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التفاصيل:
من باب التضليل السياسي :أمريكا تحذر من محاولة روسية إلقامة معقل في ليبيا
بحسب روٌترز ( )5353/8/63التً نقلت عن جنرال أمرٌكً ٌوم الجمعة قوله إن الجٌش
األمرٌكً ٌعتقد أن تسلٌم روسٌا طائرات حربٌة إلى لٌبٌا ربما لن ٌغٌر التوازن فً الحرب األهلٌة
التً بلغت طرٌقا مسدودا ،لكنه ٌمكن أن ٌساعد موسكو فً نهاٌة المطاف فً ضمان معقل
استراتٌجً فً شمال أفرٌقٌا.
وٌقول الجٌش األمرٌكً إن عسكرٌٌن روسا سلموا  47طائرة مٌج  52وسوخوي 57-إلى
قاعدة الجفرة الجوٌة التابعة للجٌش الوطنً اللٌبً شرق لٌبٌا ،ونفى الجٌش الوطنً وعضو
بالبرلمان الروسً ذلك.
وفً خبر آخر قالت أمرٌكا إنها قد ترسل لواء حربٌا لنشره فً تونس ردا على التحرك
الروسً .وهذا ٌدل على الدرجة العالٌة من التضلٌل السٌاسً التً تنتهجها أمرٌكا لتمرٌر سٌاستها،
إذ ال ٌمكن لروسٌا إدخال طائرات ومساعدات عسكرٌة إلى لٌبٌا دون التنسٌق مع عمٌل أمرٌكا حفتر
المدعوم من باقً عمالئها مصر والسعودٌة ،وبهذه الذرٌعة ٌمكن ألمرٌكا أن تستبٌح تونس وتقٌم
فٌها قواعد عسكرٌة بحجة التحرك الروسً ،بمعنى أن أمرٌكا تستخدم روسٌا فً لٌبٌا تماما كما
استخدمتها فً سورٌا لتمرٌر سٌاستها ،ومن أجل ذلك أٌضا تدفع بتركٌا لدعم حكومة السراج ،وبذلك
فهً تقوم ببعثرة أوراق اللعبة فً لٌبٌا ،حتى تتمكن من اإلمساك بكافة خٌوطها؛ حفتر عمٌلها الذي
تدعمه ،والتنظٌمات التً تدعم حكومة السراج لتفكٌكها عنه كما عملت مع الفصائل السورٌة عن
طرٌق تركٌا ،وكذلك مد نفوذها إلى تونس.
-----------العنف يجتاح الواليات األمريكية وأعمال نهب
آر تً - 5353/8/63 ،اجتاحت الوالٌات المتحدة أعمال العنف التً بدأت قبل ٌومٌن على
خلفٌة قتل الشرطة وبشكل وحشً لرجل أسود فً مدٌنة منٌابولٌس التً أرسل لها الرئٌس ترامب

قوات من الحرس الوطنً للحفاظ على الهدوء والممتلكات فٌها ،وقالت ار تً :رغم حظر التجوال
فقد شهدت منٌابولٌس مظاهرات حاشدة رفع فٌها المتظاهرون الفتات تطالب بمعاقبة قتلة فلوٌد.
وحسة دٌهً يٍم  -هدد دوَاند تساية تانسٍطسج عهى يٍٍُاتىنٍس حٍج حرز يسؤونى انًدٌُح يٍ
أٌ يسكز انشسطح انري اقتحًه يثٍسو انشغة وأشعهىا فٍه انٍُساٌ ًٌكٍ أٌ ٌُفجس تعد عدج نٍال يٍ
أحداث انعُف يع اَتشاز االحتجاجاخ عثس أيسٌكا عهى وفاج جىزج فهىٌد .واَتقد انسئٍس انًتظاهسٌٍ
ووصفهى تأَهى "سفاحىٌ" وأنقى انهىو عهى زئٍس انثهدٌح "انضعٍف" ٌعقىب فساي حٍج تعهد تساية
"تأَه سٍثدأ عًهٍح انسٍطسج" إذا فشم هى فً يعانجح انعُف انًتصاعد انري ٌديس انًدٌُح ،وحرز
انًتظاهسٌٍ يٍ أَه "عُديا ٌثدأ انُهة ،فئٌ إطالق انُاز سٍثدأ"
وامتدت المظاهرات إلى عدة مدن أمرٌكٌة أخرى ،ففً داالس حاولت الشرطة الحفاظ على
مظاهرة سلمٌة فً وسط المدٌنة لٌلة الجمعة .لٌتم بعد ذلك استخدام الغاز المسٌل للدموع بعد مواجهة
المتظاهرٌن للضباط الذٌن وصلوا فً محاولة للحفاظ على المسٌرة تتحرك.
المظاهرات واالعتقاالت والتخرٌب وقعت فٌما ال ٌقل عن  63مدٌنة أمرٌكٌة ،ما ٌشٌر إلى حجم
الغضب الذي ٌنتاب األمرٌكٌٌن خاصة السود من معاملة الشرطة لهم ،وٌشٌر من زاوٌة أخرى إلى
حجم الضغط فً المجتمع فً أمرٌكا بسبب فقدان الكثٌرٌن لوظائفهم جراء فٌروس كورونا وما لحقه
من تبعات.
-----------العملة الصعبة تنخفض بأسرع وتيرة في السعودية
نقلت الجزٌرة نت 5353/8/63 ،عن وكالة روٌترز لألنباء وفق حسابات أجرتها استنادا إلى
بٌانات من البنك المركزي السعودي بأن االحتٌاطٌات األجنبٌة لدى البنك انخفضت فً آذار/مارس
الماضً بحوالً  52ملٌار دوالر على أساس شهري  -وهً أسرع وتٌرة فً  53عاما على األقل -
إلى نحو  797.8ملٌار دوالر.
ونقلت روٌترز عن وزٌر المالٌة السعودي محمد الجدعان قوله أمس الجمعة إن المملكة حولت
ما إجمالٌه  483ملٌار لاير ( 73ملٌار دوالر) من االحتٌاطٌات األجنبٌة لدى مؤسسة النقد العربً
السعودي (البنك المركزي) لتموٌل استثمارات لصندوق االستثمارات العامة  -وهو صندوق الثروة
السٌادي  -فً آذار/مارس ونٌسان/أبرٌل الماضٌٌن.
وقال وزٌر المالٌة محمد الجدعان فً بٌان إن التحوٌالت إلى صندوق االستثمارات العامة
جرت "بشكل استثنائً" .ولم ٌعط الوزٌر أرقاما منفصلة لكل شهر ،لكن مسؤوال فً وزارة المالٌة
السعودٌة أبلغ روٌترز بأن الحكومة حولت  48ملٌار دوالر لصندوق االستثمارات العامة فً
آذار/مارس الماضً ،و 58ملٌار دوالر أخرى فً نٌسان/أبرٌل ،قائال إنه من المتوقع أن تنخفض
االحتٌاطٌات األجنبٌة فً نٌسان/أبرٌل بنفس المعدل تقرٌبا الذي انخفضت به فً آذار/مارس.
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وتعانً المٌزانٌة السعودٌة عجزا كبٌرا بسبب اتباع ابن سلمان لتعلٌمات ترامب بخفض كبٌر
إلنتاج النفط إلجبار روسٌا على خفض اإلنتاج ،وبسبب نقص الطلب العالمً الناتج عن فٌروس
كورونا.
الصين والهند تحركان القوات مع تصاعد التوترات الحدودية
الجاردٌان  -تصاعدت التوترات بٌن الصٌن والهند بشأن حدودهما فً جبال الهٌماالٌا ،مع اتهام
الصٌن بنقل آالف القوات إلى األراضً المتنازع علٌها وتوسٌع قاعدة جوٌة عسكرٌة فً المنطقة.
وبحسب ما ورد فقد انتقل اآلالف من قوات جٌش التحرٌر الشعبً الصٌنً إلى مناطق حساسة على
طول حدود الداخ الشرقٌة ،حٌث أقاموا الخٌام والمركبات واآلالت الثقٌلة فٌما تعتبره الهند أراضٌها.
وردا على ذلك ،نقل الجٌش الهندي كتائب عدة من فرقة مشاة تتمركز عادة فً مدٌنة الداخ فً لٌه
إلى "مناطق اإلنذار العملٌاتٌة" على طول الحدود ،وتم جلب قوات التعزٌز .تبع الموقف العسكري
العدوانً مناوشات بٌن الجانبٌن فً  8و 2أٌار/ماٌو فً المناطق المتنازع علٌها حول بحٌرة
بانجونج وشمال سٌكٌم ،حٌث أصٌب أكثر من  433جندي من الجانبٌنٌ .وم األربعاء ،تدخل دونالد
ترامب فً المواجهة المتصاعدة ،مدعٌا أنه "أبلغ كال من الهند والصٌن أن الوالٌات المتحدة مستعدة
وراغبة وقادرة على التوسط أو التحكٌم فً النزاع الحدودي المستعر اآلن".
الصٌن والهند تحركان القوات مع تصاعد التوترات الحدودٌةٌ ،أتً هذا التحرك من الهند بداٌة
و التً تحظى بدعم من ادارة ترامب للضغط على الصٌن ذات القوة والنفوذ المتزاٌدٌن ال سٌما بعد
استغالل الصٌن جائحة كورونا وفرض قانون االمن القومً لمنطقة هونج كونج االدارٌة الخاصة
وتصمٌمها على حماٌة السٌادة المصالح الوطنٌة.

