
عربي ودوليعربي ودوليالثــــورة

04 إن إرهابيا انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه ظهر 
أمس يف مبنى القصر العديل بمنطقة الحميدية“.

هذه الخطط تعد أوىل بوادر خصخصة القطاعات بداية بالماء 
والكهرباء يف مجال اإلنتاج حاليًا، قبل االنتقال إىل مجال النقل 

والتوزيع .
وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا)شركة " إرنست يونغ"  االقتصادية

ــي  ــالل الصهيون ــق االحت أغل
ــط  الخرائ ــب  مكت ــام  أي ــل  قب
ــدس؛  بالق ــة  الفلسطيني
ــن السلطة  ــه ممول م ــة أن بحج
ــع  بي ــب  ويراق ــة،  الفلسطيني
ــود،  ليه ــة  فلسطيني ــات  ممتلك
ــي  املساع ــح  توض ــورة  ص يف 
ــس ومحو أي  ــة لطم اإلرسائيلي
ــي  تاريخ ــي  فلسطين ــود  وج
ــأت السلطة  ــا ارت ــرايف، فيم وجغ
ــوة  ــذه الخط ــة أن ه الفلسطيني
تمثل تصعيًدا خطريًا يف العدوان 
ــيل املستمر عىل املدينة  اإلرسائي

املقدسة.
ــة الديموغرافية  وترجع املعرك
ــرب  ــني الع ــة ب يف األرايض املحتل
ــني  السن ــرشات  ع إىل  ــود  واليه
املاضية، حيث كانت الصهيونية 
ــىل أنها أرض  ــور فلسطني ع تص
ــت تعمل  ــا كان ــب، فيم ــال شع ب
ــام 48 عىل  ــة كيانها ع ــذ إقام من
ــالل  خ ــن  م ــني،  فلسط ــد  تهوي
ــارة  ــة، فت ــادات االستعماري القي
ــارة أخرى  ــور، وت ــد بلف ــرب وع ع
ــة التي كان  ــوال الطائل ــرب األم ع
ــود لرشاء  ــاء اليه ــا أغني يوظفه
ــاق  ــة واألنف ــازل الفلسطيني املن
ــن الدول  ــود م ــرة اليه ــىل هج ع
ــاء  ــني وإنش ــة إىل فلسط الغربي
ــرات الستقبالهم  بعض املستعم
ــان  االستيط ــة  عملي ــع  وتوسي

داخل األرايض املحتلة.
ــة  الحكوم ــدت  وانتق
الفلسطينية  الحملة االحتاللية 
ــة بحق القدس, مؤكدة  التهويدي
ــط“  ”الخرائ ــب  مكت ــالق  إغ أن 
ــا لالتفاقيات  يعترب خرًقا إضافيًّ
ــر  ــة التحري ــني منظم ــة ب املوقع
ــد من جديد  ــل, كما يعي وإرسائي
ــالق  إغ ــة  قضي ــة  الواجه إىل 
يف  ــة  الفلسطيني ــات  املؤسس

القدس الرشقية املحتلة.
ــة  الحكوم إن  ــت  وأضاف
ــني  بنيام ــة  برئاس ــة  اإلرسائيلي
ــا  حربه ــل  تواص ــو  نتنياه
ــة الشاملة عىل الوجود  العدواني
ــي يف القدس الرشقية  الفلسطين
ــى  ــا, يف مسع ــة ومحيطه املحتل
ــدف إىل تهويدها  استعماري يه
ــىل  ع ــق  والتضيي ــا,  ومقدساته

ــني,  الفلسطيني ــا  مواطنيه
ــا,  عنه ــل  الرحي إىل  ــم  ودفعه
ــن  ــا ع ــا تماًم ــوًال إىل فصله وص

محيطها الفلسطيني.
ــالق مكتب الخرائط  ويأتي اغ
ــا أيًضا مع  ــي متزامًن الفلسطين
ــد التعليم الفلسطيني  حملة ض
ــة  ومحاول ــدس  الق ــة  مدين يف 
املنهج اإلرسائييل، وكذلك  فرض 
ــازل املواطنني،  ــات هدم من عملي
ــاالت، األمر الذي  وحملة االعتق
ــو  نتنياه ــة  حكوم أن  ــح  يوض
ــد  التهوي ــة  سياس يف  ــة  ماضي

واألرسلة لألرايض املحتلة.
ــدس  بالق ــط  الخرائ ــب  مكت
ــرشق  ــت ال ــئ يف بي ــة أنش املحتل
ــر  ــة التحري ــادة منظم ــر قي (مق
ــرع من  ــو متف ــة)، وه الفلسطيني
التي  العربية  ــات  الدراس جمعية 
ــاء،  لإلحص ــر  آخ ــا  مكتًب ــم  تض
ــذ إنشائه  ــا للدراسات. ومن وثالًث
ــني وسلطات  ــرشات السن ــل ع قب
ــه؛ بسبب  ــالل تقاوم نشاط االحت
ــد  ــات التهوي ــة عملي ــده كاف رص
ــألرايض  ل ــة  اإلرسائيلي ــة  والرسق

ــرشاء  وال ــان  واالستيط ــة  املحتل
والبيع لليهود، ولذلك أغلقته أكرث 
ــز الكيان  ــث كان يرك ــن مرة، حي م
ــام أي  ــع قي ــىل من ــي ع الصهيون

مؤسسة فلسطينية يف القدس.
ــالق مكتب الخرائط  ولم يكن إغ
ــدة  ــوة الوحي ــو الخط ــدس ه بالق
ــة  الرغب ــار  إط يف  ــي  تأت ــي  الت
يف  ــدم  تق ــراز  إح يف  ــة  الصهيوني
ــع العرب  ــة م ــة الديموغرافي املعرك
ــي األعوام  ــة، فف يف األرايض املحتل
ــالل  استغ ــا  واضًح ــدا  ب ــة  املاضي
ــات  واألزم ــداث  لألح ــالل  االحت
ــة؛  ــدول الغربي ال ــا  ــي تشهده الت
ــني املعدل  ــري موازي ــل تغي ــن أج م
الديموغرايف والجغرايف يف األرايض 
ــت الحكومة  ــة، حيث اتجه املحتل
ــني  ”بنيام ــادة  بقي ــة  الصهيوني
ــة  مناسب ــن  م ــرث  أك يف  ــو“  نتنياه
لتشجيع هجرة اليهود إىل األرايض 
ــن الحادث الذي  ــة، بداية م املحتل
ــة  الدنماركي ــة  العاصم ــه  شهدت
ــىل  ع ــار  ن ــالق  بإط ــن  كوبنهاج
ــرورًا بما تشهده  كنيس يهودي، م
ــوًال  وص ــا،  أوكراني يف  ــداث  األح

ــة التي شهدتها  لألحداث اإلرهابي
فرنسا وأملانيا يف الفرتة األخرية.

ودعا كبار القادة اإلرسائيليني 
يف الفرتة األخرية يهود العالم إىل 
الكيان الصهيوني،  الهجرة نحو 
ــم  له ــن  األم ــري  توف ــوى  بدع
ــي  ــع األمن الوض ــن  ــروب م واله
ــرب، لكن بحسب مراقبني  املضط
ــن وراء  ــدف م ــة اله ــإن حقيق ف
ــداث تغيري  ــذه الدعوة هي إح ه
ــة الديموغرافية داخل  يف املعادل
ــة،  ــة املحتل األرايض الفلسطيني
ــان“  ــة ”الجاردي ــرشت صحيف ون
ــذه املسألة،  إحصائيات حول ه
ــرة اليهودية إىل  ــدة أن الهج مؤك
ــيل زادت بنسبة  الكيان اإلرسائي

تتجاوز %40 عام 2015م.
ــداث تغيري يف  ــل إح ــن أج وم
ــز  ــة وتعزي ــة الديموغرافي املعرك
التواجد اليهودي داخل األرايض 
ــخ  التاري ــر  وتزوي ــة  الفلسطيني
ــاء  ــو أسم ــم مح ــا، ت والجغرافي
األرايض  يف  ــة  التاريخي ــال  الجب
ــا  م ــا  بينه ــن  وم ــة،  الفلسطيني
يعرف بجبل هرتزل، والذي دفن 

ــان رئيس إرسائيل  بداخله جثم
ــد قادة الصهيونية  السابق، وأح

شيمون برييز، سفاح العرب.
ــن  ع ــة  املهم ــه  دراست يف 
املستعمر الصهيوني، واملنشورة 
ــام 1986م،  ــل ع ــة الكرم يف مجل
ــاس  إلي ــي  العرب ــب  الكات ــد  أك
صنرب، أن تيودور هرتزل مؤسس 
ــا  الجغرافي زور  ــة  الصهيوني
ــر بدفنه  ــو الذي أم ــة، وه العربي
ــم  ليت ــة  عربي ــة  جبلي ــة  بمنطق
ــد  بع ــه  اسم ــل  لتحم ــا؛  محوه
ــون  ــىل ملي ــو ع ــا يرب ــري م تهج
ــف  أل  650 ــل  ونق ــي،  فلسطين
ــوا  ليحل ــودي؛  يه ــن  مستوط

محلهم.
ــالق  إغ ــات  عملي ــني  وب
ــري  ــة وتغي ــات التاريخي املؤسس
والتهجري  ــة  الفلسطيني املناهج 
للعرب وشن حمالت استيطانية 
ــة  املعرك ــى  ستبق ــدة،  جدي
الديموغرافية بني العرب واليهود 
ــة قائمة،  يف األرايض الفلسطيني
ــوات  السن ــالل  خ ــي  تنته ــن  ول

املقبلة.
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ــة بأن  ــة األردني ــم الحكوم ــن تعل ــم تك ل
ــع كيان  ــاز م ــة الغ ــود اتفاقي ــا لبن إخفاءه
االحتالل، سيحدث هذه الضجة يف الشارع 
األردني، ليصل صدى هذه الصفقة املثرية 
ــاء الربملان األردني، الذين  للجدل إىل أعض
ــوم الثالثاء 14 مارس ،  رفضوا بأغلبيتهم ي
ــرياد الغاز اإلرسائييل  مناقشة اتفاقية است
لحني تزويده بفحوى هذه الوثيقة من قبل 

الحكومة خالل 24 ساعة.
ــذي خرج يف  ــب األردني ال ــرب الشع واعت
ــف املحافظات  ــرات عديدة يف مختل مظاه
ــة، أن الغاز  ــد بهذه الصفق ــة للتندي األردني
ــم منهوب من  ــورده حكومته ــذي ستست ال
ــوا إىل  ــة، وذهب ــني املحتل ــل فلسط سواح
ــون أن فواتري الكهرباء  أبعد من ذلك ليقول
ــيل،  اإلرسائي ــش  للجي ــوًال  مم ــح  ستصب
منتقدين تجاهل الحكومة ملشاعر الشعب 

حيال هذا املوضوع.
ــدت قبل يومني،  ــة للربملان عق ويف جلس
ــف  ــواب، عاط ــس الن ــس مجل ــب رئي طال
ــالع  بإط ــة  األردني ــة  الحكوم ــة،  الطراون
ــالل 24  ــة خ ــود االتفاقي ــىل بن ــس ع املجل
ــل 96  ــن أص ــا  م ــض 73 نائب ــة. ورف ساع
مناقشة االتفاقية مقابل 23 اعتربوا أن من 

املمكن مناقشتها.
ــان إن ”طلب  ــد رمض ــال النائب خال وق
املناقشة أوسع من مناقشة حكم االمتياز“، 
ــالث بـ“تقديم  ــات التوزيع الث مطالبا رشك
ــل  ــة بشك ــة الكهربائي ــن الطاق ــات ع بيان
ــل، متضمنة رخص االمتياز  شهري ومفص
واتفاقية املصالحة والتسوية التي أفضت 

لرخصة االمتياز“.
ــة التعتيم  ــد الحكوم ــن جانبها، تتعم م

عىل هذا املوضوع وترفض الكشف عن بنود 
االتفاقية بدعوى أنها تحتوي عىل مبادئ 
رسية، وتقول إن ظروف متطلبات املنافسة 
التجارية يف سوق الغاز تستوجب ابقاءها 

طي الرسية للمصلحة العامة.
وأمام الضغط الذي مورس عىل الحكومة 
ــان، أفىض وزير  ــة الربمل ــا تحت قب ووزرائه
ــة إبراهيم سيف أمام مجلس النواب  الطاق

بالقول ”أبلغنا لجنة الطاقة أننا سنضعها 
يف كل بنود اتفاقية الغاز لكن بعض البنود 
التجارية يصعب الكشف عنها أمام املأل“.

وبسبب تعنت الحكومة بعدم كشف أي 

ــة، أرص غالبية  ــل عن بنود االتفاقي تفاصي
ــىل تزويدهم بصورة طبق األصل  النواب ع

عن هذه االتفاقية.
ــة  لجن ــس  رئي رصح  ــق  ساب ــت  وق ويف 

ــن  الوط ــة  حماي
التطبيع  ــة  وحماي
ــاف  من ــة  األردني
ــول  بالق ــيل  مج
ــن ال نسميها  ”نح
ــاز  غ ــع  بي ــة  صفق
ــع  بي ــد  عق ــا  وإنم

ــد رفضناها  ــا وق ــا وندينه ــن، ونرفضه وط
سابقا وسنستمر برفضها“.

ــة ”نوبل  ــة مع رشك ــع الصفق ــم توقي  وت
ــة يف العام 2014م، وجاء  إنرجي“ األمريكي
ــاز لن يبدأ  ــود االتفاق أن استرياد الغ يف بن
ــر يف ذلك الوقت  ــل 2019 وقالت التقاري قب
أن قيمة الصفقة عرشة مليارات دوالر وملدة 
ــام الصفقة سيتم  ــال إتم ــا، ويف ح 15 عام
ــاز الطبيعي من حقل ”لفيتان  استرياد الغ
ــة سواحل فلسطني املحتلة  البحري“ قبال
ــة الكهربائية، بحسب  ــد الطاق ــة تولي بغاي
ماقالته اإلذاعة اإلرسائيلية العربية العامة.
ــي“ والتي  ــل إنرج ــة ”نوب ــر أن رشك يذك
تعمل يف التنقيب واستخراج النفط والغاز، 
ــان  ــل ”ليفيث ــن حق ــو ٪40 م ــك نح تمتل

البحري“.
ــوز توقيع  ــارة إىل أنه ال يج ــدر اإلش وتج
ــس  مجل ــة  موافق دون  ــة  دولي ــات  اتفاقي
ــس النواب  ــق أن رفض مجل ــواب، وسب الن

السابق مثل هذه االتفاقيات.
ــع  التطبي ــة  مقاوم يف  ــون  ناشط ــن  وش
ــن  ــة، منتقدي ــىل الصفق ــة ع ــة رشس حمل
ــة الكيان  ــني: إن غاي ــت الحكومة قائل صم
ــث  ــو ب ــة، ه ــذه الصفق ــن ه ــيل م اإلرسائي
ــذا ما دأب  ــوىض، وه ــة الف ــة وإشاع التفرق

عليه كيان االحتالل منذ تكوينه.
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ــد، ان الحكومة  ــر اقتصادي جدي كشف تقري
ــي الكهرباء  ــوي خصخصة قطاع السعودية تن

واملياه بعد رفع الدعم عنهما قبل عام 2020م.
ــة " إرنست  ــذي اعدته رشك ــار التقرير ال وأش
يونغ"  االقتصادية إىل أن الرياض تعتزم خفض 
ــاه، بنحو مئة وسبعني  ــم عن الكهرباء واملي الدع
ــام 2020م، وذلك بعد أن  بليون ريال بحلول الع
ــع الدعم سيكون عنوان  أعلنت السعودية أن رف
ــات االقتصادية  ــل األزم ــة الجديدة يف ظ املرحل

التي تعاني منها البالد.
ــرى  ــاً أخ ــاك خطط ــر إن هن ــاف التقري وأض
لفصل الرشكة السعودية للكهرباء والتي تهيمن 
ــة يف  ــوًال إىل الخصخص ــة، وص الحكوم ــا  عليه
ــه سيتم طرح مناقصة  ــة املطاف. وأوضح ان نهاي
يف عام 2018م لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم 
ــة، لتتبعها  ــدة يف اململك ــة املول ــة الشمسي الطاق

مناقصات أخرى يف السنوات التالية.
ــع  ــغ"  أن مشاري ــت يون ــر " إرنس ــد تقري وأك

ــة املتجددة  ــاع الطاق ــة يف قط ــرية ومتوسط صغ
ــط  األوس ــرشق  ال يف  ــداً  متزاي ــاً  نشاط ــدت  شه
ــام 2016م بعد فرتة طويلة من  وافريقيا خالل ع
ــة والصناعة  ــت وزارة الطاق ــؤ، حيث كان التباط
ــة السعودية قد أطلقت عدداً من  والرثوة املعدني

الربامج.
ــد  ــط تع ــذه الخط ــة إىل أن ه ــارت الرشك وأش
ــة باملاء  ــة القطاعات بداي ــوادر خصخص أوىل ب
والكهرباء يف مجال اإلنتاج حالياً، قبل االنتقال 
ــع. وكانت معلومات قد  ــال النقل والتوزي إىل مج
ــدت أن هناك توجه إىل خصخصة قطاع املياه  أك
الذي تشوبه الكثري من املشاكل، كما أن الجهات 
الرسمية أعلنت عن سعيها لتخصيص أكرث من 

16 جهة حكومية.
وتعاني السعودية من أزمات اقتصادية كبرية 
ــدوان عىل اليمن،  ــا يف مستنقع الع نتيجة غرقه
ــدد من الدول  ــا يف حروب بالوكالة يف ع وتدخله

العربية، باإلضافة إىل انخفاض أسعار النفط.

بسبب أزمتها االقتصادية

السعودية ترفع الدعم عن املياه السعودية ترفع الدعم عن املياه 
والكهرباء تمهيدًا للخصخصةوالكهرباء تمهيدًا للخصخصة

ــة السورية عن استشهاد  أعلنت السلطات األمني
ــروح نتيجة  ــن بج ــة آخري ــني وإصاب ــرشات املدني ع
تفجريين إرهابيني النتحاريني فجرا نفسيهما بحزام 
ــرص العديل القديم، واآلخر  ــف، األول يف مبنى الق ناس
ــوة بالعاصمة  ــة الرب ــم يف منطق ــد املطاع ــل أح داخ

دمشق .
ــة (سانا)  ــاء السورية الرسمي ــت وكالة األنب ونقل
ــه "أن إرهابيا  ــادة رشطة دمشق قول ــن مصدر يف قي ع
ــا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه ظهر أمس  انتحاري

يف مبنى القرص العديل بمنطقة الحميدية“.
ــي تسبب  ــري اإلرهاب ــدر إىل أن ”التفج ــت املص ولف

ــني  ــى ب ــوع جرح ــداء ووق ــن الشه ــدد م ــاء ع بارتق
ــى“.. وأوضح املصدر أن  املراجعني املوجودين يف املبن
إرهابيا انتحاريا آخر فجر نفسه بحزام ناسف داخل 
ــا تسبب  ــوة بدمشق م ــم يف منطقة الرب ــد املطاع أح

بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى".
ــن التفاصيل عن عدد  ــم توضح الوكالة مزيدا م ول

الضحايا جراء التفجريين .
ــوع تفجري  ــب أيام من وق ــذا التفجري عق ــي ه ويأت
ــة السورية  ــري بالعاصم ــاب الصغ ــربة ب ــي بمق إرهاب
ــني قتيل  ــوط 74 شخصا ما ب ــن سق ــق أسفر ع دمش

وجريح .

أل أ

عشرات القتلى والمصابني بتفجريين 
إرهابيني يف دمشق


