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(أ ف ب) - حـــذر قـــائــد { طـــهــران
احلـــرس الــــثـــوري اإليــــراني امس
الـــســـبـت من أن أي دولـــة تـــهـــاجم
اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيــة سـتـصـبح
ــعــركــة الــرئــيــسـيــة" في "ســاحــة ا
النـزاع. وقال اللـواء حس سالمي
خالل مــؤتـمـر صـحـافي في طـهـران
"من يــريـد أن تـصــبح أرضه سـاحـة
ـعـركـة الرئـيـسـية فـلـيـمض بذلك" ا
مـضـيفـا "لن نـسمح أبـدا بـاي حرب

أن تصل الى أرض ايران.
ـفاجئ في الى ذلك  أثـار االرتفـاع ا
أسعار النفط هذا االسبوع مخاوف
من احـــتــــمـــال حـــصــــول أزمـــة في
إمـدادات الــنـفـط ولـو أن مــحـلــلـ
يـسـتبـعـدون صـدمة نـفـطيـة جـديدة
تـــرغم ســـائـــقي الـــســـيـــارات عـــلى
الوقوف في صـفوف انتظـار طويلة

أمام محطات البنزين.
سـجلـت أسعـار نـفط برنت ارتـفـاعا
حادا بلغ  %15في يوم واحـد على
إثــر هــجــمــات في  14أيــلــول عــلى
مــنــشـآت نــفـطــيــة في الــسـعــوديـة
تـسـبـبت بـخـفض اإلنـتـاج الـنـفـطي

السعودي إلى النصف.
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وعـادت األسـعـار إلى الـتـراجع بـعد
ذلك وصــوال إلى حــوالى  65دوالرا
لـلـبرمـيل اجلـمـعة. وفي ظل تـبـاطؤ
ي ووفــرة الــنـفط االقــتـصــاد الــعــا
ـنـتـج في الـعـالـم يـبـقى احــتـمـال ا
ارتفاع سعر البرميل إلى مئة دوالر
مـــســتـــبــعـــدا لــلـــغــايـــة في الــوقت
احلــاضـــر. وحــتى لـــو حتــقق هــذا
الــســيـنــاريــو يـؤكــد اخــتــصـاصي
ـواد األولـيـة لـدى مـصرف "بي إن ا
بي باريبا" هاري تشـيلينغيريان أن

"الـعـالم مـهـيّـأ بشـكل افـضل بـكـثـير
ــا كــان عــلــيه في الــســبــعــيــنـات

واجهة الصدمات النفطية".
وخـالل ذلك الـعــقـد سـجــلت أسـعـار
الــنـفط مـرتـ ارتـفـاعـا هـائال شـكل
ضـغـطــا خـانـقـا عــلى االقـتـصـادات
ـرة األولى عـام 1973 ــتـطــورة ا ا
صدرة ح فرضت منظـمة الدول ا
لـلـنــفط (أوبك) حــظـرا عـلى حــلـفـاء
إســرائــيل في وسط حــرب تــشــرين
األول/أكـــــتـــــوبـــــر رابع احلـــــروب
رة الثانية العربية اإلسرائيلية وا
عـــام  1979فـي أعــــقــــاب الــــثـــورة

اإلسالمية في إيران.
ويؤكد خبراء االقتصاد في مصرف
كــومـرتــسـبـنـك أن "صـدمــة نـفــطـيـة
دمرة فاعيل ا اليوم لن يكون لـها ا
ذاتها" ألن الدول "اعتادت" مثل هذه
ــركــزيـة "لن ــصــارف ا األحـداث وا
تـرد (...) بدفع مـعـدالت الفـائدة إلى

كافحة التضخم". االرتفاع 
ويـشـددون بصـورة خـاصـة على أن
االقــتـصـادات "حـدّت من اعـتـمـادهـا
ــثـال عـلى الــنـفـط". وعـلى ســبـيل ا
ارتــفـــاع االســتــهـالك في الــواليــات
تحدة من 17 3مليون برميل في ا
اليـوم عام  1973إلى 20 5ملـيون
بــــرمــــيـل في الــــيــــوم عـــام ?2018
بـزيـادة  %18في حـ أن إجـمـالي
الـــنــاجت الـــداخــلي الـــفــعـــلي حــقق

ارتفاعا بلغ .230%
ــانــيـــا لم تــخــصص األســر وفي أ
سـوى 2 %6من مـيــزانـيــتـهــا عـام

 2018للوقود.
وبـاتت االقـتصـادات أقل اسـتـهالكا
لـلـنـفط بـفـضل اعـتـمـاد وسائـل نقل
وصــنـــاعــات أقل طـــلــبـــا لــلـــطــاقــة

ومصـادر بديلة مـثل الغـاز والطاقة
تجددة. ا

ويـذكــر أنه حـ اســتـقــرت أسـعـار
الـنفط بـشـكل ثابـت فوق مـئة دوالر
للبرميل ب  2011و 2014لم يؤدّ

ذلك إلى انهيار االقتصاد.
كما أن العالم حـدّ من اعتماده على

نتجة. بعض الدول ا
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وأدت الصدمـة النفـطية األولى إلى
إنشـاء الوكالـة الدوليـة للطـاقة عام
 1974وهـي تــــــفـــــرض عــــــلى دول
مـــنــظـــمــة الـــتــعـــاون والــتـــنــمـــيــة
االقتـصاديـة اإلبقـاء على احـتياطي
يـوازي مـا ال يقـل عن تسـعـ يـوما
مـن وارداتـهـا الـصـافــيـة من الـنـفط
اخلـام. وكان االحـتيـاطي الفـرنسي
يـوازي فـي حـزيــران/يــونــيـو 111

يوما من الواردات.
وأوضح هـاري تـشيـلـيـنغـيـريان أن
"مــواقع االنـتــاج تــتـخــطى الــشـرق
األوسط بـكـثــيـر" ذاكـرا نــفط بـحـر
ــــســــتــــخــــرج مــــنــــذ الــــشــــمـــــال ا
الـثـمانـيـنات واسـتـغالل الـنفط في
عـمق الـبـحـار قـبـالـة سـواحـل غرب
إفــريـقــيــا والــبــرازيل إضــافـة إلى

رمال القطران في كندا.
ـتـحدة وأبـرز تـطـور أن الـواليـات ا
أصـبـحت بـفـضل الـنـفط الـصـخري
أول منـتج للـنفط في الـعالم وبدأت

تصدر نفطها بكثافة.
ـكن أن يعوض بـسهولة وهذا ما 
ـتـوسط عن ـدى الـقــريب وا عــلى ا
نــقـص اإلنــتــاج في حـــال حــصــول

بلبلة كبرى.
وقـــال نـــائب رئـــيـس االحــتـــيـــاطي
الـــفـــدرالي األمــــيـــركي ريـــتـــشـــارد

كالريــــدا اجلـــمــــعـــة إن الــــواليـــات
ـــتــــحــــدة "أقل تـــأثــــرا بــــكـــثــــيـــر ا
بــالـصـدمــات الـنــفـطـيــة مـنــهـا قـبل

بضعة عقود".
كررة نتجات ا ولفت اختصاصي ا
في مكـتب وود ماكـينزي لـلدراسات
آلن غيـلدر إلى أنه فـي هذا الـسياق
ـســتـبـعــد أن تـقــرر دولـة مـثل من ا
السـعوديـة تعـليق صـادراتهـا عمدا
"ألنــهـا قـد تــفـقـد مــكـانـتــهـا كـمـزود

نقولة بحرا. نتجات النفطية ا ا
ويـــــرى خــــبـــــراء االقــــتـــــصــــاد في
كــومــيــرتــســبــنك أنه يــنــبـغـي عـدم
"الـتـقـليـل من شأن" مـفـاعـيل صـدمة
نــفــطـيــة مـحــتــمـلــة مـوضــحـ أن
"العديد من االقتصادات تواجه منذ
ـركـزيـة ـصـارف ا اآلن مـشــكالت وا
لــيس لـديــهــا ســوى هــامش حتـرك
ـســاعـدة االقــتـصـادات ضــيق (...) 

عنية". ا

اللواء حس سالمي 

موثـوق". لكن حـتى إن كان احـتمال
حصـول صدمـة نفطـية ضـئيال أكد
خبـيـر الـسـوق الـنـفـطـيـة في مـكتب
"كــومــوديــتي ريــســيــتــرش غـروب"
لالسـتـشارات أنـدرو لـيـبوف أنه "ال
ــــكـن الــــقــــول أبــــدا أن اخلــــطــــر
ـثـال مــعـدوم" ذاكـرا "عـلى سـبـيل ا
في حـال نـشـوب حـرب كـبـرى تـقـود
إلى إغـالق مــــضـــــيـق هــــرمـــــز" في
ـــر عـــبـــره ثـــلث اخلـــلـــيج الــــذي 
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نصب مـرض ليس جـديدا وغريـبا على فـايروس الكـرسي او حب الكـرسي وا
صـاب به الى الـدكتاتـورية قبل الـسقوط الى اجملتـمعات الـعربـية التي تـقود ا
رض الـذي يـبدو انه مـازال يـسيـطـر على الهـاويـة واالمثـال كـثيـرة عـلى هـذا ا
نـصب  وقبل الولوج البـعض من احلا واخملـطط لـلجلوس عـلى كرسي ا
بـهـذا الـفـايـروس تـذكـرت مـشـهـدا حـقـيـقـيـا حـدث امـامي بـعـد سـقـوط الـنـظـام
الــســابق بــايـام وبــعــد ان هــدأت فـوضـى احلـواسـم ومـاصــاحــبــهــا من دمـار
ة بدات باصات نقل الركاب تـعمل في شوارع بغداد وبينما كنت ومشـاهد مؤ
استـقل بـاصا وكـان مـتخـمـا بالـراكـب  اسـتـقل البـاص احـد كبـارالـسن فلم
يجـد كرسيا يجلس عليه وبينما كـان احد الصبيان يجلس على كرسي فنادى
احـد الركاب على الصـبي قائال ( عمو . انـهض ليجلس جـدك على الكرسي !
سن راسه مـبتـسمـا للـراكب ) فرفض الـصبي رفـضا قـاطعـا ! فدارالـرجل ا

قائـآل ( اتركوه جالسا فهو يـحب ان يبقى جالسا ومتمـسكا بكرسيه لدقائق !
والتعـتبون على اي دكتاتور عـندما يتمسك بكرسـيه لسنوات طويلة !!) نعم ان
سن عـبرة ومـعان ونـحن خرجـنا من نـظام تـمسك اكـثر من في كالم الـرجل ا
 30عاما بكراسي السلطة ورغم ماحدث وسيحدث فان البعض يضحي بكل
شئ ويـقدم الـتنـازالت والوعـود بـهدف الـوصول الى الـكـرسي وعنـدما يـجلس
ـنـصب والكـرسي ويـنـسى ان كـرسيه عـلى الكـرسي يـصـاب بـفايـروس حب ا
ـثل الــشـعــبـيي الــعـراقي ( شـاف كـكــرسي احلالق وبــالـتـالـي يـنـطــبق عـلــيه ا
مـاشاف . شاف ! امه واخترع ) وهو الـذي كان سلسا مع موظـفيه والعامل
معه ورافـضا خطوات الدكتاتـورية بعمله ويعلن انه خـادما للناس ويعمل بحب
وجــد واخالص  وفي يـــوم ولــيــلــة وبـــعــد جــلــوسـه عــلى الــكـــرسي يــتــحــول
وبتـصـرفاتـه كابـتـعاده عن الـنـاس ويـامر بـانـشاء مـدخال خـاصـا لغـرفـته التي
واطن ومن معه الى جانب حتـتوي على اخلدمات اخلاصة بعيدا عن انظار ا
راجـع فـقط للـمراسـل لـكة خـاصه به وتـغلق بـاب مكـتبه امـام ا تاسـيس 
والسـكرتـاريـة مع تغـييـر تصـرفـاته وقراراته عـندمـا يبـدا بـالتـوقيع فـوق اسمه
بــاالخـضــر واالحــمــر كــمــا يــفــعل الــرؤســاء الــعــرب حــصــرا  وغـيــرهــا من
ـشي وماجتعل تـصرفاته هذه التـصرفات التـي جتعله يتـبختـر متكبـراعندما 
مــحل نـقـدا ورفـضـا لــيس من الـنـاس بل مـن اقـرب الـعـامـلــ مـعه نـاسـيـا ان
كـرســيه يـســتـقـبل شــخـصـيــة اخـرى عـاجال ام آجال فــالـنـاس الــتي اخـتـارته
نصب هي نفسها ستكون اول الرافض له وتبحث عن شخصية للـكرسي وا
اخرى يـكون قـريبـا منـهم  مع االسف اليـوم اصبـح في مجـتمـعنـا علّـة خبـيثة
ــرض حب الـكــراسي وفــايـروس اصــاب احلـكــومـة لــتـمــتـد لــبـعض تــسـمى 
ـؤسسات الـقريبـة من الثقـافة والفن واالدب وهـذه االخيرة ا
هي االخـطر فمتى نتـخلص من فايروس حب الكراسي
ـنصب والـتفـرد بالـقرار وتـهمـيش العـاملـ وجتيـير وا
مــــنــــجـــزاتــــهـم لــــلــــمــــســـؤول الــــتـي تــــقــــوده خلــــانـــة

الدكتاتـــــــــورية ?
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فــــقـــد الــــوصل
ــــــــــــــــــــــــــرقــم ا
(١٦١٦٥٦١ فـي

(٢٠١٩/١/٩
الـــــصــــــادر من
مـديـريـة بـلـديـة
الـعـمـارة بـأسم
ــواطن (ثــائـر ا
حـــمـــيـــد فــرج)
اخلــــــــــــــــــــــاص
بدخـول مزايدة
رقم احلانوت ا
ســـــــــــوق  /٥٩)
الصاغـة) فعلى
من يـعـثـر عـليه
تـــســلـــيــمه الى
جهة االصدار.

كـنت ومـازالت مؤمـنـا بنـهـوض االمة من كـبـوتهـا وسـباتـها  عـلى الـرغم من هذا
الدمار  والتشظي الذي اصابها  .

غيـر اني .. وعـندمـا اجـد ان غيـاب االرادة الـوطنـية   التـزال بـعيـدة و عـلى هذا
ـضي بـإعـادة هـيـكـلة ـريع   يـنـتـابـني الـقـلق واحلـسـرة ..الن الـقـادم  الـنـحـو ا
نطـقة باكمـلها  والتي أعـد لها ان حتترق بـنفطهـا    وتظل  اسيرة لـنزاعاتها ا

ستقبلها . الداخلية  مغلوبة على امرها  جاهلة 
ـاذا سـقط الـعـراق قـبل غـيـره بسـنـوات .. هل اريـد له  ان يـكـون بـدايـة لـسـقوط

سبحة .. دولة بعد دولة  . غيره من الدول العربية   مثل خرزات ا
الــيـوم يـجــاهـر الـبــعض بـضــرورة ان يـقـاتل الــعـراق  في ســبـيل  رفـعــة وسـمـو
وانـتـصــار عـقـيـدة غــيـره  عـلى حـســاب أمـنه وسالمـة اراضــيهً .. حـتى اصـبح
موضـوع (  العـقيـدة )  مـتداوال .. ونـسوا انـه وعنـدما انـدلعـت احلرب الـعراقـية
ــوضـوع الـعــقـيـدة الـديــنـيـة .. كي تــكـون بـديال عن االيــرانـيـة  لم يــفـكـر احـد 

الشعور الوطني و العقيدة الوطنية .
اذا يـصر البعض االخر التمسك باحملتل االمريكي  ويجاهر بضرورة بقائه ثم 

اكر  القاتل للعراق وشعبه ومستقبله .    وهو ا
لقـد غفل هـؤالء تاريخ  وجـود االحتالل  البـريطـاني في العـراق .. وكيف كانت (

سفارة الصاحلية ) تدير شؤون البلد على الضد من تطعات شعبه . 
ـبتـلى بعـقول سـياسـية خـنوعـة  ومسـتسـلمة  .. ال احد يتـعض في هـذا الوطن ا

ان بضرورة وجود عقل سياسي ال يتفكر    وال يتدبر . وكأن هناك ا
اذا كـتب على الـعـراقيـ .. ان يظل  بـلدهم سـاحة صـراع  تاريـخي  ب دول

تتكالب عليه من خارجه .. وب احزاب تتناحر وتتقاتل بوحشية  في داخله .
ـقـاومـة ) الـذي يـذكـرني ( بـجـبـهة ـاذا يـطـلب مـنـا   ان نـنـظم الى مـحـور  ( ا و

الصمود والتصدي ) التي حتولت بسرعة الى جبهة االنحالل  والتردي .
ـؤتـمـر  الـقـمـة العـربـيـة في اخلـرطـوم سـنة  ) 1967قـمـة  ال  داعي بـالـتـذكـير 
الالءات الــثالث ) / ال صــلح   ال تــفـاوض   و ال اعــتـراف بــاســرائـيل )  .. و

عركة . طالبة بدخول  سالح النفط في ا ا
يــا لـسـخــريـة الـقـدر .. الــيـوم الـكل يــريـد الـتــصـالح  والـتــفـاوض  واالعـتـراف
بــاســرائـيـل .. !!  ال بل ان نــتـنــيــاهــو صــار بـديـال عن جــمـال عــبــد الــنــاصـر 
واســرائــيل بــديال عن مــصــر   و هــا هي اســرائـيـل تـقــود مــحــور دول  الــنـفط
قومـة من احزاب ايـران  .. وعلى العـراق  ان ينظم واجللـيكان  ضـد  محـور ا
ــنـزلــة الـوســيط الـذي ال احــد يـحــتـرم الى هـذا الــطـرف او ذاك .. او ان يــظل 

همش الذي ال يثق  احد بقدراته .  وساطته.. و  البلد ا
اتذكـر .. موقف الـصحـفي الكـبيـر مـحمـد حسـن هـيكل  الـذي زار ايران بـعد
ثـورتـهـا والـتقـى بامـامـهـا الـسـيـد اخلـمـيـني .. ثم في وقت مـتـاخـر   سـافر الى
بـيـروت والـتقى بـالـسيـد حـسن نـصر الـله  وظل هـيـكل الى ان مـات  معـجـبا و
مـؤيدا ومـطـمئـنـا للـتـجربـة  الـسـياسـيـة  والنـظـام االيراني  الـذي غـير سـيـاسة
ايـران ..  من شـرطي اخلـلـيج  وصـديـق السـرائـيل في زمن الـشـاه .. الى راع

للخليج  وعدو إلسرائيل في زمن االمام اخلميني .
ومثل هـذا التـحول الـسيـاسي ال بد وان يـدغدغ مـشاعـر العـرب الوطـنيـ  كما
دغـدغ  عـقل الـصـحـفي الـنـاصري الـذي ظل مـخـلـصـا   و مـدافـعـا  عن الـثورة

اخلمينية  .
اذا تـغافل االستاذ هيـكل ..عن شعار ( تصديـر الثورة االيرانية  ) .. وال ادري 
ـنطـقة الى صـراعات قـوميـة ودينـية .. كـان للـفرنـسيـ  واالمريـكي الذي جر ا

دور بارز في تأجيجها وتفاعالتها  .
كنت وقـتها  طالبا  في باريس .. و كنت اتساءل عن سر  وجود آالمام اخلميني
على االراضي الـفرنسية  .. وهي التي  كانت ساحة  انطالق للحروب الصليبية
 ضـد دول اسالمـيـة  ثم مـاهـو سـر  قــرار احلـكـومـة الـفـرنـسـيـة   بـتـخـصـيص
طائـرة مدنية لنقل االمـام اخلميني الى طهران .. ثم كـيف نفسر   و بعد اقل من
قاتلة ـتطورة .. وبافـضل طائراتهـا  سنة  تـزويد  العراق بـاالسلحة الـفرنسية ا

اجلمهورية االسالمية الفتية .
كل شيء معـد بإتقان .. وها هي اللعبة تتكرر بامتهان وبشكل مفضوح   وعلى
مـقـربـة و درايـة الـعـربـان .. حـيث تــقف امـريـكـا الـيـوم بـشـكل عـلـني  وراء هـذا
ــنـطـقــة  قـبل وبــعـد  ضـرب الـتــأجـيج الــسـيـاسـي والـعـســكـري اخلـطــيـر  في ا
مــسـتـودعــات (  نـفط أرامــكـو )  وشل قـدرة الــسـعــوديـة في تـصــديـر نـفــطـهـا 
وهوسالحـها االهم والوحيـد  الذي بنى لـها مجدا اقـتصاديا  قـابال لالشتعال

في اية حلظة .
هل هو خـريف عربي ( خليجي ) لتدمير كل ما بناه اخلليجيون  .. يقابل الربيع
ـة  وجعلها الهي دوال .. وال هي مـانعة القد العـربي الذي اطاح بجمـهوريات ا

جمهوريات .
لـقد بـدا العـدل التـنازلـي لتـدميـر دول خلـيجـية بـعيـنهـا .. من حلظـة انزالقـها في
الوحل الـيـمني  وصـعود احلـركـة احلوثـيـة كالعب سيـاسي جـديد في اخلـارطة

السياسية .
ان دول  اخلـلـيج  أغـراها  ارتـفـاع نـاطحـات الـسـحاب في سـمـائـها  والـطـفرة
الـية في بنـوكهـا .. وظنت انهـا تسـتطيع ان تـصل الى اي شيء يعـزز وجودها ا
ظـاهر الـقـوة الزائـفة  الـتي ال يـقف من ورائهـا رجال .. بل .. بعـد ان خدعـت  

براميل نفط قابلة لالشتعال .
ـضي في طـريق خـفي نـحو كل شيء يسـيـر نـحو الـقـوة  والـتمـدد .. كل شي 
الـداخل .. إلنـهـاء اي دور وطـني لـدولة عـربـيـة بـذاتـهـا .. وجعـلـهـا تـائـهـة ال جتد
سوى مرشـدا ايرانيا يضللها .. او دليال أمريكيـا يخدعها .. انها لعبة  امريكية
نطقة في حالة شلل هم ان تظل ا - ايرانيـة  وحربا بلغة  التهديد والوعيد / وا

 مستمر  الى ان جتد الطاقة البديلة للنفط طريقها .
ال احـد .. يظن ان  الـسـعوديـة قـادرة على الـثـأر من ايران .. وال
حـتى امــريـكـا راغــبـة لـشن  حــرب خـاطـفـة حتــد بـهـا من
رحـلة /كـيفـية احلـفاظ هم  في هـذه ا سلـوك طهـران  ا
ـصـالح االمريـكـيـة   من دون تغـيـير على اسـتـمـرارية ا
الــنـظــام في ايـران .. ومـن دون ان تـكــون حـمــايـة عـرب

النفط باجملان  ..
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{ نـــــيــــويــــورك (أ ف ب) - شــــاركت
أعـداد هــائـلـة من الــشـبـاب والـطالب
في مــــخـــتــــلف أنـــحــــاء الـــعــــالم في
ـــدرسي اجلـــمـــعــة لـــكي اإلضـــراب ا
يـطلـبـوا من قـادة العـالم الـتـحرك من
ــــــنــــــاخ في زخـم شــــــبــــــابي أجـل ا
تحدة اعتبارا ستستفيد مـنه األ ا
من الـسـبت مع انـعـقاد قـمـة الـشـباب

ناخ. حول ا
من ملـبورن مـرورا ببـانكـوك وكمـباال
وبـــــــــرلـــــــــ وصـــــــــوال الـى ســـــــــان
فـرانــســيــكــســو ومــدن صــغـيــرة في
افـريـقـيـا أو أمـيـركـا اجلـنـوبـيـة نزل
الـــشـــبـــاب إلى الـــشــوارع ســـواء في
مجموعات من عشرات األشخاص أو
ـدن مــواكب حـاشـدة اكــتـظت بــهـا ا
مـرددين نـفس الـشـعـارات يـجـمـعـهم
الــغـــضب نــفــسه في مــواجــهــة عــدم

حترك صانعي القرار.
لم يـــشـــهــد الـــعـــالم أبـــدا مــثـل هــذه
ـناخ. الـتـعـبـئـة الـشـبـابـية مـن اجل ا
وقـال منـظمـو هـذا التـحـرك "فرايـديز
فور فيوتشر" انـهم احصوا جتمعات
في  160دولة واكثر من خمسة آالف
ـشاركة اربـعة مالي مدينـة وقرية 
شـــــاب الى جـــــانـب الـــــكــــثـــــيـــــر من

االشـخـاص األكبـر سـنـا والـعـديد من
الـنـقـابـات والـشـركـات التـي انضـمت

الى التحرك.
وســـجـــلت أكـــبـــر الـــتــظـــاهـــرات في
اسـترالـيـا وبرلـ ولـندن ونـيـويورك
وســان فــرانــســـيــســكـــو لــكن في كل
الــقـارات حـمــلـوا الفـتــات داعـيـة الى

حماية االرض.

وقالـت النـاشطـة البـيئـية الـسويـدية
غريتـا تونبرغ ( 16عاما) في مـقابلة
مع وكالة فـرانس برس في نـيويورك
"يــقــولـون انــنـا كــســولـون وال نــريـد
القـيام بـشيء وال نريـد التـحرك. لكن
حـ نــحــاول الــتـعــبــيـر عـن قـلــقــنـا
يسـتـهزئـون بنـا أيضـا ويقـولون انه
يــجب عــدم االســتــمــاع لــنــا النــنـا ال

نعرف شيئا بـالتالي التوازن صعب
جــدا". والــشــابــة الـــســويــديــة الــتي
ينـسب اليـها اطالق هـذه االضرابات
ـاضـية فـي ستـوكـهـولم تتم الـسنـة ا
دعــوتـهــا الى كل مـكــان فـقــد الـتـقت
الــرئــيس االمــيــركي الــســابـق بـاراك
ــانـيــ امــيــركــيـ في اوبــامــا وبــر
واشـنــطن هـذا االسـبـوع وســتـفـتـتح

ناخ في السـبت قمـة الشـباب حـول ا
تحدة مع ناشط آخرين. اال ا

ــتـحــدة الى هـذه الــقـمـة دعت اال ا
نحو  500من الناشطـ الشباب من

مختلف انحاء االرض.
ــنـاخ ثم تــعـقــد قـمــة خـاصــة حـول ا
االثن بدعـوة من االم العام لال
ـــتــحـــدة انــطـــونـــيــو غـــوتـــيــريش ا
ــشـاركـة نــحـو سـتــ رئـيس دولـة
وحـكــومـة يـنـتـظـر ان يــلـقـوا كـلـمـات
لـــعــرض خـــطــطـــهم من أجـل خــفض

الغازات ذات مفعول الدفيئة.
وســـتــشـــارك غـــريــتـــا تـــونـــبــرغ في
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وقـالت في نــيـويـورك وسط تـصـفـيق
احلاضرين "التغيير يأتي شاؤوا أم
أبـــوا". فـي كل انـــحــــاء الـــعــــام نـــدد
ـتظـاهـرون ومعـظـمهم من الـشـباب ا
بعبـثية االنـتظار عـشر او عشرين او
ثالثـ ســنـة لـكي يــصل جـيل جـديـد
الى الــسـلــطـة ويــتـخـذ خــطـوات في
حــ يـــقــول اخلـــبــراء ان الـــتــحــرك

حينذاك سيكون متأخرا جدا.
فـي بـــــــانـــــــكـــــــوك قـــــــالـت لـــــــيـــــــلي
ســاتــيـدتــانــسـارن ( 12عــامـا) الــتي

اطـلـق عـلـيـهـا اسم غــريـتـا تـونـبـرغ-
ــكـافــحـة تــايالنــد بـســبب حتــركـهــا 
ستقبل استخدام البالستـيك "نحن ا

ونستحق ما هو أفضل".
وقالت سـييـرا ميـلوي ( 17عاما) في
نيويورك "بالنسـبة لي التظاهر ليس

خيارا انه ضروري".
في امـــيــركـــا الالتـــيـــنــيـــة نــزل آالف
ــكـــســيك االشـــخــاص الى شـــوارع ا
وكــولــومــبــيــا وغـــواتــيــمــاال وحــتى
الــــبـــــرازيل حــــيـث واجه الـــــرئــــيس
خافيير بولسـونارو انتقادات بسبب
ادارته الزمة حرائق غابات االمازون.
ـتحدة الى ودعا االم الـعام لال ا
الـقــمـتــ لــتـســريع الـعــمــلـيــة الـتي
وقع من قبل أطلـقها اتـفاق بـاريس ا
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وقال غـوتـيريش امـام صـحافـي في
ــتــحـــدة اجلــمـــعــة "من مــقـــر اال ا
الــواضح انـنــا مـتــأخـرون" مــضـيــفـا
"الـتـحـديـات كـثـيـرة ومـا زلـنا نـواجه
مشكلة كبيرة مع الكربون في آسيا".
وأضــاف "لـكن حتــقق تـســارع مـثــيـر
ـاضيـة" قائال لالهتـمـام في االشهـر ا
ـنـاخ أصــبح مــسـألـة "نــرى اآلن ان ا

انتخابية".
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