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احلديث عن شـخصيـة األمير طالل بن عـبد العـزيز هو احلديث عن
شخـصـيـة مـوسـوعـيـة مـخـتـلـفـة عن الـسـيـاق الـسيـاسـي العـام في
ـنـطـقــة فـهـو يـعـدُّ من أنـبـل وأعـظم األمـراء في الـشـرق األوسط ا
وأحـد أهم األمـراء في وهـو بــحـسب كـتـاب ومـحـلـلــ وسـيـاسـيـ 
الـعــالم … كـان في حـقـبـة مـهـمـة  مـن أهم الـسـيـاسـيـ في الـشـرق
ـنطقـة كان قد األوسط وعرفـه العالم عـلى انه اخلبيـر في شؤون ا
ـهـمـة عسـيـرة وشـاقة لـتـنـوير اآلخـرين وإطـفـاء احلرائق اضـطلع 
ملـكة والسعي لالرتـقاء بوعي القريـب واحمليط السيـاسية في ا

به وكذلك عامة الناس.
ا لـكل سـياسي أو مـفـكـر أو مثـقف مـستـوى من الـرؤى وزاوية  ر
نـــظـــر تـــخــتـــلـف عن اآلخـــر بـــحـــسب االخـــتـــصـــاص واالنـــحـــيــاز
ـنح األيـديـولـوجي لـكـنه بـسـعـة مـعـرفـته واخـتـصـاصـاته وأدواره 
تفردة أفاقـاً مفتوحـة لقراءات متعـددة تنهل من جتـربته اإلنسانـية ا
فـــهـــو انـــتـــقل
ـراحل وعي
ورقي فـــكــري
عبر التحوالت
الــســـيــاســـيــة
والــتــاريــخــيـة
أثــــــرت فــــــيه
فــفي بــدايــات
جتــــــــــربــــــــــتـه
الــســـيــاســـيــة
انــدرج اســمه
ضـــــــــمـن أهم
الـشـخـصـيات
ـــــنـــــاصـــــرة ا
والـــــداعـــــمـــــة
لـــلــــمـــشـــروع
ـختلف الـقومي الـعربي...إلى جـانب احتـرامه لقـضايـا الشـعوب و
قـومـيـاتـهـم وطـوائـفـهم وأديـانـهم وثـقـافـاتـهم. وفي الـشـأن الـداخـلي
لـكـية الـدستـورية الـتي حتـترم اخلـصوصـية طالب بـانـتهـاج نظـام ا
ـا كان سـابـقاً بـوعيه ـمـلكـة الـعربـية الـسـعوديـة و الـسيـاسـية في ا
الــســيــاسـي االســتــشــرافي عن اآلخــرين تــعــرض لــســلــســلــة من
الضـغـوط والرفض وكـانت دعـوته صـادمة لـلـمعـارضـ لتـوجـهاته
سواءً من الداخل الذي يعول علـيه في إيجاد احللول ويرفضها من
اخلــارج الـــذي يــبـــحث دائــمـــاً عن مـــصــاحله أي أنـــهم يـــضــعــون
مـصـاحلــهم الـتي تـسـبق أي تـوجه أو مــوقف سـيـاسي. عـمـومـاً مـا
يخـتلف بهِ عن أمـثاله من الـسيـاسيـ هو حـيويـته الفـكريـة وتفـاعله
وجتـــدده إذ إنه دائب احلـــركـــة غــيـــر ســـاكن إذ بــعـــد ذلك تـــأثــر
رأة ـقراطـية والـليـبرالـية. وأهـتم بحـقوق اإلنـسان وا ـفاهـيم الد با
دنـية ودور مـنظـمات اجملـتـمع في تـغيـير اجملـتـمعـات نـحو احلـيـاة ا
واالنـفتاح عـلى العـالم. هو لم يـكن يريـد مثالً أن يتـحول الـنظام في
ـلـكـيـة األوروبـيـة فوراً إال أنه ـمـلـكة كـمـا هـو احلـال في األنـظـمة ا ا
ـغـرب مثالً ثم ـلـكيـة في األردن أو ا يريـد نـظـاماً أكـثـر تطـوراً من ا

التطور نحو األفضل.
كـان األميـر الـراحل يـختـلف عن جـمـيع الـثقـافـات واأليـديولـوجـيات
الـسيـاسـيـة في أسـباب تـراجع الـشـرق األوسط والـبـلدان الـعـربـية
فهو يراها في  هيمنة الثقافة الـبطريركية والقبلية على عموم البالد
الـعـربيـة والـعـامل االقـتصـادي إذ تـتـفـشى البـطـالـة ونـبذ اإلصالح
السياسي ومشاركة الشعب في احلكم في هذه البلدان كافة والتي
يـضـعــهـا في أولـويـات رفض الـشـعــوب لألنـظـمـة ومـا حـدث في مـا
يـسـمى الـربـيع هـو نـتـيـجـة لـتـلك األسـبـاب فـهـو مـقتـنع أن الـوضع

نح الفرصة للتدخل اخلارجي.  ستقر ال  االقتصادي ا
ناصب احلـكومـية وحتى شـاركة في الـسلطـة وقبـول ا كـما زهـد با
إنه يــعــتـذر عن قــبــول األوسـمــة والــشـهــادات الــفـخــريــة.  كـان لي
الـشـرف أن ألتـقـيه أربع مـرات وأجريت مـعه حـوارات مطـولـة كنت
في أول لقاء معه مـرتبكة أنى لي خوض هـذا احلوار مع شخصية
ـوسوعـيـة والـنـفوذ بـهـذا احلـجم من اخلـبرة والـتـجـربـة والثـقـافـة ا
والـكـاريـزمـا…لـكـن تـفـاجـأت بـتـواضـعه وخـضت احلـوار مـعه وكـأنه
صـديق قـد يجـيد فن اإلصـغاء ويـترك لك مـساحـة لقـول ما تـريد

ا تقول! ا تقول وكأنه بحاجة  ويظهر االحترام 
عـموماً كـان شديد االهـتمام بـاحلداثة واقـتراب البالد الـعربيـة منها
ويـشــعـر أن سـبب تـدهــور أوضـاع الـشـرق األوسط هــو عـزله عـمـا
ـعـلـومـات يـجـري من مـتـغـيـيـرات في مـجـال الـتـكـنـولـوجـيـا وثـورة ا

قراطية. والد
وهذا االهـتـــــــمـام بدأه بـسن مبـكر إذ قـال لـصحـيفـة القـصيم في
ـكن اآلخـرين أن يـقـولـوا رأيـهم بـحـرية الـعام 1961م »يـجب أن 
ــعـارض إذا كـان وصـراحــة تـامــتـ وال شك أنَّ صــاحب الـرأي ا
رأيـه مــخـلــصــاً لـن يــخـشـى اجلــهــر بــإبـداء وجــهــة نــظــره في آراء
اآلخـرين خـصـوصـاً إذا كـانت وجـهـة نـظـره هـذه مـدعـمـة باحلـجج

والبراه .«وعلى الرغم من محاوالت حتجيمه وعزله .
دني لـكـنه ظل يـتـحـرك باجتـاه الـتـغـيـيـر عبـر مـؤسـسـات اجملـتمـع ا
فـأولى اهتـمامـاً واسـعاً بـالطـفل فيـقول:«ونحن نـنادى بـاإلجراءات
الئـمة التى تـوفـر لألطفـال أفضـل استـهالل للـحـياة ألن الـرعـاية ا
ـسـتقـبل الـفـرد. إننـا نـعـمل على فى الـصغـر تـشـكل أقوى أسـاس 
الـنـهـوض بـتـعـلـيم الـبـنـات ـ لـضـمـان اسـتـكـمـالـهن مـرحـلـة التـعـلـيم
االبـتـدائي كحـد أدنى ـ ألن ذلك يـفيـد األطفـال كلـهم بـن كـانوا أم
بنات. فالبـنات الالتي يتعلمن يـكبرن ليصبـحن مفكرات ومواطنات
وأمـهات فـضلـى ألطفـالهن .«كـذلك اهتم بـاجلـانب االقتـصادي وله
ـيـة…وح دور مـشـهـود في الـتـحـاور مع مـنـــــــظمـة الـتـجـارة الـعـا
يــتـحــدث في اجلـانب االقــتــــــصــادي تـشــعـر أنك إزاء اقــتـصـادي

حاذق .
ـنـطقـة والـعـالم وجتـمعه خـبـيـر متـمـرس بـالشـؤون الـسـيـاسيـة في ا
صداقات قوية مع مـلوك ورؤساء العالم يتـحاورون معه لالستفادة
من جتـربته السـياسـية الثـرة… وفي حوار شيق لـه مع ملك اسبـانيا
ـضمر من ضمـنته مخـطوطة كـتابي -الذي لم يـطبع بعـد- يكشف ا
كـوالـيس الـسـيـاسـة والـلـــــــعب اخلـفي لـقـوى الـتحــــــكم فـي هذا
ـا يــجــري في عـالم الــعــالم وســـــــعــة تــفـكــيــره وقـراءتـه الـذكــيــة 

السياسة…  
ــواقف وجتــربــتـه في فــرنــســا حــ كــان ســفــيــراً واطـالعه عــلى ا
الـسـيــاسـيـة وحتـوالتـهـا في فــرنـسـا ومـنـهـا جتـربــة يـنـقـلـهـا بـشـأن
مسـاومات بيع الـسالح للعرب ويـكشف لنـا أن دولة بحـجم فرنسا
كـيف ال تـسـتـطـيع أن تـتـخـذ قـراراً بـبـيع سالحـهـا من دون مـوافـقة

اإلرادة الدولية… 
ـملكة وتعـرف في نهايـة األمر أن األميـر ليس غيـر مرغوب به في ا
بل هـو مرفـوض من األربـاب يـقـول في إحـدى احتـفـاالت اجلـامـعة
األمــيــركـــيــة مُــنــعـتُ من أن ألــقي خــطـــابــاً كــان ضــمـن الــبــرنــامج

االحتفالي! 
مـا ذكـرناه عن شـخـصيـة األمـير طـالل غيض من فـيض…فـمن عادة
اتهم العـرب التفريط بـرموزهم السـياسية والـثقافيـة ولكنهم بـعد 

يتباكون عليهم ويذكرون مناقبهم.
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لسومطرة والساحل الغربي جلاوة وجرف
بـاني. وقد حدث بعـد ثوران بركان مـئات ا

آناك كراكاتوا.
ـوجة الـهـائـلة دمـارا من أشـجار وخـلـفت ا
اقـتـلـعت وأسـقف انـهارت وألـواح خـشـبـية
وحـطام من قطع متـنوعة. وينـتشر احلطام
عـلى شـاطىء كـاريـتـا الـوجـهـة الـسـيـاحـية

على الساحل الغربي جلاوة.
ـسـؤول في الـوكـالـة نـفـسـهـا دودي وقـال ا
روســـــوانــــدي إن "اجلـــــيـش والــــشـــــرطــــة
ــشــطــون الــدمــار بــحــثــا عن ضــحــايــا".
ويــفـتــرض أن تـســتــمـر عــمـلــيـات اإلغــاثـة

أسبوعا.
ـدمــرة تــخـوض وفـي قـريــة ســوكـارامـي ا
ــــيــــاه في ســــونــــارتي ( 61 عــــامــــا) في ا
مـحاولة السـتعادة مـا تستـطيع من مـنزلها

ساعدة. دمر وتنتظر وصول ا ا
قــالت سـونـارتـي لـوكـالــة فـرانس بـرس "لم
نــتـلق أي شيء حـتى اآلن. بـعض الـسـكـان

وتون جوعا".
وتفقد الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو
ـد ــنـكــوبـة عــلى إثــر ا ـنــاطق ا اإلثــنــ ا
الــبــحــري الــذي حــدث بــعــد أقل من ثـالثـة
أشـهر على تسـونامي تال زلزاال وأسفر عن
سـقـوط آالف الـقـتـلى في بـالـو ومـنـطـقـتـها

بجزيرة سوالويسي.
وضــــــربت هـــــزات أرضــــــيـــــة قــــــويـــــة في
تـــمــوز/يـــولــيـــو وآب/أغـــســطس جـــزيــرة

لومبوك.
وإنـدونـيـسـيـا أرخـبـيل يـتـألف من  17ألف
جـزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في
احملـــيط الـــهـــاد حــيـث يــؤدّي احـــتـــكــاك
الــصـفـائح الـتــكـتـونـيــة إلى زالزل مـتـكـررة
ونــشــاط بـركــاني كــبــيـر. وهـي تـضم 127

بركانا نشيطا.
علومات الدولي للتسونامي وأشار مركز ا
إلى إن انـفـجـار الـبراكـ حتت الـبـحـر أمر
ــــكن أن يــــســـبب نــــادر نـــســــبـــيــــا لـــكن 

تسونامي.
لـكن اخلبراء يـقولون إن تسـونامي السبت
جنم عـن انهيار في أعمـاق البحر جلزء من
بـركـان آناك كـراكاتـوا مـحذرين من أن ذلك
ـكن أن يتكـرر بعدمـا أصبح البـركان غير

مستقر.

وقــــال ريـــــتــــشــــارد تـــــيــــو من جـــــامــــعــــة
بـورتـسـمـاوث إن "خطـر حـدوث تـسـونامي
ا بقي في مـضيق سوندا يـبقى مرتفـعا طا
الــبــركــان في حـالــة الــنــشـاط احلــالي ألنه
ــكن أن يــســبـب انـهــيــارات أخــرى حتت

البحر".
WIO œ W³ «d

وأكـد جـاك ماري بـارديـنتـزيف االسـتاذ في
جــامـعــة بــاريس-سـود "يــجب أن نـدرك أن

البركان لم يعد مستقرا اآلن".
ـراقــبـة وبــركـان آنــاك كــراكـاتــوا يـخــضع 
دقــيــقــة مــنـذ عــشــر ســنــوات. وقــد تـشــكل
حـوالى العام  1928مـن في منطقة كالديرا
من بـركان كراكاتوا الـشهير الذي سبب في
 1883كـــــارثـــــة أودت بـــــحـــــيــــاة  36ألف
شـــخص. وقـــد قـــذف حــيـــنـــذاك رمــادا في
الــسـمـاء عـلى ارتــفـاع عـشـرين كــيـلـومـتـرا
ــــنــــطــــقــــة فـي الــــظالم قــــبل أن وأغــــرق ا
يـجـتاحـها تـسونـامي.وخالفـا للـتسـونامي
الـــذي يـــحــدث عـــلى أثـــر زلـــزال ويـــســمح
ــوجـات بــإطالق نــظـام اإلنــذار ال تــتـيح ا
"الــــبـــركــــانـــيـــة" ســــوى وقت ضــــيق جـــدا
لــلـســلـطـات لــتـحــذيـر الــسـكــان.وقـال أحـد
الـنـاج آدي جـنـيدي "حـدث األمـر بسـرعة

{ لـيـمـا (أ ف ب) أعـلـنت حـكـومـة الـبـيـرو
امـس أنهـا أغـلقت  33مـرفـأ بـسـبب أمواج
غـيـر عـاديـة أدت إلى اجـتيـاح مـيـاه الـبـحر
ــنــاطق في ظــاهــرة ال عالقــة لــهـا بــعض ا

بالتسونامي الذي ضرب إندونيسيا.
وكــتب مــركــز عــمــلــيــات خــدمــات اإلنــقــاذ
الــوطــني في تــغــريـدة أن "33 مــرفــأ أغـلق

احتياطا".
ــــنـــاطق الـــتي و إجـالء الـــســـيـــاح من ا
شـمـلـها اإلنـذار وخـصوصـا مـنـطقـة بـيورا

وتومبيس بشمال البالد.
وغــمـرت مـيـاه الــبـحـر شــواطىء صـخـريـة
يـرتـادها صـيادو الـسمك وبـلدات سـياحـية
ـــيــاه مـــثل مــانـــكـــورا اجــتـــاحت فــيـــهــا ا
شــواطىء وفــنـادق. ولم يــعـلن عن ســقـوط

ضحايا.
وكــانت الـبـحــريـة الـبــيـروفـيــة حـذرت قـبل
أسـبوع من خطـر حدوث أمواج غـير عادية
. بـسـبب عاصـفة في شـمـال احمليط الـهاد
وقـالت الـسلـطـات إن مسـتوى مـيـاه البـحر

سيعود إلى وضعه الطبيعي نهار األحد.
واسـتبعـدت البحريـة البيروفـية السبت أن
يـؤثر الـتسـونامي الـذي ضرب إنـدونيـسيا

على سواحل البيرو.
W¦O¦Š œuNł

وتـبــذل فـرق اإلنـقـاذ امس جـهـودا حـثـيـثـة
لـلـعثـور عـلى ناجـ من الـتسـونـامي الذي
أودى بـحيـاة أكثر من 373 شـخصـا بيـنما
يـحذر اخلبـراء من خطر موجـات كبيرة من

د البحري بسبب النشاط البركاني. ا
ــزودة بــحــفـارات وحتــاول فــرق اإلنــقــاذ ا
ومـعدات ثـقيلـة أخرى رفع األنـقاض بيـنما
ـرتـفـعات.  إجـالء آالف األشخـاص إلى ا

نقذين بأيديهم. ويعمل بعض ا
وكــان الــتــســونــامي ضــرب فــجــأة مــســاء
الـــســبت ســواحـل مــضــيـق ســونــدا الــذي
يــفــصل بـ جــزيــرتي ســومـطــرة وجـاوة.
وأدت الكارثة إلى سقوط 373 قتيال وأكثر
من 1400جـــريح إلى جــانب 128مــفــقــودا

حسب حصيلة جديدة يتوقع أن ترتفع.
وقــال سـوتـوبــو بـوروو نـغـروهــو الـنـاطق
بـاسم الـوكالـة الوطـنـية إلدارة الـكوارث إن

"عدد الضحايا سيستمر في االرتفاع".
ـد البـحـري السـواحل اجلـنوبـية وضـرب ا
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كــبـيـرة". وأضـاف "كـنت أحتـدث مع ضـيف
في بيتنا عندما فتحت زوجتي الباب وهي
تــصــرخ. اعـتــقــدت أن هــنـاك حــريــقــا لـكن
ــيـاه عــنــدمــا تــوجــهت إلى الــبــاب رأيت ا
ّ تــصـل".وظــهــرت تــســجــيالت مــصــوّرة 
تـداولهـا على مـواقع التـواصل االجتـماعي
لــلــمـيــاه وهي جتــتـاح مــوقع حــفل لـفــرقـة
" في الـهـواء الـطـلق في الـبــوب "سـيـفـنـتـ
يـاه أعـضـاء الـفـرقـة عن مـنـتـجع.ودفـعـت ا
ــنـصـة. وأعــلن مـغــني الـفــرقـة ريـيــفـيـان ا
فـــاغــارســـيـــا في فـــيــديـــو عـــبــر تـــطـــبــيق
انـستاغرام بتـأثّر شديد وفاة كل من عازف
الـــبـــاص في الـــفــرقـــة ومـــديــر جـــوالتـــهــا
ـوسيـقيـة. وفقـد ثالثة من أعـضاء الـفرقة ا
ـغني غـني.ووضع ا أيـضـا بيـنـهم زوجـة ا
لـــيل األحــد االثــنــ صـــورة له مع زوجــته
أمــام بــرج إيـفـل في بـاريـس. وقـال "الــيـوم
عــيـــد مــيالدك. تــمــنــيـت أن أهــنــئك بــهــذه
ـــــنـــــزل يــــا ـــــنـــــاســـــبـــــة. عـــــودي إلـى ا ا
عــزيـزتي".وقـدر االحتـاد الـدولـي لـلـصـلـيب
ــوج األحـــمــر والــهـالل األحــمــر ارتـــفــاع ا

ا ب ثالث وتسع سنتمترا. القوي 
وأعـلنت منـظمات غيـر حكوميـة دولية عدة
بـــيـــنـــهـــا "اوكـــســـفـــام" أن رجـــال اإلنـــقــاذ
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اإلنـدونـيـسـيـ يـقـومـون بـإجالء اجلـرحى
. وبنصب خيام الستقبال الناج

وقـال وزيـر األشـغـال الـعـامـة اإلنـدونـيـسي
ـوجلــونـو "تــهـطـل أمـطـار بــاسـوكي هــاد
لك سوى غزيرة جدا والرياح شديدة وال 
إمـــكـــانـــيـــات مـــحـــدودة إلجالء الـــســـكـــان

والتنظيف".
الـى ذلك ضــرب زلـــزال بــقــوة  6,4درجــات
ـلـكــة تـونـغـا في احملـيط قــبـالـة سـواحل 
ـسح الــهـادي بــحــسب مـا ذكــرت هــيـئــة ا
اجلـيـولـوجي األمـيـركـيـة اال انه لـم تـصدر

حتذيرات من حصول تسونامي.
وضـرب الـزلـزال عـلى عـمـق مـعـتـدل بـنـحو
100 كــيــلــومــتـراً ومــركــزه عــلى بــعـد 85
كيلومتر شمال نوكو ألوفا عاصمة تونغا.
ولـم تــرد أي تــقــاريــر فــوريــة عن حــصــول
أضــرار.وقــال مــركـز الــتــحــذيــر من أمـواج
تـسونـامي في احمليـط الهادي إنـه ال يوجد

أي خطر من حدوث تسونامي.
وأفـاد مـوظف اسـتـقـبال في فـنـدق امـيـرالد
فـي العاصـمة اتـصلت به فـرانس برس انه
ـــديــــنـــة ووصف لـم حتـــدث أضــــرار في ا

الزلزال بأنه "صغير".

{ واشـــنــطن (  ف ب) أعـــلــنت وزارة
الـدفـاع األمـيـركـيـة (الـبـنـتـاغـون) امس
أنـه  تـوقـيع مـرســوم سـحب الـقـوات
األمــيــركــيــة من ســوريــا الــذي يــريــده
الـــرئـــيس دونـــالـــد تـــرامب "بـــطـــيـــئــا
ومـــنــســـقــا" مـع تــركـــيــا.وتـــرمي هــذه
االســتـراتــيـجــيــة إلى تـفــادي فـراغ في
ـنــاطق الـتي يــسـيــطـر الــسـلــطـة فـي ا
قـاتـلون األكـراد وقد يـسـتفـيد عـلـيهـا ا
مـنه نـظـام بـشـار األسـد.وقـال مـتـحـدث
ــرسـوم حـول بــاسم الـبــنـتــاغـون إن "ا
ســوريــا  تـوقــيـعـه" بـدون مــزيـد من
الـتـفـاصـيل.وكـان تـرامـب أمـر األربـعاء
ســــحـب في أقــــرت فــــرصــــة اجلــــنـــود
األمــيـركــيــ األلـفــ من شـمــال شـرق
سـوريـا حيث يـقاتـلـون اجلهـادي إلى
ــوقـراطــيـة جــانب قــوات سـوريــا الـد

التحالف العربي الكردي.
wHðU¼ Y¹bŠ

واعـتبر تـرامب الذي يعـارض منذ زمن
انــتـشــار أمـيــركي في نـزاع مــكـلف أن
وجـود القوات األميـركية لم يعـد مفيدا
الن تــنـــظــيم الــدولــة اإلسالمــيــة "هــزم
تـقريبا".لكن هذا القرار سيترك وحدات
حـــمــايـــة الــشـــعب الــكـــرديــة دون دعم
عـــســــكـــري في حــــ تـــهـــدد تــــركـــيـــا
ـقـاتـلـ ـهــاجـمـتـهـا ألنـهـا تــعـتـبـر ا

. األكراد إرهابي
وكتب ترامب في تغريد على تويتر أنه
"حتـادث هـاتـفـيا مـطـوال وبـشـكل بـناء"
مـع نــــظــــيـــــره الــــتـــــركي رجـب طــــيب
أردوغـان. وذكـرت الـرئـاسـة األمـيـركـيـة
أنــهــمـا تــبــاحــثـا فـي "تـنــظــيم الــدولـة
ــتــبــادل في اإلسالمـــيــة والــتــزامــنــا ا
ـنسق سـوريـا واالنسـحـاب البـطيء وا
ـنـطـقـة" وفي لـلــقـوات األمـيـركـيـة من ا

تزايدة". العالقات التجارية "ا
وفي تـغريدة عـلى تويـتر أكد أردوغان
احملـادثـة مـوضـحـا أنـهـمـا "اتـفـقا عـلى
تـعـزيـز الـتـنـسـيق حـول عـدة مـواضيع
مـنهـا العالقـات التـجاريـة والوضع في
سـوريـا".وتـشـهـد الـعالقـات بـ أنـقـرة
وواشـنطن - احلليفان في حلف شمال
األطــلـسي - تــوتـرا كـبــيـرا خــصـوصـا

بـسـبب الـدعم األمـيركـي لألكراد لـكـنـها
حتـــســـنت مـــنـــذ االفـــراج في تـــشـــرين
األول/أكــتـوبـر عن قس أمــيـركي سـجن
لـعـام ونـصف.أكـدت الـرئـاسـة الـتـركـيـة
سؤولـ "اتفقـا على ضمان األحـد أن ا
الــــتــــنــــســــيـق بــــ الــــعــــســــكــــريــــ
سـؤولـ اآلخرين والـدبـلـوماسـيـ وا
في بـلديـهمـا تفـاديا لـفراغ فـي السـلطة
قــد يـــنــجم عن اســـتــغالل االنــســحــاب
ــرحــلــة االنــتــقــالــيــة في األمــيــركي وا
ســوريـا".وكـان نــصـر احلــريـري رئـيس
ــمـثــلـة هــيــئـة الــتـفــاوض الــسـوريــة ا
ــعــارضـة الطــيــاف واســعـة مـن قـوى ا
الـسورية دعا واشنطن إلى التحقق من
أن انــســحـابــهــا لن يــفـضـي إلى عـودة
نـاطق التي ال نـظـام بشـار األسد إلـى ا
تــــزال بــــأيـــدي األكــــراد.وقــــال نــــصـــر
احلـــريـــري إن هـــذا الـــفـــراغ قــد يـــدفع
األكــراد لـلـتــقـرب من الـنــظـام الـسـوري
تــفــاديــا لــهــجـوم تــركي والــســعي إلى
احلفاظ على حكم ذاتي نسبي.وتخشى
أنــقـــرة قــيــام نــواة دولــة كــرديــة عــنــد
أبـوابها ما يعزز التطـلعات االنفصالية

لألقلية الكردية في تركيا.
ووعـد أردوغـان الـسبـت بالـقـضـاء على
قاتل األكراد في شمال اجلـهادي وا
شـرق سوريا وفي األثناء أرسلت تركيا
نـطقة بحسب تـعزيزات عسـكرية إلى ا

منظمة سورية غير حكومية.
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وقــــال تــــرامب في تــــغــــريـــدة حــــوالى
مـنـتـصف ليـل األحد اإلثـنـ إن "رئيس
تـركـيـا ار تي _اردوغـان أبـلـغـني بـقوة
أنـه سـيـجـتث كل مـا تـبـقى من  الـدولـة
االسـالمـــيــــة في الــــعـــراق وســــوريـــا"
مــســـتــخــدمــا اســمــا آخــر لـــلــتــنــظــيم
اجلــهـادي.وأضـاف الـرئــيس األمـيـركي
فـي تـغــريــدتـه أن "قــواتـنــا عــائــدة إلى
الـوطن!".وأكد تـرامب مجددا أن نـظيره
الـتركي قادر عـلى الوفاء بـهذا االلتزام.
وقـــال إن اردوغـــان "رجـل يـــســـتـــطـــيع
الـقـيـام بـذلك".من جـهـتـهـا هـددت قوات
وقـراطـيـة بوقف مـحـاربة سـوريـا الـد
تــنـظـيم الــدولـة اإلسالمـيــة لـلـدفـاع عن

أراضـــــيـــــهــــــا واإلفـــــراج عن مـــــئـــــات
سجون ويقلق اجلـهادي األجانب ا
مــصــيـرهـم الـغــرب.وال يــزال لـتــنــظـيم
الـدولة اإلسالمـية بعض اجلـيوب وهو
قـــادر عـــلى شن هـــجــمـــات دامـــيــة في
ســوريـا والـعـالم رغم تـفـتت "اخلالفـة"
الـــتـي أعـــلـــنـــهـــا في 2014 بــــســـبب
ـتـكررة.وأثـار قـرار ترامب الـهـجـمات ا
تحدة وأدى إلى صـدمة في الواليـات ا
اســتـقــالـة وزيــر الـدفــاع جـيم مــاتـيس
ــوفـد األمــيـركـي لـلــتـحــالف الـدولي وا
حملــاربـة اجلـهــاديـ بـريت مــاكـغـورك
ــعــارضـ لالنــســحـاب.واألحــد عـ ا
تـــرامب نـــائب وزيــر الـــدفــاع بـــاتــريك
شـنـاهـان الـذي سـيـخـلف مـاتـيس بدءا

مــن األول مـــن كــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــون
الـثـاني/يـنـايـر.وأثـار قـرار االنـسـحـاب
إربـــاكــا أيـــضــا فـي صــفـــوف حــلـــفــاء
واشـنــطن. وأعـرب الـرئـيس الـفـرنـسي
ــانـــويل مــاكــرون األحــد عن "أســفه إ
الـعميق لـقرار ترامب" مضـيفا أن "على
احلـــلــيف أن يــكـــون جــديــرا بـــالــثــقــة

والتنسيق مع احللفاء اآلخرين".
وأضـاف "احللـفاء يـحاربـون جنـبا إلى
جـنب".وصـرح دونالـد تـرامب األحد أن
نــظــيـره الــتــركي رجب طــيب اردوغـان
أكـد له أنه "سيـجتث" كل بـقايا مـقاتلي
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة فـي سـوريا
بـعـدما أمـر الـرئـيس األميـركي بـسحب
قــوات بالده مـن ســوريـا.وقــال تــرامب

في تـغـريـدة عنـد مـنتـصف لـيل اإلثـن
إن "رئــيس تــركـيـا @ار تي_اردوغــان
أبـلغـني بقوة أنه سـيجتث كل مـا تبقى
مـن +الــدولـــة االسالمـــيـــة في الـــعــراق
وســوريــا+" مــســتــخــدمــا اســمــا آخـر
لـلـتـنظـيم اجلـهادي. وأكـد في تـغـريدته
أن "قــواتـنـا عـائـدة إلى الـوطن!".وأعـلن
نــاطق عـسـكـري اســرائـيـلي اإلثـنـ أن
اجليش االسرائيلي أطلق النار باجتاه
" تسـلـلـوا إلى هـضـبة "رجـال مـسـلـحـ
اجلـوالن الـتي حتتـلهـا الـدولة الـعبـرية
وضـمـتـها بـالـقرب من احلـاجـز األمني
ــــــمـــــتـــــد عــــــلى طــــــول احلـــــدود مع ا
ســوريــا.وقــال الــنـاطـق بـاسـم اجلـيش
االسـرائـيـلي إن اجلـنـود أطـلـقـوا الـنـار

" ـســلــحـ بــاجتــاه هـؤالء "الــرجــال ا
مــكــتـفــيـا بــالــقـول إن أيــا من اجلــنـود
االســـرائـــيـــلـــيـــ لم يـــجـــرح فـي هــذا
احلـادث.ولـم يقـدم أي تـفـاصـيـل أخرى

عن محاولة التسلل هذه.
وأكــد الــنـاطق أن "اجلــيش ســيـواصل
الــتــحــرك ضــد انــتــهــاكــات الــســيــادة
االســرائـيـلـيـة (عــلى اجلـوالن) واتـفـاق
وقع في  "1974بـعد فـصل القوات ا
احلــرب الـــعــربــيــة االســرائـــيــلــيــة في

تشرين األول/اكتوبر 1973.
وحتــتل اسـرائــيل مـنـذ  1967اجلـزء
األكـبر من هـضبة اجلـوالن وضمته في
1981 فـي إجـــــراء لم تـــــعـــــتـــــرف به

األسرة الدولية.
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وشــخـصـيـات في  12مــقـاال. وكـشـفت
الـصـحيـفة هـذه القـضـية األربـعاء بـعد
اسـتـقـالـة الـصـحـافي الـبالغ  33عـامـا
فـي الـــــســـــادس عـــــشـــــر من كـــــانـــــون

األول/ديسمبر اجلاري.
بـعد ذلك أخذ عدد من الـقراء يتصلون
ـعـرفـة مــصـيـر األمـوال الـتي بــاجملـلـة 
تـبرّعوا بها والتي ظنّوا أنها ستذهب

ــعــروف تـــشــيــر إلى أن الــصـــحــافي ا
كالس ريـلوتيوس أطلق حـملة تبرعات
ـساعدة ضـحايا حتـدّث عنهم في أحد
ــال في حـسـابه مــقـاالته لـكــنه جـمع ا
الـشخصي.وكتـبت اجمللة علـى موقعها
اإللـكــتـروني "سـتـعـطي در شـبـيـغل كل
ــعــلــومـات لــلــنــيــابـة الــعــامــة".وأقـرّ ا
الـــصــحـــافي بـــأنه اخـــتــلـق قــصـــصــا

مـن نائب الرئيس االميركي مايك بنس
دنيـة لبورما الـذي طلب من احلاكـمة ا

أونع سان سو تشي التدخل.
وقــال مــراقــبــون اعالمــيـون إن احلــكم
ن يتجرأ ويحقق بـعث برسالة مروعة 
في قــضـايـا حـسـاســة في بـورمـا الـتي
تخرج من عقود من احلكم العسكري.
وقــال دانــيــيل بــاسـتــارد من مــنــظــمـة
"مــراسـلــون بال حـدود" لــفـرانس بـرس
"هـذا أمـر غـير مـقـبول بـالـنـسبـة لـدولة
قراطية". تدعي انها تتحول نحو الد
وانخفض مركز بورما ست درجات في
أحـدث مـؤشـر حلـريـة الـصـحـافـة الذي
تـصدره مـنظـمة "مـراسلـون بال حدود"
ـــرجح أن وقــــال بــــاســـتــــارد إنه مـن ا

قبل. تنخفض أكثر في العام ا
ومـنـحت دول كثـيـرة في العـالم جـوائز
لـلـصـحـافـيـ الـشـابـ وتمـت االشادة
بـهـمـا كـأبـطال.كـمـا  اخـتـيـار وا لون
وكــيـاو ســو أو "شـخــصـيـة الــعـام" في
مــجــلــة تــا هــذا الــشــهــر الى جــانب
ـالحـق مـجـمـوعـة من الـصـحـافـيـ ا
والقتلى مع تزايد اخملاوف من تدهور
حــريــة الــصـحــافــة في جــمــيع أنــحـاء
الــعــالم.وتــمـيــزت الــذكــرى الـســنــويـة
العــتـقـال الــشـابـ بــنـشـر صــحـافـيـ
صــــورا لـــهم من غــــرف األخـــبـــار وهم
يـرفـعون اإلبـهـام عـالـيا وهي حـركة
قــام بــهـا وا لــون في احملــكـمــة وبـاتت

عنوية العالية. مرادفا للروح ا

واعـــتــــبـــرت احملـــاكـــمــــة الـــتي جـــرت
ثابة خدعة الهدف منها لـلصحافي 
جــعـلـهـمـا يــدفـعـان ثـمن كــشـفـهـمـا عن
مـذبـحـة أيـلـول/سـبـتـمـبـر عـام 2017

في قرية "إن دين".
وأبـلغ أحد رجال الـشرطة احملـكمة بأن
رئـيسه أمـره بالـقيـام بعـمل ما لـاليقاع

. بالصحافي
وفرّ نحو  700ألف من الروهينغا من
واليــة راخــ إلى بـنــغالدش اجملـاورة
بــعـدمـا أطــلـقت الـســلـطـات الــبـورمـيـة
حـمـلـة أمنـيـة عـنيـفـة في آب/اغـسطس
 2017ضــــدّ أفــــراد هــــذه األقــــلــــيّــــة

سلمة. ا
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تحدة اعتـبرت أنّ حملة وكـانت األ ا
اجلـــيش الـــبـــورمي تـــرقى إلـى "إبــادة
جـمــاعـيـة" لـكنّ الـســلـطـات الـبـورمـيـة
وجّـهة إليـها وتؤكّد تـنفي االتهـامات ا
أن الـــعــنف فـي راخــ انــدلـع بــســبب
هجمات شنّها متمرّدون من الروهينغا
ضـد مـراكز حـدوديـة وأنّ احلمـلـة التي
كافحة اإلرهاب. شنّها اجليش كانت 
ــتــحــدة أوصـوا لــكنّ مــحــقّــقي األ ا
مـجـلس االمن الدولي بـإحـالة الـقضـية
بـرمّتها على احملكمـة اجلنائية الدولية
أو إقـامـة محـكمـة دوليـة. ودعوا أيـضا
الـى فـــرض عـــقـــوبـــات مـــحـــدّدة عـــلى
مــرتـكـبـي اجلـرائم وفـرض حــظـر عـلى

تصدير األسلحة لهذا البلد.

أليـتــام سـوريـ يـعـيـشـون في شـوارع
تركيا.
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ووصـــفـت اجملـــلـــة هـــذه احلـــادثـــة في
عـددها الصـادر السبت بأنـها "أسوأ ما
قـد يـحـدث مع مطـبـوعـة" متـعـهّـدة "بذل
ــكن الســتــعــادة صــدقــيــتــهـا" كل مــا 
ومــقـرّة بــالـضـرر الــذي حتـدثه قــضـيـة
كـهـذه عـلى الثـقـة بهـا وبـاإلعالم بـشكل

عام.
ويـبـاشـر صـحـافـيان بـورمـيـان تـابـعان
لـــوكـــالــة رويـــتـــرز الـــدولــيـــة اإلثـــنــ
اسـتئـناف حـكم قضى بـسجـنهـما سبع
ســنـوات بــيـنــمــا كـانــا يـغــطـيــان أزمـة
الـروهـيـنـغـا وذلك بـعـد مـرور أكـثر من
عــام عـلى وجـودهــمـا خـلف الــقـضـبـان
بـالـرغم من االحـتجـاجـات الدولـية ازاء
احلــكم الـصـادر بـحـقــهـمـا. وأعـتـقل وا
لــون ( 32عــامــا) وكــيــاو سـو أو (28
عـامــا) في كـانـون األول/ديـسـمـبـر عـام
2017 وحـكم علـيهـما الحـقا بـالسجن
سـبع سنـوات حليازتـهما وثـائق سرية
حــــول عـــمـــلــــيـــات أمــــنـــيـــة بــــحـــسب
االدعـاء.واعـترضت رويـتـرز على الـتهم
وقـالت انه قـد  االيقـاع بالـصحـافي
بعد قيامهما بتحقيق عن مجزرة أودت
ـسـلـم بـحـيـاة  10من الـروهـيـنـغـا ا

خالل عملية للجيش البورمي.
وأثـــــــــار احلــــــــكـم الــــــــذي صـــــــــدر في
أيـلول/سبتمبـر إدانات دولية وخاصة

UNO³ ²M  bŠ√ b{ WOzUC  ÈuŽœ l dð qGO³ý —œ WK−
{ بــرلـ (أ ف ب) أعــلـنت مــجـلـة "در
شــبــيــغل" امـس أنــهـا ســتــرفـع دعـوى
قــضـــائــيــة عــلـى أحــد صــحــافـــيــيــهــا
الــســابــقــ لالشــتــبــاه بـأنـه اخـتــلس
تـبرّعات أليـتام سوري جُـمعت بفضل
مـــقــال له يـــثــيـــر أيــضـــا شــكـــوكــا في

صدقيته.
وقــالت اجملـلــة إنـهـا تــمـلك مـعــلـومـات

U —uÐ w   «uMÝ l³Ý ULNM− Ð vC  rJŠ ·UM¾²Ý≈ ÊU e²F¹ ÊUO U×

WL∫ وا لون وكياو سو أو خالل محاكمتهما  U×

Y×Ð∫ فرق اإلنقاذ تبحث عن ناج وحصيلة الضحايا ترتفع الر ±∏≥


