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{ واشــنــطـن (أ ف ب) - أمــرَ الــرئــيس
األميـركي دونالد تـرامب بزيـادة الرسوم
اجلــمــركــيّـة عــلى الــواردات الــصـيــنــيّـة
بأكمـلهـا تقريـبا مبـقيا بـذلك أقصى حد
من الـضغـوط عـلى بـكـ الـتي أكدت مع
ـــــفـــــاوضـــــات الـــــتـــــجـــــاريــــة ذلـك أن ا
اضي ستتواصل.ومنذ بداية األسبوع ا
 عــبـر تــرامب عن مــواقف تــتــأرجح بـ
مـؤشـرات الـتـهـدئـة والـتـهـديـدات حـيـال
الدولة اآلسيوية العمالقة. وهذا الوضع
لم يـتـغـيـر اجلـمـعـة في خـتـام جـولـة من

فاوضات في واشنطن. ا
ـتــعـلـقـة ـفــاوضـات ا فــبـعـدمــا أكـد أن ا
بـالـتــجـارة مع الـصـ كــانت "صـريـحـة"
و"بناءة" أمـر الرئـيس األميركـي بتنـفيذ

التهديد الذي يكرره منذ أشهر.
ـمثّل األمـيـركي لـلـتـجـارة روبرت وقـال ا
اليتهايزر في بيان إن "الرئيس طلب منا
أيضـا أن نُطـلق آلـية لـرفع الرسـوم على
تـبقيّـة من الص تـقريبا كل الواردات ا
والـتي تُقَـدّر قـيمـتـها بـنـحو  300ملـيار

دوالر".
ويــفـــتــرض أن تـــبــدأ هـــذه اآللــيـــة غــداً

. اإلثن
حـالـيا تـخـضع بـضـائع بقـيـمـة أكـثر من
 250مليار دوالر من الواردات الـصينية
لرسـوم جمـركية عـقابـية. وهـذه الرسوم
ـئــة إلى 25 رفــعت اجلــمـعــة من 10 بــا
ــئـــتي مـــلـــيـــار دوالر من هــذه ـــئـــة  بــا

البضائع.
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يفـترض أن تـبدأ آلـية فرض الـرسم على
بضـائع بـقيـمة 300 ملـيـار دوالر ببالغ
عــــام. كـــمـــا أن قـــرار إطالقـــهـــا أو عـــدم
إطالقــــهــــا يــــجب أن تــــســــبــــقـه فــــتـــرة

مشاورات.
لـــذلك لن تـــدخل هـــذه اإلجــراءات حـــيــز
الــتـنــفـيــذ قـبل أشــهـر. وهــذا مـا يــجـعل
إعالن ترامب أقرب إلى طـريقة لـتضييق
كن أن يؤثر على نتيجة اخلناق لكنه 

ن سارح و ن ارتادوا  ا خالدة هذه العـناوين في ذاكرة العراقـي 
شاهدوها على القناة الرسمية.  

سـرحيـة تتـكلم عن مـجمـوعة بـيوت او نزالء فـي بيت واحد كانت هـذه ا
حـيث سـرد مـخـرجـهـا وجـهـات نـظـر مـتـعـددة في سـلـوكـيـات مـجـمـوعة

بيوتات صغيرة  . 
ـر به الـعـراق الـذي  يـحـاول غـلق بـاب من هـذه هي نـوائب الـدهـر ومـا
ـثــلـو الــشـعب و هــذا مـاحــدث عـنــدمــا اجته   ابــوابه تـاركــا غـيــرهـا 
بالتصويت على حجب لـعبة (البوبجي) متوقـع بانهم قد حافظوا على
الشباب وريعانه  من الضياع  متناس باب االنتحار الذي اقدم عليه
ثلة منهم  وهرولة  بعض وسائل االعالم الضاءتهاغير مكترث باآلثار
ـتلقي وكأنه  اخلطيرة من االسـلوب اخلاطئ في التـقد   حتى بات ا

يشاهد أبطاال  ينتحرون ! 
اضـافـة الى حتـشـيـد الـرأي الـعـام بـطـريـقـة مـخـالـفة لـضـوابـط الـتـقد
وبعـيده كل البـعد عن معـاجلة هذه الـظواهر  اخلـطيرة حيـث هيأت هذه
الهرولة اإلعالمية  مناخاً مالئماً يفتك بالشباب ويدفعهم لالنتحار لكي
يـكـونـوا ابـطـاالً  ومــحط انـظـار الـرأي الـعـام  وامــا بـابـنـا الـثـالث وهـو
اجملـرم الـطـلـيق اجـهــزة الـتـنـصت والـتـصـويـر الــدقـيـقـة والـتي صـنـعت
ألغـراض اسـتــخـبـاريـة سـريـة وحـسـاسه  حـيث بـاتت الـيـوم   سالحـاً
خطيراً يفتك بأعراض الناس ويورط اخرين ومن ثم يجعلهم لقمة سهلة
 لالبـتزاز والـتـهديـد  أمـا البـاب الرابع  هـو األسـعار الـبـخسـة لألدوية
األجـنـبــيـة حــتى وصل سـعــرهـا اقل من (دوالر أمــيـركي واحــد) وبـعـد
تـنــاولـهـا سـتـجـد نـفـسك وكـأنك لم تـأخـذ عالج .الـسـؤال هـنـا  كم ربح

نتج من هذا الدواء ?  ا
وكم سـدد ضريـبـة لهـا?  وكم كـلف تصـديـره واستـيـراده كنـقل ورسوم

كمركية ليصل لصاحب الصيدلية في العراق?  
سؤول ومن الرقيب ?  و كم  سيربح? ! من ا

أمـا الـبـاب اخلـامس ولـيس األخيـر هـو انـقـراض الـذكـور وحتولـهم الى
نــسـاء دون اي سـابـقـة إنـذار حـتى اقـدمـت بـعض الـقـنـوات وصـفـحـات
ـهم لـلــرأي الـعـام مع اعـذارٍ ـواقع الـتــواصل االجـتـمــاعي عـلى تـقــد ا
ومــبــررات قـد ال تــكــون مــقــصـودة  لــكــنــهـا لـم تـتــطــرق الى األســبـاب
البـسات التـحول الى جنس بـطنة  عـاجلة وبهذا  أعـطت الشـرعية ا وا
ـا ستـبـقى  هذه األبـواب مـفتـوحة  صـادفة) طـا ثـالث لن نؤمـن في (ا

خاصة بعد غلق باب لعبة بوبجي (العميلة) !. 
لقد  كان حريـاً بنا بعد  غلق بـقية األبواب  ان  الننـسى غلق الشبابيك
حتى( مانعبي بالسكلـة رگي )  وعلى الرغم من جهود وزارة الداخلية
كافـحة األجـهزة الدقـيقة تـمثـلة بوكـالة االسـتخبـارات في  مايـتعلـق  ا
للتنصت ودخول األدويـة وتداولها وتعاطيـها ومدى صالحيتها  اال ان
ؤامـرة على هـذا الشـعب ومؤسـساته اكـبر  وعـلى هيـئة زخم وحـجم ا
االعالم واالتـصاالت ان  تسـتنـفر جـميع امـكانيـاتهـا  وترصـد ماتـنتجه
ـاكـنه اإلعالمـية مـن محـطـات تلـفـزيـونيـة وإذاعـية وإلـكـتـرونيـة واتـخاذ ا
إجراءات صارمة بحق اخملالف بعيدا عن اي مجامالت ومحسوبيات 
وان تاخذ وزارة الصحة على عاتقـها منع دخول األدوية غير الصاحلة
ـنـافـذ احلدوديـة بـقـاعدة لالسـتـخـدام  وعـلى األخيـرة ان تـرفـد هـيئـة ا

بيانات محدثة بشكل دوري.
ـنافـذ لـيكـونوا مـخـول بـاتخـاذ الـقرار بـعد وان تـنـتدب مـوظفـيـها في ا
اسـتـكـمـال االجـراءات األصــولـيـة بـاسـتـيـرادهـا ومـوضــعـهـا لـلـتـقـيـيس
ــطـابق لـلــجـودة والـسالمــة الـصـحــيـة  وان تـصـدر وزارة والـفـحص ا
ـضـرة او الـتي حـجـبت الـصـحـة نـشـراتٍ بـاألدويـة غـيـر الـصـاحلـة او ا
مـؤخـرا   الحـتــوائـهـا عــلى اثـارً جـانـبــيـة وذلك عـلى مــواقع الـتـواصل
خـاصـة وقـد نــشـطت في اآلونـة ـواطـن  االجـتـمــاعي لـيـتــطـبع عـلــيـهـا ا
األخـيـرة مواقع ومـنـشورات حتـذر من تـداول أدويـة معـيـنة دون مـعـرفة

نشورات. دقة وصحة هذه ا
ـا واحـيـانـا قـد  تـسـتـخـدمـهـا شـركـات مـنـافـسـة او أنـاس مـغـرضـ 
ـعنـية يـسبب إربـاكا لـلـمريض وخـسارة لـلمـسـتورد  وعـلى الوزارات ا
ـدنـي ان تـتخـذ وتـنـظم ووسـائـل االعالم الـوطـنـيـة ومنـظـمـات اجملـتـمع ا
موتمـرات وندوات حتـد من ظاهرة االنـتحار والـتحول
الى اجلــنس الـــثــالث  وفـــــق رؤى اجــتــمـــاعــيــة
صـحـيــة ارشـاديـة وتــقـد دراسـة مــسـتـفــيـضـة
ــسـبـبـات الـتي اودت بـهـذه الـــــظـواهـر بـشـأن ا
واستفحالها حتى نحافظ على البيت ونسد بقية

البيبان!! .

بـلـغت قــيـمـتـهـا  539,8مـلـيـار دوالر في
ــــفــــاوضــــات 2018. وكــــانت جــــولــــة ا
قــصــيــرة. وغــادر نــائب رئــيـس الـوزراء
الصـيـني ليـو هي الـذي يقـود وفد بـك

مـكـان االجـتـمــاع بـعـد سـاعـتـ فـقط من
دخــوله إلــيـه.وقـد خــرج بــعــدمــا صــافح
مثل األميركي للـتجارة ووزير اخلزانة ا
ســـتــــيـــفن مــــنـــوتــــشـــ وهـــو يــــحـــيي
كان مبتسما بدون الصحافي وغادر ا
اإلدالء بـأي تعـلـيق.وكـان تـرامب أكد أنه
"ال حـــــاجـــــة إلى الـــــتـــــســـــرع". وأشـــــاد
باإلجـراءات احلـمائـيـة األميـركـية مـؤكدا
أن "الـرسـوم اجلـمـركـيـة سـتـجلـب موارد
لبـلدنـا أكـثر من اتـفاق تـقلـيدي ولـو كان

استثنائيا".
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وتــشــمل االجـراءات االنــتــقـامــيــة زيـادة

ومـصـمـمـة عـلى إعـادة تـأسـيس الـعالقـة
التـجاريـة بـ البـلدين الـلذين يـتنـازعان

ستقبل. الهيمنة على تقنيات ا
وهي تـطـالب بــخـفض الـعـجـز الـتـجـاري
األميـركي الـهائل مع بـكـ (بلغ 378,73
مــلـيــار دوالر في 2018) و"بــتــغــيــيـرات
بـنـيـويـة" مــثل الـكف عن الـنـقل الـقـسـري
ـلـكيـة الـفكـرية لـلتـكـنولـوجـيا وحـمـاية ا
الي احلـكومي األميـركيـة ووقف الـدعم ا
ـكن أن يــثــيـر إعالن لــشــركـات عــامــة.و
ــمــثل األمـــيــركي لـــلــتــجـــارة اســتــيــاء ا
ـــزارعــــ الــــذين أضــــرت بـــهـم حـــرب ا
الرسوم اجلمركـية. كما يتـوقع أن تتلقاه

. ال بفتور اإلثن أسواق ا
وأكـــد الـــنـــاطق بـــاسـم وزارة الـــتـــجــارة
الصـينـية غـاو فيـنغ في بكـ أن "الص

لن تستلم أبدا أمام الضغط".

الرسوم اجلمركيـة اإلضافية التي طبقت
اعتبـارا من اجلمـعة مجـموعة كـبيرة من
الــســـلع من أجـــهـــزة الـــتــلـــفـــزيــون إلى

فروشات والسيارات وغيرها. ا
وحـذرت وزارة الـتـجـارة الـصـيـنـية عـلى
الفور من أنه "لن يـكون لديهـا خيار آخر
ســوى اتـــخــاذ اإلجــراءات االنــتــقــامــيــة

الالزمة".
ورأى غـــــريـــــغـــــوري داكـــــو اخلـــــبـــــيــــر
االقـتــصـادي في مـجـمــوعـة "أوكـسـفـورد
إيـكـونــومـيـكس" مـكــررا رأي الـعـديـد من
خبراء االقـتصاد أنه "في حـرب جتارية

ليس هناك سوى خاسرين".
ويؤكد صنـدوق النقد الـدولي منذ أشهر
ي سيشعر بارتداد أن كل االقتصاد العا

صدمة نزاع طويل.
لكن إدارة ترامب لم تـكترث بالـتحذيرات

بغداد
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لم يـكن احلديث الـذي تـداولته وسـائل الـتواصل االجـتـماعي عن
وضع حواجز على جسور بغداد حديثا يـــخلو من متعة.بل كان

تعة بعينها. ا
فـلـكي نـعـالج قـضـيـة من الـقـضـايـا فـعـلـيـنـا الـذهـاب الى الـسـبب
ـباشـر وال يـجوز اخلـوض في اسـباب غـيـر ظاهـرة.الـذهاب بال ا
شكلة وهو وجود جسور غير مؤمنة امام من نقاش الى جوهر ا
يـفـكر بـاالنـتـحار. وتـامـ اجلـسر يـعـني ان نـضع حـاجزا كي ال

اء. يستطيع هواة االنتحار رمي انفسهم الى ا
اؤكـــــد انــــا ال احتـــــــــدث عن نــــــــكــــتـــــة بل احتـــــدث عن واقــــع
اعــــيـــــــشه وعـــلي ان افــــهـــمــــــه.اذن لـــنـــضـع احلـــواجـــز عـــلى

اجلــــسور وبعد ذلك ماذا نفعل.?
ـاء حتت اجلـسـر.عـلـيـنـا كي نـكـون بـكل تـاكـيـد سـيـبـقى عـنـدنـا ا

نتحر بنفسه فيه. اء كي ال يلقي ا واقعي ان جنفف ا
نـتـحر لـنـقل انـنا انـتـهـينـا من هـذا.لكـن سنـواجه مـشكـلـة حـرق ا
لنـفسه بالـنفط وهـذه وسيلـة نسائـية شائـعة ح يـستخـدم النفط

نتحرة في الغالب. كوسيلة لشواء جسد ا
ـــــــــــــــنـع وصـــــــــــــول قـــــــــــطـــــــــــرة نـــــــــــفـط واحـــــــــــدة ال حــل اال 
ـــطــــبخ لــــلــــعــــــــــــــــوائل.كــــذلك ال بــــد من ســـــــــــحـب ادوات ا
وكل انــواع االدوات اجلـــــــارحـة. ال بــــــــد واشـرطــة احلـبـوب
ـنـتـحـرين من ايـقـاف جـمـيع الــسـيـارات كي ال يـسـتـغـلــهـا احـد ا

فتدهسه النه تقصد ان تقتله.  
قــد يــعــتـقــد الــقــاريء اني اســخــر من قــرار حتــصــ اجلــسـور
بـاحلواجـز لكـني اتكـلم االن انسـجامـا مع الرؤيـة التي سـتقـودنا

نطقية.  لعالم من االفكار غير ا
ــطـبخ بـ مـرة قـال بـريــخت ان مـــــشــكـلـة الــلـحم لن حتل في ا
.فـاي حـديث عـائـلي عن سـعر الـلـحم مـهـمـا كـان جـذابا الـزوجـ

سيظل مجرد حديث.
طلـوب ان يكون هـناك من ينـهي بقرار شـجاع تخـفيض سعر وا

اللحوم في االسواق.
ـتــــــــكـررة انهـا اكـبر وكـذلك هـو شأن عـمـــــــــلـيات االنـتـحار ا
من فهمنا العادي وعلى السلطات ان تبادر لفهم جــــــــذور هذه
ـنـاسـبـــــــــة لهـا. ال في ووضــــــع احلـلـول ا ـشـكـلـة اخلـطـيـرة ا
اثــارة حـلــول تــقـتـــــرب من الـبــسـاطــة الى حـد

كبير.
القل بـعــــــد كل مـا قــــــلت اجلـسـر بـريء
ـنـتـحـرين كـبـراءة الـذئب من جـدا من دم ا

دم يوسف.

ــفـاوضــات.وحــول هـذه الــنــقـطــة بـقي ا
ـفـاوضات تـرامب غـامـضـا  مـؤكـدا أن ا

ستتواصل لكن في موعد لم يحدد.
ـــفـــاوضــ من جـــهــته أعـــلن كـــبـــيــر ا
الــصـــيـــنـــيّــ لـــيـــو هي أنّ احملـــادثــات
ــــتـــحـــدة الـــتــــجـــاريـــة مـع الـــواليـــات ا
ســـتــتــواصل فـي بــكــ عـــلى الــرغم من
العقبات.وقال ليو لوسائل إعالم صينية
فـاوضات لم بعـد جولـة احملادثـات إن "ا
تــخـــفق بل عــلى الـــعــكس هــذا مــجــرد
ـفـاوضـات (...) هذا تـطـور طبـيـعي في ا

أمر ال بد منه" ب البلدين.
وحتـــدث عن "ثالث نـــقــاط خـالفــيـــة" مــا
زالـت قــائـــمــة بـــ الـــصــ والـــواليــات
ــتــحــدة.وقــال لـيــو "إذا تــوصــلــنـا إلى ا
اتفـاق فيجب سـحب الرسـوم اجلمـركية
الــعــقــابــيــة". وحتــدث أيــضــا عن خالف
حـول قيـمـة الـسلع األمـيـركـية اإلضـافـية
الــتي تـعــهـدت بــكـ بــشـرائـهــا خلـفض
يـزان الـتـجـاري ب اخلـلل الـهائل فـي ا

البلدين.
وعبـرت إدارة تـرامب اإلثـن عن أسـفـها

لتراجع الص عن تعهدات قطعتها.
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ونـــقـــطــة اخلالف الـــثــالـــثــة هـي الــنص
النهائي التفاق مـحتمل. وقال ليو "يجب

أن يكون متوازنا".
وشـــكك تـــرامب فـي مـــصـــيـــر الـــرســـوم
اجلـمـركـية اإلضـافـيـة الـتي قـرر فـرضـها
ـــكن أن تـــرفع أو ال اجلـــمـــعـــة. وقـــال "

قبلة". فاوضات ا ترفع" تبعا لتقدم "ا
وأكــد الـرئــيس األمــيـركي أن عـالقـته مع
الـرئيس الـصـيني شـي جيـنـبيـنغ "تـبقى
قوية جدا" لكنه لم يوضح ما إذا كان قد

حتادث معه.
ـالـية وقـبـيل ذلك ذكـرت وكالـة األنـبـاء ا
بـلومـبـرغ نـقال عن مصـدرين قـريـب من
لف أن واشنـطن أمهلت بـك ثالثة أو ا
أربــعـــة أســابــيع وإال ســتــزيــد الــرســوم
اجلمـركيـة عـلى كل واردات الصـ التي
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{ واشــــنــــطـن (أ ف ب) - أرســــلت
ـتحـدة سفـيـنة هـجومـية الواليـات ا
بـــرمـــائـــيــة وبـــطـــاريـــات صــواريخ
"بــــاتـــريـــوت" إلـى الـــشـــرق األوسط
لــتــعــزيــز قــدرات حــامــلــة طــائــرات
وقـاذفـات من طـراز "بي-52 أُرسلت
سابقا إلى منطـقة اخلليج ما يفاقم

الضغوط السبت على إيران.

وأعــلـنـت وزارة الـدفــاع األمــيـركــيـة
(بنـتـاغون) أنه ردا عـلى الـتهـديدات
فـترضة من إيـران باتت الـسفـينة ا
احلـربـيـة "يـو إس إس ارلـيـنـغـتـون"
الــتي تـضـم عـلى مــتــنـهــا قـوات من
اريـنـز وعربـات برمـائـية ومـعدات ا
ومــروحــيـات إلـى جـانب مــنــظــومـة
باتريوت للدفـاع اجلوّي في طريقها

إلى الشرق األوسط.
و إرسال حاملة الطائرات ووحدة
قــاذفـــات "بي-52 إلى اخلـــلـــيج في
وقت أكدت واشـنطن تـلقيـها تـقارير
اسـتـخبـاراتـيـة تـشـيـر إلى أن إيران
تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في

نطقة. ا
ـركزيـة األميـركية وأعلـنت القـيادة ا

ــشـرفــة عـلى الــقـوات (ســنـتــكـوم) ا
األمــــيـــركــــيـــة في الــــشـــرق األوسط
وأفغـانستـان على "تـويتر" اجلـمعة
أن قــــاذفـــــات "بي-52 وصـــــلت إلى
مــنـــطــقـــة الــعـــمــلـــيــات بـــتــاريخ 8
ـــكــان أيـــار/مـــايــو دون أن حتـــدد ا

الذي هبطت فيه.
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وكـان مـسـتـشـار الـرئـيس األمـيـركي
دونـالـد ترامـب لألمن الـقـومي جون
بــولــتـــون أشــار إلى أن الــهــدف من
عمـلـية نـشـر القـوات تـوجيه حتـذير
"واضح وال لبس فـيه" إليران من أي
تـحدة هجـوم يـستـهدف الـواليـات ا

نطقة. أو حلفاءها في ا
ولم تــــــفـــــصـح واشــــــنـــــطـن عن أي
تـفــاصـيل إضـافـيـة بــشـأن الـتـهـديـد
احملـتـمل مــا أثـار انـتـقـادات بـأنـهـا
تبالغ في رد فعلها وتفاقم التوترات

نطقة من دون مبرر. في ا
ولم يـــصـــدر أي رد فـــعل فـــوري من
طـهران حـيـال اخلـطوات األمـيـركـية
األخيرة لكنها قللت في وقت سابق
هذا الشهر من أهمـية إرسال حاملة

الطائرات األميركية.
تحـدث باسم اجمللس األعلى وقال ا
لألمن الــقـومي كـيــوان خـسـروي إنّ
"بـيـان بـولــتـون هـو تـوظـيف سـاذج
حلــدث مـحــتــرق في (إطــار) احلـرب
الــنــفــســيـة" الــتي تــخــوضــهــا ضـد

اجلـمـهوريـة اإلسالمـيـة بـحـسب ما
نقلت عنه وكالة "إرنا".

ويتزامن ارتفاع مـنسوب التوتر مع
إعالن طهـران األربـعاء أنـها تـوقفت
فـروضة على عن االلتزام بـالقـيود ا
تفق عـليها في أنشطتـها النـووية ا
اتـفــاق الـعـام  2015 الـذي أبــرمـته

مع الدول الكبرى.
وقـالـت إيـران إن قــرارهـا جــاء لـلـرد
عـلى الــعـقـوبـات الــواسـعـة أحـاديـة
اجلــــانب الــــتي أعــــادت واشــــنـــطن
فـرضـهـا عـلــيـهـا مـنـذ انـسـحـبت من
االتـــفــاق قــبـل عــام والــتـي شــكّــلت

ضربة لالقتصاد اإليراني.
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بــدوره أفـــاد الــبــنــتــاغــون أن هــذه
التعزيـزات تأتي "ردا على مؤشرات
رفـع اجلـــاهـــزيـــة اإليـــرانـــيـــة لـــشن
عــمــلــيـات هــجــومــيـة ضــد الــقـوات

األميركية ومصاحلنا".
وأضاف أنه "يُواصل مراقبة أنشطة
الـنظـام اإليـراني وجـيـشه وشـركائه
عن كــثب" مــشــددا بــالــوقت نــفــسه
تحـدة "ال تسعى على أن الواليـات ا
لنزاع مع إيران لكنـنا على استعداد
ـــصـــالح لـــلـــدفـــاع عن الــــقـــوات وا

نطقة". األميركية في ا
وفـي ظل تـــنــامـي الــتـــوتـــرات قــال
تــرامب اخلــمـيس إنـه مـنــفــتح عـلى
إجـــراء مــــحــــادثـــات مـع الـــقــــيـــادة

اإليــرانـيـة. وقــال لـلــصـحــافـيـ في
الـبــيت األبـيض "مــا أرغب بـأن أراه

من إيران هو أن يتصلوا بي".
ــتــلــكــوا وأضــاف "ال نــريـــدهم أن 
أسلحة نووية -- ال نطلب الكثير".
لكن وزير اخلـارجية األمـيركي مايك
بــومــبـيــو هــدد في الــيــوم ذاته بـرد
"ســــــريع وحـــــاسـم" من الـــــواليـــــات
ـــتــحـــدة عــلى أي اعـــتــداء تـــشــنّه ا
طــهـــران.وقــال "ال يــجـب أن تــخــطئ
إيـران فـي فـهم ضــبط الـنــفس الـذي
ـارسه حـتى اآلن عــلى أنه افـتـقـار

ة".  للعز
لــكـنه أكــد "ال نـســعى لـلــحـرب".وفي
ـــاضي أعــلن أيـــار/مــايــو الـــعــام ا
ـتـحدة تـرامب انسـحـاب الـواليات ا
من االتفاق الـذي هدف لـوضع قيود
عـــلى طـــمــوحـــات إيــران الـــنــوويــة
وإعــــــادة فــــــرض الــــــعــــــقــــــوبــــــات

االقتصادية.
واألربـعــاء أعـلن الـرئــيس اإليـراني
حـسن روحـانـي أن بالده سـتـتـوقف
عن تطبـيق أجزاء من االتـفاق وهدد
بـتعـلـيق تـنـفيـذ تـعـهـدات أخرى في
حــــال لم تـــتــــوصل الـــدول األخـــرى
ــا فــيــهـا ــوقــعــة عــلى االتـفــاق  ا
االحتاد األوروبي في غضون ست
يــومــا لــتــخــفــيف آثــار الــعــقــوبـات
األمـيـركيـة الـتي أعـيـد فـرضـهـا على

البالد.
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{ نـــــــيـــــــويـــــــورك  ( أ ف ب) أكــــــد
دبلوماسـيون أن روسيا عارضت أي
مـــوقف مــشـــتــرك في مـــجــلس األمن
الـدولي خالل اجـتـمـاع مـغـلق حـيـال
الوضـع في محـافـظة إدلب الـسـورية
حيث تتـزايد العـمليات الـقتالـية منذ

أواخر نيسان/ابريل.
وفي تصريح رسمي لوسائل اإلعالم
بــعــد اخــتــتــام اجلــلــســة أعـرب 11
عضـواً في مـجـلس األمن الـذي يضمّ
 15بلداً عن "قلقهم العميق" بشأن
تــدهـور الــوضع في مــحـافــظـة ادلب
وهي منطقـة خفض تصعـيد ضمنته

روسيا منذ أيلول/سبتمبر.
وحضـت هذه الـدول الـتي لم تـنضم
إلــيـــهــا روســيــا والــصــ وجــنــوب
افريقيـا واندونيسـيا أطراف النزاع
" في إعالن تاله دني على "حمايـة ا
ـتـحـدة سـفــيـر بـلـجـيــكـا لـدى اال ا

مارك بيكست دو بويتسويرف.
وبـعــد اجلـلـسـة الــطـارئـة الـتي دعت
ـانـيـا وبـلــجـيـكـا والـكـويت إلـيــهـا أ
أعـرب الدبـلـوماسي الـبـلجـيـكي أمام
الـصـحـافـي عـن أملـه في أن يـخرج
اجمللس بـ"رسـالـة مشـتـركة" من أجل

التخفيف من العنف.
وحتــــدث عـن الــــرغـــــبــــة فـي "طــــلب
ضـــمــــانــــات (مـن روســــيــــا وايـــران
وتــــركــــيــــا) حــــول اتــــفــــاق خــــفض
الـتــصـعـيــد مع الـتـأكــد من أن هـنـاك

خفضاً للتصعيد".
…œUŠ WA UM

وبحـسب مصـادر دبلـوماسـية جرت
مناقشـة حادة ب روسـيا والواليات
ــــــتـــــحــــــدة حـــــول اســــــتـــــهـــــداف ا

ستشفيات في هذا النزاع. ا
ومــنـذ أواخــر نـيــسـان/ابــريل كـثّف
النظام الـسوري وروسيا ضـرباتهما
عـلى جـنـوب مـحـافـظـة ادلب وشـمال
حماه اجملاورة وهي أراضٍ تـسيطر
عــلـيــهـا هــيـئــة حتـريــر الـشــام فـرع
تـنـظـيم الـقـاعـدة سـابـقـاً وجـمـاعات

جهـادية أخرى. وتـضررت خـصوصاً
مدارس ومستشفيات.

من جـهـته حض الـسـفـيـر الـفـرنـسي
ــتــحــدة فــرنــسـوا ديـالتـر في األ ا
عــلى ضـرورة "تــفــادي حـلب جــديـدة
بــأي ثـــمن في إدلـب" في إشــارة إلى
استـعادة النـظام الـسوري في أواخر
ـديـنـة حـلب بـعـد مـعارك عام 2016 

دامية. 
ويــــــعـــــــيش 3 ماليــــ شــــخص في
احملافظة الواقعة شمال غرب سوريا

بينهم مليون طفل.
وأضاف أنـه بغـيـر ذلك "تـدمرون أفق

عملية سياسية" لتسوية النزاع.
والـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة مـتـوقـفـة مـنذ
أكــثـــر من عــامــ ولـم تــنــجح األ
ـتـحـدة في إطالق عـمـلـيـة مـراجـعـة ا
لـــــلــــــدســـــتـــــور تــــــؤدي إلى اجـــــراء

انتخابات.
 UŁUſ« oOKFð

عـلى صعـيـد متـصل عـلّـقت منـظـمات
إغـاثيـة عـدة بيـنـهـا برنـامج األغـذية
ـــتـــحـــدة ي الــــتـــابع لـأل ا الـــعـــا
أنشطتـها في منـاطق تشهد تـصعيداً
في الــقــصف في مــحــافـظــة إدلب في
شـمـال غــرب سـوريـا وفق مـا أفـادت
ـــتـــحـــدة.وأفـــاد مــكـــتب األ األ ا
تحـدة لتنسـيق الشؤون اإلنـسانية ا
نـظمات عـلقت أنشـطتها أن "بعض ا
بـعــدمـا تـدمــرت مـقـارهـا أو طــالـتـهـا
األضــرار او بـاتـت غـيــر أمــنـة". كــمـا
اتخـذت آخرى قـراراً بـوقف األنشـطة
حـفاظـاً عـلى سالمـة الـعامـلـ مـعهم
او حتى نتيـجة نزوح السـكان بشكل
كامل في مناطق مـعينة.ومـنذ الثامن
من أيــار/مــايــو عــلق أكــثــر من "16
شريكاً في العمل اإلنساني عملياتهم
ـتـأثـرة بـالـنـزاع" وفق ـنـاطق ا في ا
مكتب الشؤون اإلنـسانية الذي أشار
إلى تقـارير حول مـقتل خـمسـة عمال
إنسـانيـ نتـيجـة الغـارات والقصف
ـــدفــعي.من جـــهــته أفـــاد بــرنــامج ا

ـي عن "تـعـلـيق تـوزيع األغـذيـة الـعـا
ـسـاعــدات لـنـحـو 47 ألف شـخص ا
في قـرى وبــلـدات في جــنـوب وغـرب
إدلب نــتـيـجــة تـعــرضـهـا لــلـقـصف"
ـتعـاون مع مشـيراً إلى أن بـعض ا
الــبــرنــامج أضــطــروا أنــفــســهم إلى

النزوح وآخرون أصيبوا بجروح.
ي كـافة ودعـا بـرنـامج اإلغـذيـة الـعـا
أطـراف الـنـزاع إلى تـوفـيـر إمـكـانـيـة
وصول أمـنـة لشـركـائهـا اإلنـسانـي
لــبــلـوغ عــائالت ال تــزال عـالــقــة بـ
النيران.وتسيطـر هيئة حترير الشام
(جـبهـة الـنصـرة سـابقـاً) مع فـصائل

مـدنــيـ بــيـنـهم 15 طـفالً.ويــتـزامن
الــقـصف مع اســتـمــرار الـعــمـلــيـات
ــيـدانــيـة لــقــوات الـنــظـام في ريف ا
حـمـاة الـشمـالي بـعـدمـا تـمـكنـت قبل
أيـــام من الــســـيــطــرة عــلـى بــلــدتــ
.ولم يـــعـــلن اجلـــيش رئـــيـــســـيـــتـــ
الـسـوري بـدء هـجـوم عـلى مـحـافـظة
ادلب ومـحـيطـهـا والـتي تـؤوي نـحو
ثالثــة ماليــ نــســمـة. إال أن االعالم
الـرســمي يـنـشــر يـومـيــاً تـقـاريـر عن
اســـتــهـــداف مــواقع لـــلــفـــصــائل في
نطقة. ويتحدث محللون عن عملية ا

محدودة.

أكـــثـــر من 180 ألف شـــخص جـــراء
الـقـصف مـشـيـراً إلى أن الـتـصـعـيـد
طال 15 منشـأة صحية و 16مدرسة
وثالث مـــخــيـــمــات نـــزوح.وتــواصل
قـوات الـنـظــام ووحـلـيـفـتـهـا روسـيـا
قصفـها بعـشرات الغـارات والقذائف
الـصـاروخـيــة بـلـدات وقـرى عـدة في
ريف إدلـب اجلــــــنــــــوبـي وحــــــمــــــاة

رصد. الشمالي بحسب ا
ويــــأتي ذلك غــــداة مــــقــــتـل عــــشـــرة
مدني بينهم طفالن جراء القصف
لـتـرتـفع بـذلك حـصـيـلـة الـقـتـلى مـنذ
نـــهـــايـــة نـــيـــســـان/أبـــريل إلى 106
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جــهــاديــة عـــلى إدلب وأريــاف حــلب
الـغربـي وحمـاة الـشـمـالي والالذقـية
ـنـطـقة الـشمـالي الـشـرقي.وشـهدت ا
هـدوءاً نـسـبيـاً مـنـذ تـوصل مـوسـكو
حـــلــيــفــة دمــشـق وأنــقــرة الــداعــمــة
لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــة إلى اتـــــفـــــاق في
أيــلـول/سـبــتـمــبـر نصّ عــلى اقـامـة
منطقـة "منزوعة الـسالح" تفصل ب
مــنـــاطق ســـيـــطـــرة قــوات الـــنـــظــام
والــفـــصــائل.وأحــصـى مــكــتب األ
تحدة لـتنسيق السـؤون اإلنسانية ا
ـــــمــــتـــــدة بــــ 29 في الـــــفـــــتــــرة ا
نـيـسان/أبـريل و9 أيـار/مـايـو نزوح
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