س��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
ال��دك��ت��ور �إح�����س��ان ال�����ش��م��ري� ،إن
العالقات ال�سعودية – العراقية
دخلت مرحلة ت�أ�سي�سية جديدة،
رمبا جاءت مت�أخرة ولكنها باتت
�أف�ضل من ال�سابق ،الفتا �إل��ى �أن
العراق يرى انه بحاجة �إلى ا�صالح
عالقاته ال�سيا�سية باملنطقة خا�صة
يف ظل الظروف التي مر بها ل�سنوات
طويلة �شهدت غياب ًا عن ال�ساحة
ال�سيا�سية.
و�أ���ض��اف خ�لال لقاء له على قناة
«�صوت العرب» ،بربنامج «ملفات
و�آراء» ،م��ع الإع�لام��ي حممد مال
الله� ،إن م�صلحة العراق تكمن يف
ا�ستتباب الأم��ن ورب��ط امل�صالح،
والعراق االن ينطلق من �أجل تربيد
ال��ع�لاق��ة امللتهبة ب�ين الريا�ض
وط��ه��ران ،وه��و ي��درك ان احل�صول
على م�ساحة م�شرتكة بني ال�سعودية
و�إيران �سينعك�س ايجاب ًا على بغداد.
وبني ال�شمري �أن زيارة رئي�س وزراء
العراق عادل عبد املهدي الأخرية
�إل��ى طهران لها دالالت ع��دة منها
حر�ص بغداد على تقريب وجهات
النظر بني الريا�ض وطهران.
و�أو�ضح �أن الزيارة التي قام بها
رئي�س وزراء العراق الأخ�يرة �إلى
اململكة العربية ال�سعودية ،تعك�س
رغبة متبادلة للتقارب يف ظل تباين
الآراء وتخفيف ح��دة االحتقان،
م�شري ًا �إلى �أن �إيران تراقب ا�ستقطاب

• �إح�سان ال�شمري

• فوزي ال�سمهوري

• فهيم احلامد

السمهوري :التكامل االقتصادي يرفع
نسب النمو في الدول العربية

ال�سعودية للعراق وعملية التقارب
فيما بينهما ،وه��ذا يفتح املجال
للتقارب العراقي م��ع املنظومة
اخلليجية التي متثل ثق ً
ال اقت�صادي ًا
قوي ًا.
م��ن جهته �أك��د املحلل ال�سيا�سي
واالقت�صادي د .فوزي ال�سمهوري،
ان العالقات بني دول اجل��وار �إذا
كانت �إيجابية تنعك�س ايجاب ًا على
الوطن العربي ،وت�ضيف الى البيئة
االقت�صادية مناخ ًا منا�سب ًا �سواء يف

القطاع العام او اخلا�ص ،الفت ًا �إلى
�أن العالقات ال�سيا�سية تفتح جماالت
كبرية لال�ستثمار ،م�ؤكد ًا ان التكامل
بني ال�سعودية وال��ع��راق والأردن
يجعلها مراكز �إقليمية باملنطقة
ويدفع عجلة االقت�صاد العربي �إلى
الأم���ام .و�أ���ض��اف خ�لال اللقاء �أن
التكامل يرفع ن�سب النمو يف الدول
الثالث� ،إ�ضافة الى رفع ن�سب منو
الدول العربية ودول اجلوار.
و�أ���ش��ار �إل��ى ��ضرورة ان�شاء ر�ؤية

• حممد مال الله

ا�سرتاتيجية اقت�صادية يف املنطقة
جتعل بالدنا متلك قرارها ال�سيا�سي،
و���ض��خ اال�ستثمارات االقت�صادية
يدعم ذلك القرار ال�سيا�سي ،يف ظل
ا�ستهداف الدول النفطية خارجي ًا،
م�ؤكد ًا ان املواطن العربي عندما
ي�شعر بان اال�ستثمار العربي يوفر
له �سبل الأمان �سيدفعه بنف�سه للدفاع
عن �أمن املنطقة و�أمن الدول العربية
من �أي ا�ستهداف خارجي.
فيما �أكد نائب رئي�س حترير �صحيفة

عكاظ فهيم احلامد� ،أن ال�سعودية
ترتكز يف �رشاكتها اال�سرتاتيجية
مع العراق على �إعادته �إلى ا�صوله
احلقيقية وج����ذوره الطبيعية،
واالب���ت���ع���اد ع���ن ال���ت���دخ�ل�ات يف
�ش�أنه الداخلي ،وكذلك الوقوف
�أم���ام حم���اوالت حتويل ه��ذا البلد
الأ�صيل �إلى موطن للنزاع الطائفي
والعقائدي.
و�أو�ضح �أن الريا�ض عندما �أعادت
عالقاتها مع العراق حر�صت على

كوريا الشمالية :اختبار سالح تكتيكي جديد

انقاذ ال�شعب العراقي من الدمار
االق��ت�����ص��ادي ال���ذي ط��ال املواطن
العراقي ،م�شري ًا �إلى �أن ال�سعودية
تدعم بغداد ومازالت تدعم مببالغ
تزيد عن مليار دور ،بل وت�سعى
اململكة الى جناح العراق يف حتقيق
�أمنه بعيد ًا عن �أي تدخالت خارجية،
لتنه�ض بغداد من كبوتها ،الفتا �إلى
ان التقارب اخلليجي يدعم ويعزز
من دور العراق الإقليمي.
وبني �أن الزيارات تناولت تعزيز

العالقات ال�سعودية  -العراقية يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية
والأمنية ،وهناك زيارات متتالية بني
الطرفني يقودها كبار امل�س�ؤولني،
وفيها مت توقيع عدد من االتفاقيات
املهمة التي تعزز العالقات يف �شتى
املجاالت ،وفيما يتعلق باجلانب
الإيراين� ،أ�ضاف :يجب �أن نتفق على
�أن طهران عامل هدم داخل العراق،
ونحن ن�أمل ان يعود العراق �إلى
حميطه اخلليجي والعربي.

بيونغ يانغ :بومبيو ال يصلح
للتفاوض

ذك��رت و�سائل �إع�لام حكومية ،ام�س �أن كوريا ال�شمالية مل
تعد تقبل مب�شاركة وزي��ر خارجية �أمريكا ،مايك بومبيو يف
املفاو�ضات النووية معها على الإطالق .ووفقا لو�سائل الإعالم
الكورية ال�شمالية ،دعت بيونغ يانغ الأمريكيني لإ�رشاك �شخ�ص
«�أكرث حر�صا ون�ضجا يف التوا�صل مع املراجع» املخت�صة ،خالل
�أي مفاو�ضات ب�ش�أن برناجمها النووي .وكان وزير اخلارجية
الأم�يرك��ي ،قد و�صف يف � 10أبريل احل��ايل ،الزعيم الكوري
ال�شمايل ،كيم جونغ �أون ،بـ»الطاغية».
وجاء و�صف بومبيو الذي زار بيونغ يانغ �أكرث من مرة ،واجتمع مع
الزعيم الكوري ال�شمايل� ،أثناء رده على �س�ؤال طرحه �سناتور خالل
جل�سة ا�ستماع للجنة الفرعية يف جمل�س ال�شيوخ ،وبعدما ّ
ذكره ب�أنه
و�صف الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو ب�أنه «طاغية»� ،س�أله
حول ما �إذا كان هذا الو�صف ينطبق على كيم جونغ �أون ،ف�أجاب:
«نعم �إنه طاغية» .من جهة ثانية ،نقلت وكالة الأنباء الكورية
ال�شمالية الر�سمية �أي�ضا عن كوون جونغ جون ،امل�س�ؤول البارز
بوزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية قوله« :ال ميكن لأحد التنب�ؤ»
بالو�ضع يف �شبه اجلزيرة الكورية� ،إذا مل تتخل الواليات املتحدة
عن «ال�سبب اجلذري» الذي �أرغم بيونغ يانغ على تطوير برناجمها
النووي ،دون �أن يو�ضح ما يق�صده بال�ضبط بهذه العبارة.

• الزعيم الكوري ال�شمايل م�ستعر�ض ًا ال�سالح اجلديد

ذكرت وكالة الأنباء الكورية املركزية� ،أن
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون �أ�رشف
على اختبار نوع جديد من الأ�سلحة املوجهة
التكتيكية.
ومل حتدد الوكالة ماهية ال�سالح بال�ضبط ،
لكن «التكتيكية» تعني �سالحا ق�صري املدى،
على عك�س ال�صواريخ البالي�ستية بعيدة املدى
التي اعتربتها الواليات املتحدة تهدد �أمنها.
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أن ال�سالح اجلديد يت�صف
بـ «منط غريب يف نظام التوجيه» ،وله «ر�أ�س

حربي قوي».
ويعد هذا االختبار الأول منذ القمة الثانية
ب�ين الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ترامب،
والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون يف
هانوي ،التي انتهت دون التو�صل �إلى اتفاق
يف فرباير املا�ضي .من جانبها قالت �صحيفة
«الغارديان» الربيطانية� ،إن ال�سالح �سيزيد
من القوة القتالية للبالد ،مو�ضحة �أن هذا
�أول اختبار عام للأ�سلحة النووية منذ انتهاء
القمة الثنائية الأخرية بني الواليات املتحدة

• �سالح كوري �شمايل

الأمريكية وكوريا ال�شمالية التي انتهت فيما
يبدو دون اتفاق.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن و�سائل الإعالم الكورية
مل تك�شف املزيد من التفا�صيل ح��ول هذا
ً
�صاروخا �أو قنبلة �أو
ال�سالح ،وما �إذا كان
�شيئ ًا �آخر ،لكن كلمة تكتيكي تعني �أنه �سالح
ً
�صاروخا بالي�ست ًيا؛
ق�صري املدى �أي �أنه لي�س
لأنه من النوع بعيد املدى الذي ينظر �إليه
على �إنه تهديد للواليات املتحدة.
و�أ�شارت �إلى �أن البيت الأبي�ض والبنتاغون

ووزارة اخلارجية الأمريكية رف�ضوا التعليق
خ�صو�صا �أن التدريبات ت�أتي
على هذا احلدث،
ً
بعد �ساعات قليلة من �إعالن كوريا ال�شمالية
�أنها ال ترغب يف ا�ستمرار مايك بومبيو وزير
اخلارجية الأمريكي يف املحادثات النووية.
وقالت الوكالة الر�سمية الكورية« :ال ميكن
لأحد التنب�ؤ مبا قد يحدث يف �شبه اجلزيرة
الكورية� ،إن مل تتخل الواليات املتحدة عن
ال�سبب اجلذري الذي �أرغم بيونغ يانغ على
ا�ستمرار برناجمها النووي»

الهند 155 :مليون ناخب في المرحلة
الثانية من االنتخابات

• طوابري االنتخابات يف الهند

ب���د�أ الناخبون يف ج��ن��وب الهند
ي�صطفون يف وق��ت مبكر من ام�س
اخل��م��ي�����س ،ب��امل��رح��ل��ة الثانية
من االنتخابات العامة ال�ضخمة
املتعاقبة ،التي حتاول فيها �أحزاب
املعار�ضة منع رئي�س ال���وزراء
ناريندرا م��ودي من الفوز بفرتة
والية ثانية.
يذكر �أن هناك �أكرث من  155مليون
�شخ�ص م ��ؤه��ل�ين للت�صويت يف
املرحلة الثانية ،التي تغطي 95
دائ��رة انتخابية يف  12والي��ة مبا

يف ذلك �أج��زاء من جامو وك�شمري
امل�ضطربة ،حيث ي�ضم الربملان
الهندي  545ع�ضوا.
وح�صل حزب بهاراتيا جاناتا على
�أغلبية �ساحقة يف االنتخابات العامة
ال�سابقة يف عام  ،2014وجزئية من
خالل الفوز بانت�صارات كا�سحة يف
�ست والي��ات �شمالية والتي منحت
احل��زب  % 70من جميع مقاعده،
كما قال نيالجنان �سريكار �أ�ستاذ
م�ساعد يف جامعة �أ�شوكا بالقرب من
العا�صمة ،نيودلهي.

الصين تدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات التنموية للدول النامية
دعا مندوب ال�صني الدائم لدى الأمم املتحدة ما
ت�شاو �شيوي املجتمع الدويل �إلى تقدمي مزيد من
امل�ساعدات التنموية للدول النامية.
وقال �شيوي  -يف كلمة �أم��ام منتدى للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة
حول التمويل من �أج��ل التنمية نقلته و�سائل
�إع�ل�ام �صينية ام�س اخلمي�س � -إن��ه ينبغي
ا�ستخدام التعاون بني بلدان ال�شمال واجلنوب

كقناة رئي�سية لتمويل التنمية ،وااللتزام مببد�أ
م�س�ؤوليات م�شرتكة ولكن متباينة ،م�ؤكدا
�رضورة زيادة الدعم املقدم من الدول املتقدمة
للدول النامية من حيث ر�أ�س املال والتكنولوجيا
وبناء القدرات ،وتن�سيق امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية م��ع ال��ظ��روف الوطنية اخلا�صة
واالحتياجات الفعلية للبلدان النامية.
و�أ�ضاف �أن البلدان النامية يجب �أن ت�سعى �أي�ضا

�إلى تعميق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
وتعزيز التنمية امل�ستدامة ،داعيا �إل��ى �أخذ
احتياجات البلدان النامية يف االعتبار و�إعطاء
الأولوية للق�ضاء على الفقر ،والبنية التحتية،
وال�صحة ،والتعليم عند توجيه �أموال التنمية،
خا�صة و�أن متويل التنمية هو املفتاح لتنفيذ
جدول �أعمال الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
للعام .2030

وتابع �شيوي ب���أن هناك حاجة �إل��ى العمل
باجتاه اقت�صاد عاملي مفتوح وجمتمع ذي
م�ستقبل م�شرتك للب�رشية ،مع احلفاظ بقوة
على التعددية والنظام التجاري متعدد الأطراف
يكون حموره منظمة التجارة العاملية ،ورف�ض
الأح��ادي��ة واحلمائية التجارية ،وحت�سني
احلوكمة االقت�صادية العاملية ،وتهيئة بيئة
خارجية مواتية لنمو البلدان النامية.

باكستان  :مسلحون

يخطفون حافلة  ...ويقتلون
 14مسافراً «على الهوية»
�أفادت و�سائل �إعالم باك�ستانية
ب�أن م�سلحني قتلوا � 14شخ�صا
بعد اخ��ت��ط��اف حافلة رك��اب
جنوب غربي البالد.
ونقلت وكالة «روي�ترز» عن 4
قنوات تلفزيونية حملية �أن
حافلة ركاب كانت يف طريقها
م��ن م��دي��ن��ة ك��ارات�����ش��ي �إل��ى
مدينة ك��وادر ،اختفت �صباح
ام�����س اخلمي�س م��ن الطريق
ال����سري��ع ال�����س��اح��ل��ي ال���ذي
يربط املدينتني .و�أ�ضافت
�أن الناجني قالوا لل�رشطة �إن
اخلاطفني امل�سلحني قتلوا عددا
من الركاب بعد حتديد هوياتهم
ث��م رم���وا جثثهم .وال ي��زال
�سبب القتل غام�ضا حتى الآن.
وتتواجد يف مقاطعة بلو�ش�ستان

جنوب غربي باك�ستان جماعات
من االنف�صاليني والإ�سالميني.
وت�ستهدف ال��ه��ج��م��ات التي
ينظمها االنف�صاليون �أ�شخا�صا
من القوميات الأخرى.
وقد �أدان الرئي�س الباك�ستاين
ع��ارف �ألفي احل��ادث وو�صفه
ح�سبما ن��ق��ل��ت ق��ن��اة «جيو
نيوز» الباك�ستانية -احلادث
بـ «الإرهابي» ،كما �أعرب عن
تعازيه لعائالت ال�ضحايا،
وع��ن ح��زن��ه و�أ���س��ف��ه العميق
لفقدان هذه الأرواح الب�رشية.
ومت نقل جثث ال�ضحايا �إلى
�أحد امل�ست�شفيات القريبة< كما
فتح حتقيق من �أجل الوقوف
على �أ�سباب ومالب�سات وقوع
احلادث.

اندونيسيا  :ويدودو يفوز
بانتخابات الرئاسة
�أعلن الرئي�س الإندوني�سي
جوكو ويدودو� ،أم�س ،فوزه
يف انتخابات الرئا�سة.
وق��ال «وي��دودو» �إن النتائج
غري الر�سمية �أظهرت ح�صوله
على  ٪ 54م��ن الت�صويت
ال�شعبي يف االنتخابات التي
�أجريت �أول �أم�س ،وف ًقا ملا
�أعلنته وكالة رويرتز.
ي ��أت��ي ه��ذا يف ال��وق��ت الذي
من املتوقع فيه �أن يتظاهر
املعار�ضون لـ «ويدودو» ،فقد
حذرت ال�رشطة الإندوني�سية،
�أنها �ستتعامل مع �أي مظاهرات
معار�ضة.

• الرئي�س الإندوني�سي

