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تلقــى الســيد الرئيــس بشــار األســد اليــوم برقيــات تهنئــة مــن الرئيــس فالديميــر بوتيــن رئيــس روســيا االتحاديــة 
والرئيــس إلكســندر لوكاشــينكو رئيــس جمهوريــة بيــالروس والرئيــس نيكــوالس مــادورو رئيــس جمهوريــة فنزويــال 
البوليفاريــة والرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي، فيمــا هنــأت الصيــن وحــزب هللا ورئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي 

ســورية بانتخاب الرئيس األســد رئيســًا للجمهورية العربية الســورية. 
وشــدد بوتيــن علــى أن روســيا ســتواصل دعمهــا الشــامل لســورية، فيمــا قــال لوكاشــينكو: بيــالروس كانــت 
وســتظل صديقــة للشــعب الســوري، وســتواصل دعــم ســورية الصديقــة، وتولــي أهميــة كبيــرة لتكثيــف التعــاون 
بيــن مينســك ودمشــق فــي المجــاالت السياســية والتجاريــة واالقتصاديــة واإلنســانية والثقافيــة، فــي وقــت جــدد 
مــادورو دعــم فنزويــال الراســخ لســورية الشــقيقة واســتعدادها لتعميــق وتوســيع التعــاون الثنائــي واالســهام فــي 

رخــاء كال الشــعبين وتوطيــد ســيادة وتقريــر المســتقبل لــكال البلديــن.

أكــد الســيد الرئيــس بشــار األســد أن الشــعب الســوري وفــي كل 
اســتحقاق وطنــي كان يضــع دائمــًا تعريفــه الخــاص لمعنــى الوطنيــة، 
وأن مــا قــام بــه خــالل األســابيع الماضيــة كان ظاهــرة تحــد غيــر 
وتبعيتهــم  بمختلــف جنســياتهم ووالءاتهــم  الوطــن  مســبوق ألعــداء 
وتحطيمــًا لغرورهــم وكبريائهــم الزائــف وصفعــة علــى وجــوه عمالئهــم 
الــوالء  عــن  التعبيــر  درجــات  أعلــى  هــو  التحــدي  هــذا  وأزالمهــم، 

الصــادق والعميــق للوطــن.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة المتلفزة:
أيها اإلخوة المواطنون، إخوتي بالوالء واالنتماء

هــذا االســتحقاق دفاعــًا  اســتحقاٍق وطنــي، ســواٌء كان  فــي كل 
بالســالِح، أو بالــرأي، أو بالعمــل، أو اســتحقاقًا دســتوريًا، كنتــم دائمــًا 
تضعــوَن تعريَفكــم الخــاص لمعنــى الوطنيــة؛ وفــي كل مرحلــة مررنــا 
بهــا، كان تعريُفكــم يحمــل رســائَل خاصــة، ســواء للصديــِق أو للعــدو، 
تنطلــق مــن ظــروف تلــك المرحلــة وتتناســب مــع تحدياتهــا. ومــع 
ــم ينُقْصهــا فــي أي وقــت مــن أوقــات الحــرب  أن رســائَلكم العديــدة ل
البالغــَة والحكمــَة والوضــوَح الصــارِخ بمفرداتــه، والمعانــي العميقــة 
التــي تحملهــا الســطور ومــا بيــن الســطور، إال أن الخصــوم واألعــداء 
أصــروا علــى تجنبهــا وإنكارهــا، كجــزء مــن سياســاتهم المبنيــة علــى 
إنــكار الواقــع، وإنــكار فشــل وهزيمــة سياســاتهم، وعــدِم االعتــراف 
وقــد  ســنوات مضــت  خــالل  وبــدوا  وأخالقهــم،  مبادئهــم  بانحطــاط 
أصابهــم العمــه العقلــي، فهــم يــرون بعيونهــم لكنهــم ال يــرون بعقولهم.

ستخترق رسائُلكم كلَّ الحواجِز والدروِع
تعريَفكــم  فــإن  االســتحقاق  هــذا  وفــي  األســد:  الرئيــس  وأضــاف 
للوطنيــة لــم يختلــف بالمضمــون، لكنــه اختلــف بالطريقــة واألســلوب، 
كلَّ  رســائُلكم  وســتخترق  والتداعيــات،  بالنتائــج  حتمــًا  وســيختلف 
الحواجــِز والــدروِع التــي وضعوهــا حــول عقوِلهــم، وســتنقل عقوَلهــم 
مــن حالــة الُســبات اإلرادي التــي عاشــوا فيهــا لســنوات، إلــى حالــة 

التفكيــر القســري فيمــا يحصــل علــى أرض الوطــن.

أعلى درجاِت التعبيِر عن الوالء الصادق والعميق للوطن
وتابــع الرئيــس األســد: مــا قمتــم بــه خــالل األســابيع الماضيــة لــم 
يكــن مجــرد احتفــاالت بمناســبة، وال مجــرد تعبيــر عــن اندفــاع و 
عاطفــة وطنيــن، أو التــزام بواجــب وطنــي هــو المشــاركة باالنتخابــات 
الرئاســية.. مــا حصــل يتجــاوز كل ذلــك بمســاحات واســعة ومســافات 
كبيــرة، مــا قمتــم بــه كان ظاهــرَة تحــد غيــِر مســبوق ألعــداء الوطــن 
لغرورهــم  تحطيمــًا  كان  وتبعيتهــم،  ووالءاتهــم  جنســياتهم  بمختلــف 
وكبريائهــم الزائــف، وصفعــًة علــى وجــوه عمالئهــم وأزالمهــم، هــذا 
التحــدي هــو أعلــى درجــاِت التعبيــِر عــن الــوالء الصــادق والعميــق 
للوطــن، وهــو أقــوى مســتوياِت الشــدِة فــي إرســال الرســائِل المناســبة 
ألشــخاص جلســوا في الغرف المظلمة يحوكون الدســائس ويرســمون 
الخطــط، ويحلمــون بالنجــاح علــى حســاب أموالنــا ودمائنــا وشــرفنا 
وكرامتنــا، والذيــن ســينُدبون حظهــم  مــرة أخــرى مــع إمعاتهــم، لســوء 
تقديرهــم وخطــأ حســاباتهم، وقصــر نظرهــم، وعــدم فهمهــم لحقيقــة 

وطبيعــة ومعــدن هــذا الشــعب.

أعدتم تعريَف الوطنية
وقــال: لقــد قلبتــم الموازيــن ونســفتم قواعــَد اللعبــة وأكدتــم بمــا ال يــدع 
مجــااًل للشــك أن قواعدهــا توضــع هنــا، وتصنــع هنــا، وتحــدد هنــا، 

بأيدينــا، وال مــكان لشــركاء ســوى لإلخــوة واألصدقــاء.

وأضــاف الرئيــس األســد: لقــد أعدتــم تعريــَف الوطنيــة وهــذا يعنــي 
بشــكل تلقائــي إعــادة تعريــف الخيانــة، والفــرق بينهمــا هــو كالفــرِق بيــن 
مــا ســمي ثــورَة ثــوار، ومــا شــهدناه مــن ثــوراِن ثيــران، هــو الفــرق مــا 
بيــن ثائــٍر يتشــرب الشــرف، وثــور يعلــف بالعلــف، بيــن ثائــر نهُجــه 
عــٌز وَفخــار، وثــوٍر يهــوى الــذَل والعــار، ومــا بيــن ثائــر يركــع لخالقــه، 

وثــور يخــر ســاجدًا أمــام الــدوالر.

ما حصل كان ثورًة بكل ما تعنيه الكلمة
عّرفتــم الثــورة وأعدتــم إليهــا ألقهــا بعــد أن لــوث اســَمها جــزء مــن 
أنقذتــم  ســوريًا،  ســفر  جــواز  حاملــي  الشــرف،  وفاقــدي  المرتزقــة 
ســمعتها وأعدتــم إطالقهــا، لذلــك مــا حصــل لــم يكــن احتفــاالت علــى 
اإلطــالق، بــل كان ثــورًة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى حقيقــي ال 
مجــازي، ثــورة ضــد اإلرهــاب والخيانــة واالنحطــاط األخالقــي، ثــورة 
لســان وقلــم وعمــل وســالح، ثــورٌة عنوانهــا الشــرف ضــد كِل ســاقط 
ارتضــى لنفســه أن يكــون مطيــة يمتطيهــا اآلخــرون ليصلــوا بهــا إلــى 

حيثمــا يشــاؤون.

طاقة جبارة تمد الوطن بالقوة
وتابع الرئيس األسد: أيها اإلخوة، مواطنين ومواطنات

الدســتورية  الفتــرة  فــي  بخدمتــه  ألقــوم  لــي  الشــعِب  اختيــار  إن 
القادمــة هــو شــرف عظيــم ال يرقــى إليــه ســوى شــرف االنتمــاء لهــذا 
والقيــِم  واألفــكار  بالتطلعــاِت  وإنمــا  فقــط،  بالهويــة  ليــس  الشــعب، 
والعــادات، ومــا يزيدنــي حماســًة وثقــًة بالمســتقبل هــو روُح التحــدي 
الموجــودِة لديكــم، والتــي مــن دونهــا، ال يمكــن لحامــل المســؤوليِة 
مواجهــة التحديــات الوطنيــة الكبــرى، ومــن دونهــا ال يمكــن لوطــٍن 

القيــاُم بعــد 10 ســنوات مــن الحــرب.
فــي  الجلــي  بشــكلها  تظهــر  والتــي  لديكــم  الكامنــُة  القــوُة  إنهــا 
المفاصــل الكبــرى، والتــي تســتفُزها التحديــات، وتحولهــا إرادُتكــم إلــى 

عمــل وإنجــاز، إنهــا الطاقــة الجبــارة التــي تمــد الوطــن بالقــوة، وتؤهلــه 
للفــوز واالنتصــار.

بهذه الروح المقاتلة سنتمكن من هزيمة كل أعدائنا
وقــال: أنــا واثــق مــن أننــا بهــذه الــروح المقاتلــة، ســنتمكن مــن هزيمــة 
كل أعدائنــا مهمــا كثُــرت النــزاالت، واشــتدت الخطــوب، هــذه الــروح 
هي ما نحتاجه للمرحلة القادمة، وهي مرحلة عمل مســتمٍر ومقاومٍة 
وصمود، لكي نثبت ألعدائنا مرة أخرى أن محاربة شــعِبنا بمتطلباته 
األساســية وبلقمــة عيشــه، ال تزيــده إال تمســكًا بوطنــه، وبــكل مــا يرمــز 
إليه، وأن هذا الشــعب عند االســتحقاقات واالمتحانات الكبرى، دائمًا 

مــا أثبــت أن الوطــن يعلــو وال يعلــى عليــه.

التحية لكل مواطن سوري
وختم الرئيس األسد كلمته قائاًل: أيها اإلخوة، أيها األحبة:

أتوجــه بالتحيــة لــكل مواطــن ســوري عبــر بطريقتــه عــن محبتــه 
أو  المســيرات  ســواء عبــر  وبلــدة وقريــة،  مدينــة  فــي كل  للوطــن، 

ذلــك. بغيــر  الشــعبية أو  التجمعــات 
أوجــه التحيــة لــكل فــرد وعائلــة وعشــيرة، عّبــروا عــن انتمائهــم المطلــق 

لبلدهــم ورفعــوا رايتــه، فصمــدوا فــي الحــرب، وتحــدوا في االســتحقاق.
أوجــه التحيــة لمواطنينــا فــي المغتــرب الذيــن تكاملــوا برســائلهم 
مــن الخــارج مــع رســائل إخوتهــم فــي الداخــل، ولــم تمنعهــم المســافات 
والعقبــات مــن المشــاركة بحمــاس فــي االنتخابــات، ولمــن لــم يتمكــن 
مــن القيــام بذلــك لضغــوط أو لبلطجــة تعــرض لهــا، نقــول لــه، صوتُــك 
وصــَل وبقــوة مضاعفــة، ليــس عبــر الصنــدوق وإنمــا عبــر الموقــف، 

فالرســالة لألعــداء وصلــت، والمهمــة الوطنيــة أنجــزت.
ِعشتم شعبًا أبيًا ال يقبل الهوان

ِعشتم شعبًا عزيزًا ال يخضع للضيم، وال ينحني إال هلل
دمتم ودامت لنا سورية حرة كريمة قوية منيعة

الرئيس األسد يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء 
وقادة العامل مبناسبة فوزه يف االنتخابات الرئاسية

الرئيس األسد حيا الشعب السوري:
 غري مسبوق ألعداء الوطن

ً
ما قمتم به كان حتديا
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األخبـــار

الرئيس األسد يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء
وقادة العامل مبناسبة فوزه يف االنتخابات الرئاسية

بوتني: دعم شامل لسورية يف 
حماربة اإلرهاب وإعادة اإلعمار

مادورو: دعم فنزويلي
راسخ لسورية الشقيقة

تلقــى الســيد الرئيــس بشــار األســد اليــوم برقيــة تهنئــة مــن الرئيــس فالديميــر بوتيــن 
رئيس روسيا االتحادية، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية العربية السورية.

وأكــد الرئيــس بوتيــن فــي برقيتــه أن نتائــج االنتخابــات تؤكــد ثقــة الســوريين بقيــادة 
الرئيــس األســد والتفافهــم حولهــا إلعــادة االســتقرار إلــى كامــل األراضــي الســورية 

بأســرع وقــت ممكــن وتعزيــز مؤسســات الدولــة.
فــي محاربــة  لســورية  الشــامل  بوتيــن علــى أن روســيا ســتواصل دعمهــا  وشــدد 
اإلرهــاب والتطــّرف، وفــي دفــع عمليــة التســوية السياســية لألزمــة فــي البــالد، وإعــادة 

إعمــار مــا دّمــره اإلرهــاب.

اليــوم  األســد  بشــار  الرئيــس  الســيد  تلقــى 
برقيــة تهنئــة مــن الرئيــس نيكــوالس مــادورو 
هنــأه  البوليفاريــة  فنزويــال  جمهوريــة  رئيــس 

الرئاســية. فــي االنتخابــات  بفــوزه  فيهــا 
وجــاء فــي برقيــة الرئيــس مــادورو “بالنيابــة 
فنزويــال  فــي  والحكومــة  الشــعب  عــن 
األســد  والرئيــس  الســوري  الشــعب  أهنــئ 
إن  مضيفــًا  الرئاســية”  االنتخابــات  بنتائــج 
االنتخابــات الرئاســية شــكلت انتصــارًا للســالم 
الحــرب  علــى  الســورية  الوطنيــة  والســيادة 
الشرســة المفروضــة علــى الشــعب الســوري 

الشــقيق، الــذي قــاوم بقيــادة الرئيــس بشــار األســد بكرامــة ووطنيــة مثيريــن لإلعجــاب 
أهــوال وأطمــاع القــوى االمبرياليــة والجماعــات اإلرهابيــة التــي حاولــت إخضاعــه دون 

جــدوى”.
وتابــع.. “إن اإلقبــال الجماهيــري علــى التصويــت رســالة صريحــة بالرفــض الشــعبي 
لألجنــدات المزعومــة للقــوى اإلمبراطوريــة” مجــددًا “دعــم فنزويــال الراســخ لســورية 
كال  رخــاء  فــي  واإلســهام  الثنائــي  التعــاون  وتوســيع  لتعميــق  واســتعدادها  الشــقيقة 

الشــعبين وتوطيــد ســيادة وتقريــر المســتقبل لــكال البلديــن”.

لوكاشينكو: بيالروس كانت 
وستظل صديقة للشعب السوري

روحاني: الشعب السوري خطا 
خطوة مهمة حنو ازدهار سورية

بشــار  الرئيــس  الســيد  تلقــى 
مــن  تهنئــة  برقيــة  اليــوم  األســد 
الرئيــس إلكســندر لوكاشــينكو رئيــس 
جمهوريــة بيــالروس هنــأه فيهــا بفــوزه 

الرئاســية. االنتخابــات  فــي 
الرئيــس  برقيــة  فــي  وجــاء 
الشــعب  باســم  لوكاشــينكو: 
البيالروســي وباســمي شــخصيًا أهنئ 
الرئيــس بشــار األســد بانتخابــه رئيســًا 
إن  الســورية،  العربيــة  للجمهوريــة 
االنتصار في االنتخابات دليل على 
االعتــراف بدوركــم الوطنــي الــذي ال 
جــدال فيــه كقائــد وطنــي يدافــع بثقــة 
عــن بــالده ضــد التدخــالت الخارجيــة 
الســالم  إحــالل  أجــل  مــن  ويكافــح 

ســورية. فــي  واالســتقرار 
وأضــاف الرئيــس لوكاشــينكو: بيــالروس كانــت وســتظل صديقــة للشــعب الســوري 
وســتواصل دعــم ســورية الصديقــة وتولــي أهميــة كبيــرة لتكثيــف التعــاون بيــن مينســك 
ودمشــق فــي المجــاالت السياســية والتجاريــة واالقتصاديــة واإلنســانية والثقافيــة، مشــيرًا 
إلــى اهتمــام جمهوريــة بيــالروس بالمشــاركة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســورية.

وتمنــى الرئيــس لوكاشــينكو فــي ختــام برقيتــه للرئيــس األســد موفــور الصحــة والقــوة 
والصمــود والتوفيــق فــي العمــل لمــا فيــه خيــر ســورية وشــعبها.

تلقــى الســيد الرئيــس بشــار األســد اليــوم برقيــة 
روحانــي  حســن  اإليرانــي  الرئيــس  مــن  تهنئــة 
بمناســبة فــوزه فــي انتخابــات رئاســة الجمهوريــة.

واعتبر الرئيس روحاني في برقيته أّن الشــعب 
الســوري بمشــاركته الواســعة وتصويتــه الســاحق، 
خطــا خطــوة مهمــة نحــو تقريــر مصيــر ســورية 
وازدهارهــا، وأعــرب عــن ثقتــه بأننــا سنشــهد فــي 
هــذه المرحلــة الجديــدة مــن الحيــاة السياســية فــي 
الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  التعــاون  زيــادة  ســورية 
لســيادته الصحــة والتوفيــق وللشــعب  ســائاًل هللا 

الســوري المقــاوم الســعادة والعــزة.
االنتخابــات  بنجــاح  وحكومــة،  شــعبًا  ســورية،  إيــران  هنــأت  ســابق،  وقــت  وفــي 

الســورية. العربيــة  للجمهوريــة  رئيســًا  األســد  الرئيــس  وانتخــاب  الرئاســية 
وقالــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة فــي بيــان اليــوم أوردتــه وكالــة “ارنــا”: “إن إجــراء 
االنتخابــات الرئاســية بنجــاح والمشــاركة الواســعة للشــعب الســوري فيهــا خطــوة مهمــة 
فــي إرســاء االســتقرار وإعــادة اإلعمــار واالزدهــار إلــى ســورية”. وأضافــت الخارجيــة 
اإليرانية: إن إيران تحترم قرار الشــعب الســوري وتدعم حقه في تقرير مســتقبل بالده 
دون أي تدخــل خارجــي، وتهنــئ الرئيــس األســد بفــوزه الحاســم فــي هــذه االنتخابــات.
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األخبـــار

الصني تهنئ بانتخاب الرئيس األسد: دعم جهود سورية للحفاظ على سيادتها واستقالهلا

بري وحزب اهلل يهنئان بانتخاب الرئيس األسد:
السوريون أكدوا التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية

جملس الشعب يف ذكرى 29 أيار:
سورية ستنتصر اليوم يف معركتها ضد اإلرهاب وداعميه

هنــأت الصيــن ســورية بانتخــاب الســيد الرئيــس بشــار 
األســد رئيســًا للجمهوريــة العربيــة الســورية.

الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
زهــاو ليجيــان فــي مؤتمــر صحفــي اليــوم نشــر علــى 
تهنــئ  “الصيــن  إن  اإللكترونــي  الخارجيــة  موقــع 

الرئيــس بشــار األســد بإعــادة انتخابــه.. وإن هــذا العــام 
يصــادف الذكــرى الـــ 65 إلقامــة العالقــات الدبلوماســية 
بيــن الصيــن وســورية والتــي تتميــز بالصداقــة المتينــة 

األمــد”. وطويلــة 
لجهــود  الثابــت  تؤكــد دعمهــا  الصيــن  إن  وأضــاف 

ســورية فــي الحفــاظ علــى ســيادتها الوطنيــة واســتقاللها 
وســالمة أراضيهــا وهــي علــى اســتعداد للعمــل معهــا 
العالقــات  إلقامــة   65 الـــ  الســنوية  الذكــرى  الغتنــام 
فــي  التقــدم  مــن  المزيــد  لتحقيــق  بينهمــا  الدبلوماســية 

الــودي. تعاونهمــا 

هنــأ رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي نبيــه بــري وحــزب 
هللا ســورية بانتخــاب الســيد الرئيــس بشــار األســد رئيســًا 

للجمهوريــة العربيــة الســورية.
وقــال بــري فــي برقيــة إلــى الرئيــس األســد: يســعدني 
بمناســبة إعــادة الشــعب العربــي الســوري الشــقيق تجديــد 
ثقته الواســعة بكم رئيســًا للجمهورية العربية الســورية بأن 
أتوجــه لســيادتكم بأحــر التهانــي وأصــدق األمنيــات لكــم 
بالتوفيق والســداد لقيادة ســورية جيشــًا وشــعبًا ومؤسســات 

نحــو مزيــد مــن المنعــة والقــوة والوحــدة واالســتقرار.
بأحــر  نتقــدم  بيــان:  فــي  هللا  حــزب  قــال  جهتــه  مــن 
التهانــي وأصــدق التبريــكات مــن ســيادة الرئيــس بشــار 

انتخابــه  بإعــادة  الشــقيق  الســوري  الشــعب   األســد ومــن 
رئيســًا للجمهوريــة العربيــة  الســورية، بعــد عمليــة انتخابيــة 
واســع  وسياســي  اســتفتاء  شــعبي  بمثابــة  كانــت  كبيــرة 
النطــاق، عّبــر عنــه اإلقبــال الكثيــف غيــر المســبوق علــى 
صناديــق  االقتــراع وفــي المســيرات التــي عمــت البــالد قبــل 

وأثنــاء وبعــد العمليــة االنتخابيــة.
وأضــاف حــزب هللا: لقــد أكــد الســوريون مجــددًا مــن 
خــالل صناديــق االقتــراع، بعدمــا أثبتــوا ذلــك مــرارًا  وتكــرارًا 
بالفــداء والتضحيــات والمواقــف الثابتــة، التزامهــم الكامــل 
والتقســيم،  التفرقــة والطائفيــة  الوطنيــة  ورفــض  بالوحــدة 
وتمّســكهم بالخيــار السياســي الــذي  انتهجتــه ســورية طــوال 

تاريخهــا الحديــث، وااللتــزام الكامــل بالقضيــة الفلســطينية 
 ومواجهــة االحتــالل والعــدوان، ورفــض التكفيــر والخيانــة 

واإلرهــاب.
الســنوات  تشــّكل  أن  أملــه  عــن  هللا  حــزب  وأعــرب 
لعــب دورهــا  إلــى  لعــودة ســورية  القادمــة فرصــة كبيــرة 
 الطبيعــي والطليعــي فــي العالــم العربــي وعلــى المســتوى 
الدولــي، وأن تتحقــق كل آمــال  الشــعب الســوري بالرخــاء 
واالزدهــار، وأن تتكلــل المســاعي الكبيــرة بإعــادة اإلعمــار 
 وعــودة النازحيــن، وأن تتكامــل هــذه المســيرة بتحريــر بقيــة 

المناطــق الخاضعــة لالحتــالل  واإلرهــاب.

الفرنســي  العــدوان  ذكــرى  أن  الشــعب  مجلــس  أكــد 
تحمــل  ألمهــا  رغــم  الســوري  البرلمــان  علــى  الغاشــم 
الشــموخ  المشــرف وعنــوان  التاريــخ  بيــن جنباتهــا عبــق 
شــاماًل  نهجــًا  أســس  الــذي  الســوري  للشــعب  والكبريــاء 
لمدرســة كفاحيــة نضاليــة فــي حــب الوطــن والــذود عنــه 
وأن أبناء وأحفاد شــهداء التاســع والعشــرين من أيار عام 
1945 يحملــون اليــوم الرايــة نفســها فــي وجــه االســتعمار 

أشــكاله. بمختلــف 
العــدوان  ذكــرى  بمناســبة  بيــان  فــي  المجلــس  وأشــار 
الفرنســي الغاشــم علــى البرلمــان الســوري إلــى أنــه فــي 
التاســع والعشــرين مــن أيــار مــن كل عــام يســتعيد الشــعب 
الســوري ذكــرى عــدوان المســتعمر الفرنســي الغاشــم علــى 
البرلمــان واألمثلــة الوطنيــة الرائعــة التــي ســطرتها حاميــة 
البرلمان مساء ذلك اليوم من عام 1945 عندما رفضوا 
أداء التحيــة لعلــم دولــة االحتــالل مؤكديــن الــوالء لوطنهــم 
ســورية فتــذرع الفرنســيون بهــذا الرفــض وبــدؤوا بإطــالق 
النــار علــى المجلــس وتهديــم واجهتــه وقتلــوا جميــع مــن 
كان بداخلــه مــن الحاميــة وصبــوا جــام غضبهــم علــى 
مدينــة دمشــق حيــث تعرضــت بعدهــا لقصــف مدفعــي 
وهجــوم بالقنابــل رافقتــه أعمــال النهــب واإلرهــاب التــي 
اســتمرت حتــى يــوم الحــادي والثالثيــن مــن أيــار ســقط 

خاللهــا مئــات الشــهداء والجرحــى.
حيــث  باألمــس  اليــوم  أشــبه  “مــا  المجلــس:  وقــال 
ســطر أبنــاء الشــعب الســوري العظيــم أســطورة فــي البــذل 
والعطــاء والمقاومــة والصمــود ضــد قــوى الشــر واإلرهــاب 

فــي  األخيــرة  العشــر  الســنوات  مــدى  علــى  والعــدوان 
ســبيل حمايــة الوطــن والحفــاظ علــى مكتســباته مضحيــن 
بأنفســهم قرابيــن علــى مذابــح الحريــة فــي ســبيل أن يبقــى 
علــم الوطــن عاليــًا مرفرفــًا خفاقــًا فــي عليائــه”، مؤكــدًا أنــه 
كمــا أنجــزت ســورية وانتصــرت بالجــالء ســتنتصر اليــوم 
فــي معركتهــا التاريخيــة التــي يخوضهــا شــعبها وقواتهــا 

المسلحة الباسلة ضد اإلرهاب وداعميه.
ووجــه المجلــس تحيــة إجــالل وإكبــار ألرواح شــهداء 
ســورية األبــرار ولرجــال قــوى األمــن الداخلــي والجيــش 
الشــهادة والشــهداء  قيــم  الذيــن كرســوا  الســوري  العربــي 
بدمائهــم الزكيــة الطاهــرة التــي روت أرض الوطــن فأنبتــت 

وأزهــرت نصــرًا مبينــًا.
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احتفاء بفوز القائد األسد.. السوريون حيتشدون يف الساحات

بشــار  القائــد  بفــوز  احتفاالتهــم  الســوريون  يواصــل 
األســد بانتخابــات رئيــس الجمهوريــة، معبريــن عــن والئهــم 

الصــادق للوطــن وإصرارهــم علــى حمايتــه.
فمــن قلعــة دمشــق أهــم معالــم فــن العمــارة العســكرية 
أصــوات  تصــدح   الوســطى  العصــور  منــذ  الصامــدة 
الســوريين بصيحــات النصــر احتفــاء بفــوز الرئيــس بشــار 
األســد بواليــة دســتورية جديــدة، ويعلنــون أن ســورية قلعــة 

كانــت وســتبقى صامــدة مزينــة بالعلــم الســوري.
الــذي  الجماهيــري،  التجمــع  فــي  المشــاركون  وأكــد 
أقيــم بعنــوان “بســواعدنا عمرانــة” فــي القلعــة، أن إنجــاز 
االنتخابــات الرئاســية فــي موعدهــا رســالة إلــى كل العالــم 
وانتصــر  اإلرهــاب  وواجــه  صمــد  الــذي  الشــعب  بــأن 
األعــداء  علــى  الكبيــر  النصــر  تحقيــق  حتــى  مســتمر 
وإعــادة إعمــار ســورية أفضــل ممــا كانــت، ولفتــوا إلــى 
صفــات القائــد األســد، كشــخصية تاريخيــة محــب لشــعبه 
ووطنــه، وأشــاروا إلــى أن الشــعب الســوري واع ويعــرف 
مــن يختــار، وال ينتظــر أي أحــد ليقــول لــه مــن ينتخــب، 
وقــال كلمتــه واختــار الــذي يريــد، شــاء مــن شــاء وأبــى مــن 
أبــى، واختــار األســد ألنــه عمــل مــن أجــل رفعــة الوطــن 
وبنائــه وصــان ســيادته، وشــددوا علــى أن ســورية قلعــة 
حصينــة بشــعبها الموّحــد المحــب لجيشــه العربــي الســوري 

وقائــده، وال أحــد يســتطيع االنتصــار عليهــا مهمــا حــاول 
األعــداء.

وعبــر المشــاركون باالحتفــال عــن أعلــى درجــات الــوالء 
الصــادق والعميــق للوطــن، كمــا أعلنهــا جميــع الســوريين 
علــى مســاحة الوطــن بإنجاحهــم االســتحقاق الدســتوري 

واصرارهــم علــى حمايــة بلدهــم.

الالذقية
وفــي الالذقيــة تدفــق أبنــاء المحافظــة إلــى الســاحات 
العامــة فــي المــدن واألريــاف، مــع انتهــاء كلمــة الســيد 
لــه  المطلــق  الوفــاء  تعبيــرًا عــن  الرئيــس بشــار األســد، 

الحكيمــة. قيادتــه  قدمــًا خلــف  المضــي  وتأكيــدًا علــى 
وعّبــرت الجمــوع الحاشــدة عــن الفــرح الشــعبي العــارم 
عــرض  شاشــات  أقيمــت  فيمــا  األســد،  الرئيــس  بفــوز 
للكلمة التي ألقاها الرئيس األســد في عدد من الســاحات 

العامــة.
وأقيمــت االحتفــاالت فــي حــي الصليبــة وســاحة دوار 
مدينــة  شــهدت  فيمــا  األزهــري،  دوار  وســاحة  الزراعــة 
القرداحــة احتفــااًل جماهيريــة فــي الســاحة الرئيســية أمــام 

تمثــال القائــد المؤســس حافــظ األســد.
بهــذه  الحفــة  ريــف  فــي  بلــدة صلنفــة  أهالــي  واحتفــل 

كبيــرًا. تجّمعــًا  جبلــة  مدينــة  شــهدت  فيمــا  المناســبة، 
وأكــدت جماهيــر المحافظــة اعتزازهــا وثقتهــا بالقيــادة 
مــن  عــدد  وأشــار  األســد،  للقائــد  والحكيمــة  التاريخيــة 
المشــاركين إلــى أن يــوم الســادس والعشــرين مــن أيــار 
سيســجله التاريــخ بأحــرف مــن نــور ألنــه يــوم االنتصــار 
اإلرهــاب  قــوى  كل  علــى  لســورية  العــارم  التاريخــي 

اإلعمــار. مســيرة  فــي  ومضيهــا  والظــالم، 

الرقة
ويواصــل أبنــاء الريــف المحــرر احتفاالتهــم بفــوز القائــد 
األســد، والــذي يشــّكل هزيمــة لــكل أعــداء الوطــن ويبشــر 
بقــرب زوال االحتالليــن األمريكــي والتركــي وأزالمهــم مــن 

اإلرهابييــن واالنفصالييــن.
وشــهد ريــف الرقــة المحــرر، بقســميه الشــرقي والغربــي، 
فــي ســاحة المجمــع التربــوي فــي معــدان وســاحة شــعبه 
الريــف األولــى فــي مدينــه الســبخة وفــي مركــز مدينــة 
بالســيارات  دبســي عفنــان احتفــاالت حاشــدة ومســيرات 
ومسيرات راجلة، شاركت فيها أعداد كبيرة من المواطنين 
بكافــة شــرائحهم، وأشــار المشــاركون فــي االحتفــاالت أن 
االنتخابــات الرئاســية فــي موعدهــا الدســتوري وفــوز القائــد 

األســد كانــت أكبــر رســالة إلــى أعــداء الوطــن.
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الحسكة
وفــي الحســكة أقيــم احتفــال جماهيــري فــي ســاحة القائــد 
المؤســس حافــظ  األســد وســط مدينــة الحســكة، شــارك 
فيــه أهالــي مدينتــي الحســكة والقامشــلي، الذيــن أكــدوا أن 
الشــعب الســوري ســجل انتصــارًا جديــدًا علــى اإلرهــاب 
الرئاســية  فــي االنتخابــات  قــال كلمتــه  وداعميــه عندمــا 

وإنجــاز االســتحقاق الدســتوري.
ورفــع المشــاركون فــي االحتفــال أعــالم الوطــن وصــور 
الفرحــة  عــن  تعبــر  التــي  والالفتــات  األســد،  القائــد 
بالنصــر الدســتوري، وكذلــك أقيمــت الدبــكات والرقصــات 
والفقــرات  والجزراويــة  الوطنيــة  واألغانــي  الفلكلوريــة 

الفنيــة. واللوحــات  االســتعراضية  الرياضيــة 

القنيطرة
بدمشــق  الفلســطينية  والشــبيبة  القنيطــرة  أبنــاء  ونظــم 
احتفــااًل جماهيريــًا فــي تجمــع بلــدة الســيدة زينــب للنازحيــن 
بدمشــق، وعبــر المشــاركون فــي االحتفــال عــن فرحتهــم 
بهــذا اليــوم الوطنــي الــذي تــوج ســنوات مــن الحــرب علــى 
اإلرهــاب وصمــود الشــعب الســوري، وشــددوا علــى أن 
فــوز القائــد األســد دليــل حــب الســوريين ووفائهــم للقائــد 
األراضــي  كامــل  تحريــر  الســتكمال  حولــه  والتفافهــم 

الســورية مــن اإلرهــاب.

السويداء
وشــهدت مدينــة الســويداء احتفاليــة شــعبية بالقــرب مــن 

ســاحة تشــرين، وأكــد المشــاركون، الذيــن حملــوا األعــالم 
الشــعب  القائــد األســد، أن  الوطنيــة وصــور  والالفتــات 
الجيــش  انتصــارات  الســتكمال  كلمتــه  قــال  الســوري 
العربــي الباســل علــى اإلرهــاب وتطهيــر، وتحريــر كل 
األراضــي الســورية، وتثبيــت األمــن واالســتقرار وإعــادة 
إعمــار ســورية، والنهــوض بهــا بعــد مــا تعّرضــت لــه مــن 
حــرب ظالمــة وحصــار جائــر، وأشــاروا إلــى أن مــن كان 
مــن  نابعــة  قوتــه  لــه، ألن  غالــب  معــه ال  وشــعبه  هللا 
قــوة وإرادة شــعبه، والشــعب الســوري جــدد ثقتــه بالقائــد 
المفــّدى، وأكــد وقوفــه خلــف قيادتــه، ومــع جيشــه البطــل، 
الســتكمال مســيرة االنتصــارات فــي وجــه مــن أراد النيــل 

مــن صمــود ســورية.
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موسكو: االنتخابات الرئاسية خطوة مهمة لتعزيز استقرار سورية

الوفد الروسي يشيد بأجواء االنتخابات: الشعب السوري يدعم رئيسه

أكــدت روســيا أهميــة االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت 
فــي ســورية، ووصفــت تصريحــات بعــض الــدول الغربيــة 
مــن  جــزء  بأنهــا  االنتخابــات  هــذه  شــرعية  عــدم  حــول 

الضغــط السياســي.
وذكــرت الخارجيــة الروســية فــي بيــان أصدرتــه اليــوم 
الجمعة:”نعتبــر االنتخابــات األخيــرة شــأنًا ســياديًا لســورية 
الداخلــي،  اســتقرارها  تعزيــز  ســبيل  فــي  مهمــة  وخطــوة 
الطبيعــي  العمــل  اســتمرارية  ضمــان  أن  مــن  وننطلــق 
الجمهوريــة  قوانيــن  أســاس  علــى  الدولــة  لمؤسســات 
يتجــاوب مــع مصالــح الســوريين كافــة، ال ســيما فــي ظــل 

اإلرهابييــن”. المســلح ضــد  الصــراع  اســتمرار 
فــي  نــرى  الصــدد،  هــذا  “فــي  الــوزارة:  وتابعــت 
التصريحــات التــي جــاءت مــن بعــض العواصــم الغربيــة 
بخصــوص عــدم شــرعية االنتخابــات قبــل إجرائهــا جــزء 
مــن الضغــط السياســي الغاشــم بحــق دمشــق، ومحاولــة 
بهــدف  الداخليــة  ســورية  شــؤون  فــي  للتدخــل  جديــدة 
تقويــض اســتقرارها”. وشــددت علــى أنــه “ال يحــق ألحــد 
أن يملــي علــى الســوريين الموعــد والشــروط التــي يتعّيــن 
فيهــا عليهــم انتخــاب رئيــس دولتهــم”، الفتــة إلــى أن فــوز 
كان  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  األســد  بشــار  الرئيــس 

“ســاحقًا”.
مواصلــة  علــى  روســيا  عــزم  عــن  الــوزارة  وأعربــت 
إتبــاع نهجهــا الثابــت دعمــًا لســيادة ســورية واســتقاللها 
أنــواع  إلــى تقديــم مختلــف  ووحــدة أراضيهــا، باإلضافــة 
إعمــار  إعــادة  أجــل  مــن  البلــد  هــذا  إلــى  المســاعدات 
البنــى التحتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المدمــرة، وإزالــة 

وذكــرت  أمدهــا.  طــال  التــي  لألزمــة  األخــرى  العواقــب 
الــوزارة أن موســكو ســتواصل جهودهــا الراميــة إلــى تقديــم 
عمليــة سياســية يقودهــا ويجريهــا الســوريون أنفســهم، وفقــا 

لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254.
وكان نائب رئيس مجلس االتحاد الروســي قســطنطين 
كوساتشــيوف أكــد الخميــس أن موقــف االتحــاد األوروبــي 
مــن االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي ســورية يمّثــل 

وفــي  الداخليــة،  البلــد  هــذا  شــؤون  فــي  تدخــاًل واضحــًا 
مرحلــة حساســة للغايــة، كمــا يعــد محاولــة لعرقلــة الحــل 
السياســي لألزمــة فيهــا، وأضــاف: “أي تقييمــات تأتــي 
اآلن مــن االتحــاد األوروبــي بعــد االنتخابــات فــي ســورية 
هــي عديمــة األهميــة ألن االتحــاد األوروبــي قــام بتقييــم 

االنتخابــات حتــى قبــل تنظيمهــا وإجرائهــا”.

أكــد نائــب رئيــس مجلــس االتحــاد الروســي قســطنطين كوساتشــيوف اليــوم أن أعضــاء 
الوفــد الروســي، الــذي واكــب ســير االنتخابــات الرئاســية فــي ســورية، لــم يالحــظ أي 
انتهــاك أو مخالفــة خــالل العمليــة االنتخابيــة، الفتــًا إلــى اإلقبــال الكبيــر مــن الســوريين 

علــى مراكــز االقتــراع لــإلدالء بأصواتهــم.
وقــال كوساتشــيوف لوكالــة ســبوتنيك: “الحقائــق تشــير إلــى أن إقبــال المواطنيــن علــى 
المشــاركة فــي االنتخابــات كان مرتفعــًا للغايــة.. وأفــاد أعضــاء مجلــس االتحــاد الذيــن 
كانــوا حاضريــن علــى الفــور كمراقبيــن بــأن الوضــع كان هادئــًا تمامــًا ولــم يتــم كذلــك 
انتهــاك قواعــد الحمــالت االنتخابيــة وغيرهــا مــن األحــداث التــي تســبق االنتخابــات”. 

وأشــار إلــى أن تمديــد فتــرة االنتخابــات جــاء نتيجــة اســتمرار توافــد الناخبيــن بشــكل كبيــر 
علــى مراكــز االقتــراع وبهــدف إعطــاء الفرصــة لــكل النــاس الراغبيــن بــاإلدالء بأصواتهــم، 
مشــددًا فــي الوقــت ذاتــه علــى أن موســكو تولــي أهميــة كبيــرة للمضــي قدمــًا بالعمليــة 

السياســية التــي يقودهــا الســوريون بأنفســهم دون تدخــل خارجــي.
وتابــع كوساتشــوف : “الحقيقــة أن الرئيــس األســد فــاز فــي االنتخابــات، هــذا قــد ال 
يناســب شــخصًا خــارج ســورية بالدرجــة األولــى. لكــن بالنســبة للســوريين، فهــو تجســيد 
للتغييــر إلــى األفضــل، واســتعادة الدولــة وإنهــاء األعمــال العدائيــة فــي معظــم أنحــاء 
البــالد”، وأشــار إلــى أنــه “عقــب نتائــج االنتخابــات، قــام الناخبــون بإعطــاء تفويــض 
بمواصلــة العمليــة السياســية، وروســيا مســتعدة بالطبــع لدعــم الســوريين فــي هــذا األمــر 

المهــم. لكــن فقــط هــم أنفســهم يمكنهــم اختيــار طريقهــم”.
بدوره قال عضو لجنة الشــؤون الدولية بمجلس االتحاد الروســي ســيرغي تســيكوف: 
إن فــوز المرّشــح بشــار األســد فــي االنتخابــات الرئاســية يــدل علــى دعــم المواطنيــن 
لسياســته، وذكــر بــأن الرئيــس األســد نــال أكثــر مــن 95% مــن األصــوات، وأضــاف: 
“هــذا االنتصــار الُمقنــع، يتحــّدث عــن دعــم الشــعب الســوري لرئيســه. وهــذا يجعــل مــن 
الممكــن االســتمرار فــي إجــراءات متعــددة األوجــه إلحــالل الســالم والهــدوء فــي األراضــي 

الســورية، ويعطــي األمــل فــي توحيــد األراضــي الســورية”.
وأشــار إلــى أن الرئيــس األســد أثبــت نفســه كرئيــس قــوي لــم يغــادر بــالده فــي الفتــرة 
الحرجــة، وهــو يعــرف كيــف يجــد الحلفــاء واألصدقــاء، “وال يحنــي رأســه أمــام األعــداء”.

وتعليقــًا علــى االنتقــادات الموّجهــة مــن الــدول الغربيــة بشــأن االنتخابــات الســورية، نــّوه 
تســيكوف بــأن الغــرب “ال يــرى داخــل دولــه االنتهــاكات الصارخــة، كمــا حــدث خــالل 
الحملــة االنتخابيــة فــي الواليــات المتحــدة”، لكــن فــي الوقــت نفســه ينتقــد السياســيون 
والتــي  الخاصــة،  الداخليــة  لقوانينهــا  وفقــًا  تعيــش  التــي  األخــرى  الــدول  الغربيــون، 

“يحاولــون فــرض إرادتهــم عليهــا”.
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حفل استقبال مبناسبة عيد الوحدة اليمنية:سورية ستعود أقوى إىل موقعها الريادي يف املنطقة

وفود برملانية: االنتخابات يف سورية جرت وفق اإلجراءات والقوانني املعتمدة يف كل الدول

أقامــت الســفارة اليمنيــة بدمشــق حفــل اســتقبال بمناســبة 
العيــد الحــادي والثالثيــن للوحــدة الوطنيــة اليمنيــة وذلــك 

فــي فنــدق دامــا روز بدمشــق.
وفــي كلمــة لــه أكــد الســفير اليمنــي بدمشــق عبــد هللا 
الرئاســي  االنتخابــي  االســتحقاق  إنجــاز  أهميــة  صبــري 
فــي ســورية، مؤكــدًا أن الشــعب الســوري عبــر مــن خــالل 
أنــه صاحــب  فــي هــذه االنتخابــات  الواســعة  المشــاركة 
القــرار الســيادي فــي تحديــد مســتقبل بلــده، معربــًا عــن 
فــي  الرائــد  إلــى موقعهــا  المنتصــرة  بعــودة ســورية  ثقتــه 
ومــالذ  للمقاومــة  كحصــن  العربــي  والفضــاء  المنطقــة 

الفلســطينية. للقضيــة 
أصبحــت  اليمنيــة  الوحــدة  أن  صبــري  الســفير  وأكــد 
اليــوم منجــزًا تاريخيــًا وخيــارًا شــعبيًا وأنــه ال يحــق ألي 

جهــة فــي داخــل اليمــن أو خارجــه المســاس بهــا.
حضــر الحفــل عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــعب ومــن 
الســفراء ورؤســاء البعثــات الدبلوماســية المعتمــدة بدمشــق 

وعــدد مــن قــادة وممثلــي الفصائــل الفلســطينية.

واكبــت وفــود برلمانيــة مــن دول شــقيقة وصديقــة عمليــة االنتخابــات الرئاســية الســورية 
التــي جــرت أمــس وتابعــت مجريــات ســيرها تلبيــة لدعــوة مــن مجلــس الشــعب.

ســانا رصــدت اليــوم آراء عــدد مــن أعضــاء ورؤســاء تلــك الوفــود حــول االنتخابــات 
ومــا شــاهدوه علــى أرض الواقــع حيــث أشــار رئيــس اللجنــة الدائمــة للبنــاء الحكومــي 
واإلدارة المحليــة واألنظمــة عضــو لجنــة الصداقــة البيالروســية الســورية فــي البرلمــان 
فــي  المشــاركة  أهــم مــا الحظــه كان كثافــة  إلــى أن  فالنتيــن ســمينياكو  البيالروســي 
االنتخابــات وأن النــاس كانــت تأتــي إلــى المراكــز االنتخابيــة بإرادتهــا دون ضغــوط مــن 
أي جانــب او تعليمــات وقــال: “هــذا لمســناه لــدى جميــع المواطنيــن والقيــادات الروحيــة 
والسياســية فــي عــدد مــن المناطــق.. كان لديهــم حمــاس واندفــاع تجــاه االنتخابــات 

والمشــاركة فيهــا”.
العمليــة االنتخابيــة بشــكل مفصــل  آليــات  قــام بدراســة  أنــه  إلــى  ولفــت ســمينياكو 
وتوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن االنتخابــات طابقــت القوانيــن المعمــول بهــا فــي ســورية 
مضيفــًا: “هــذه النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا أكدهــا الحــوار الــذي أجرينــاه مــع اللجــان 
تلــك  فــي  التــي زرناهــا ومــع وكالء المرشــحين الموجوديــن  المراكــز  فــي  االنتخابيــة 

المراكــز”.
البرلمــان  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  ســيرانكوف عضــو  ســيرغي  أعــرب  بــدوره 
البيالروســي عن إعجابه بعمل اللجان االنتخابية أثناء إدارتها ســير العملية االنتخابية 
وخاصــة مــع التدفــق الكبيــر واالزدحــام علــى المراكــز التــي واكــب االنتخابــات فيهــا الفتــًا 
إلــى أنــه الحــظ ارتيــاح وســعادة النــاس وصــدق مشــاعرهم مــن خــالل رغبتهــم فــي 

المشــاركة والتصويــت.
ورأى سيرانكوف أن قرار اللجنة القضائية العليا لالنتخابات بتمديد وقت االنتخابات 
كان قــرارًا حكيمــًا وجيــدًا لجهــة إعطــاء الفرصــة لجميــع النــاس الراغبيــن باالنتخــاب للقيــام 

بذلك مجددًا التأكيد على أن العملية االنتخابية تمت بشــكل ســليم ووفق القوانين.

مــن جهتــه رئيــس الوفــد العراقــي لمواكبــة االنتخابــات كاطــع الركابــي أشــار إلــى أنــه 
الحــظ خــالل جولتــه كثافــة المشــاركة مــن المواطنيــن األمــر الــذي يــدل علــى تصميــم 
الســوريين علــى مواصلــة الكفــاح ضــد كل مــن يحــاول أن يعكــر األجــواء السياســية فــي 
ســورية معتبــرًا أن نجــاح إجــراء االنتخابــات يــدل علــى أن هنــاك تمازجــًا كبيــرًا بيــن 
القيــادة السياســية والمواطــن بشــكل عــام وأن فــي ذلــك نجاحــًا واســعًا للسياســة الســورية 
وصفعــة قويــة لمــن حــاول أن يتصيــد بالمــاء العكــر فــي ســبيل محاولــة التفرقــة بيــن 

الشــعب وقيادتــه. 
وأضــاف الركابــي: “الحظنــا األعــداد الكبيــرة للمشــاركين واالحتفــاالت واألهازيــج فــي 
شــوارع دمشــق وتابعنــا مــا جــرى فــي المحافظــات األخــرى وفــي ذلــك داللــة علــى نجــاح 
االنتخابــات وأن الســوريين مســتمرون فــي كفاحهــم ونضالهــم ضــد مــن يحــاول اإلســاءة 

لوطنهم”.
بالقــول: “كان  االنتخابــات  يــوم  تادييــف وصــف  البرلمــان األوســيتي آالن  رئيــس 
احتفــااًل للشــعب الســوري وجــه مــن خاللــه رســالة للعالــم أجمــع بــأن مــن حقــه أن يقــرر 
مســتقبله ككل شــعوب العالــم األخــرى وبذلــك يضــرب الســوريون عــرض الحائــط كل 
العقوبــات والحصــار المفــروض عليهــم مــن خــالل التزامهــم بمبادئهــم حيــث تدفقــوا كتيــار 

مــن المــاء لــإلدالء بأصواتهــم واختيــار مــن ســيقودهم فــي المرحلــة المقبلــة”.
تدفــق  عــدة وشــهد  انتخابيــة  االوســيتي زار مراكــز  الوفــد  أن  إلــى  تادييــف  ولفــت 
المواطنيــن لــإلدالء بأصواتهــم إذ تزاحــم النــاس فــي مشــهد الفــت للنظــر مبينــًا أنــه لــم 
يالحــظ فــي تلــك المراكــز االنتخابيــة أي إجــراءات تخــرق العمليــة االنتخابيــة بــل تمــت 

وفــق القوانيــن واإلجــراءات المعتمــدة فــي كل دول العالــم.
الســيناتور فــي مجلــس االتحــاد للجمعيــة الفيدراليــة الروســية فاديــم دينغيــن أوضــح أن 
جــدول أعمــال وفــد الهيئــات التشــريعية الروســية كان مكثفــًا، حيــث زاروا العديــد مــن 
مراكــز االقتــراع وأعضــاء الوفــد مــن خــالل حديثهــم مــع الناخبيــن لمســوا ارتياحهــم لســير 
العمليــة االنتخابيــة وهــذا مؤشــر علــى نجــاح االنتخابــات. وأضــاف دينغيــن: “العديــد مــن 
الــدول الغربيــة شــككت بهــذه االنتخابــات مــا يطــرح ســؤااًل حــول أســباب عــدم قدومهــم 
بأنفســهم للتحقــق مــن ســير العمليــة االنتخابيــة فــي ســورية” مؤكــدًا أن بــالده ال تتدخــل 
باالنتخابــات ولــم تتدخــل باالنتخابــات التــي جــرت االربعــاء والتــي وصفهــا بالمطابقــة 

لجميــع المبــادئ الديمقراطيــة.
االنتخابــات  بمواكبــة  والمعنيــة  االتحاديــة  لروســيا  االجتماعيــة  الغرفــة  بــدوره عضــو 
مكســيم غريغورييــف أكــد أن أعضــاء الجمعيــة فــي الوفــد واكبــوا االنتخابــات والحظــوا أنهــا 
تمــت وفقــًا للقواعــد الدوليــة لالنتخابــات ولــم يتــم لحــظ ممارســة أي ضغــط علــى الناخبيــن 
وكانــوا يتوافــدون كمــا شــاهدناهم يتوافــدون فــي الخــارج علــى الســفارات الســورية لالقتــراع.
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تظاهرة يف إندونيسيا تنديدا

فــي  باإلجمــاع  العالميــة  الصحــة  جمعيــة  انتخبــت 
دورتهــا الرابعــة والســبعين اليــوم ســورية لعضويــة المجلــس 
التنفيــذي فــي منظمــة الصحــة العالميــة ممثلــة عــن إقليــم 

شــرق المتوســط لمــدة ثــالث ســنوات.
التنفيــذي  الجهــاز  هــو  للمنظمــة  التنفيــذي  والمجلــس 
الــذي تشــمل اختصاصاتــه كفالــة تنفيــذ قــرارات جمعيــة 
الصحــة العالميــة وسياســاتها وتقديــم المشــورة والتوصيــة 
بمشــاريع القــرارات إلــى الجمعيــة العتمادهــا إضافــة إلــى 

تزويــد ســكرتاريا المنظمــة باإلرشــادات والتوجيهــات.
وتشــمل اختصاصــات المجلــس النظــر فــي ترشــيحات 
المديــر العــام وتعييــن المديريــن اإلقليمييــن باالتفــاق مــع 
لمنظمــة  البرمجيــة  الميزانيــة  ودراســة  اإلقليميــة  اللجــان 

الصحــة العالميــة.
ويشــكل اإلشــراف علــى عمليــة انتخــاب المديــر العــام 
وإقــرار خطــط إصــالح المنظمــة أهــم القضايــا المطروحــة 

علــى جــدول أعمــال المجلــس خــالل عضويــة ســورية.
ويعــد المجلــس التنفيــذي أحــد األجهــزة الثالثــة المكونــة 
العامــة  إلــى جانــب األمانــة  لمنظمــة الصحــة العالميــة 

وجمعيــة الصحــة العالميــة ويتألــف مــن 34 عضــوًا مــن 
ذوي المؤهــالت التقنيــة فــي مجــال الصحــة وتتــم تســمية 
كل عضــو مــن قبــل إحــدى الــدول األعضــاء المنتخبــة 

لهــذا الغــرض مــن قبــل جمعيــة الصحــة العالميــة.

يشــار إلــى أن أعمــال الــدورة الـــ 74 لجمعيــة الصحــة 
العالميــة والتــي تنعقــد افتراضيــًا بــدأت بمشــاركة ســورية 
فــي الـــ 24 مــن أيــار الجــاري ومســتمرة حتــى األول مــن 

ــًا. حزيــران القــادم وتنعقــد افتراضي

جاكرتــا  اإلندونيســية  العاصمــة  فــي  المئــات  تظاهــر 
لكيــان  الســافر  األميركــي  واالنحيــاز  بالدعــم  تنديــدًا 
غــزة  قطــاع  علــى  عدوانــه  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل 
واعتداءاته المتواصلة على الشــعب الفلســطيني في مدن 

الغربيــة. الضفــة  وبلــدات 
األميركيــة  الســفارة  أمــام  اليــوم  المتظاهــرون  وتجمــع 
ومقــر بعثــة األمــم المتحــدة فــي جاكرتــا حامليــن اإلعــالم 
الفلســطينية واإلندونيســية، ورافعيــن الفتــات تنــدد بجرائــم 
بحــق  المتواصلــة  وانتهاكاتــه  اإلســرائيلي  االحتــالل 
الفلســطينيين، بدعــم ال محــدود مــن الواليــات المتحــدة، 
الشــعب  مــع  التضامــن  عــن  ذاتــه  الوقــت  فــي  وتعــرب 
الفلســطيني فــي نضالــه مــن أجــل نيــل حقوقــه المشــروعة.

مــن  عنصــر   2300 مــن  أكثــر  الســلطات  ونشــرت 
الشــرطة وقــوات إنفــاذ القانــون لحمايــة الســفارة والقصــر 

الرئاســي المجــاور ومقــر بعثــة األمــم المتحــدة.
وكانــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي شــنت عدوانــًا 
حتــى  العاشــر  مــن  اســتمر  غــزة  قطــاع  علــى  همجيــًا 
عــن  وأســفر  الجــاري  الشــهر  مــن  والعشــرين  الحــادي 
استشــهاد 255 فلســطينيًا بينهــم 66 طفــاًل إضافــة إلــى 
إصابــة نحــو 1950 بجــروح بينهــم 560 طفــاًل وإلحــاق 
والبنــى  الفلســطينيين  ومنــازل  بممتلــكات  كبيــر  دمــار 

التحتيــة.
واعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة 
مســاء الخميــس قــرارًا لتشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة 
القانــون  احتــرام  وضمــان  اإلســرائيلي  العــدوان  بشــأن 
اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي 
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فــي ذلــك القــدس 
لتســارع   1948 عــام  المحتلــة  واألراضــي  الشــرقية 
الواليــات المتحــدة عبــر بعثتهــا لــدى األمــم المتحــدة فــي 
جنيــف إلــى مهاجمــة القــرار زاعمــة أنــه “يهــدد بعرقلــة 

التقــدم الــذي تحقــق”.

وأفشــلت الواليــات المتحــدة ثــالث مــرات إصــدار بيــان 
مــن مجلــس األمــن يدعــو إلــى وقــف العــدوان اإلســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة ووقــف االعتــداءات علــى حــي الشــيخ 
جــراح بالقــدس المحتلــة وذلــك فــي إطــار انحيازهــا الســافر 

لكيــان االحتــالل.
إلــى ذلــك، رحــب الفلســطينيون بقــرار مجلــس حقــوق 
اإلنســان، مشــددين على ضرورة تطبيق المجتمع الدولي 
لقراراتهــا عنــد االنتهــاء مــن التحقيــق وعــدم تجاهلهــا كمــا 
حــدث فــي مــرات ســابقة ألن إفــالت االحتــالل المســتمر 
مــن المحاســبة يشــجعه علــى ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم 

بحــق الشــعب الفلســطيني.
القــرار الــذي اعتمــده مجلــس حقــوق اإلنســان بعــد أن 
صوتــت لصالحــه 24 دولــة ينــص علــى تشــكيل “لجنــة 
انتهــاكات  فــي  للنظــر  ودائمــة”  مســتقلة  دوليــة  تحقيــق 
اإلنســان  حقــوق  وانتهــاكات  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
المحتلــة منــذ  الفلســطينية  فــي األراضــي  التــي ارتكبــت 
نيســان الماضــي والتقــدم بتوصيــة إلنهــاء االفــالت مــن 

العقوبــة عــن مثــل تلــك الجرائــم وإنصــاف الضحايــا.
الخارجيــة الفلســطينية أكــدت أن القــرار الــذي رفضتــه 
يعكــس  المتحــدة  الواليــات  لصــدوره  وأســفت  )إســرائيل( 
إصــرار المجتمــع الدولــي علــى المضــي قدمــًا فــي مســار 
حقــوق  وحمايــة  القانــون  وتنفيــذ  والمحاســبة  المســاءلة 
تدعــم  لــم  التــي  الــدول  مواقــف  مســتهجنة  الفلســطينيين 
القــرار وهــي 9 عارضتــه و14 امتنعــت عــن التصويــت 
لصالحــه، معتبــرة أنهــا “أقليــة غيــر أخالقيــة تقــف علــى 
الجانــب الخاطــئ مــن التاريــخ وتنافــق وتدعــي التزامهــا 
لجرائــم  هــذا  بتصويتهــا  وتنحــاز  اإلنســان  بحقــوق 
)إســرائيل( وتشــجعها” مطالبــة إياهــا بالتراجــع عــن هــذا 

العدائــي. الموقــف 
عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
واصــل أبــو يوســف أكــد أن العالــم كلــه أجمــع باســتثناء 

واشــنطن والــدول التــي تســير فــي فلكهــا فــي معــاداة حقــوق 
انتهــاكات  يرتكــب  االحتــالل  أن  الفلســطيني  الشــعب 
يجــب  حــرب  لجرائــم  ترقــى  اإلنســان  لحقــوق  جســيمة 
محاســبته ومســاءلته عليهــا مشــيرًا إلــى أن تشــكيل لجنــة 
التحقيــق يعــد محطــة قانونيــة مهمــة ســتكفل وضــع آليــات 
دوليــة لمراقبــة االنتهــاكات والجرائــم اإلســرائيلية والوصــول 
للمحاكــم والمؤسســات القانونيــة الدوليــة إلدانــة االحتــالل 

وإلزامــه بوقــف جرائمــه بحــق الفلســطينيين.
بــدوره قــال عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة 
لتحريــر فلســطين محمــود خلــف: إن قــرار تشــكيل لجنــة 
تحقيــق دوليــة مختصــة بالتحقيــق فــي الجرائــم اإلســرائيلية 
في عموم األراضي الفلسطينية المحتلة خطوة مهمة من 
أجــل وضــع حــد النتهــاكات االحتــالل للقــرارات والقوانيــن 
العــدوان علــى قطــاع غــزة  الدوليــة والتــي كان أحدثهــا 
والــذي راح ضحيتــه مئــات الشــهداء والجرحــى معظمهــم 
مــن األطفــال والنســاء. وأكــد أن مجلــس حقــوق اإلنســان 
مطالــب بعــد هــذا القــرار بالعمــل جديــًا علــى مالحقــة مــن 
قتــل ودمــر المنــازل علــى رؤوس األطفــال والنســاء فــي 
القطــاع مشــددًا علــى أن رفــض االحتــالل تشــكيل اللجنــة 
والتعامــل معهــا يأتــي فــي ســياق عــدم احترامــه للقوانيــن 
تلــزم  دوليــة  آليــات  بوضــع  ومطالبــا  الدوليــة  والقــرارات 

االحتــالل بالتعــاون مــع اللجنــة وتنفيــذ قراراتهــا.
الدوليــة لدعــم حقــوق  الهيئــة  بيــن رئيــس  مــن جهتــه 
الشــعب الفلســطيني صــالح عبــد العاطــي أن هــذا القــرار 
يشــكل “ســابقة” مــن حيــث تشــكيل لجنــة دائمــة للتحقيــق 
الفلســطينية  األراضــي  كل  فــي  االحتــالل  جرائــم  فــي 
باألدلــة  اللجنــة  تزويــد  ســيتم  أنــه  إلــى  مشــيرًا  المحتلــة 
االحتــالل  ارتــكاب  تثبــت  التــي  والشــهادات  والوثائــق 

الفلســطيني. الشــعب  ضــد  حــرب  لجرائــم 
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طالل ياسر الزعبي
شــيئًا فشــيئًا بــدأت تتكشــف األســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء االتهامــات الغربيــة لــكل مــن 
موســكو ومينســك بأحــداث الطائــرة اإليرلنديــة “رايــان إيــر”، حيــث أكــد الرئيــس البيالروســي 
ألكســندر لوكاشــينكو أن موضــوع الهبــوط االضطــراري كان مدّبــرًا مــن جهــات غربيــة، وأوضــح 
أن التقديــر المنطقــي للخطــر الــذي تعّرضــت لــه الطائــرة كان يشــير إلــى ضــرورة هبوطهــا فــي 
أّي مــن المــدن األوروبيــة األربــع التــي رفضــت اســتقبالها وهــي فيلنيــوس، حيــث كانــت متوّجهــة، 
ووارســو، ولفــوف وكييــف، متســائاًل: لمــاذا قــّرر قائــد الطاقــم، الهبــوط فــي مينســك، بينمــا كان 
هنــاك نحــو 70 كيلومتــرًا مــن فيلنيــوس؟، وهــل كان مــن الضــروري ألحــد مــا أن تهبــط الطائــرة 
فــي مينســك بالــذات؟، ليصــل إلــى اســتنتاج أن هبوطهــا فــي مينســك كان مخططــًا لــه مــن 
الغــرب لتنفيــذ أجنــدة يســعى مــن خاللهــا الســتهداف بيــالروس ومــن َثــم العبــور إلــى اســتهداف 

روســيا فــي هــذه الروايــة.
لوكاشــينكو أعلــن خــالل اجتمــاع عقــد فــي برلمــان بــالده، أن قنــاة متطّرفــة فــي “تلغــرام” تــّم 
تأسيســها أثنــاء االحتجاجــات فــي بيــالروس تعمــل حاليــًا ضــد روســيا، وهــي تظّهــر بشــكل 
واضــح الهــدف الحقيقــي لالســتراتيجيين الغربييــن، وذلــك فــي محاولــة للبحــث عــن نقــاط ضعــف 
جديــدة يتــّم الولــوج مــن خاللهــا إلــى بيــالروس بوصفهــا حقــل تجــارب للغربييــن، قبــل توّجههــم 
شــرقًا إلــى روســيا التــي هــي الهــدف الرئيســي مــن وراء هــذه التجربــة، مؤكــدًا أن هــذه القنــاة 

تعمــل مــن خــارج أراضــي بــالده.
وواضــح مــن الســياق أن الجهــات األوروبيــة التــي رفضــت اســتقبال الطائــرة اإليرلنديــة كانــت 
علــى علــم بوجــود المعــارض البيالروســي رومــان بروتاســيفيتش الــذي يبــدو أنــه اســتخدم طعمــًا 
لهــا التخــاذه فيمــا بعــد ذريعــة للقــول: إن مــا قامــت بــه مينســك هــو عمــل قرصنــة، وخاصــة أن 
وكالــة ATN اإلعالميــة الحكوميــة البيالروســية قالــت: إن الرســالة التــي تحّدثــت عــن التهديــد 
بحــدوث انفجــار فــي طائــرة “رايــان إيــر”، جــاءت مــن سويســرا، مكتوبــة باللغــة اإلنكليزيــة، وذلــك 
إلكســاب الخبــر نوعــًا مــن الحياديــة، علــى اعتبــار أن سويســرا غيــر منخرطــة كثيــرًا فــي القضايــا 

السياســية الدوليــة.
ولكن الرياح لم تجِر بما تشتهي سفن المؤامرة الغربية، حيث أعلن الخبير في االستخبارات 
الروســية أليكســي مارتينــوف، أن االســتخبارات البريطانيــة تقــف بالكامــل وراء قضيــة هبــوط 
طائــرة “رايــان إيــر” فــي مطــار مينســك قبــل أيــام. وأضــاف: “هــذه عمليــة أمنيــة خاصــة خارجيــة 
جــادة. ويبــدو مــن طريقــة تنفيذهــا والعالمــات األخــرى التــي يتــّم نشــرها مؤخــرًا، أنهــا مــن تنفيــذ 

االســتخبارات البريطانيــة”.
المســؤولين  مزاعــم  ســخافة  إلــى  االنتبــاه  منطقيــة،  نظــر  وجهــة  مــن  مارتينــوف،  ولفــت 
البريطانييــن بــأن روســيا كانــت علــى علــم بموضــوع الهبــوط االضطــراري للطائــرة حتــى قبــل 
حدوثــه، لذلــك “روســيا هــي المســؤولة عــن كل شــيء، ومــن الضــروري فــرض عقوبــات علــى 
الســيل الشــمالي-2، بمعنــى أن القضيــة بمجملهــا ُيــراد مــن ورائهــا الوصــول إلــى فــرض عقوبــات 
جديــدة علــى روســيا فــي موضــوع الســيل الشــمالي بالــذات الــذي بــات يــؤّرق لنــدن ومــن ورائهــا 
واشــنطن. وشــّدد الخبيــر، علــى أن “حــادث هبــوط الطائــرة تــّم اســتخدامه ضــد بيــالروس، ولكــن 

الهــدف النهائــي بالطبــع هــو روســيا”.
وهــذا بالضبــط مــا أشــارت إليــه المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا عندمــا 

أعلنــت أن االّدعــاءات الغربيــة بشــأن “ضلــوع” موســكو فــي حادثــة طائــرة “رايــان إيــر” فــي 
بيــالروس يــوم األحــد الماضــي، ليــس لهــا أي أســاس مــن الصحــة. وقالــت للصحفييــن: “لقــد 
الحظنا أن شــركاءنا، والغربيون منهم بشــكل أساســي، والقادة ورؤســاء الحكومات والمســؤولون 
ووســائل اإلعــالم ومعظمهــم أيضــًا مــن التيــار الســائد، يعّلقــون علــى هــذا الموقــف مفترضيــن 
بــه.. وتظهــر هنــاك مزايــدات تتحــدث عــن “يــد موســكو”  نــوع مــن العالقــة لروســيا  وجــود 
المزعومــة فــي الحادثــة”. ووصفــت هــذه االدعــاءات بأنهــا تتجــاوز حــدود اآلداب وقالــت: “قــرأت 
آراء الكثيريــن ولــم تفاجئنــي، لكــن مــع ذلــك هنــاك نــوع مــن الحــدود لــآداب واألخــالق المهنيــة”.

لقنــاة “فرانــس 2”  إيــف لودريــان  قــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان  وفــي وقــت ســابق 
التلفزيونيــة: إن “عــدم وجــود رّد روســي علــى حقيقــة أن بيــالروس هبطــت بطائــرة واعتقلــت 
صحفيــًا معارضــًا كان علــى متنهــا يأتــي بمنزلــة تســاهل مــع هــذه اإلجــراءات”. وأضــاف: إن 
فرنســا وإيرلنــدا وأســتونيا ســتثير الحــادث فــي جلســة خاصــة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 

فــي وقــت الحــق.
إذن، لــم يتــرك الغربيــون مجــااًل الســتهداف روســيا إال واســتخدموه، فهــم يرســلون رســائل 
بوجــود متفجــرات علــى متــن طائــرة إيرلنديــة يســتقلها معــارض بيالروســي، وترفــض مطاراتهــم 
اســتقبال الطائــرة، أو يصــّر الطاقــم لغايــة فــي نفســه علــى الهبــوط فــي مينســك وهــي األبعــد، 
وعندمــا توافــق الســلطات البيالروســية علــى هبــوط هــذه الطائــرة اضطراريــًا فــي مطارهــا، وتلقــي 
القبــض علــى المعــارض المطلــوب ألجهزتهــا األمنيــة بحكــم القانــون يتهمونهــا بالقرصنــة، للقــول 
فيمــا بعــد إن روســيا تتســّتر علــى تصّرفــات بيــالروس غيــر القانونيــة، وصــواًل إلــى الهــدف 
ــًا احتــواء،  األســمى الــذي يســعى إليــه الغــرب وهــو شــيطنة روســيا، والــذي تســّميه روســيا تأّدب
وبالتالــي تســويغ اســتهدافها بمزيــد مــن العقوبــات ومحاصرتهــا اقتصاديــًا، وهــذا مــا أعلــن عنــه 
المســؤولون البريطانيــون صراحــة، بمعنــى أن كل مشــكلة تتــّم نســبتها إلــى روســيا يجــب أن 
يترتــب عليهــا عقوبــات اقتصاديــة فــي مــكان مــا، ويبــدو أن “الســيل الشــمالي 2” يقــف اآلن 

فــي مقّدمــة هواجســهم.

أطلــق العديــد مــن الباحثيــن االســتراتيجيين والصحافييــن 
والكتَّاب والمحّللين السياسيين اسم )التيار اليساري( داخل 
الحــزب الديمقراطــي الــذي يترأســه الرئيــس األمريكــي جــو 
بايــدن بعــد أجــرى تغييــرًا علــى الموقــف السياســي األمريكــي 

تجــاه الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية.
وإذا كّنــا قــد أجرينــا مقارنــة مــع مــن ســبقه مــن معظــم 
الرؤســاء اآلخرين، وعلى وجه الخصوص الرئيس الســابق 
م كل التأييــد للكيــان الصهيونــي  دونالــد ترامــب، الــذي قــدَّ
أكَّــد  بايــدن  أن  نجــد  الفلســطينية،  القضيــة  علــى حســاب 
علــى ضــرورة وأهميــة حــل الدولتيــن، وحــق الشــعب العربــي 
الوطنــي  المشــروع  وتحقيــق  دولتــه  بإقامــة  الفلســطيني 
الفلســطيني، وأنَّ الواليــات المتحــدة ســتدعم هــذا المشــروع 
اقتصاديــًا وأمنيــًا. وهنــا يبــرز الــدور القــوي )للتيار اليســاري( 

داخل الحزب الذي يضغط بدوره على بايدن لعدم التعامل 
المســتقبل،  فــي  الصهيونــي  الكيــان  مــع  وســهولة  بيســٍر 
وإعــادة النظــر فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية والحــق 
الفلســطيني. فقــد كتــب الســيناتور األمريكــي بيرنــي ســاندرز 
مــن خاللــه  ســّلط  مقــااًل  تايمــز”  “نيويــورك  فــي صحيفــة 
الضــوء علــى الظــروف الصعبــة والمأســاوية التــي يعيشــها 
الشــعب الفلســطيني تحــت الحصــار واالحتــالل، وعمليــة 
مدينــة  فــي  جــراح  الشــيخ  حــي  لســكان  العرقــي  التطهيــر 

القــدس.
فــي  طليــب  رشــيدة  الديمقراطيــة  النائبــة  أكَّــدت  وأيضــًا 
كلمتهــا أمــام الكونغــرس األمريكــي حــق الشــعب الفلســطيني 
فــي حــّل قضيتــه فــي ضــوء القانــون الدولــي، وطالبــت بايــدن 
الــذي  الصهيونــي  للكيــان  ســنويًا  المليــارات  دفــع  بوقــف 
يرتكــب الجرائــم البشــعة ضــد الشــعب الفلســطيني مــن أطفــال 
ونســاء وشــيوخ، وقصــف األبــراج الســكنية والمــدارس بأســلحة 
أمريكيــة فتاكــة، كمــا أّكــدت مــع غيرهــا أنَّ أربــع حــروب جــرت 

خــالل 13 عامــًا كانــت تنتهــي بتهدئــة لتعــاود مــن جديــد.

بــوش  جــورج  األســبق  األمريكــي  للرئيــس  ســبق  لقــد 
د موعــدًا إلقامــة الدولــة الفلســطينية، كذلــك  االبــن أن حــدَّ
كلينتــون،  بيــل  األســبق  الرئيــس  مــع  ذاتــه  األمــر  ر  تكــرَّ
لكــن الرؤســاء األمريكييــن الســابقين ذهبــوا دون أن يحققــوا 

وعودهــم.
وعليــه فــإنَّ العقبــات التــي تواجــه بايــدن فــي تنفيــذ وعــوده، 
هــي وجــود اللوبــي اليهــودي )إيبــاك( فــي الواليــات المتحــدة، 
والجمهــوري،  الديمقراطــي  الحزبيــن  داخــل  نفــوذه  وقــوة 
إضافــًة إلــى أّن الرئيــس األمريكــي ينفــذ أجنــدة الكارتيــالت 
العســكرية  الصناعــات  ومجمعــات  الضخمــة  الصناعيــة 
التــي حــذَّرت فيمــا ســبق الرئيــس األمريكــي دوايــت إيزنهــاور 
ر  فــي خطبتــه الواعيــة لألمريكييــن عــام 1961 الــذي تطــوَّ
بشــكٍل خطيــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. والجميــع يعلــم 
ــع لــه مصالحــه الرأســمالية الداعيــة لمزيــد مــن  أنَّ هــذا المجمَّ
الحــروب الطاحنــة فــي العديــد مــن دول العالــم، وبيــع هــذه 

الــدول الســالح.
ريا خوري

تقرير إخباري
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أمريكا حتول الدميقراطية إىل سالح اسرتاتيجي!

إرث فلويد بني أمريكا وبريطانيا

ترجمة: عائدة أسعد
الرئيــس  سيســتضيف  األمريكيــة  اإلعــالم  وســائل  حســب 
الديمقراطيــة” خــالل  أجــل  مــن  “قمــة  بايــدن  جــو  األمريكــي 
ســنته األولــى فــي منصبــه، وتهــدف القمــة إلــى حشــد مــا ُيســّمى 
الحتــواء  واســع  تحالــف  لتشــكيل  الديمقراطيــة  بالحكومــات 
صعــود الصيــن وروســيا. إن النظــام الديمقراطــي ال معنــى لــه 
فــي بلــد تكــون التنميــة االجتماعيــة راكــدة والفوضــى مســتمرة، 
وال يمكــن تحســين مســتويات معيشــة النــاس، وأمريــكا غيــر 
مؤهلــة، والدليــل المهــازل المختلفــة التــي أقيمــت قبــل وبعــد 
االنتخابــات الرئاســية العــام الماضــي، والتــي كانــت لطخــات 
علــى الديمقراطيــة حتــى فــي نظــر بعــض العلمــاء الغربييــن.

ال  كراســتيف  إيفــان  النمســاوي  السياســة  عالــم  وحســب 
يســتطيع بايــدن أن يقــّرر مــا هــي الديمقراطيــة، فقــد فقــدت 
الديمقراطيــات الليبراليــة فــي العالــم احتكارهــا لتعريــف ماهيــة 
يطالبــون  الجــدد  المســتبدين  أن  لمجــرد  ليــس  الديمقراطيــة، 
حــرة  انتخابــات  فــي  فــازوا  )لقــد  ديمقراطيــة  اعتمــاد  بــأوراق 
لــم تكــن نزيهــة دائمــًا(، ولكــن أيضــًا ألن الغالبيــة العظمــى 
مــن األمريكييــن والفرنســيين يشــعرون بخيبــة أمــل شــديدة مــن 

السياســي. نظامهــم 
لقــد بــدا بعــض السياســيين والعلمــاء األمريكييــن فخوريــن 
باقتحــام مبنــى الكابيتــول فــي كانــون الثانــي المنصــرم، ألنهــم 
يعتقــدون أن ذلــك يظهــر صالبــة الديمقراطيــة األمريكيــة، لكــن 
هــل ســيتحدثون عــن الشــيء نفســه إذا حــدث فــي بلــد آخــر؟. 
ديمقراطيتهــم  بمرونــة  ليشــعروا  لألمريكييــن  متــروك  األمــر 
ويحكمــوا عليهــا، ولكــن بالنظــر إلــى مــا حــدث فــي الواليــات 
المتحــدة فــإن الــدول األخــرى ســوف تشــكك فــي أهليــة البيــت 
األبيــض لتوجيــه أصابــع االتهــام إلــى شــؤونها الداخليــة باســم 

الديمقراطيــة.
لفتــرة طويلــة أّدت القيــم الديمقراطيــة التــي باعهــا األمريكيون 
إلــى اضطــراب تصــور النــاس للديمقراطيــة فــي العالــم، فأمريــكا 
العالميــة.  المشــكالت  بعــض  فيــه  تنشــأ  الــذي  المــكان  هــي 
ويعتقــد الكثيــر مــن النــاس أنــه طالمــا يتــّم تطبيــق الديمقراطيــة 
وفقــًا للمعاييــر الغربيــة فــإن الدولــة ســتصبح منظمــة ويمكنهــا 

تطويــر اقتصادهــا بســرعة، وبالتالــي يمكــن لشــعبها أن يعيــش 
حيــاة ســعيدة مثــل أولئــك الموجوديــن فــي الــدول الغربيــة، كمــا 
اعتقــدت النخــب فــي بعــض البلــدان الناميــة ذات مــرة أن مثــل 
هــذا الشــكل الديمقراطــي للحكــم يمكــن أن يــؤدي إلــى ســيادة 

القانــون والنظــام والتنميــة.
لكــن فــي الواقــع إذا كانــت الديمقراطيــة الغربيــة تســاهم فــي 
نمــو الغــرب، فهــذا ال يعنــي أن الشــعور بالســعادة فــي البلــدان 
ينســخونها، ومــن  أنهــم  تلقائيــًا طالمــا  ينمــو  األخــرى ســوف 
المســتحيل زرع شــجرة الديمقراطيــة نفســها بالضبــط فــي تربــة 
مختلفــة مــن التقاليــد الثقافيــة والتاريخيــة، كمــا هــي الحــال فــي 
الغــرب، ويمكــن إثبــات ذلــك مــن خــالل تنميــة عــدد ال ُيحصــى 

مــن البلــدان الناميــة.
إذا لــم تســتطع دولــة مــا إنشــاء حكومــة ديمقراطيــة علــى 
أســاس التقاليــد الثقافيــة والتاريخيــة لبلدهــا، فمــن المســتحيل 
إنشــاء نظــام حكــم طويــل األمــد يفضــي إلــى تنميــة مســتقرة. 

تحــّدد  الغربيــة  الــدول  وبعــض  المتحــدة  الواليــات  إن  لذلــك 
العالميــة،  مصالحهــا  أســاس  علــى  الديمقراطيــة  ماهيــة 
ويفرضــون نســختهم مــن الديمقراطيــة علــى دول أخــرى، كمــا 
حولــت واشــنطن الديمقراطيــة إلــى “ســالح اســتراتيجي” لتوحيــد 
الديمقراطيــة ضــد خصومهــا أو أعدائهــا  بالــدول  ُيســّمى  مــا 
االســتراتيجيين، وقــد أدى ذلــك إلــى تدخــل خطيــر فــي ســعي 
مــع  تتفــق  ديمقراطيــة  مؤسســات  بنــاء  إلــى  الناميــة  البلــدان 
مســارات تنميتهــا، بــل إنهــا قّوضــت العمليــة الديمقراطيــة فــي 

البلــدان. هــذه 
علــى  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  البلــدان  مســاعدة  إن 
تطويــر أنظمتهــا الديمقراطيــة وفقــًا لتقاليدهــا الثقافيــة، وإنشــاء 
تواجــه  كبيــرة  تحديــات  الستكشــافها،  أكبــر  مســاحة  وتوفيــر 

اآلن. العالميــة  التنميــة 

ترجمة: هناء شروف
قبــل عــام ُقتــل جــورج فلويــد فــي مينيابوليــس بالواليــات المتحــدة، ممــا أّدى إلــى احتجاجــات 
عالميــة حــول عــدم المســاواة العرقيــة، لكــن فــي غضــون أشــهر تّمــت إزالــة مئــات الرمــوز 
الكونفدراليــة أو نقلهــا أو إعــادة تســميتها، حتــى جــاء الرئيــس جــو بايــدن إلــى البيــت األبيــض 

ووعــد بإنهــاء ثقافــة العنصريــة المنهجيــة.
علــى النقيــض مــن ذلــك، فــي بريطانيــا، ســعت الحكومــة إلــى شــيطنة قضيــة العدالــة العرقيــة 
فــي  للعنصريــة  المناهضــة  المســيرات  مــن  المئــات  فقــد خرجــت  لتحقيــق مكاســب سياســية، 
البلــدات الصغيــرة والمــدن الكبــرى فــي بريطانيــا الصيــف الماضــي. وفــي بريســتول، ُأســقط تمثــال 
إلدوارد كولســتون، تاجــر رقيــق مــن القــرن الســابع عشــر. وبعــد نشــر رســالة مصاغــة بعنايــة 

بعنــوان “أنــا أســمعك” فــي صحيفــة “ذا فويــس”، غّيــر بوريــس جونســون ســلوكه، وقــام بالتغريــد 
بــأن إزالــة التماثيــل كان هدفــه “الكــذب بشــأن تاريخنــا”، مــع التركيــز علــى الكتابــة علــى الجــدران 

المرســومة علــى قاعــدة تمثــال وينســتون تشرشــل فــي وستمنســتر.
أراد الســيد جونســون اســتغالل العنصريــة لربــح عــدد قليــل مــن أصــوات “الجــدار األحمــر”، 
وهــو مصطلــح يشــير إلــى المناطــق التــي تميــل إلــى الــوالء لحــزب العمــال فــي بريطانيــا، وأنــه 
بــداًل مــن إجــراء نقــاش حــول العــرق فــي بريطانيــا، قــّرر رئيــس الــوزراء أن يصــرخ بــكل مــن 
يحــاول إجــراء هــذا النقــاش، وهــذا دليــل علــى أن بريطانيــا لديهــا معضلــة فــي مواجهــة هــذه 
المشــكلة، لكــن ال يريــد جونســون التعامــل مــع مخــاوف لهــا مــا يبّررهــا بشــأن الظلــم العنصــري، 

بــل هــو يريــد منــع النــاس مــن التعبيــر عنهــا.
فــي الواليــات المتحــدة، هنــاك قبــول بــأن العنصريــة هــي آفــة منتشــرة يجــب معالجتهــا، ومــن 
الضــروري إجــراء محادثــة حــول العنصريــة النظاميــة ويلــزم اتخــاذ إجــراء لتفكيكهــا، ويجــب علــى 
الكونغــرس األمريكــي تمريــر قانــون جــورج فلويــد للعدالــة فــي الشــرطة الــذي يلغــي الحصانــة 
المؤهلــة كحمايــة قانونيــة لضبــاط الشــرطة المارقيــن. أمــا فــي بريطانيــا فقــد أكــدت مؤسســة 
“تشــاريتي انكويســت” أنــه لــم تتــّم إدانــة واحــد فــي إنكلتــرا وويلــز بارتــكاب جريمــة قتــل أو القتــل 

العمــد بعــد وفــاة أّي متهــم فــي الســجن أو بعــد تعاملــه مــع الشــرطة منــذ عــام 1990.
اندلعــت احتجاجــات المملكــة المتحــدة بعنــوان “حيــاة الســود مهمــة” علــى خلفيــة فيــروس 
كورونــا الــذي زاد مــن تركيــز االنتبــاه علــى عــدم المســاواة بيــن العــرق والطبقــة، لقــد كان عــدم 
المســاواة العرقيــة موضــوع مراجعــات متكــررة وجــزءًا ال يتجــزأ مــن سياســات المؤسســات العامــة 
والخاصــة، ويحــاول جونســون احتــواء الغضــب العــام مــن العنصريــة مــن خــالل ســّن إجــراءات 
تمّهــد الطريــق للشــرطة الســتخدام االعتقــاالت الجماعيــة أثنــاء االحتجاجــات كتكتيــك للســيطرة 

علــى الحشــود.
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لغط حول إلغاء )إعفاءات( األمتعة واألثاث للمقيمني باخلارج.. ماذا عن حمفزات العودة؟
أثــار إلغــاء قــرار اإلعفــاء الجمركــي للســوريين المقيمين 
واألدوات  الشــخصية  األمتعــة  شــحن  لــدى  بالخــارج 
واألثــاث المنزلــي التــي يجلبهــا القادمــون لإلقامــة الدائمــة 
فــي ســورية لغطــًا كبيــرًا لــدى معظــم الســوريين، ســواء 
المقيميــن داخــل البــالد أم خارجهــا، لجهــة عــدم وضــوح 
نــص القــرار، متســائلين عــن األســباب التــي أدت إلــى 
مثــل  بالتحديــد، معتبريــن أن  الوقــت  هــذا  فــي  إصــداره 
هــذه القــرارات تحــد وتعرقــل  عــودة الســوريين، فــي حيــن 
تقاذفــت الجهــات المعنيــة مســؤوليتها عــن هــذا القــرار، 
التــي كشــف مصــدر  الماليــة  أو وزارة  الجمــارك  ســواء 
خــاص فيهــا أن الجمــارك هــي مــن أعــدت القــرار ورفعتــه 
إلــى الجهــات المعنيــة، أي رئاســة الحكومــة، فيمــا أكــد 
مصــدر مــن الجمــارك أنــه، كجهــة تنفيذيــة، ليــس عليهــم 

ســوى تنفيــذ القــرار!.

كان مسموحًا!؟
تــرى الدكتــورة لميــاء عاصــي “خبيــرة ووزيــرة ســابقة” أن 
الموضــوع إداري، والهــدف منــه – باعتقادهــا – هــو الحــد 
مــن ســوء اســتغالل موضــوع العفــش للمغتربيــن خصوصــًا 
فــي ظــل إلغــاء أو تعليــق معظــم المســتوردات، مســتغربة 
كيــف كان مســموحًا للمغتربيــن إدخــال فرشــهم وأدواتهــم 
معفــاة مــن الجمــارك! مؤكــدًة أن هــذا القــرار يحتــاج إلــى 
تعليمــات تنفيذيــة تحــدد تمامــًا آليــة التنفيــذ، وأنهــا بشــكل 
عــام مــع القــرار ومــع زيــادة إيــرادات الدولــة مــن خــالل 
أمــا الحديــث عــن مســاهمة  فــرض الرســوم الجمركيــة، 
المغتربيــن فــي إعــادة اإلعمــار فــال يوجــد أي مؤشــر بــأن 
مثــل هــذه القــرارات تؤثــر ســلبًا علــى موضــوع اســتثمارات 

المغتربيــن.

في سياق العودة! 
رئيــس تجمــع رجــال األعمــال الســوريين فــي مصــر، 
المهنــدس خلــدون الموقــع، يــرى أنــه مــن المؤســف أن 
واألســباب  المبــررات  مــع  يترافــق  قــرار ال  أي  إصــدار 
ينحصــر  دومــًا  نقاشــنا  وبالتالــي  إلصــداره،  الواجبــة 
بتقييــم ومناقشــة مفاعيلــه علــى األرض، وقــرارات كثيــرة 
تتجــاوز أهــداف نصوصهــا. أمــا بالنســبة للقــرار الجديــد 
بفــرض ضريبــة جمركيــة علــى األثــاث واألدوات واألمتعــة 
الشــخصية التــي يجلبهــا القادمــون الســوريون لإلقامــة فــي 
ســورية، فبالتأكيــد ال ينســجم مــع واقــع الحــال والظــروف 
الماديــة للســوريين العائديــن الذيــن هــم فــي أغلبيتهــم مــن 
ذوي الدخــل المحــدود، والذيــن يغــادرون بلــدان اإلقامــة 
أو اللجــوء أصــاًل بســبب ارتفــاع  تكلفــة المعيشــة فيهــا، 
وبالتالــي ليــس مــن المنطــق فــي ظــل ظروفهــم الماديــة 
المنزليــة  وأدواتهــم  أثاثهــم  ليبيعــوا  ندفعهــم  أن  الصعبــة 
المســتعملة بأبخــس األثمــان، ليشــتروا أثاثــا آخــر جديــدا 
الصعوبــة  ننســى  أن  دون  تأكيــد،  بــكل  أعلــى  بأســعار 
التــي  العادلــة  والمعاييــر  المقاييــس  وضــع  فــي  الكبيــرة 
ســتحدد القيمــة الضريبيــة بضوابــط واضحــة ينتفــي فيهــا 
عامل االجتهاد، ألثاث وأدوات منزلية مســتعملة مختلفة 
النوعيــة والحالــة الراهنــة، لــذا مــن الضــرورة إعــادة النظــر 
مراعــاًة  األقــل  علــى  الفتــرة  هــذه  فــي  القــرار،  هــذا  فــي 

الخاصــة. للظــروف 

ال ُيلغى بقرار!

المحامــي ناهــل المصــري أوضــح أن  القانــون ال ُيلغــى 
بقــرار، والقــرار لــم ُيلــِغ قانونــا ولــم ُيلــِغ إعفــاء، وإنمــا قــرار 
الــذي  التفويــض  وفــق  القانــون  ويوضــح  يفســر  ســابق 
منحــه  القانــون نفســه لرئيــس مجلــس الــوزراء، لذلــك كان 
متزامــن  بشــكل  أو  القــرار  إلغــاء  قبــل  المفتــرض   مــن 
معــه أن يصــدر قــرارا بديــال  يحــدد الشــموليات ويعــرف 
األثــاث حتــى ال نقــع بفتــرة ضائعــة ال يعلــم النــاس مــا 
عليهــم فعلــه، أو حتــى الجمــارك ال تعــرف مــا عليهــا فعلــه  

ويبقــى األمــر “مجهــوال”.
نفهــم  وحتــى  للقــرار  بالنســبة  المصــري:  يضيــف 
مــن  للمــادة 178  نعــود  أن  علينــا  مــا حصــل،  حيثيــة 
قانــون الجمــارك، والتــي أعفــت مــن الرســوم الجمركيــة 
األمتعــة الشــخصية واألدوات واألثــاث المنزلــي الخــاص 
باألشــخاص القادميــن لإلقامــة الدائمــة، والقانــون نفســه 
فــي المــادة ذاتهــا حــدد أو كلــف أو فــوض رئيــس مجلــس 
الــوزراء أن يحــدد مــدى شــمول هــذا اإلعفــاء، أي أعطــاه 
“مــا  واألثــاث  الشــخصية  األمتعــة  تعريــف  صالحيــة 
المقبول أن يدخل تحت هذا البند، وما هو المستثنى”.. 
قبــل  مــن  الــوزراء  لرئيــس  ممنــوح  اختصــاص  هــو  إذًا 
القانــون نفســه، وبنــاء عليــه صــدر القــرار  4412 لعــام 
2006، أي عــام صــدور قانــون الجمــارك نفســه، وطبعــًا 
القــرار الملغــى، أي القــرار 4412، حــدد مــا هــي األمتعــة 
الشــخصية، وحــدد المســتثنى، واشــترط أيضــًا أن يكــون 
األثــاث ألســرة  واحــدة، وأن يكــون قديمــا أي موجــودا فــي 
منــزل األســرة خــارج البلــد “عفشــهم األساســي” علــى أن 
يكــون اإلعفــاء لمــرة واحــدة، ومنعهــم مــن بيعــه خــالل مــدة 
محددة، إضافة إلى عدة شــروط أخرى.. إذًا القرار كان 
شــامال يوضــح مــا  هــي األمتعــة الشــخصية، حتــى ال 
نكــون فــي جهالــة، وكيــال يتــرك األمــر مفتوحــا للموظــف 
أو المســؤول عــن تطبيــق القانــون.. ولكــن مــا حصــل مــع 
صــدور هــذا “اإللغــاء” أعادنــا لحالــة الجهالــة، وعــدم فهــم 
القانــون وتفســيره، خاصــًة وأن القانــون أساســًا كان يحــوي 
عيبــًا لــم يكــن واضحــًا، وتــرك الموضــوع لرئاســة مجلــس 
الــذي  القــرار  ألغــت  ثــم  القــرار  التــي وضحــت  الــوزراء 

يوضــح.. إذًا الســوء بالموضــوع أنــه أعادنــا إلــى حالــة 
غيــر معروفــة “غمغمــة” تقبــل كل التفســيرات واألوجــه، 
وهنا ال بد أن نشير إلى أن القرار 4412 كان يتضمن 
قيمــا واســتثناءات ربمــا تتناســب مــع 2006 – تاريــخ 
واختــالف  الظــروف  تغيــر  ومــع  واليــوم   – صــدوره 
رفــع  وسياســة  الحاصلــة  الكثيــرة  والتطــورات  األوضــاع 
األســعار التــي تنتهجهــا الحكومــة، كان مــن الطبيعــي أن 
يغيــروا بشــمول هــذه االســتثناءات ويحــددوا اســتثناءات 
قيمــا ويزيــدوا  يلغــوا االســتثناءات ويرفعــوا  جديــدة، وأن 
قيمــا، وطبيعــي أن يعدلــوا القــرار أو يســتبدلوه أمــا إلغــاؤه 
ســيء  هــذا  عامــا..  وتركــه  شــيء،  ألي  إشــارة  دون 
جــدًا، لذلــك الطبيعــي والبديهــي أن يصــدر قــرار بديــل 
للقــرار 4412 بعــد إلغــاء هــذا القــرار يوضــح  األمتعــة 
الشــخصية ومــا المقصــود فيهــا، وفــي حــال  لــم يصــدر أو 
تأخــر، فهنــاك  مشــكلة مــا ســتفتح بابــا كبيــرا وجديــدا مــن 
الفســاد! وســيلحق الضرر بكثيٍر من المواطنين الذين قد 
يجلبــون  أثــاث منازلهــم، وُيقــال لهــم أنهــا غيــر مشــمولة 
باإلعفاء ما سيكلفهم ضرائب كبيرة، ألن القانون – كما 
للشــخص  متــروك  يكــن واضحــًا، واألمــر  لــم  ذكرنــا – 
الــذي يطبــق القانــون. وبالمقابــل سيســتفيد منــه الكثيــرون، 
يكــون  العكــس طالمــا األمــر مفتــوح فيمكــن أن  وعلــى 
هنــاك بــاب جديــد للفســاد، وإلدخــال أشــياء كثيــرة تحــت 
مســمى األمتعة الشــخصية.. إذًا  لألمر وجهان، وطبعًا 
القانــون لــم يحــدد ولكــن القــرار الملغــى حــدد وطالمــا تــم 

إلغــاء القــرار  عــاد األمــر مفتوحــًا.

خالصة 
إذا كانت األمور تسير بشكٍل سليم  فيجب أن يصدر 
والشــموليات  االســتثناءات  يحــدد  قــرار  وقــت  وبأســرع 
واإلعفــاءات، فــإذا تأخــر أو لــم يصــدر فــإن وراء األكمــة 

مــا وراءهــا!!.
 لينا عدرة 
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ردة فعل مؤثرة جلورج وسوف
بعد مساعه صوت جنل فنان عربي

براد بيت يفوز حبضانة مشرتكة ألوالده مع أجنلينا جويل

طــرح الفنــان اللبنانــي وليــد الحالنــي نجــل الفنــان عاصــي الحالنــي مقطــع فيديــو 
عبــر حســابه الرســمي علــى “إنســتغرام” يجمعــه هــو وســلطان الطــرب جــورج وســوف. 
ونشــر موقــع “ســيدتي” مقطــع الفيديــو الــذي يظهــر وليــد الحالنــي وهــو يغنــي أغنيتــه 
الجديــدة “حبيبــي” أمــام ســلطان الطــرب فــي منــزل األخيــر، حيــث بــدا جــورج فــي 

الفيديــو متأثــرًا بصــوت الوليــد وأثنــى عليــه وقــام بتقبيلــه.
وعبــر جــورج وســوف عــن تأثــره وســعادته بصــوت وليــد الحالنــي بقولــه: “نزلتلــي 
دمعتــي”، وبــدوره عّلــق الوليــد علــى الفيديــو: “ســلطان بفّنــك وســلطان بقلبــك ومحبتــك، 
يطــول بعمــرك جــورج وســوف”. وكان الوليــد الحالنــي قــد أطلــق برفقــة والــده عاصــي 
ديــو أغنيــة “حبيبــي” التــي حققــت نســب مشــاهدة عاليــة، كمــا أحيــا حفــاًل فــي بنمــا 
ضمــن مهرجــان الموســيقى العربيــة والــذي أحيــا فيــه الوســوف حفــاًل هنــاك أيضــًا قــدم 

فيــه باقــة مــن أغانيــه الجديــدة والقديمــة.

فــاز بــراد بيــت بحضانــة مشــتركة ألوالده مــع زوجتــه الســابقة أنجلينــا جولــي. ومنــذ 
اإلعالن عن انفصالهما في العام 2016، انخرط النجمان جولي وبيت في إجراءات 
طــالق معقــدة شــملت حــق الحضانــة ونزاعــات علــى الملكيــة. وصــرح مصــدر مقــرب 
مطلــع علــى اإلجــراءات بــأن الحكــم “هــو قــرار مؤقــت” وبــأن جولــي ســتواصل معركتهــا 

القانونيــة إلبطالــه.
ُيشــار إلــى أن الممثليــن يتشــاركان ســتة أوالد معــًا وهــم مادوكــس وزهــارا وباكــس 
وشــيلوه وفيفيــان ونوكــس. وفــي وثائــق المحكمــة بتاريــخ 26 أيــار، صرحــت نجمــة 
“تشــانجلنج” Changeling التي ســعت في الســابق إلى تنحية أوديركيرك عن قضية 
الطــالق بــأن القاضــي رفــض االســتماع إلــى أدلــة تعتبــر أنهــا علــى صلــة وثيقــة بســالمة 

أوالدهــا ورفاههــم.
وورد في ســجالت محكمة االســتئناف الثانية في كاليفورنيا أن “القاضي أوديركيرك 
رفــض منــح اآلنســة جولــي محاكمــة عادلــة واســتثنى أدلتهــا المتعلقــة بصحــة األوالد 
وســالمتهم ورفاههــم وهــي أمــر حاســم فــي إنجــاح قضيتهــا.” كمــا فشــل القاضــي فــي 
النظــر بشــكل مناســب” فــي بنــد مــن بنــود قانــون محاكــم كاليفورنيــا والــذي يلحــظ أنــه 
مــن المضــر بمصلحــة الطفــل منــح الحضانــة لجهــة يثبــت أن لديهــا ســجاًل فــي العنــف 
المنزلــي. بيــد أن وثائقهــا لــم تكشــف عــن تفاصيــل إضافيــة تفنــد نــوع العنــف الــذي 

تشــير إليــه.
 ،The Blast ”وبحســب وثائــق المحكمــة التــي حصلــت عليهــا صحيفــة “ذا بالســت
قدمــت جولــي العديــد مــن المســتندات التــي تفيــد بأنهــا مســتعدة لتقديــم “دليــل يدعــم” 
إســاءة بــراد بيــت المزعومــة أثنــاء زواجهمــا. وُيشــار إلــى أنــه فــي عــام 2016، كشــفت 
صحــف عــدة عــن حادثــة عنــف مزعومــة وقعــت بيــن بــراد بيــت وابنــه مادوكــس البالــغ 

من العمر 15 عامًا آنذاك على متن الطائرة الخاصة بالعائلة.
وأخبــر مصــدر مقــرب مــن بــراد بيــت مجلــة “بيبــول” األمريكيــة People وقتهــا أنــه 
كان “ثمــاًل، وكان هنــاك جــدال بينــه وبيــن أنجلينــا جولــي، وبيــن الوالديــن والطفــل لــم يتــم 

التعامــل معــه بالطريقــة الصحيحــة، وتصاعــد أكثــر ممــا ينبغــي”.
وبحســب موقع “The Cut”، فقد بدأت إدارة خدمات األطفال واألســرة في مقاطعة 
لــوس أنجلــوس تحقيقــًا مــع بــراد بيــت ومــا فعلــه علــى متــن الطائــرة، وتــم إســقاط التهمــة 

عنــه فــي وقــت الحــق، وتمــت تبرئتــه مــن أي مخالفــة جنائيــة.

مصري أفالم )جيمس بوند(
من العرض السينمائي

أكد منتجا أفالم العميل الســري البريطاني، “جيمس بوند”، أن األفالم ســتظل في 
دور العــرض الســينمائي، رغــم اســتحواذ موقــع “أمــازون” علــى شــركة “متــرو غولــدن 
مايــر”، صاحبــة االمتيــاز التجــاري لسلســلة أفــالم المغامــرات الشــهيرة. وقــال المنتجــان 
باربــارا بروكولــي ومايــكل جــي. ويلســون، اللــذان يديــران شــركة “إيــون برودكشــنز” 
ومقرهــا لنــدن: “نحــن ملتزمــان باســتمرار إتاحــة أفــالم جيمــس بونــد لجمهــور الســينما 

فــي أنحــاء العالــم”.
واالمتيــاز التجــاري ألفــالم “جيمــس بونــد” هــو إلــى حــد بعيــد أهــم أصــول شــركة “إم 
جــي إم”، التــي أبرمــت اتفاقــًا قيمتــه 8.45 مليــار دوالر مــع “أمــازون”، يمنــح منصــة 
“أمــازون” للبــث التلفزيونــي والمباشــر الحــق فــي الحصــول علــى مكتبــة ضخمــة مــن 
األفــالم والعــروض التلفزيونيــة. وتقــول “إم جــي إم” إن أفــالم “جيمــس بونــد” حققــت 

مــا يقــرب مــن 7 مليــارات دوالر فــي دور الســينما عالميــًا.
ومــن المنتظــر طــرح الفيلــم الجديــد مــن سلســلة بونــد “No Time to Die” )ال 
وقــت للمــوت( فــي دور العــرض الســينمائي خــالل شــهر أيلــول المقبــل، بعــد تأخيــر 
عــدة مــرات بســبب جائحــة فيــروس “كورونــا” المســتجد، وســيكون هــذا هــو الجــزء 
الخامــس واألخيــر الــذي يقــوم فيــه الممثــل البريطانــي، دانيبــل كريــغ بــدور العميــل 
الســري البريطانــي. وتعتبــر صفقــة إم جــي إم” ثانــي أكبــر عمليــة اســتحواذ فــي تاريــخ 
شــركة “أمــازون”، بعــد صفقــة اســتحواذها علــى شــركة “هــول فــود” عــام 2017، 

مقابــل 13.7 مليــار دوالر.
وتعتبــر شــركة “متــرو غولــدن مايــر” واحــدة مــن أقــدم اســتوديوهات األفــالم فــي 
العالــم، وأنتجــت األفــالم األكثــر شــهرة فــي التاريــخ مثــل سلســلة أفــالم “جيمــس بونــد”، 
و”ذهــب مــع الريــح”، و”الســاحر أوز”، و”فارجــو”. وســتكون “متــرو غولــدن مايــر” 
إضافــة كبيــرة لخدمــة “أمــازون” للبــث المباشــر المنافســة لخدمــات مثــل “نيتفلكــس”.


