
09 الثــــورةسربغ ودولغ

ــذرف  ــس ي ــا فرنسي ــان الباب ــا ك بينم
ــه  سماع ــالل  خ األول  ــس  أم ــوع  الدم
ــني الروهينغا وهم يروون محنتهم  الالجئ
ــش  جي ــم  جرائ ــالت  وي ــوا  ذاق أن  ــد  بع
ميانمار، كان ويل العهد السعودي الشاب 
ــان"، مشغوال  ــن سلم ــد ب ــم "محم املسل
ــن اململكة  ــي مع شبان م ــاط السلف بالتق
ــة يف محافظة  ــه ملواقع تراثي ــالل زيارت خ

العال باملدينة املنورة.
ــي  املسيح ــا  الباب أن  األىس  ــري  يث ــا  م
ــان  واإلطمئن ــا  الروهينغ ــاء  لق ــرتط  اش
عليهم لزيارة بورما وبنغالدش، ليبدو أنه 
ــاء بعض الدول  ــق عليهم أكرث من زعم قل
ــة املسلمني، يف حني كان محمد بن  العربي
ــه ملّطخة بالرمال  سلمان يستجّم وثياب
ــة  ــة إىل محافظ ــه السياحي ــالل جولت خ

العال.
ــّي"  ــري "التق ــر أن األم ــت يف األم وامللف
ــار بمتابعة  ــول ليل نه ــن سلمان املشغ ب
ــم يتوان يف  ــوم، إذ ل ــني الي ــاع املسلم أوض
ــا  ــن أو سوري ــواء يف اليم ــم س مساعدته
ــان منهكا  ــا من داعش، ك ــراق وغريه والع
ــان من  ــع عّدة شّب ــي م ــاط السيلف بالتق
ــه واالبتسامة تكاد تفتق فّكه.  أبناء جلدت
ــي  ــا املسيح ــوع الباب ــت دم ــني كان يف ح
ــال يف مخيمات الالجئني  تنهمر عىل الرم

الروهينغا عند حدود بنغالدش.
ــا  ــى الباب ــالم بك ــريات اإلع ــام كام وأم
فرنسيس، خالل سماعه مآيس الالجئني 
ــم يروون محنتهم مبارشة،  الروهينغا، وه
ــان أحد  ــاء معهم ك ــا إن اللق ــال حينه وق
ــا  بورم ــارة  لزي ــا  وضعه ــي  الت ــرشوط  ال
وبنغالدش، ليكشف بذلك عن أن الهدف 
ــد أوضاع  ــارة هو تفّق ــيس لهذه الزي الرئي

املسلمني ال غري.
ــا بادرة رمزية  ــاء البابا مع الروهينغ لق
ــة املسلمة  ــع األقلي ــن م ــة للتضام للغاي
ــا، حيث أبلغ  ــن العنف يف بورم الهاربة م
البابا الصحفيني عىل منت الطائرة خالل 

عودته إىل روما أن الالجئني بكوا أيضا.
ــم بشأن لقائه  ــا أنه كان يعل وأكد الباب
ــرف أين  ــم أع ــن ل ــال: لك ــا، وق بالروهينغ
ــان هذا أحد رشوط  ــى، بالنسبة إىل ك ومت
ــروف برصاحته  ــا املع ــة، لكن الباب الرحل

ــذرة  ــة ح ــاد دبلوماسي ــر إىل اعتم اضط
األوىل  ــي  وه ــا،  بورم إىل  ــه  زيارت ــالل  خ
ــد، متفاديا أي  ــذا البل ــم إىل ه ــرب أعظ لح
ــارشة إىل الروهينغا أثناء  إشارة علنية مب
مناشدته القادة البوذيني تجاوز اإلحكام 

املسبقة والكراهية.
ــه يف بنغالدش  ــن البابا زادت جرأت ولك
بعد خروجه من حدود سلطات ميانمار، 
ــارشة واجتمع  ــاول املوضوع مب ــث تن حي
ــني  ــض الالجئ ــا ببع ــر يف دك ــاء مؤث يف لق

الروهينغا من املخيمات البائسة جنوبي 
بنغالدش.

ــات: ما  ــن أحد املخيم ــا م وّرصح الباب
ــم يشء هائل، ومثال  قدمته بنغالدش له
ــع: بكيت، وحاولت أن  عىل الرتحيب، وتاب

ــوا أيضا"،  ــا "هم بك ــك، مضيف ــى ذل أخف
ــه ال  ــّدث نفس ــه ح أن ــا إىل  الباب ــار  وأش
يمكنني أن أغادر دون أن أقول كلمة لهم، 
ــول "مأساتكم  ــم بالق ــه البابا اليه وتوج
قاسية جدا وكبرية جدا لكن لها مكانة يف 

قلوبنا".
وتابع البابا: "أطلب منكم املغفرة نيابة 
ــن هؤالء الذين أساؤوا إليكم، خصوصا  ع
ــم، واستخدم البابا  ــط ال مباالة العال وس
تعبري الروهينغا للمرة األوىل يف بنغالدش، 
ــة يانجون  ــه رئيس أساقف ــد أن نصح بع
بأن استخدامه يف بورما قد يشعل التوتر 

ويعرض املسيحيني للخطر.
بن سلمان يلتقط السيلفي خالل 

رحلة استجمامه
ــدّ كلمة الروهينغا ذات  وملن ال يعلم تع
ــا ذات الغالبية  ــة يف بورم حساسية بالغ
ــاك ال يعتربون  ــة، ألن الكثريين هن البوذي
ــة مستقلة بل  ــة أثني ــا مجموع الروهينغ

متطفلني جاؤوا من بنغالدش.
ــدم هذه  ــو استخ ــا أنه ل ــف الباب وكش
ــي يف بورما، فإنه  ــة يف خطاب رسم الكلم
بذلك يكون قد أوصد الباب بينه وبينهم، 
ــون مسبقا بما  ــوا يعلم ــا "هم كان مضيف

كنت افكر".
نرشت صحيفة "صندي تايمز" تقريرا 
ــدث  تتح ــب،  الم ــا  كريستين ــا  ملراسلته
ــان فرانسيس  ــارة بابا الفاتيك فيه عن زي

الثاني إىل ميانمار وبنغالدش.
ــا  الروهينغ ــي  مسلم أن  إىل  ــار  يش
يستقّرون يف الوقت الراهن ضمن ظروف 
ــة يف مخيمات عىل حدود بنغالدش،  سيئ
ــري العرقي، الذي  ــّروا من التطه بعد أن ف
ــة للمسلمني  ــوات البورمي ــه الق ــت ب قام
ــدود مع  ــني القريب من الح ــم راك يف إقلي

بنغالدش.

ــتجّم ــلمان يس ــن س ــار وب ــلمي ميانم ــة مس ــي حال ــا يبك ــتجّم الباب ــلمان يس ــن س ــار وب ــلمي ميانم ــة مس ــي حال ــا يبك  الباب
في مفارقة غريبة:في مفارقة غريبة:

ــيس  ــس الفرن ــات الرئي ــارت ترصيح أث
ــا  فيه ــب  طال ــي  الت ــرون  ماك ــل  إيمانوي
ــي  ــد الشعب ــالح الحش ــزع س ــرضورة ن ب
ــال  ــن ردود األفع ــري م ــه، الكث ــل قوات وح
ــا  ــك ألنه ــة وذل ــاط العراقي ــل األوس داخ
يف  ــا  وإيجابي ــا  حاسم دورا  ــت  لعب
ــم داعش  ــاء عىل تنظي ــدي والقض التص
ــة  مدين ــادة  باستع ــت  وقام ــي  اإلرهاب
ــن قبضة هذا التنظيم  املوصل العراقية م
ــال  ــن األعم ــري م ــت بالكث ــي وقام اإلرهاب
ــة ولقد  ــة العراقي ــىل الساح ــة ع البطولي
ــاء  ــب لق ــات عق ــذه الترصيح ــاءت ه ج
ــم كردستان  ــس وزراء إقلي ــه مع رئي جمع
ــه  ونائب ــي"  بارزان ــان  "نيجرف ــراق  الع
ــة الفرنسية  ــي" يف العاصم "قباد طالبان
ــرون خالل هذا  ــت رصح ماك باريس. حي
ــن الرضوري  ــًال: "م ــرتك، قائ ــاء املش اللق
ــي، خاصة من  ــق نزع سالح تدريج تطبي
ــي رسخت  ــي، الت ــد الشعب ــوات الحش ق
ــة املاضية يف  ــوات القليل ــا يف السن وضعه
ــل املسلحة  ــك كل الفصائ ــراق، وتفكي الع

تدريجيا".
من جهته رفض نائب الرئيس العراقي 
ــذه الترصيحات التي  ــوري املالكي" ه "ن
ــل  "إيمانوي ــيس  الفرن ــس  الرئي ــا  اطلقه
ــب فيها برضورة نزع  ماكرون" والتي طال
ــي، ورصح  ــد الشعب ــوات الحش ــالح ق س
ــدث  ــيس يتح ــور الفرن ــال "إن الدست قائ
ــؤون دول العالم  ــدم التدخل يف ش عن ع
ــس الفرنيس  ــن يفاجئنا الرئي األخرى لك
ــوض يف  ــل مرف ــرون بتدخ ــل ماك إمانوئي
ــة ويطالب بحل  ــراق الداخلي ــؤون الع ش
ــة  هيئ ــي  ه ــة  قانوني ــة  رسمي ــة  مؤسس
الحشد الشعبي املجاهد". واعترب املالكي 
ــد تدخال يف  ــا تع ــات بأنه ــذه الترصيح ه
الشؤون الداخلية للعراق واعرب بأن هذه 
ــس سيادة  ــالت مرفوضة ألنها تم التدخ
ــال :" إن هذه املواقف من  العراق، حيث ق
فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة 
ــارض حتى مع  ــراق ومؤسساته، وتتع الع

ــد املالكي عىل  ــيس".  واك ــور الفرن الدست
ــىل أسس  ــه ع ــراق مبتني ــة الع أن سياس
ــد عىل التعاون  ــاون، وقال: " إننا نؤك التع
ــة يف مكافحة  ــدول الصديق ــع ال مع جمي
اإلرهاب والتنمية الشاملة، ولكننا ال نريد 
ألي دولة أن تفرض إرادتها عىل الحكومة 

العراقية وإرادة شعبنا العراقي البطل".
ــب رئيس  ــن مكت ــة أخرى أعل ــن جه م
ــه  ــن رفض ــادي" ع ــدر العب ــوزراء "حي ال
ــك الترصيحات التي أدىل بها  القاطع لتل
ــل ماكرون"  ــيس "إيمانوي الفرن ــس  الرئي
ــوات الحشد  ــا إىل حل ق ــا فيه ــي دع والت
ــد رصح املتحدث  ــي العراقية، ولق الشعب
ــي"، قائال:  ــد الحديث ــم املكتب "سع باس
ــن  ــرة م ــي مق ــد الشعب ــة الحش "إن هيئ

ــي والذي يعترب ممثال  قبل الربملان العراق
ــي وأصبحت جزء من  عن الشعب العراق
ــة". وأضاف "الحديثي"،  املنظومة األمني
ــرتام الصالحيات  ــب اح ــه يج ــال: "إن قائ
ــة املعطاة للحكومة االتحادية يف  السيادي
ــراق والشأن  ــا الخاصة بالع إدارة القضاي
ــرار العراقي  ــيل" واكد عىل " أن الق الداخ
ــد الشعبي وإقرار قانون لها  بهيئة الحش

نابع من املصلحة الوطنية".
ــت أيضا لجنة  ــاق متصل أعلن ويف سي
ــة يف العراق رفضها  ــن والدفاع النيابي األم
ــيس  ــس الفرن ــات الرئي ــع لترصيح القاط
ــذه الترصيحات  ــدت أن ه ــرون" وأك "ماك
ــؤون العراقية،  ــرا يف الش تعد تدخال ساف
ــدر  "أسكن ــة  اللجن ــو  عض رصح  ــث  حي

ــوات  الدع ــذه  ه إن   " ــال:  قائ ــوت"،  وت
ــل يف الشأن الداخيل  مرفوضة وهي تدخ
ــه، ويجب أن يكون  ــي ولن نسمح ل العراق
ــة العراقية أو  ــل الحكوم ــاك رد من قب هن
ــض هكذا  ــا رف ــة، وإعالنه وزارة الخارجي
ــات الحكومية  ــات تمس املؤسس ترصيح
ــال: " إن  ــوت"، قائ ــة". واردف "وت الرسمي
ــة  ــن املنظوم ــزء م ــي ج ــد الشعب الحش
ــي العنرص األسايس  ــاع العراقية، وه الدف
ــر األرايض العراقية من عصابات  يف تحري
ــد  بالحش ــاس  واملس ــة،  اإلرهابي ــش  داع
ــاس بالقوات األمنية بمختلف  يعني املس
ــذه  ــوض، فه ــر مرف ــذا األم ــا، وه صنوفه
القوات قاتلت اإلرهاب نيابة عن العالم".

ــل بومبيو مدير وكالة  اعترب مايك
األمريكية  ــة  املركزي ــارات  االستخب
ــع  موق ــق  وثائ أن  ــه  اي آي  يس 
ــي تفضح  ــة الت ــس املرسب ويكيليك
سياسات واشنطن يف العالم ”تمثل 

تهديدا لألمن األمريكي“.
ــة  سلسل ــس  ويكيليك ــرش  ون
ــت 7“ يف آذار  ــات باسم ”فول ترسيب
آالف   10 ــو  نح ــت  تضمن ــايض  امل
ــول عليها  ــف تم الحص ــة ومل وثيق
ــة  ــرع وكال ــة لف ــة داخلي ــن شبك م
ــة يف مدينة  االستخبارات األمريكي
ــا  ــة فريجيني ــة لوالي ــيل التابع النغ
وكشفت الكثري من األرسار بما فيها 
ــات التجسس األمريكية عىل  عملي
ــاء ومسؤولني معظمهم حلفاء  زعم

لواشنطن.
ــالم أمريكية  ــل إع ــت وسائ ونقل
ــني  للصحفي ــه  قول ــو  بومبي ــن  ع

ــن  األم ــدد  يه يشء  ”ال  ــس:  أم
ــي أكرث من ترسيب  القومي األمريك

املعلومات الرسية“.
2010م  ــام  ع ــس  ويكيليك ــام  وق
ــة  العسكري ــق  الوثائ آالف  ــرش  بن
ــرب  ح ــة  حقيق ــول  ح ــة  الرسي
ــراق  الع ــىل  ع ــدة  املتح ــات  الوالي
وافغانستان ومن أهم ما تم ترسيبه 
ــات  ــد انتهاك ــل تؤك ــات ودالئ اثبات
ــق املدنيني  ــي بح ــش األمريك الجي
ــل اإلدارة  ــن البلدين وتجاه يف هذي
ــي ارتكبها  ــم الت ــة للجرائ األمريكي
ــاء  ــق سجن ــون بح ــود أمريكي جن
ــة إىل جرائم  ــني أبرياء إضاف عراقي
القتل التي ارتكبوها يف أفغانستان.
أن  ــو  بومبي رأى  ــك  ذل إىل 
الرئيس  ــا  التي ينرشه ــدات  التغري
ــىل  ع ــب  ترام ــد  دونال ــي  األمريك
ــل االجتماعي  ــع تويرت للتواص موق

ــارات األمريكية  ــد االستخب ”تساع
ــات وتعطي فرصة  ــع املعلوم يف جم
ــدث يف مختلف  ــم ما يح نادرة لفه

أنحاء العالم“.
ــردود  ال أن  ــو  بومبي ــح  وأوض
ــب  ــدات ترام ــىل تغري ــة ع املختلف
ــة  ــارات األمريكي ــد االستخب تساع
ــذه  ــي له ــن يصغ ــة م ــىل ”معرف ع
ــي ردود الفعل  ــات وما ه الترصيح

عليها يف العالم“.
ــع تويرت  ــدم ترامب موق ويستخ
ــادات  االنتق ــم  رغ ــط  نش ــل  بشك
ــي يواجهها بسبب هذه  الكثرية الت
ــرا  مؤخ ــارت  أث ــي  الت ــات  التعليق
ــوزراء  ــة ال ــني رئيس ــه وب ــرا بين توت
الربيطانية ترييزا ماي عىل خلفية 
ــى  ــزب يمين ــات لح ــرشه فيديوه ن

متطرف يف بريطانيا.
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ــة "نوفوستي"  ــادت وكال أف
ــات  السلط ــأن  ب ــة  الروسي
ــالن  إلع ــط  تخط ــة  العراقي
ــىل تنظيم  ــا النهائي ع نرصه
ــرض  ع ــاء  أثن ــش"  "داع
عسكري سيجري يف البالد يف 

الـ9 من الشهر الجاري.
ــة عن مصدر  ونقلت الوكال
ــاز  جه يف  ــوى  املست ــع  رفي
"إن  ــه:  قول ــي  العراق ــن  األم
ــة  املسلح ــوات  الق ــرض  ع
العراقية التي تمثلها الرشطة 
الفدرالية والجيش والوحدات 
ــوم  ي ــري  سيج ــة،  الشعبي

ــن أثناءه عن  السبت. وسيعل
ــات العسكرية  ــاء العملي انته
ضد "داعش" واالنتصار عىل 

هذا التنظيم اإلرهابي ".
ــوزراء  ال ــس  رئي ــان  وك
ــادي  العب ــدر  حي ــي  العراق
ــايض  ــرب امل ــن يف نوفم ــد أعل ق
ــىل  ع ــا  عسكري ــارا  انتص
أن  إىل  ــريا  مش ــش"،  "داع
ــن  سيعل ــي  النهائ ــار  االنتص
ــاء عمليات التطهري  بعد انته
ــادة  ــت قي ــراء. وكان يف الصح
ــة الشعبية  ــدات العراقي الوح
ــرب  ــن نوفم ـــ25 م ــت يف ال قال

ــة  ــوات العراقي ــايض إن الق امل
ــر الصحراء بني  قامت بتحري
ــار وصالح الدين  واليتي األنب

بالكامل.
ــوات العراقية يف  وقامت الق
وقت سابق من العام الجاري 
ــة املوصل التي  بتحرير مدين
كانت تحت سيطرة "داعش" 
ــم جرت  ــام 2014م. ث ــذ الع من
ــات الحربية الناجحة  العملي
ــق  املناط يف  ــش"  "داع ــد  ض
ــرب  وغ ــال  شم يف  ــرى  األخ
ــدود  ــن الح ــرب م ــالد بالق الب

السورية.
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