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{ دبي (أ ف ب) - اتـهــمت احلـكـومـة
تمردين ـعترف بـها دوليـا ا اليـمنية ا
واصلة احلوثي ليل السبت األحد 
"الـتالعب والـتـمـلص" من تـنفـيـذ بـنود
اتـــــفـــــاق الـــــســـــويـــــد وحتـــــدثت عن
"مسرحية مكررة" تتمثل بتسليم ثالثة
مــوانئ في مــحــافـظــة احلــديــدة أعـلن
انــسـحــابـهم مــنــهـا إلى عــنـاصــر لـهم

بلباس مدني.
ــــتـــحــــدة أكّــــدت بـــدء وكـــانـت األ ا
تمرّدين احلـوثيّ السبت انسحـاب ا

وانىء. من ا
وردّاً عـلى سؤال لـوكـالة فـرانس برس
حــــول بــــدء إعـــادة انــــتــــشــــار قـــوّات

اكـذب اذا قـلت اني اسـتبـشـرت خـيـرا عـنـدما اعـلن قـبل فـتـرة عن اسـتـحداث
(اجملـلس االعـلى حملاربـة الـفـساد) والـسـبب لـيس الني ضد الـفـكـرة من حيث
ـبدأ ولـكن هناك عـدة اسبـاب وفي مقـدمتـها ان هـناك مـجالس كـثيـرة سبقت ا
ـيـاه ووووو ثـانـيـا ان هـذا اجملـلس مـنـهـا اجملـلـس الـزراعي االعـلى ومـجـلس ا
ـؤسـسات اجملـلس لـيس له اي سـنـد قانـوني السـيـمـا وان هـنـاك الكـثـيـر من ا
الـتي تعني وتدعي محاربة الـفساد وفي مقدمتهـا النزاهة والتي اصبحت ومع
فـتشـ العـمومـي وهم مـرور االيام حتـتاج (لـهيـئة لـلنـزاهة) وكـذلك مكـاتب ا
االكـثر سـوءاً من حيث الـفشل والـتردد مع وجـود مجـامله وتـغطـية لـلكثـير من
ـكـاتب  الــذي اثـار انـتـبـاهي والاقـول مـلـفـات الـفــسـاد الـتي تـعج بـهــا تـلك ا
ـكافـحـة الفـسـاد  والذي اسـتغـرابي ذلك الـبـيان الـذي اطـلقه اجملـلس االعـلى 
اكـد فيه (طالب بضرورة تـقد األدلة على هذه اإلتـهامات الى اجمللس األعلى
ــكـافــحـة الــفـســاد خالل مـدة أســبـوعـ وبــخالفه يــحـتـفـظ اجملـلس بــإتـخـاذ
االجراءات القانونية بحق مُطلِقي اإلتهامات ) والنعرف هل اطلع السيد رئيس
الـوزارء على ماجاء من تـهديد وليس الـبيان خاصـة وان التهديـد كان واضحا
عرفة صدق التهم وفي نـفس الوقت متناسيا ان احلـكومة وحدها هي كفيـلة 

من عدمها ..
لـذا نستـطيع القـول ان الفسـاد في العراق لـيس حالة طـارئة اوحادثـة عرضية
او مـوضوعـاً يخص فـئة او جهـة او شخـصاً بل اصـبح حالـة عامـة من شمال
ــلــفـات وفـي مـقــدمــتــهـا وهــنـا اود االشــارة لــبــعض ا الــعــراق الى جــنــوبه 
ــنـافــذ احلـدوديـة ــنـافـذ احلــدوديـة ومــلف بـيع الــنـفط عــبـر ا مــايـحــصل في ا
وحتـديدا الـبصـرة وشـمال الـعراق وتـراخي احلـكومـة والنقـول تـواطؤهـا (فقط
لـلمجامله ) وهناك ملف اخر وهو الكهرباء والدور السلبي جملالس احملافظات
ـولدات وشيء اخر وهو موضـوع العقد الذي ابرم في الـتعامل مع اصحاب ا
مع احـدى الشـركـات االجـنبـيـة حتت عنـوان (الـشراكـة ) في مـعمل الـبـان ابو
ـئة من غـريب تـلك (الشـراكـة ) التي تـعـطي للـشـريك االجنـبي اكـثر من 90 بـا
شـاريع الـوهـمـيـة والـتي جتـاوز عـددها (6000) مـشـروع ـصـدر وا ـنـتج وا ا
انية و (400) مـلف فساد امام رئيس الوزراء وهناك حـسب مااعلنته نائبة بر
مـلفـات التـقل اهمـيـة وفي مقـدمـتهـا غـياب الـرقابـة عـلى االموال الـتي تـصرف
ـليارات التي تهدر شاريع الوهميـة  والتي تسترد الى خـزينة الدولة وا عـلى ا
وفي نفس حتت عـنـاوين مـاانزل الـله بـهـا من سـلـطان وتـعـدد اوجه الـصـرف 
ال? .الـفساد يعني استغالل الـوقت نقول من قال ان الفسـاد هو فقط سرقة ا
وقعه ومـهما كـان عسكـريا اومـدنيا او غـياب الدور الـرقابي للـمفتش ـوظف  ا
امـام حـاالت الــفـسـاد والـتــزويـر عن عـمــد وووووووووو والـتـهـاون فـي تـطـبـيق
الـقانون وغيرها ... كنا نتـمنى على اجمللس االعلى ومن اصدر البيان ووضع
علومة اشـارة التهديد ان يعلن بان احلـكومة واجمللس يفتحـون ابوابهم امام ا
ـفـسد وفـتح ابـواب الوزرات ومـؤسـسـات الدولـة امـام االعالم للـحـصول عن ا
وامـنيـة اخرى كـنـا نتـمنـاها صـدر ولـيس العـكس  عـلومـات وحـمايـة ا عـلى ا

وهي ان يعلن اجمللس االعلى ماحققه من منجز طيلة فترة وجوده .
ان من يـريـد مــحـاربـة الـفــسـاد عـلــيه  ان يـبـدأ اوال بــحـيـتـان الــفـسـاد واالمـر
تـلكه ـقارنه بـ مـا عـجـزة فقط تـطـبيق مـبدأ (من ايـن لك هذا?) وا اليـحتـاج 
ن يـريد ذلك  مـع غلق احلـلـقات هـؤالء قـبل وبـعد 2003 واعـتـقد االمـر سـهل 
ـفتـش الـعمـوم الـزائدة الـتي تسـاعد عـلى الفـساد وفي مـقـدمتـها مـكاتب ا
واطالق يـد الـقضـاء وحتـريرهـا من تـسـلط السـاسـة مع تـخلـيص الـقـضاء من
وكـذلك الغاء قـرار مجلس الـبعض الذي حلق به نـتيـجة االفرازات الـسياسـية 
ـلـفـات قبل الـوزارء الـذي يتـيح تـشـكـيل جلنـة حتـقـيقـة في ا
حتـويلـهـا لـلنـزاهـة الن هذه الـلـجنـة كـانت وتـبقى حتت
ـفـتش وامـزجـتـهم ووووووو. اخـيرا رحـمـة الـوزيـر وا
ـكاتب وووووو والـفـساد نـقـولهـا تـعددت اجملـالس وا
يـزداد ويتـوسع متـربعا عـلى ارض العـراق وبحـماية

رسمية .

عن استمرارهـا في التالعب والتملص
من تــنـــفــيــذ بــنــود اتـــفــاق الــســويــد
ومحاوالتـها االلتـفاف على التـفاهمات
الـــتي اجنـــزتــهـــا جلـــنـــة الــتـــنـــســيق
ـشــتــركـة وشــرعــنــة انـقـالبـهــا عــبـر ا

انتهاج سياسة التضليل واخلداع".
ويقول مـحللـون أنه من السابق ألوانه
مـــعــرفــة مــا إذا كـــانت هــذه اخلــطــوة

تشكل تقدما حقيقيا.
ويـــرى الـــبــاحـث الـــزائـــر في مـــعـــهــد
ــســلـمي أن "شــاتـهــام هــاوس" فـارع ا
االتفاقية التي  توقيعها في السويد
"صـعـبــة الـتـنـفــيـذ أصال الن اخلـطـوط
فـيـهـا عـامـة جــدا وكل طـرف يـفـسـرهـا

ـسـاعـدات اإلنـسـانـيـة مـا يـجـعـلـها وا
الي من الـسكان الذين شريان حـياة 

باتوا على حافة اجملاعة.
تمـرّدون على اجلـزء األكبر ويُسـيطـر ا
ــديـنـة بــيـنـمــا تـتـواجــد الـقـوات من ا
احلـكــومـيـة عـنــد أطـرافـهـا اجلــنـوبـيـة

والشرقية.
تـنازع عليها دينـة احليويّة ا وتضم ا
صـوامع مـطـاحـن الـبحـر األحـمـر الـتي
حتــتـوي مـخـزونـاً من الـقـمح يـبـلغ 51
ألف طنّ ويــكـفي إلطـعـام أكـثـر من 3,7

دّة شهر.  مليون شخص 
إال أنّـهـا غـيـر مـسـتـخـدمـة بـعـد أن دفعَ
ـــتــــحـــدة إلى ســـحب الـــقـــتـــال األ ا
ــــــديـــــنــــــة في مــــــوظـــــفــــــيـــــهــــــا من ا

أيلول/سبتمبر الفائت.
ــتــحــدة إن اثــنــتــ من وقــالت األ ا
الــــصّـــوامـع تـــعــــرّضــــتـــا إلطـالق نـــار

اخلميس.
يــشـهــد الــيــمن مــنـذ 2014 حـربًـا بـ
ـدعــومـ من ــتـمــرّدين احلـوثــيّــ ا ا
ــــوالــــــــــــيــــة إيـــــران والــــقـــــــــــوّات ا
لـــلـــحـــكـــومـــة تـــصـــاعـــدت مع تـــدخّل
الـسعـودية عـلى رأس حتـالف عسـكري
في آذار/مارس 2015 دعمًـا للـحكـومة

. عترف بها دولياً ا
ـــقــتل وتــســـبّب الــنـــزاع في الـــيــمن 
عـشـرات آالف األشـخـاص بـيـنـهم عـدد
ـدنـيـ بـحـسب مـنـظـمـات كـبـيـر من ا

إنسانية مختلفة.
وال يزال هـناك 3,3 مالي نازح فـيما
يحتاج 24,1 ملـيون شـخص أي أكثر
من ثـــلــثي الـــســـكــان الـى مــســـاعــدة
ــتــحـــدة الــتي تــصف بــحـــسب األ ا
األزمــة اإلنــســانــيــة في الــيــمن بــأنــهـا

األسوأ في العالم حاليًا.

على هواه". وقـال لوكالـة فرانس برس
"بـشـكـل عـام سـيظـهـر فـي األسـبـوع
القادم إن كان هناك تسليم أو مجرد

تعليق آخر".
يــرى آدم بـارون اخلــبـيــر في الـشـؤون
الــــيــــمـــــنــــيــــة في اجملـــــلس األوروبي
لــلــعالقــات اخلـارجــيــة أن انــســحـاب
ـثل "اخـتـراقـا ـتـمـردين احلـوثـيـ  ا

محتمال". 
وقـال لـفــرانس بـرس األحـد إن "الــثـقـة
ب اجلانـب شبه معـدومة وهذا أمر
يواصل إعاقة أي جهود حلل النزاع".
وأضـاف "حتى لـو  تـطبـيق االتـفاق
فـإن هــذا مـؤشـر عـلى تـقـدم في جـانب
واحــد وجـهــة واحــدة من الــنــزاع من
ــــهم أن نــــتــــذكــــر أن الـــيــــمن لــــيس ا

احلديدة".
ـــقــرر أن يــعــقـــد مــجــلس األمن ومن ا
الـــدولي اجـــتــمـــاعـــا حـــول احلـــديــدة
ـــوعــد األربـــعـــاء أي بـــعـــد يـــوم من ا
تمردين من توقع النتهاء انسحاب ا ا

وانىء. ا
وتــوصّل طــرافـا الــنــزاع الــيـمــني إلى
اتّــــفــــاق فـي الــــسّــــويــــد فـي كــــانــــون
األوّل/ديسمبر نصّ على سحب جميع
ــقــاتــلــ من مــديــنــة احلـديــدة ومن ا
مـيـنـائـهـا احلــيـوي ومـيـنـاءين آخـرين
حتت سـيطـرة احلوثـيـ في احملافـظة

التي حتمل االسم ذاته.
لـــكنّ االتـــفــاق لـم يُــطـــبّق بـــعــد وسط
اتـهـامـات متـبـادلـة بـخرق وقف إطالق
النار في مـحافظة احلـديدة الذي جرى
الــــتــــوافق حــــوله خـالل مــــحــــادثـــات
الــســويـد.تــقع احلــديــدة عـلى الــبــحـر
ـرّ عـبـر مـيـنـائـهـا نـحو 70 األحمـر و
ـــئــــة من الــــواردات الــــيـــمــــنــــيّـــة بــــا بغداد
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ــتـحـدّث بـاسم األ احلــوثـيّـ قـال ا
تحدة فرحان حق "نعم لقد بدأ". ا

ويُعدّ انسحـاب احلوثيّ خطوةً أولى
في إطـار تــنـفــيـذ اتّـفــاق لـوقف إطالق
عـترف الـنّـار ب احلـكـومة الـيـمنـيّـة ا
ـدعـوم من ـتـمـرّدين ا بـهـا دولـيّـاً وا
ّ الـــتــوصّل إلــيه في إيــران كــان قــد 

السويد العام الفائت.
وأكـــد وزيــر اإلعـالم الــيــمـــني مـــعــمــر
اإلرياني في تـغريدة عـلى موقع تـويتر
ـليـشيـا احلوثـية من أن "مـا قامت به ا
ـيناء مسـرحيـة مكـررة بتسـليم ادارة ا

لعناصرها" بلباس مدني.
وقـال الـوزيـر الـيـمـني إن هـذا "يـكـشف
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{ بــــــيــــــروت (أ ف ب) - تــــــوفي
ـــاروني الـــســـابق الـــبـــطـــريـــرك ا
نـصـرالـله بـطرس صـفـيـر عن عـمر
 99عاماً وفق ما أعلن الصرح

الـبــطـريـركي فــجـر األحـد بــعـدمـا
شـكّل خالل تـولـيه مـنـصـبه عـالمة
فـــارقــة فـي تــاريـخ لــبـــنــان ورأس
حـــربــــة في مـــواجــــهـــة الـــوجـــود
الـــــــســـــــوري فـي لـــــــبـــــــنـــــــان في

التسعينات.
ونــعى الـبـطـريــرك احلـالي بـشـارة
الـراعي في بــيـان نــقـلـته الــوكـالـة
الوطنـية وفاة صفـير واصفاً اياه
بـ"أيـقــونـة الــكـرسي الــبـطــريـركي
ـارونيـة وعماد وعمـيد الـكنـيسة ا

الوطن".
وجـــاء في الـــبــيـــان "الـــكــنـــيـــســة
ـــارونـــيــة فـي يــتم ولـــبـــنــان في ا
حزن". وكـان صفيـر يرقد مـنذ أيام
في الـعـنـايـة الــطـبـيـة الـفـائـقـة في
أحــد مـســتـشــفــيـات بــيـروت بــعـد

تدهور حالته الصحية.
وأوعـــز الــراعـي بـ"قــرع األجــراس
حـزنـاً" فـي جـمـيـع الـكـنــائس عـنـد
الــسـاعــة الـعــاشـرة ( 07,00ت غ)

وتــخـصــيص صـلــوات يـوم األحـد
لــــراحـــة نــــفس صــــفـــيــــر. ونـــعى
الـرئــيس الـلـبــنـاني مـيــشـال عـون
صـفـير في بـيـان وقال "سـتـفتـقده
الـساحـة الوطـنيـة رجالً صلـباً في
دفاعه عن سيادة لبنان واستقالله

وكرامة شعبه".
وقـــال رئـــيس احلـــكـــومـــة ســـعـــد
احلريري في بيان إن صفير "يترك
صـفحـة مشـرقة في تـاريخ لبـنان".
واعـــتــبـــر أنه "جــسّـــد بــشـــخــصه
وبــعــمــله إرثــا لــلــقــيم الــروحــيــة
والـوطنـيـة في مرحـلـة صعـبة من
تــــاريخ لــــبـــنــــان ارتـــفـع مـــعــــهـــا
بــالـــصالبـــة والــقـــدوة والــثـــبــات
والـــشــجــاعــة الى مـــرتــبــة الــرمــز
الـوطــني الـذي أسـهم بـكل تـأكـيـد
بــتـحــويل مـجــرى األحـداث ونـقل

لبنان من حالة الى حال".
وانتخب صـفير في نـيسان/أبريل

 1986البطريرك السادس
والـســبـعــ لـلـمــوارنـة الـطــائـفـة
سيحية األكبر في لبنان ثم قدّم ا
استقـالته في العام 2011 ليخلفه
الكـاردينال احلـالي بشـارة بطرس

الــراعي.ولـعب صــفـيـر دوراً بـارزاً
في تاريخ لبنـان احلديث ال سيما
من خـالل مــعـــارضـــته الـــشـــديــدة
لـلوجـود والهـيمـنة الـسوريـة على
لـــبـــنـــان والحـــتــفـــاظ حـــزب الـــله
بـسالحـه. ومـنح صــفـيــر الـغــطـاء
سيحي البرام اتفاق الطائف في ا
السـعوديـة عام 1989 الذي وضع
حـــداً لــلـــحــرب األهـــلــيــة (-1975

1990) في لبنان وكان آخر
ـسيحي فصولـها نزاع دام ب ا
دانه الـبـطـريرك بـشـدة وأكـد مراراً

أنه أضعفهم في لبنان.
ورفض طـيلـة فتـرة تولـيه منـصبه
زيـــارة ســـوريــا عـــلى رغـم وجــود
أبـرشـية مـارونـيـة تابـعـة لسـلـطته
الكنـسيّة فيـها حتى أنه لم يرافق
البـابا يوحـنا بـولس الثاني خالل

زيارته لها عام 2001.
وبعـد خروج اجلـيش السوري في
الــعـام 2005 إثــر اغــتـيــال رئـيس
احلكـومة األسبق رفـيق احلريري
لم يـتـردد صـفيـر في انـتـقـاد حزب
الـلـه بـشــدة لــرفـضه الــتــخـلي عن
سالحه مـعـتـبـرا أنه يـشـكـل "حال

شـــاذة" فـي لـــبـــنـــان ومـــؤكــداً أن
السالح يجب أن يكون حصراً بيد

الدولة.
ولـد صـفيـر في ريـفـون في منـطـقة
15 كــــــــــــــســـــــــــــروان (وسـط) فـي 
أيار/مـايو 1920 ودرس الالهوت
ــــدرســــة اإلكــــلــــيــــريــــكــــيــــة في ا

ــارونـيـة ثم تـابع الـبـطــريـركـيـة ا
دروسه الالهـوتيـة والفلـسفـية في
جـــامــــعـــة الــــقـــديس يــــوسف في
بيروت. سيم كاهـناً في أيار/مايو

1950  ومنحه البابا يوحنا
بـولس الـثـاني رتبـة الـكـاردينـالـية
في  1994تقديراً خلدمته الرعوية

ودوره الوطني.
ويُـــعـــرف عن صـــفـــيـــر تــواضـــعه
ط حـيـاته وشـغـفه وتـقـشّــفه في 
شي في الـطبيعة وكان برياضة ا
ضـــلــيــعــاً بـــالــلــغــتـــ الــعــربــيــة
والــفـــرنــســيــة كـــمــا كــان يـــتــكــلّم

اإلنكليزية.
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على ذمة قلم 

يـة الثـانيـة وما جـرته من مأسٍ ونـكبات تـقدم بـعد احلـرب العـا شـهد العـالم ا
نـهضة سيـاسية واقتـصادية واجـتماعيـة كان الفـكر محركـها االساس  حيث
ـثقف دوره في قـيـادة اجملـتـمع وتوعـيـته بـاجتـاه عصـر جـديـد  فيه مـارس ا
ـقراطـية وضـرورة تفـعيل الـراي العـام.. في مجـتمـعاتـنا تـرسيخ مـفاهـيم الد
ثقف السـباب كثيـرة  اال في استثنـاءات قليلة  الـعربية ومـنها العراق بـقي ا
يـعيش محن امة اثقـلتها الـنكسات حـتى كاد يفقـد االمل ..فسلسـلة طويلة من
ـثقف تابعا ولـيس قائدا فاقد الـقدرة على احداث حتول اخلـيبات جعلت من ا

حقيقي في مجتمعه .. 
ومـا حدث في العراق بعد 2003 ومـا افرزه االحتالل من مفاهيم وقيم شاذة
ـكـوناتـيه هـزت اجلمـيع بـشده .. ومع وخـطيـرة مـثل الطـائـفيـة والـعشـائـرية وا
كن للـفكـر العلـمي الوطني ثـقف يسأل مـاذا  رسـوخ احملاصصـاتية صـار ا

واجهة حالة االنحدار القيمي ?  القومي ان يقدم 
كن لـلمـثقف مـواجهـة مـوجة احـزاب طائـفيـة بفـكرهـا الذي اتـخذ من وكـيف 
مارسة دوره من  دون ان الدين ستارا مقدسا محرماً نقده ?!وماهو السبيل 
ـلك غـيـر الفـكـر سالحاً ـسـلحـة االرهـابيـة وهـو الذي ال تـتعـرض له االذرع ا

للمواجهة ?! 
ــثـقـفـون ! وهــنـا البـد من انــهـا اسـئــلـة وحـيــرة و هـمـوم ومــواجع يـعـيــشـهـا ا
لتزم بقـضايا شعبه وهو ثقف احلقيـقي ا التـوضيح بانه ينبـغي التمييـز ب ا
مـا يهـمنـا واالخر الـذي اتـخذ من الـثقـافـة منـاسبـة لالنـتفـاع فتـراه بال موقف
وهـو ما يـعـرف باالدبـيـات الـسيـاسـية بـاالنـتـهازي او مـا يـطلق عـلـيه بـاللـهـجة

الدارجة ( بياع كالم ) ..
ثقف الـعربي والعراقي بـشكل خاص مطـالب بفضح هؤالء النهم وهـنا فان  ا
ـا ينشـرونه من سموم ادوات تـضليل لـلراي العـام واعاقة اليـة عملـية تغـيير 

تفسد اجملتمع وتمزق نسيجه . 
فـي عـراق مــا بـعــد االحـتالل بــرزت عـنــاصــر مـســتـقــويـة بــاحـزاب الــسـلــطـة
ــسـمــوعـة ـرئــيـة وا واالحـزاب احــتـلت مــواقع مـتــقـدمــة في وســائل االعالم ا
ـقروءة كما انـشئت مراكز بـحوث ودراسات ستـراتيجيـة تقودها هـذه الفئة وا
ـواقف الـوطنـيـة واصحـابـها االنتـهـازية الـنـفعـيـة  مـهمـتـها الـتـطبـيل وتـشويه ا
وشـراء ذ ( مثقفـ وادباء )  ..  وحتضرني هـنا قصة دعـوتي قبل سنوات
قـابلة من قـبل احد الزمالء االعـالمي الـذي  كان يديـر احد مـراكز البـحوث 
ـنطـقـة اخلضـراء يـنوي تـأسـيس مركـز سـتراتـيجي شـخصـية سـيـاسيـة في ا
ـقـراطيـة في الـعـراق والـتـبـاحث مـعه بـهـذا الـشأن .. يـهـتم بنـشـر ثـقـافـة الـد
ـقراطـية بـاديء احلريـة والد وبـرغم عدم قـناعـتي بامـكانـية تـبـني مثل هـؤالء 
فـقد ذهـبت وقابـلت هذا الـشخص وبـفضـول الصحـفي  انتـبهت الـى اسلوب
ـقبـول مع زوجـته الـتي كـانت تـعـامل  هـذا الـسـيـاسي غـير الـالئق بل وغـيـر ا
ـقراطـية هـذا السـياسي ـوقف لدي قـناعـة بزيف د نـائبـة انذاك وشـكل هذا ا

التي تعني احترام االخر مهما كان ! 
ـهم الـلــقـاء اسـتـغــرق اكـثـر من ســاعـتـ حتـدث فــيـهـا هـذا الــسـيـاسي عن ا
ـقـراطـي) جـدا وطـلب مـني ان اعـد له دراسـة تـتـنـاول اهـداف مـشـروعه (الـد

شروع والكلفة التخمينية وطبيعة البحوث وغير ذلك ..  ا
لم يـكن امــامي اال ان احتـدث بـصــراحـة مع هـذا الــسـيـاسـي فـقـلت له (حتب
الـصراحة ام بنت عمـها فهنـاك مثل يقول اخـذ فالها من راس اطـفالها) ولكي
ـارسـة.. ضــحك وقـال ــان وسـلــوك و ــقـراطــيـة ا ال اخـدعك اقــول لك الـد
مـاعـلـيـك انت اال ان تـعـد الـدراسـة وتــأخـــــذ ثـمن اتـعــابك وهي فـرصـة عـمل

متاحة لك ! 
ــســاعـدة اشــخــاص اخـرين وهــو يــعـمل االن وله ــركــز انـشيء  ـهم  ان ا ا

عالقات مع دول ومنظمات وحتى مع الكيان الصهيوني ! 
ـثقف في الـعراق وبقـية اقـطار الوطن مـا اريد ان اتوصـل اليه الى ان مهـمة ا
الـعــربي صــعــبـة جــدافــامـا ان يــعــيش زاهــدا او يـســتــسـلم
ـتـاحـة ومـا اكـثـر اجلـهـات حلـمالت االغـراء والـفـرص ا

التي تقدمها .. 
ـثقف قـد يبـدو اخلـيار صـعبـا وعـسيـرا لكـنه عـند ا
ـلتزم  ه ويـسير فالـثبات اليحـتاج اال الى يق ا
واطنـ .. فهنـيئا ـان باالنحـياز الى الـوطن وا وا

لتزم .   للصابرين ا
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{ الــــــقــــــدس (أ ف ب) - أعـــــادت
إسـرائـيل األحـد فتـح معـبـريـها مع
قـــطــــاع غـــزة احملـــاصــــر بـــعـــدمـــا
أغـلقـتهـما عـلى وقع التـصعـيد ب
الــــطــــرفــــ في وقـت ســـابـق هـــذا
الشهر وفق ما أفادت مسؤولة في

وزارة الدفاع االسرائيلية.
وأفـــادت الــنـــاطــقــة بـــاسم "وحــدة
تـــنــســـيق أعـــمـــال احلـــكــومـــة في
ـنـاطق" الــتـابـعــة لـوزارة الـدفـاع ا
اإلسـرائــيـلـيــة والـتي تــشـرف عـلى
ــعــابــر أنـه  فــتح مــعــبــر بــيت ا
حانـون (إيريـز) اخملصص لألفراد
وكــرم أبـو ســالم (كــيــر شــالـوم)

اخملصص للبضائع مع غزة.
ـعـبـران ومـنـطـقـة الـصـيد وأُغـلق ا
الـبـحـري قـابـلة غـزة في الـرابع من
أيـار/مـايـو عـنـدمـا أطـلـقت حـماس
وحـركــة اجلــهــاد اإلسالمي مــئـات
الــصـواريخ مـن الـقـطــاع غـزة عـلى
إســــرائـــــيل الـــــتي ردت بـــــقــــصف

عشرات األهداف داخل القطاع.
وقـتل أربـعـة مـدنـيـ إسـرائـيـلـي
و25 فـلــسـطـيـنــيـا بـيـنــهم تـسـعـة
مقاتل على األقل في االشتباكات
الـتي تــواصــلت لـيــومـ وانــتـهت
.وبـوسـاطـة بـهـدنـة مـؤقـتـة االثـنـ
مـصــر تــوصل الــفــلــســطــيــنــيـون
واإلســرائـيـلــيـون إلى وقف إلطالق
ـواجـهـات الـنـار بـعـد يــومـ من ا
العـسكـرية الـتي كانت األعـنف منذ
حـــرب 2014.وقــــال مـــســــؤولـــون
فـلـسـطـيـنـيـون إن إسـرائيـل وافقت
ـفروض عـلى تـخـفـيف حـصـارهـا ا
مـنذ عـقد علـى اجليب الـفقـير الذي
تسـيطـر علـيه حركـة حمـاس مقابل
التهدئة.ولم تؤكد إسرائيل االتفاق
عـلنـا لكـنهـا رفعت اجلـمعـة احلظر
الــذي كـانـت تـفــرضـه عـلـى قـوارب
الـصيـد الـفـلـسـطـينـيـة قـبـالـة غزة
وفق مـــــصـــــادر اســـــرائـــــيـــــلـــــيــــة

وفلسطينية.
وقال نـزار عياش نـقيب الـصيادين
الفـلسطـينيـ إن "االحتالل أبلـغنا
دنـيـة بـإعـادة فتح عـبـر الـشـؤون ا

البحر أمام الصيادين حتى مسافة
12 مــيالً انـطـالقـاً مـن مـيــنــاء غـزة
وحـــتى رفح جـــنـــوبـــاً وبــعـــمق 6
أمـيــال من مــديـنــة غـزة حــتى بـيت
الهـيـا شـمـاالً ابــتـداءً من الـعـاشـرة

صباح اجلمعة".
من جـهـتـهـا قـالت "هـيـئـة تـنـسـيق
النـشاطـات احلكـومية اإلسـرائيـلية
فـي االراضي الـــفــــلـــســـطــــيـــنـــيـــة"
(كـــوغــــات) أن "تـــطــــبـــيـق الـــقـــرار
مـشـروط بــاحـتـرام صــيـادي قـطـاع

غزة االتفاقيات".
وتـصرّ إسـرائيل عـلى أن حصـارها
ــفـــروض مـــنــذ أكـــثـــر من عـــشــر ا
سـنـوات عـلى قـطـاع غـزة ضروري
لــعــزل حـمــاس الـتـي خـاضت ثالث

حروب ضدها منذ 2008.
لـكن مـنـتـقـديـهـا يـرون في احلـصار
ـلــيـوني شـخص عـقــابـا جـمـاعــيـا 

يعيشون في غزة.
ي مـن جــــهــــة اخـــرى قــــال أكــــاد
إســرائــيــلـي إن "إحــيــاء إســرائــيل
الحــتـــفـــاالت إقــامـــتـــهــا احلـــاديــة
والـسـبـعـ يـشـيـر إلى أنـهـا حتوز
عــلى مـقـدرات الـقـوة الالزمـة أكـثـر
من ذي قـــــبـل رغم أن الـــــيـــــســـــار
اإلســـرائــيـــلي يـــبـــدو قــلـــقـــا عــلى
مـسـتقـبلـهـا ويطـالب بـالعـمل على
إيـجـاد حـلـول عـاجـلـة لـلـصراع مع
الـفــلـسـطـيــنـيـ وإال فــإن مـصـيـر
إســرائـيل ســيــكــون في خــطـر ألن
استمرار الصراع مع الفلسطيني
ـقـراطـيـة اإلسـرائـيـلـية يهـدد الـد
ومـــوقــعـــهـــا الـــدولي وقـــدراتـــهــا
اإلســتــراتـيــجــيـة كــلــهـا ســتــكـون

موضع تهديد".
وأضاف البروفيسور أفرا عنبار
في مـــقـــاله عـــلى مـــوقع مـــيــدا أن

تاون وبوسـطن أن "إسرائيل بنت
لـنـفـسـها مـنـظـومـة قـتـالـيـة تـغـلبت
عــــلى كــــثــــيــــر من الــــتــــهــــديـــدات
الـعـسـكـرية سـواء بـاالعـتـمـاد على
قـوات بــشـريـة مــدربـة أو أســلـحـة
ومـــعــــدات مـــتــــطــــورة مـــا أوصل
كن تدمير أعداءها لقناعة بأنه ال 

إسرائيل بالقوة العسكرية".
وأشـار إلى أن "حـرب لـبـنان األولى
1982 وانـــخـــراط عـــدد من الـــدول
العـربيـة في عمـليـة السالم خفض
من فــرص الـقـضـاء عـلى إسـرائـيل
ــنــظــمــات الــتي تــواجــهــهـا لــكن ا
إسـرائـيل مـثل حزب الـله الـلـبـناني
نـظـمـات الـفـلسـطـيـنـيـة في غزة وا
تـخـوض مـعـهــا حـروب عـصـابـات
وما حتوزه من تـرسانة صـاروخية
تـــدفع إســرائـــيل لــتـــوفــيــر قــدرات
دفـاعــيـة مـتـطــورة لـكـنــهـا ال تـقـدم
ــئــة عـلى حـمــايــة كـامــلــة مــئـة بــا

اجلبهة الداخلية".
وأوضح أن "من التهديدات القائمة
وجــود قــنـاعــات إســرائــيـلــيــة بـأن
الصـراع مع الفلـسطينـي لن يحل
قـريـبـا وأن الـفـلـسـطـيـنيـ لـديـهم
الــقــدرة عـــلى الــصــبــر طــويال مــا
يــجــعـل اإلســرائــيــلــيــ يــذهــبـون
بــــاجتـــاه إدارة الـــصــــراع مـــعـــهم

وليس حله".
وأضـــاف أن "اإلســــرائــــيـــلــــيـــ ال
يـعــبـرون عـن قـلــقـهم من الــوصـول
إلــى طــــــــــــريـق مــــــــــــســــــــــــدود مـع
الفلـسطيـني خشـية أن يؤثر ذلك
عــــلى الــــوصـــول إلى حـل الـــدولـــة

الواحدة".
وخـتم بـالـقـول أنـه "عـلى الـصـعـيـد
الــدولـي فــقــد ســعـت دول عــربــيــة
عـــديـــدة لـــعـــزل إســـرائـــيل ونـــزع
شـرعـيــتـهـا في حــ أن عالقـاتـهـا
احلــالـــيــة مـع اجملــتـــمع الــدولي ال
تشير إلى حـالة عزلة تعـيشها كما
ـقـاطعـة الـدولـيـة التي أن حـمالت ا
يـديـرها الـفلـسـطيـنـيون أثـرت على
وضــعـــيــة إســرائـــيل لــكن دون أن

كانتها بصورة جوهرية. تمس 

ـنـظـومـة الـسـيـاسـية اجملـتـمع وا
بـجـانب مـكـانـتـهـا الـدولـيـة يـشـير
إلى إن إســرائـيل مــا زالت حتـتـفظ
بـالـتــفـوق الـواضح عـلى األقل في

نظور". ستقبل ا ا
ــؤسـس الــســابق وأكــد عـــنــبــار ا
ـعــهـد بـيــغن-الـســادات لألبـحـاث
اإلسـتـراتـيـجـيـة أنه "عـلى صـعـيـد
األمن الــقـومي فـإن مـيـزان الـقـوى
ب إسرائيل وجيرانها يعتبر أحد
ـكــونـات األكــثـر حـرجــا في قـدرة ا
الــدولــة عــلى الــبــقــاء داخل بــيــئـة
مـعـاديــة لـهـا جــدا في ظل اتـسـاع
الـــفــجـــوة بـــ إســرائـــيل والــدول
ـنحـهـا الـقدرة ـنـافـسـة لهـا مـا  ا
عــلى الـــتــغــلـب عــلى الــتـــحــديــات
األمــنــيـة بــصــورة آمــنــة".وأضـاف
عــنــبــار عــضــو هــيــئــة الـتــدريس
بـــجــامـــعـــات بـــار-إيالن وجــورج
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"إسرائيل تواجه تهديدات وجودية
من قـبل جـيــرانـهـا الــعـرب وتـبـدو
دولــــة صــــغــــيـــرة مـن الـــنــــاحــــيـــة
اجلــغــرافـيــة وبــقــاؤهـا مــحــفـوف
بكـثيـر من اخملاطر كـما أن الـيهود
ـتـلكـون ذاكـرة تـاريخـيـة تنـبـههم
دائـمــا بـأن دولـتــهم  تـخــريــبـهـا
مرتـ في التـاريخ البــــــــعيـد على
يـد إمـبـراطـوريـات كـبـيـرة وهـو ما
يـجب عـدم الـسـمـاح لـه مـجـددا بأن

يحدث".
وأوضح عــــنـــبــــار رئـــيس مــــركـــز
الـقـدس لـلـدراسـات اإلستـراتـيـجـية
واألمـنيـة أنه "رغم هذه الـتحـديات
والـتـهـديـدات فـإن الـزمن يـبدو أنه
يـلعب لـصـالح إسرائـيل ألن إجراء
وازين القوى ب إسرائيل مقارنة 
وأعدائها ومركبات القوة اخلاصة
بـــالـــدولـــة من حـــيث: االقـــتـــصــاد
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