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ـؤقـتـة في ـتــحـدة ا إطـار قـوة األ ا
جــنـوب الــبالد (يــونـيــفــيل) وفق مـا
أفــاد اجلــيش الــلــبــنــانـي ومــتــحـدث
ي. ومـــدّد مــجـــلس األمـن الــدولي أ
اخلميس لـعام واحد مـهمة قوة األ
ـؤقـتـة في جــنـوب لـبـنـان ـتـحــدة ا ا
محذراً من اندالع نزاع جديد ب هذا
الـبـلـد واسرائـيـل. إال أن نائـب األم
العـام حلزب الـله نـعيم قـاسم قال في
مقابلة مساء الثالثاء مع قناة روسيا
الــيـوم "اســتــبــعـد ان تــكــون األجـواء
أجـواء حـرب األجـواء هي أجـواء رد
عــلـى اعــتـــداء وكل األمــور تـــقــرر في
حــــــيــــــنـه. وحـــــذر رئــــــيـس االركـــــان

االســرائـيــلي الــســابق بــيـني غــانــتـز
نـصـرالــله من مـغـبـة الـتــصـعـيـد عـلى
حدود اسـرائيل ودعـاه الى ان "يكون

رحيما بلبنان".
وكـتب غـانـتـز مـنافـس رئيـس الوزراء
االسـرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو في
االنتـخابـات الـتشـريعـية عـلى تويـتر
متوجها لنصرالـله "كن رحيما بلبنان
وال جتعل اجليش االسـرائيلي يـعيده
لــلـعــصــر احلـجــري". اضــاف "لـبــنـان
ســـيـــكـــون مـــســـؤوال عن اي هـــجـــوم
يـنطـلق من اراضـيه". يـأتي ذلك وسط
تـوتـر بـ لـبـنـان وإسـرائـيل بـدأ قـبل
نــحــو أســبــوع مع اتــهــام حـزب الــله

اإلسرائيلـية التي غالـباً ما حتلق في
األجواء اللـبنـانية. وأوضح نـصرالله
السبت أن "الرد سيـكون مفتوحاً (...)
من لبنان" سواء "في مزارع شبعا أو
أي مـكــان عـلى احلــدود". وكـان حـزب
الــله اســـتــهــدف في الــعــامــ 2015
و 2016آليات عسكرية إسرائيلية في
مزارع شـبعـا احملتـلة رداً عـلى غارات
إسـرائــيـلـيـة اســتـهـدفت مـقــاتـلـيه في

محافظة القنيطرة السورية. 
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وكرر نـصـرالـله اإلشـارة إلى أن حزبه
ســـيــعـــمل عـــلى إســقـــاط الــطـــائــرات
ـرة اإلسرائـيليـة لكنه أوضح أن سيّ ا
"هذا ال يعني أن كل مـسيّرة في سماء
لبنان سنعمل على إسقاطها" بشكل ال
يـسـتـنفـذ "إمـكـانـيـات الـدفـاع اجلوي"
لــــدى حــــزبه. وردّ نــــصــــرالــــله عــــلى
اتهامات رئيس احلكومة اإلسرائيلية
بـــنــيــامـــ نــتــانـــيــاهـــو حلــزب الــله
بـتـصنـيع صـواريخ دقـيـقـة في لـبـنان
لـــــصــــالح إيـــــران واصــــفــــاً إيــــاهــــا
لك فـي لبـنـان ما بـ"شمـاعـة". وقـال "
نـحـتـاجه في أي مـواجـهـة صـغرى أو
كـبــرى من صـواريـخ دقـيـقــة... ولـيس
لديـنـا مصـانع صـواريخ دقيـقة". وفي
حادثـة نـادرة األربعـاء أطـلق اجليش
اللبناني النار على طائرتي استطالع
اســرائــيــلــيــة مـن أصل ثالثــة خــرقت
اجـواء جـنــوب لـبـنــان قـبل أن تـعـود
أدراجـــهـــا عـــبـــر احلـــدود. وأطـــلـــقت
اسرائـيل السـبت قنـابل مضـيئـة على
مـنـاطق عـدة قـرب الـشـريط احلـدودي
مع لبنان سقطت بقايا إحداها داخل
مـوقع لـلكـتـيـبـة الـهنـديـة الـعـامـلة في
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إسـرائـيل بـشن هـجـوم عـبـر طـائـرت
مـــســـيـــرتـــ في ضـــاحـــيـــة بـــيــروت
اجلنوبـية قال إنهـما كانـتا محـملت
ــواد مــتـفــجــرة إحـداهــمــا ســقـطت
بسـبب عـطل فني والـثـانيـة انفـجرت
من دون ان يـــحـــدد هــدف الـــهـــجــوم.
ووقع الـهــجـوم بـعـد وقـت قـصـيـر من
غــارات إسـرائــيــلــيـة اســتــهـدفـت لـيل
ـقاتـل اضـي منـزالً  السـبت األحـد ا
من حـزب الـله قـرب دمـشق مـا أسـفـر
عن مـقتل اثـنـ مـنـهمـا. وسـرعـان ما
تــوعـد نـصــرالـلـه بـالـرد "مــهـمــا كـلف
ــســـيّــرات الـــثـــمن" وبـــاســتـــهـــداف ا
اإلسرائـيليـة التي غـالبـاً ما حتلق في

{ بــــيــــروت - (أ ف ب): أكــــد األمـــ
الــعــام حلــزب الــله حــسن نــصــرالــله
امـس أن رد حــــــزبه عــــــلـى هــــــجـــــوم
بــطــائـرتــ مــســيــرتـ اتــهم لــبــنـان
إسـرائـيل بـتـنـفـيـذه قـبل أسـبـوع "أمر
مــحـســوم". وقـال في خــطـاب مــتـلــفـز
خالل احــتــفـال ديــني فـي الـضــاحــيـة
اجلــنــوبــيــة مــعـقــلـه في بــيـروت إن
"ضـرورة الـرد هــو أمـر مـحـسـوم (...)
وضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار ا
ا يرتبط بتثـبيت معادالت وتثبيت ا
قــواعــد االشــتــبــاك وتــثـبــيـت مـنــطق
احلـمــايـة لـلــبـلــد". وأضـاف "يـجب أن
يدفع اإلسرائيلي ثمن اعتدائه". وأفاد
نــــصــــرالــــله عن اتــــصــــاالت دولــــيـــة
وإقــلــيــمــيــة مــكــثــفــة مع مــســؤولــ
لبنانـي وحزب الـله للحؤول دون رد
من شأنه أن يؤدي إلى تـصعيـد أكبر
نع لكنه أكد أن "كل هذا التهويل لن 
من حــــصــــول رد". ويــــأتـي ذلك وسط
تـوتـر بـ لـبـنـان وإسـرائـيل بـدأ قـبل
نــحــو أســبــوع مع اتــهــام حـزب الــله
إسـرائـيل بـشن هـجـوم عـبـر طـائـرت
مـــســـيـــرتـــ في ضـــاحـــيـــة بـــيــروت
اجلنوبـية قال إنهـما كانـتا محـملت
ــواد مـتــفـجــرة. إحـداهــمـا ســقـطت
بسـبب عـطل فني والـثـانيـة انفـجرت
من دون أن يـــحـــدد هــدف الـــهـــجــوم.
ووقع الـهــجـوم بـعـد وقـت قـصـيـر من
غــارات إسـرائــيــلــيـة اســتــهـدفـت لـيل
ـقاتـل اضـي منـزالً  السـبت األحـد ا
من حـزب الـله قـرب دمـشق مـا أسـفـر
عن مـقتل إثـنـ مـنـهمـا. وسـرعـان ما
تــوعـد نـصــرالـلـه بـالـرد "مــهـمــا كـلف
ــــســـيّـــرات الــــثـــمـن" واســـتــــهـــداف ا
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اعـلن مــحـافظ ذي قــار عـادل الـدخــيـلـي عن قـرب احــالـة عـدة مــشـاريع فـي مـجـاالت
الصـحـة والـتـربـيـة والـتعـلـيم الـعـالي والـبـلـديـات في ثمـاني وحـدات اداريـة  مـخـتـلـفة
شاريع اخلـدميـة والتربـوية مـنحت بحـسب االولويـة واخلطة االسـتثـمارية موكـدا ان ا
واطـن وتـوصية للـعام اجلـاري التي اقرهـا مجـلس ذي قار مـوخرا وراعت حاجـة ا

اجلهات اخملتصة.
 وقـال الــدخـيــلي  في تــصـريح امس
ان (احلــــكــــومــــة احملــــلــــيــــة اعــــدت
ــشـاريع اخلــدمـيـة عــدداكـبـيــرا من ا
والصحية والـتربوية  الحـالتها على
الشـركـات  العـراقيـة واالجـنبـية ذات
الـكفـاءة واخلـبـرة وبحـسب تـوصـية
اجلــــهـــــات اخملــــتــــصـــــة واخلــــطــــة
االستـثمـارية لـعام 2019التي اقـرها
مــجــلس ذي قـار مــوخــرا واالولــويـة
الـتي حـددتـهــا االقـضـيـة والـنـواحي
فيـمـا ستـحـيل مشـاريع اخـرى ضمن
كــافــة الــوحــدات االداريــة وبــحــسب
ـا يـســاهم بـالـنـهـوض حـاجـتــهـا و
بـالـبـنـى الـتـحـتـيـة ويـوفـر اخلـدمـات
). واضاف (ان الضرورية للـمواطن
ـشاريـع االولى الـتي اعـلنت حـزمـة ا
لالحــــالـــة فـي مــــجـــاالت الــــصــــحـــة
والـتـربـيـة والــتـعـلـيم الـعـالي ضـمت
تــاهــيل وتــطــويـر  5مــسـتــوصــفـات
صــحــيـة وانــشــاء شـوارع مــكــتـمــلـة
البنى التحـتية واخلدمات في خمس
بلـديات مخـتلـفة وانـشاء بنـاية كـلية
الـتـربــيـة لـلـبــنـات ونـادي طالبي مع
ســيــاج خــارجي جلــامـعــة الــشــطـرة
وكـــذلك تــصـــمــيم اخملـــيم الــكـــشــفي
لـــصـــالـح تـــربــــيـــة ذي قــــار  ضـــمن
مــشــاريـع  تــنــمـيــة االقــالــيـم لــلــعـام
ـشـاريع اجلـاري). مـوكـدا ان (حـزم ا
ناطق القادمة ستراعي حاجة بقية ا
ــا يــوفــر اخلــدمــات الــضــروريــة و
للمواطن وبحسب توصية اجلهات
اخملتصة واخلطة االسـتثمارية التي

احلـمـاية الـكـامـلـة لـهم ودعـا مـحافظ
ـواطـنــ الى الـتـعـاون مع ذي قـار ا
اجلــــهــــات االمــــنــــيــــة واخلــــدمــــيـــة
والـــصــحـــيــة لـــلــحـــفــاظ عـــلى االمن
والنظـام إلجناح اخلطـة وتعزيز امن

واستقرار احملافظة).
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على صـعيـد متـصل اصدرت مـديرية
بلديات ذي قار امس الئحة تعليمات
وضـوابط جــديـدة الحـيـاء الــشـعـائـر
احلــســيــنــيــة في احملــافــظــة تــهـدف
ـمـتـلـكـات بـاالسـاس لـلـحـفـاظ عـلى ا

العامة ومنع بعض احلاالت السلبية
ضـرة بالـبنى الـتحـتيـة. وتضـمنت ا
الالئحة التي حـصلت  (الزمان) على
نـسخـة منـهـا توجـيـهات بـعـدم قطع
الطـريق لـنصب الـچـوادر في حوض
الـــشـــارع وضـــرورة اخـــذ مـــوافـــقـــة
الــبــلــديــة وعــدم وضع مــطـبــات من
الـــــتــــراب او االطــــارات او الـــــقــــطع

احلديدية لعرقلة السير . 
كـما وجـهت بـعـدم قـطع االشـجار من
اجلزرات واالرصـفة لـنصب اجلوادر
ــــواكب  وعــــدم قــــلع الــــرصـــيف وا

(االنترلوك والكاشي) لتثبيت االعالم
وغــــيـــرهـــا. وحـــثت عــــلى عـــدم رمي
فـــــضـالت الـــــطـــــبخ فـي فـــــتـــــحـــــات
نـهوالت)  او تـركـها في الـشوارع (ا
واالرصـــفـــة  واالتـــصـــال بـــالـــقـــسم
الــبــلـدي الرســال آلــيـاتــهـا لــنــقـلــهـا.
ووجــهت كــذلك بـعــدم اشــعـال الــنـار
بــواســطـة احلــطب مــا يــسـبب تــلــفـا
للرصـيف والشارع وعـدم االكثار من
ــاء عــلى االســفــلت النـه يــضـر رش ا
واكب بالشـارع. كما دعت اصـحاب ا
الى اسـتالم او شـراء اكـيـاس لـوضع

اقرها مجلس ذي قار موخرا)
كـمـا اعــلن احملـافظ ورئـيـس الـلـجـنـة
االمــنــيــة الــعــلـيــا عـن وضع اخلــطـة
االمنية اخلاصة بـشهر محرم احلرام
التي سيشارك فيها اكثر من  20الف
عــنــصــر من مــخــتــلف الــتــشــكــيالت
االمـــنـــيــــة. وقـــال الــــدخـــيــــلي خالل
ــؤتــمــر االمــني اخلــاص حــضــوره ا
بـخـطة عـاشـوراء في مـديـريـة شـرطة
احملــــافــــظــــة ان (اكـــثــــر من  20الف
عنـصر امني من الـتشـكيالت االمـنية
واالجهـزة السـاندة لـها  سـيشـاركون
في اخلــطــة الــتي اعــدتــهــا الــلــجــنـة

االمنية العليا لشهر محرم احلرام).
 U¹—Ëœ dAð

واضـــاف في بـــيـــان اورده مـــكـــتـــبه
االعالمي تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(اخلـطـة تتـضـمن نـشـر دوريـات الـية
وراجـــلــة ومــفـــارز امــنــيـــة حلــمــايــة
ـشـارك بـإحـيـاء مـراسم عـاشوراء ا
يرافقهـا تفعيل اجلـانب االستخباري
علوماتي في هذا اجملال" . مبينا وا
ان " تـطـبـيق اخلـطـة االمـنـيـة يـجـري
ؤسـسـات والـدوائر بـالتـنـسـيق مع ا
واكب احلـسينية احلكوميـة وهيأة ا
دني باحملافظة ومنظمات اجملتمع ا
ودوائـر الـصـحـة والـنـفط والـكـهـرباء
والــبـلــديــات). الفـتــا الى أن (اخلــطـة
اخـذت بــنـظـر االعــتـبـار حــركـة مـرور
ــواكب احلــســيــنــيــة فـي الــشـوارع ا
شارك في احياء الرئيسة وحـجم ا
مـــراســـيم مـــحـــرم احلـــرام وضـــمــان

النفـايات وتسلـيمهـا للبـلدية  وعدم
استـعمـال الكـونكـريت لتـثيت الـقطع
واالعالم فـي الـــشــارع والـــرصـــيف 
ـمـتـلـكـات الـعـامـة). واحلـفـاظ عـلى ا
واكــــد ان (لــــدى الــــبــــلــــديــــة فــــرقـــا
ساعدة للجميع متخصصة لتقـد ا
وهي تعمل طـوال العشرة االولى من
شهر محرم احلـرام . ورات البلديات
ان كل ذلـك يـــصـب في هــــدف االمـــام
احلـــســ عــلـــيه الـــسالم بــاالصالح
ومنع الضرر  بيـنما حتيي اجلموع
حزنها السنوي االبدي بعاشوراء).

األجـواء الــلـبــنـانــيـة. كـان حــزب الـله
استـهـدف في العـام  2015و2016
آليات عـسكـرية إسرائـيلـية في مزارع
شـــبــــعـــا احملـــتـــلـــة رداً عـــلى غـــارات
إسـرائــيـلـيـة اســتـهـدفت مـقــاتـلـيه في

محافظة القنيطرة السورية.
وقال اجليش اإلسـرائيـلي السبت إنه
أمـر بـإرسـال قـوات إضـافـيـة لـلـقـيادة
الــشـمــالــيـة وأرجــأ مــنـاورات في ظل
اسـتمـرار الـتـوتـر الـكبـيـر مع جـمـاعة
ـسلـحـة. وذكر حـزب الله الـلـبـنانـيـة ا
اجلــيش أن قــواته الــبـريــة واجلــويـة
والــــبــــحــــريــــة واخملــــابــــرات عــــززت
استعداداتهـا خملتلف السـيناريوهات
في منـطقة الـقيـادة الشـماليـة مضـيفا
أن اإلجــراءات اتــخــذت في األســبــوع
ـاضي. ونــشـر اجلـيـش صـورا عـلى ا
تـويـتـر لـدبـابـات وقـوات بـريـة يـجري

نشرها. 
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واتـهم لـبــنـان إسـرائـيـل بـالـبـحث عن
ذرائع لــشن اعــتــداء. ونــشـر اجلــيش
اإلسرائيلي دون أن يعـلن مسؤوليته
ــســيــرة مـا عن هــجــوم الــطـائــرات ا
وصــفه بــأنــهــا تــفــاصـيـل عن حــمــلـة
مـوسعـة بـرعـايـة إيران لـتـزويـد حزب
اللـه بوسـائل إلنـتـاج صواريخ دقـيـقة
ـــــثـل هـــــذه ـــــكـن  الـــــتــــــوجـــــيـه. و
الصواريخ الـتي أعلنت اجلـماعة عن
حـيازتـهـا لـها أن تـشـكل تـوزانـا أمام
الـــقــوة الــعــســـكــريــة اإلســرائـــيــلــيــة
الـسـاحـقة فـي أي حـرب قد تـنـدلع في
سـتـقبـل وذلك لقـدرتـها عـلى حتـديد ا
وضرب وتدمير مواقع رئيسية للبنية

التحتية. WFÐU²∫ لبنانيون يتابعون خطاب نصرالله في الضاحبة اجلنوبية لبيروت مساء السبت
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رة في تاريخنا احلديث هذه بعضها لنا في شهر أيلول الكثير من الذكريات ا
حرب الثماني سنوات.

في أيلول 1980 اندلـعت حرب الثماني سنوات ب العراق وإيران مخلفة مالي
الضحايا من البلدين وعداء وثارات.

كـانت الـبـدايـة يوم  4 أيـلـول وفِي 17 أيـلـول ألغـى العـراق اتـفـاقـيـة عام 1975مع
إيران وفِي 23 أيلول قصفت إيران أهدافا عسكرية واقتصادية عراقية.

ومن ذكريات احداث أيلول أيضا 
ـنـطـقـة حظـر الـطـيران ـتـحدة تـوسع احلـد الـشـمالي   3أيـلول  :1996الواليـات ا

اجلنوبية  33 درجة إلى الشمال.
وفِي أيـلـول  :2002 الـرئيـس األمريـكي جـورج دبـليـو بـوش االبن يـطـلب من قادة
تحدة أن يواجهوا "اخلطر اجلسيم العالم  خالل جلسة للجمعية العامة لأل ا
تحـدة. وفي الشهر تـراكم" للعراق أو أن يـتنحـوا جانبا لـتتصرف الـواليات ا وا
نفسه ينشر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ملفا  ثبت انه ملفق عن قدرات

العراق العسكرية
ة  حراس أمن شركة بالكووتر  االمريكية الذين قاموا ومن. احداث أيـلول جر
بإطـالق النـار عـلى مـدنـيـ عـراقيـ في بـغـداد األمـر الـذي أدى إلى مـقتل 17

عراقيا.
هام األمنية في وفي ايلول  2008 سلـمت القوات األمريكية  احلكومـة العراقية ا
مـحـافـظـة األنـبـار النـهــا  حـسب األمـريـكـيـ كـانت مـعـقـال لـلـمـتـمـردين وتـنـظـيم

القاعدة.
وفي العام نفسه اصدر مجلس النواب  قانون انتخاب مجالس احملافظات.

وفِي أيلول 2010 استـأنف العراق و سوريا  عالقاتهـما الدبلوماسيـة بعد قطيعة
دة سنة.

وفي أيــلـول 2012 صــدر احلــكم عـلى نــائب الــرئـيس الــعــراقي الـهــارب طـارق
الهاشمي باإلعدام شنقا إلدانته بالتورط في أعمال قتل وقد جلأ الهاشمي إلى

تركيا وما زال هناك.
وفِي أيلول 2013 أعمال قتل في معسكر أشرف الذي يؤوي الالجئ اإليراني

األعضاء في منظمة مجاهدي خلق
 وفِي العـام نفسه جرت انتخابـات تشريعية في اقلـيم كردستان فاز بها احلزب
ـقراطي الـكردسـتاني بـأغلـبية مـريحـة. وسلـسلـة تفـجيرات الد
تــسـتـهــدف عـاصــمـة إربـيل وهـي أول هـجـوم يــتـعـرض له

اإلقليم منذ عام 2007
ـرتـبط بالـقـاعدة وتـنظـيم الـدولة اإلسالمـيـة في الـعراق ا
يــقــول إنــهـا جــاءت ردا عــلى دعم حــكــومــة كــردســتـان

لألكراد الذين يقاتلون "اجملاهدين" في سوريا.

مهاجرون عائدون إلى العراق
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تسـتمـر أعمـال االحتـجاج والـتظـاهر في هـونغ كونغ مـنذ أسـابيع في أكـبر حتد
للحكم الصيني منذ تسلّمها من بريطانيا في العام 1997.

دة 50 سنة وقضت اتـفاقية التـسليم إبقاء هـونغ كونغ على نظامـها الرأسمالي 
قـادمـة. ويـعـود ســبب االحـتـجـاجـات احلـالـيـة إلى صــدور قـانـون يـجـيـز تـسـلـيم
قـراطية عـلماً بأن طـلوب إلى الـص وتطوّر األمـر للمـطالبـة بإصالحات د ا
ـبـدأ " بـلـد واحـد ـسـتـعـمـرة الـبــريـطـانـيـة" الـسـابـقـة تُـدار وفـقـاً  هـونغ كـونغ " ا
ـواطنـيهـا حـقوقـاً ال مثـيل لـها في الـصـ وخصـوصاً " حـيث يعـطي  بنـظامـ
فيـما يتعلق بباب احلرّيات وفي مقـدمتها "حرّية التعبـير" علماً بأن رئيسة هونغ
كونغ احلـالية كاري الم موالـية للص ويبـلغ عدد نفوسها 7 مالي فقط حيث
ـئـة مـنـهم إلى قـومـيـة الـهان الـصـيـنـيـة. وكـان الـرئيس ـتـدّ أصـول نـحو 94 بـا
األمريـكي دونالـد ترامب قـد حذّر بـك من مـغبّـة قمع الـتظـاهرات عـلى غرار ما
" الـعام 1989 مـعـتـبـراً أن حـصـول مـثل هـذا األمر ـ فـعـلتـه في ساحـة "تـيـانـا
. وأعـرب في ـفــاوضـات الــتـجــاريـة اجلــاريـة بــ واشـنــطن وبـكــ سـيــضـرّ بــا
تصـريحات أخيرة عن أمـله في أن تنتهي أزمة هـونغ كونغ سلميـاً وحتلّ بطريقة
إنـسـانـية ودعـا نـظيـره الـصـيني شـي جيـنـبيـنغ إلى الـتـفاهـم مع احملتـجـ حول
ـمـكـنة . وكـانت وزارة اخلـارجـيـة األمـريـكيـة قـد أدانت أعـمـال الـعنف احلـلـول ا
ارسة ضـبط النـفس مع تأيـيد الـقوى الـداعية إلى ودعت جـميع األطراف إلـى 
حرّيـة التعـبير وحق الـتجمّع الـسلمي في هـونغ كونغ ويأتي الـتحذيـر األمريكي

واجـهـة احتـمـاالت تدخـل عسـكـري صيـني كـما حـصل في مـجـزرة تيـانـا
واعتبر جون بولتون مستشار األمن القومي في البيت األبيض من أن استخدام
ا وقع ـتـظاهـرين سـيكـون خـطأ كـبيـراً وسـيعـيـد ذكريـات مـأسويـة  الـقـوة ضد ا
. وكـانت األزمة بـ هونغ كـونغ وبك قـد اندلـعت منـذ أكثـر من شهرين سابـقاً
ولكن بـك صـعّدت مـؤخراً من نبـرتهـا ضد حـركة االحتـجاج وهـو ما أعاد إلى
ئات من الضحايا قتلى وجرحى األذهان مـذبحة ساحة تيانا حيث سـقط ا
بعـد أن نزلت الدبـابات لـسحق حركـة تمرّد قـادها شبـاب وطالب عزّل يطـالبون
زيد من احلرّيات. وحتى اآلن فإن خيار تيانا بالنسبة لبك بإصالحـات وا
غيـر وارد أو مسـتبـعد على األقـل  على الرغم من حـساسـية الـص إزاء هونغ
كونغ الـتي احتـلتهـا بريطـانيـا في أعقاب حـرب األفيون (1842-1839) وانـتظرت
طوال هـذه العقـود لتـعود إليـها سـلميـاً ومارست سـياسة طـول النـفس والتدرّج
الستـعادتهـا مثـلمـا انتـهجت سـياسـة مرنـة ومتمـيزة مـنذ عـودتهـا ألنهـا ال تريد
التـفريط بها على الرغم من اختالف طبيعة احلـكم الذاتي وليبرالية النظام الذي
ـعـروفة تتـمـتّع به هـونغ كـونغ في إطار الـنـظـام االشـتراكي الـصـيـني وقواعـده ا
ـركزية. ولذلك وخـالل األزمة الراهنـة كشفت بكـ عن خطط جديدة لـتطوير " با
مديـنـة شـينـزن" وجـعـلهـا "مـكـاناً أفـضل" من هـونغ كـونغ وفق اإلعالم الـصـيني
الذي واجه األزمـة وكان قد ورد في وثيقة توجيهيـة رسمية نشرتها احلــــكومة
ا الصــــــــينـية بـأنـها تـرمي حتويل مـديـنة شـينـزن  إلى مـنطـقة رائـدة وواجهـة 
أسمـته " اإلشتـــــــراكية الصينية". ونصت الوثيقة على اعتبار أبناء هونغ كونغ
قـيـمـ فـيـهـا مـواطـنـ وأوجـدت نـظـام دخول ومـاكـاو الـعـامـلـ في شـيـنـزن وا
ـا فيهـا السـماح حلامـلي اإلقامات وخروج مالئم ومـنفـتح ودون قيود شـديدة 
من األجانب بـتأسيس شركات عـلمية وتـكنولوجيـة سعياً الجتـذاب االستثمارات
ـيـة فـيهـا لـلـحصـول عـلى األفـضـليـة والـريادة وتـسـهيـل تمـركـز الـشركـات الـعا
وهـكـذا يُـراد أن تـتـحــّول شـيـنـزن من قـريـة هـادئـة لـصـيـد األسـمـاك إلى عـمالق
دى اقتـصادي وتكنـولوجي وبسرعـة كبيرة لـكن األمر حسب تقـديري متّصل 
الـتـسـهيالت الـتي سـتـتوفّـر واحلـرّيات الـتي سـتـمنح  واحلـقـوق اإلنـسانـيـة التي
ستـؤمن نـاهيك عن اجلـدوى االقتـصاديـة واالسـتقـرار السـياسي واألمـني على
صـعـيـد اإلقـليم والـعـالم. وعـلى الـرغم من أن الـوثـيقـة تـضـمّنـت أهدافـاً وخـطـطاً
عـامـة لـكن تـأكـيـدهـا أنه بـحـلـول الـعام 2025 سـتـصـبح شـيـنـزن إحدى أفـضل
منـاطق العالم لناحية " القوة االقتصادية ونوعيـة التطور" جاء ملفتاً للنظر  كما
شدّدت الـوثيقة على أن السـلطات الصينـية تعتزم حتقـيق اندماج أكبر مع هونغ
كونغ ومـاكاو وأبـدت آماالً كـبرى عـلى أن تقـود شيـنزن الـواقعـة جنـوب الص
الـعالم بحلول العام 2035 وهذا يـعني حسب خبراء في جـامعة فيلـونغ الصينية
أن هونغ كـونغ إن بقيت غير جاهـزة الستغالل فرص اللحـاق بالتطور في عموم
ستقبل مـقارنة بشينزن التـي ستتقدم بوتيرة الصـ ستكون متخلّفـة جداً في ا
عـلماً أن شيـنزن تقع على اجلـانب اآلخر من احلــــــــدود مع هونغ سريـعة جداً
ـا يُـعــــــــرف بـسـور الصـ العـظـيم. لقـد تـغيّـرت "ص مـاوتـسي تونغ" كونغ 
منـذ وفاته وانتهاء (ثورته الثقافية) إلى دولـة صناعية متطورة خالل أربعة عقود
من الزمـان فقط وانـتقــــــــــلت من ضفـة التـخلف إلى ضـفة الـتقـدّم وذلك بفعل
انتـهاجـها سـياســــــــة انفـتاحـية في االقـتصـاد واإلدارة واالستثـمار تـلك التي
ـتحدة وضعـتهـا اليـوم منـافساً قـوياً عـلى الزعـامة مع الـواليات ا
رتـبة الثـانية في  اقـتصاد العـالم بعد حيـــــــــــث حتتل ا
واشـنـــــــطن ولعـلّ ذلك سـيكـون حـافـزاً جـديـداً لـها في
السـباق االقتـصادي عبـر شيـــــــنـزن وليس وفـقاً خليار
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عــائـــلــيـــة مع زوجـــته حــيـث ســبق
ـشاكل حتت ودونت الـشرطـة هـذه ا
اطـار الـعنف االسـري كـمـا  مـنعه
دعي الـعام من زيارة اطـفاله.وقـال ا
فـي مـــديــــنـــة مــــونت دي مــــارســـان
جنـوبي فرنـسا اولـيفـييه جـانسون
ـديـنة ان (حـريقـا دمـر مـبنى وسط ا
نتـيجة احـتراق سـيارة) مضـيفاً ان
(حــرق الـسـيـارة كــان عـلى يـد شـاب
عـراقي يـبـلغ 21 عـامــا طـالب جلـوء
مــــرفــــوض بـــــفــــرنـــــســــا). واوضح
جانسـون ان (الشرطـة القت القبض
عـــلى الـــعـــراقي واعـــتـــرف بــحـــرقه
سيارة مـعلم اطفاله في مـركز اطفال
لالنتقام مـنه) واضاف ان (العراقي
ســـيــحـــاكم في 22 ايـــلــول اجلــاري
بـتهـمـة ارتكـاب اعـمال عـنف طـفيـفة

حلرقة السيارة وعنف اسري).

ــسـاعـدة اإلداريــة لـلـحــصـول عـلى ا
وثــائق الــســفــر وتــذاكــر الــطــيـران
الي طـار والـدعم ا سـاعـدة في ا وا
لتغـطية النـفقات الـفورية) واشارت
الـى انـهــا ( قـدمـت أيـضًــا مـســاعـدة
مخـصصة أللف و 345 مهـاجرًا في
أوضــاع مـــســتــضــعـــفــة مــثل ذوي
االحـــتـــيــــاجـــات الـــصــــحـــيـــة 913
ـهـاجـرين غـير مـهـاجـراً واألطفـال ا
صـحـوب بـذويهم  123مهـاجراً ا
ـسـن  190شـخــصـاً والـنـسـاء وا
احلــــوامل  97امــــرأة). فـي ســــيـــاق
مـتـصل اعـتـرف طـالب جلـوء عـراقي
في فــرنـســا بــحـرقـه سـيــارة مــعـلم
اطـــفـــالـه جــنـــوب فـــرنـــســـا بـــداعي
االنــتـــقــام مــنه.وكــانـت الــســلــطــات
الـفـرنـسـية قـد رفـضت مـنح الـلـجوء
لـلـشـاب الـعـراقي الـذي لـديه مـشاكل

مــهــاجــراً وجـــورجــيــا ألــفــاً و972
واجلــزائــر ألــفـاً و  308مــهــاجـرين
.( وأفغـانسـتان ألـفاً و  295مهـاجراً
ولفت التـقرير إلى أن (12 ألفاً و17
مـهـاجــراً من الـعــائـدين الـطــوعـيـ
كانـوا من الذكـور وألف و 817من

اإلناث وألف و 120من األطفال).
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ـنــظـمــة سـاعـدت في مـضـيــفـا ان (ا
الــعــودة الــطــوعــيــة لـ 3آالف و666
مـهــاجـرًا كــانــوا يـقــيـمــون في جـزر
شـمال شـرقي بحـر إيـجة كـما تـلقى
ـهــاجـرين نـحـو  4آالف و 270من ا
ــســاعــدة لــدعم إعــادة الــعــائــديـن ا
إدمــــــاج أكــــــثــــــر اســــــتــــــدامــــــة في
مــجــتــمــعـاتــهـم احملـلــيــة). واوضح
شورة غادرين تلقوا ا التقرير أن (ا
ــتـــعــلــقــة بــالـــعــودة إضــافــة إلى ا
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ـنــظـمـة الـدولـيــة لـلـهـجـرة أعـلـنت ا
امس عودة اكـثر من  4آالف مهاجر
عراقي طـوعا من اليـونان الى الـبلد
ـاضية من خالل السـنوات الثالث ا
ضمن نـحو  17ألف مهـاجر من 83
جنـسية اخـتاروا العـودة طوعًا إلى
ـنـظـمة بـلـدانـهم األصـلـيـة. وقـالت ا
فـي تــــقــــريــــر  أن (ألــــفــــاً 16و954
مهـاجراً اخـتاروا الـعودة طـوعًا من
اليونان إلى بلـدانهم األصلية خالل
ثالث ســنــوات مـن حــزيـران 2016
حــتى  28آب  2019 مــوضــحــة إن
ـهاجـرين من باكـستـان بلغ4 (عدد ا
آالف و 292مهاجـراً تصدّرت قـائمة
تــضم  83جــنــســيـــة عــادت طــوعًــا
نـظمة الـدولية لـلهجرة سـاعدة ا
ثـم مـن الــــــــــعـــــــــراق  4آالف و187


