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قاعد ال " 32لليسار اجلمهوري ومع ا
الــكــاتـــالــوني" احلـــزب اآلخــر الــكـــبــيــر
ـقـاعـد االربـعـة ـطـالب بـاالســتـقالل وا ا
حلــزب "تــرشــيـح الــوحــدة الــشـــعــبــيــة"
الــيــسـاري الــصـغــيــر بـاتت تــتــوافـر له
االكــثــريــة الـضــروريــة لـلــحــصــول عـلى
تـــرشــيح جـــديــد (70 صــوتـــا من اصل

.(135
لـكـن الـطـريق مـزروعــة بـالـعـقــبـات لـهـذا
ـــقـــال الـــذي قـــد يـــتـــعــرض الـــرئـــيس ا
لالعــتــقــال مــا ان تــطــأ قــدمــاه األراضي

األسبانية.
ـكن ترشـيحه يـتعـ عليه اوال وحتى 
الـــتـــأكــد من ان لـــديه حـــلــفـــاء في اطــار
"مـكتـب الرؤسـاء" االسـتـراتـيـجي جمللس
الـنـواب الكـاتـالـوني الـهيـئـة الـتي تـقرر
جــدول األعــمــال وتـســهــر عــلى احــتـرام

القانون.
ـكـتب الـسـبب بـسـيط: يـجب ان يـوافق ا
ـرشح للـرئاسـة برنـامجه على أن يـقدم ا
عن بـعـد من بـروكـسل وان يـنـتـخب من

دون ان يكون موجودا.
ـطالـبـون بـاالسـتقالل لـذا ال يسـتـطـيع ا
حــتى االن االعـتــمـاد عــلى اصــواتـهم ال
 70الن ثمانية منهم في السجن او في

اخلارج ومنهم بوتشيمون.
ــتــوقع ان يــتــغــيـر الــوضع ولــيس من ا
بسـرعة: فـقضـاة احملكـمة الـعلـيا اعـلنوا
رفــضــهم طـلـب نـائب الــرئــيس الــسـابق
ــســجــون قــرب اوريــول يــونــكــيــراس ا
مـدريــد بـاالفـراج عــنه حـتى يــتـمـكن من

ـارسـة حـقه في تـمـثـيل الـكـاتـالـونـي
الذين انتخبوه.

طـالبون بـاالستقالل وفي حكم اعتـبره ا
قــاســيــا جــدا أعــدت احملـكــمــة حــجــجـا
تـسـتـطـيع تـطبـيـقـهـا عـلى جـمـيع الـقادة

طالب باالستقالل. سجون ا ا
وفي حـالـة يــونـكـيـراس بـررت احملـكـمـة
قـراراها بـاخلـشيـة من الـتكـرار مـعتـبرة
ان ال شيء يـــفــيــد انه تـــراجع عن اعالن
لالســتــقـالل من جــانب واحــد يــتــضــمن
"حـــــلـــــقـــــات جـــــديـــــدة من الـــــعـــــنف او

االضطرابات".
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ـطـالـبـ بـاالستـقالل لـذا يـتـعـ عـلى ا
تنظيم صفوفـهم حتى يتراجع ستة على
االقل من ثمانية نواب في السجن او في
ــصــلــحــة نــواب آخــرين عــلى اخلــارج 
لـــوائــحــهم... او تــأمـــ حــيــاد حــلــفــاء
ــــوس (يـــــســــار مــــتـــــطــــرف) في بــــود
شـتركـة" التي كاتـالـونيـا و"كاتـالونـيـا ا
تمـلك ثمـانيـة مقـاعد وتـتصـدى لسـياسة

مدريد.
في كل احلاالت يفترض ان يتخذ القرار
ــبــدأ في مـوعــد اقــصـاه 17 من حــيث ا
كــانـون الـثــاني/يـنــايـر عـنــدمـا يـنــعـقـد

ان الكاتالوني للمرة االولى. البر
ويتع على بوتشـيمون بعد ذلك ايضا
تبـديـد الشـكـوك لدى فـريـقه وخصـوصا
في اطـار حـزب الــيـسـار اجلـمـهـوري في

كاتالونيا.
وقـــــال مــــصـــــدر فـي حــــزب الـــــيـــــســــار

{ بــــرشــــلــــونــــة (أ ف ب) - يــــتــــمــــتع
طالبون باالستقالل بأكثرية نظرية في ا
ان الكاتالوني تتيح لهم تولي حكم البر
نـطقـة لكن يـتعـ علـيهم من اجل ذلك ا
تـرشـيح رئيـس فيـمـا ال يـزال مـرشـحهم
الـطـبـيـعي كـارلـيس بـوتـشـيـمون يـواجه
كـثـيــرا من الـعـقـبـات الــتي يـتـعـ عـلـيه

تخطيها للعودة من بلجيكا.
ـطـالب وتـمـحـورت كل حــمـلـة الـرئـيس ا
ـنـطقـة والذي اقـالته مـدريد باسـتقالل ا
وتوجه اواخر تشـرين األول/اكتوبر الى
بروكـسل قبـيل اتـهامه بـ "الـتمـرد" حول
فـكـرة واحدة هـي العـودة الى احلـكم من

الباب الواسع.
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وخالل دعـوته النـاخـب الى الـتـصويت
لالئحـته "مـعا من اجل كـاتـالونـيا" خالل
ــنـــاطق في  21كـــانــون انـــتــخـــابـــات ا
األول/ديسـمبـر طـلب منـهم بوتـشيـمون
ان يثـبتـوا حلكـومة مـدريد انـهم وحدهم
الذين يخـتارون قادتـهم وان يستـعيدوا
بـــذلك "كــرامـــتــهم" الـــتي داســهـــا "قــمع"

مدريد.
وكان رئيس احلكومة االسبانية ماريانو
ــنـطـقــة حتت الـوصـايـة راخـوي وضع ا
بـعــد اعالن االســتـقالل من جــانب واحـد
ــانـــهــا في 27 الـــذي صـــوت عــلـــيه بـــر
تــــشــــرين االول/اكـــــتــــوبــــر وحل هــــذا

ان داعيا الى تلك االنتخابات. البر
طاف حـصلت الئحـة بوتشـيمون وفي ا
ـان ال .135 على  34من مـقـاعــد الـبـر
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كارليس بوتشيمون

افضت االنتخـابات الى فوز ميركل
لــكـنــهـا اضــعــفـتــهـا وبــات هـامش

ناورة لديها ضيقا. ا
واخـــفــــقـت مــــيــــركل في تــــشــــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر في الـتـوصل الى
ارضــيــة تــفــاهم مـع دعــاة حــمــايـة
. ولـتـشـكـيل الـبـيـئــة والـلـيـبـرالـيـ
سـلـطـة تـنفـيـذيـة تـمـلك اغـلـبـية في
مــجـلس الــنــواب لم يـعــد امـامــهـا
سوى الـتـحالف مـجـددا مع احلزب
ــوقــراطي وهــو االشــتــراكي الــد

فضل لديها. احلل ا
ــان في وتـــشـــكك غــالـــبـــيــة مـن اال
جـــدوى مــــواصـــلـــة حتـــالف حـــكم
ستمرة مرت خالل والية ميـركل ا
ـئة منذ  12عامـا. ويـعتـبر  52با
ان انه "لـيس جيـدا جدا" او من اال
"سيـئا" كـما كـشف استـطالع للرأي

نشرت نتائجه هذا االسبوع.
امــــــــــا احلـــــــــزب االشـــــــــتــــــــــراكي
ــوقـراطي فـهـو مــنـقـسم حـول الـد
اخلـــطــوات الــواجب اتـــبــاعــهــا اذ
يفضل كثيـر من اعضائه البقاء في
ة التي حلقت عارضة بعـد الهز ا

بحزبهم في االنتخابات.
وهم يـــخــشــون ان يـــواجه احلــزب
تــهـــديــدا لــوجــوده كــمــا حــدث في
فـرنـسـا فـي حـال مـشـاركـة جـديـدة

مع احملافظ في احلكومة.
وقـالت ريتـشل تـاوسـندفـرويـند من
اجملموعة الفكـرية "جرمان مارشال
فـانـد" في حتـلـيل ان "االشـتـراكـي

ايــام "بــتـفــاؤل" يــتــوقع ان جتـري
ـنــاقـشـات في اجــواء من الـتـوتـر ا
ـتعلقة خصوصا بشـأن السياسة ا

بالهجرة.
سيحي وكان االحتاد االجتماعي ا
احلــــلـــــيف الـــــبــــافـــــاري لالحتــــاد
ـســيـحي بــقـيـادة ـوقـراطـي ا الــد
مــيـركل طــالب في االيــام االخــيـرة
بالتـشدد حيال الـالجئ في البالد
بــيــنــمـا يــريــد احلــزب االشــتـراكي
ـــوقــراطي تــلـــيــ شــروط لم الــد
الـــشـــمل الــــعـــائـــلـي. وقـــال زعـــيم
ــســـيــحي االحتـــاد االجــتـــمــاعـي ا
هورست سيهـوفر عند وصوله الى

شاورات "يجب ان نتفق". ا
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وكــتــبت صــحــيــفــة "دي فـيــلت" ان
ـوقـراطي احلـزب االشــتـراكي الــد
كن ان يتـفاهم بسـرعة مع حزب "
ـــوقـــراطي مـــيــــركل االحتـــاد الـــد
ـــــســـــيـــــحي لـــــكـن مع االحتـــــاد ا
سـيحي سيكون االمر االجتماعي ا

صعبا".
ويــــفـــتـــرض ان يـــخـــوض احلـــزب
سيحي انتخابات في االجتماعي ا
ــــكن ان مــــعــــقــــله في اخلــــريف 
ـطـلـقة مع يـخـسر فـيـهـا غـالبـيـته ا

صعود اليم القومي.
وقالت "دي فيلت" انه لهذا السبب
تــــبـــــدو فــــرص الــــتــــوصل الى اي
تـــســـويـــة مع احلـــزب االشــتـــراكي

وقراطي "شبه معدومة". الد

دهوك
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اجلمـهوري في كاتـالونـيا لـفرانس برس
اخلمـيس "ال نعـرف كيف يـنوي (الـنواب
على الئحة بـوتشيـمون) فعل ذلك ما اذا
كـــانــوا ســيــأتــون أم ال لـــكن الــطــريــقــة

علوماتية+ تبدو لنا غريبة جدا". +ا
ـــعـــلق في وكــتـب انـــريك جـــولـــيــانـــا ا
ـتخصص في صحـيفة "ال فـانغـارديا" وا
الــسـيــاسـة الــكـاتــالـونــيـة اجلــمـعـة ان
ــطـــالــبــ ــنــافـــســة بــ احلـــزبــ ا "ا
بـاالسـتـقالل (حـزب بـوتـشـيـمـون وحـزب
اليسار اجلـمهوري في كاتـالونيا) تزداد

حدة".
لــكن اذا كــان ال يـزال قــادرا عــلى جتـاوز
ـشـاكل التـنـظيـمـية هـذه االنقـسـامات وا

WLOI  dš¬ —UON½≈ ≤∞±∏

…—UC(«Ë WO½U ½ù«

دون ان ادخل في سجال ثوري مع الذات وبدون اي مقدمات نارية كتلك
التي ابـدأ بهـا قـصائـدي ومـقاالتي فـأن عام 2018 لن يكـون افضل من
عام 2017 هنـا مربط الـفـرس وهنـا وضـعت يدي عـلى االلم وهـنا يـكمن
اجلرح الـكبـير ومن يـخرج ويـهل على الـبشـرية بـخطـاب اوله يبـدأ باألمل
ويـنـتـهي اخـره بـاحلـلم فـهـذا ضـرب من اجلـنـون وكـذب وافتـراء وضـحك
على قـلوب وعـقـول البـشر فـعام 2017 لم يخـرج من جـعبـته سـوى الدم
والدمـار واجلـوع وهو كـان امـتدادا طـبـيـعيـا لـرفيـقه الـسابق 2016 وما
نـطق والـواقع واحلـدث يكـشف عن خـفـاياه قبـله 2015 و 2014 اذن ا
واسراره ان عام 2018 سيكـون جسـرا للـتواصل ب االعـوام السـابقة
ـر فـوق هـذا اجلـسـر سـوى الدم والـدمـار واجلـوع فـبـنو والالحـقة ولن 
البشر لن يجتمعـوا على طاولة واحدة ولن يقوموا بـتأدية طقوس الغفران
ستحيل ان يسلكوا طريقا معتدال ونهجا مثاليا لنسج خيوط حياة ومن ا
افضل فـعام  2018 قادم وهو عـبارة عن وعـاء خالي بال روح لـيس فيه
اي شـوائب ورواسب لــكن بـنــو الـبــشـر ســيـصــنـعــون من ال شيء اعـظم
الـهــزائم واالنـتــكـاسـات والــتي سـتــصـنف من وجــهـة نــظـرهم عــلى انـهـا
اجنـازات ومالحم وانـتـصارات لـكـنـهـا في احلـقـيـقـة ال حتـمل اي مـفـهوم
ت بـتـأريخ نـقاء احلـضـارة ورقي االنـسـانـية فكـري وفـلـسـفي واخالقي 
ـا فيه يـنضح وبـالتالي لن يـتغـير شيء سـوى رقم وهذا الرقم فكل اناء 
ما هو اال انـهيار اخـر لقيـمة االنسـانية وحتـطيم لذات احلـضارة فالـبشر
بطـبـيعـتـهم قوم غـريب عـجيب فـيـهم اجمل الـصـفات وفي الـنـصف االخر
يحـمـلون طـبـاع سـيئـة ال يـتخـيـلهـا الـعقـل احلر فـاحلـرب والقـتل والـدمار
واجلوع والـفـقر وانـعـدام التـعـليـم والوعي وضـيـاع قيـمـة الفـكـر والثـقـافة
واندثار معالم التـطور والتمدن وغيـرها ما هي اال صفات يحـملها البشر
وما خفي كان اعظم وهم ذاتهم الذين يقولون ويـعيدون ويهللون ويطبلون
للمـأسي والكوارث الـتي صنعـوها ففي عام 2017 ا جاعت واجساد
بريئة رحلت واراض شاسعة دمـرت وصواريخ هدمت ودخان قنابل نحر
االنـفـاس وفـقـراء مـاتــوا قـهـرا وكـادحـ واجـهــوا رعب الـبـطـالـة وازمـات
وهمية وقـضايا مصـطنعة وأمـور مفتـعلة حطـمت دول وشعوب فكل شيء
ـنـطق وكل شيء سـلك طـريـقا مـعـكـوسا واحلـقـيـقـة ضاعت سار عـكس ا
واجلهـل تفـشى وبـ بـاحث عن اخلـبـز ونـائم على احلـريـر انـفـرد الـعالم
بالعزف وحيدا وخـرج عن سرب كل الشرائع والقـوان فاألرهاب يسرح
ـرح في ارجـاء االرض ويـتالعب بـأرواح ومــصـائـر الـبـشـر اي كل مـا و
دار في 2017 عـبـارة عن كـوارث ومــأسي صـنـعـهـا االنــسـان بـجـبـروته
ستحـيل ان يحمل 2018 اخلير بطغـيانه بدكـتاتوريته بـجنونه اذن مـن ا
للبـشريـة واحلضارة فال خـير فيـه ألن سابقه لم يـأتي باخلـير هنـا يخرج
بـادىء والـقـيم اصبـحت حـبـرا على ورق و العـقل احلـر عن صـوابه فـا
ـفاهـيم احلـقـد والكـراهـيـة كـوسائل خلـلق بـؤر شـاسـعة من االستـعـانـة 
الصـراعـات التي ال حـصـر لهـا فـالعـالم الـيوم يـغـلي على
صفيح ساخن وبات اللهب ساطعا للقضاء على كل
شيء واي شيء فـــفي عـــالـم تــســـوده لـــغـــة الـــقــوة
ـكن ان يـحـمل اعـوام مـفـعـمـة بروح ـصـالح ال  وا

الفرح والسعادة والرفاهية .
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ðحـتى يـعـاد انــتـخـابه رئـيـسـا في نـهـايـة

طاف فمن سيتولى قيادة كاتالونيا?. ا
ورد مصدر في حزبه ان "بوتشيمون قال

انه اذا ما  ترشيحه فسيعود".
لكن ألن يعتقل على الفور?

ـصـدر "اذا حـضر وبـدوره تـسـاءل هـذا ا
الـى قـصــر جــنــرالـيــتي (مــقــر الـســلــطـة
التنـفيذيـة الكاتـالونيـة) محاطا ب 500
رئـيس بـلـديـة يـؤيـدونه فـهل سـتـعـتـقـله

احلكومة االسبانية فعال"?
واضــــــاف "فـي اي حــــــال اذا جـــــاء و
اعتقاله فـلن تبقى سـلطة تشـريعية ولن
جتــرى انـتــخــابـات جــديــدة خالل ثالثـة

اشهر".

Â«bD∫ ناقلة النفط التي ترفع العلم البنمي سانشي وهي تشتعل بعد اصطدامها بسفينة شحن في الص «

{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - يــــــتـــــــوجه
ـانويل ماكرون الرئيس الـفرنسي ا
امس االحـــد الى الـــصـــ في زيــارة
تـستـمـر ثالثة ايـام يـأمل خاللـها في
تــعـزيــز الــعالقــات مع الـرئــيس شي
جـيـنبـيـنغ وبـنـاء حتـالف في مـلـفات

عدة.
واعـلن مـكـتب الـرئـيس الـفرنـسي ان
ماكـرون سيـسعى خالل زيـارته التي
تـــبــدأ االثـــنــ الـى اقــامـــة "شــراكــة
استراتيجيـة" مع بك خصوصا في
ناخية. مكافحة االرهاب والتبدالت ا
وتأمل فرنسا خصوصا في ان تعمل
بــكــ مــعــهـا لــلــعب دور حــاسم في
تطبيق اتفاق باريس حول التغيرات
ــنـاخـيــة بـعــد انـسـحــاب الـواليـات ا
تحدة منه. والـص هي اكبر دولة ا
مسببة للتلوث في العالم لكنها اكبر
بـلــد مـسـتـثــمـر في تـقـنــيـات الـطـاقـة

النظيفة ايضا.

وقال ماكرون خالل االسبوع اجلاري
ان الـصــ تـلـعب دورا اســاسـيـا في
تــخــفـيف حــدة االزمــة الـنــاجــمـة عن
الـبرنـامج الـنووي لـبـيونغ يـانغ بـعد
الــتــصـــعــيــد الــكالمي بــ الــرئــيس
االمــيــركي دونــالــد تــرامب والــزعــيم

الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.
وقــالت احملــلـلــة فــالــيـري نــيــكـيه ان
"القـيـادة الصـيـنيـة تطـمح الى اقـناع
الـرئـيس الـفـرنـسي بـالتـمـوضع +في
الـوسط+ في عـدد مـن الـقـضـايـا مـثل
كــوريـــا الـــشـــمــالـــيـــة والــدفـــاع عن
ــوقف الــذي يـزداد +احلــوار+ ضــد ا
ــــتــــحـــدة عــــدائــــيــــة لــــلــــواليــــات ا
وبـــاالعــتــراف ضــمــنـــا في خــيــاراته

نطقة". تقدم في ا وقع الص ا
وسيـطـلب ماكـرون من الـص ايـضا
دعم قــوة مــجـمــوعــة الــسـاحـل الـتي
تـــــضم قــــــوات من مـــــالـي وتـــــشـــــاد
وبــــوركـــيــــنــــا فـــاســــو والــــنـــيــــجـــر

ومـوريــتــانــيـا ومــهــمــتــهـا مــقــاتــلـة
اجلهادي في منطقة الصحراء.

وقد اصبـحت الصـ شريكـا جتاريا
اساسـيـا الفريـقيـا حيـث بلـغت قيـمة
استثماراتها 31,6 مليار دوالر عام
2016 موظفة في مشاريع لسكك

حـــديـــد وطـــرق ســـريـــعـــة ومـــرافىء
ومـحـطـات لــتـولـيـد الـكـهـربـاء. وهي
تشكل جـزءا من شبكـة واسعة لـلنقل
يأمل الرئيـس الصيني في تـطويرها
في اطـار مــبـادرة حتــمل اسم "حـزام
واحد طريق واحد" لتحفيز التجارة.
وزيـــــارة الـــــدولـــــة هـــــذه هي االولى
لرئيس اوروبي الى بك منذ مؤتمر
احلـــزب الـــشـــيــوعـي الــصـــيـــني في
تــشــرين االول/اكــتــوبــر الــذي عــزز
ســــلـــــطــــة شي مـع بــــدايـــــة واليــــته

الرئاسية الثانية.
وكانت الصـ اشادت بـقرار باريس
اختـيارهـا لتـكون اول دولـة آسيـوية

يــــقــــوم بــــزيــــارتــــهــــا. وقــــال وزيـــر
اخلـارجـيـة الــصـيـني وانغ يي خالل
االسبوع اجلاري "نأمل ان تعزز هذه
ـتـبـادلة الـزيـارة الثـقـة الـسـيـاسيـة ا
والـــتـــواصل االســـتـــراتـــيــجـي" بــ
البـلـدين. ويـرافق ماكـرون وفـد يضم
أكثر من خمس رئـيس شركة بينها
"أكــــــــور-أوتــــــــيـل" و"ال في ام اش"
و"ايرباص"و"أريـفا" و"سافران" و"بي

إن بي باريبا".
WO−Oð«d²Ý« œuIŽ

وقــــال مــــســـــؤول "ســــنـــــوقع عــــددا
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــا مـن الـــــعـــــقــــود
" عقدا االستـراتيـجية نـحو خـمسـ
تـــشــــمل بــــيع طــــائـــرات ايــــربـــاص

ومحركات سافران للطائرات.
وجتـري مـجـمــوعـة "اريـفـا" الـنـوويـة
ايـضا مـفـاوضـات البرام عـقـد القـامة

شعة. عاجلة النفايات ا موقع 
وتدفع فرنسا بـاجتاه إعادة التوازن

. ومع للـعالقات الـتجـارية مع الـص
رتـبة الـثانـية ب ان الصـ حتتل ا
ــصـــدرة الى فــرنــســا فــهي الــدول ا
رتـبـة الـثامـنـة بـ الدول تـأتي في ا
ـسـتـوردة مـن هـذا الـبـلـد. وهـذا مـا ا
ــيــزان يـــجــعل قــيــمــة الـــعــجــز في ا
التجـاري ب البـلدين البـالغة قـيمته

. 30 مليار يورو في صالح الص
وقال مسؤول في االليزيه ان "باريس
تــنــوي الــســعي الى اعــادة الــتـوازن
الـية ودخول الـسوق فـي اخلدمـات ا
ـــصــارف مــثـال" بــيـــنــمـــا تـــتــطـــلع ا
الفـرنـسيـة الى الـوصول الى الـسوق

الصينية التي تشهد انتعاشا.
ويـــنــوي مـــاكـــرون وشي االعالن عن
صنـدوق اسـتثـمـاري فرنـسي صـيني
ساعدة الشركات بقيمة مليـار يورو 
تـوسطـة الفرنـسيـة خصـوصا على ا

. التمركز في الص
يبـدأ الرئـيس الـفرنـسي الذي تـرافقه
زوجـته بـريـجـيت زيـارته في مـديـنـة
ســـيــان بــشـــمــال الــصـــ الــتي قــال
سـؤول في االليـزيه انـها "رمـز مهم ا
كــونــهـا مــهـد احلــضــارة الـصــيـنــيـة

." ونقطة بداية طريق احلرير القد
وسـيــزور اوال مـوقع اثـري لــتـمـاثـيل
احملـاربــ الـتي اخــرجت من ضـريح
االمــبــراطــور تــشــ شي هــوانغ تي
(حـــــــــكـم من 221 الى 210 قـــــــــبل
ــيالد) ثـم ســيـلــقـي خــطــابــا حـول ا
مــســـتــقـــبل الـــعالقـــات الــصـــيــنـــيــة

الفرنسية.
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ويتـوقع ان يبرم اتـفاقـا نهائـيا حول
تنـظيم مـركز بـومبـيدو للـفن احلديث

معرضا موقتا في شنغهاي.
واخــــيـــــرا ومع وصــــول مـــــاكــــرون
االثن سـتطرح في مـكتبـات الص
ـترجـمة الى الـصيـنية من النـسخة ا
كتابه "ثورة" الـذي نشره عام 2016
ويتضمن رؤيته لفرنسا. على صعيد
اخـر اعـلـنت احلـكـومـة الـصـيـنـيـة ان
ناقـلة نـفط ايـرانيـة احتـرقت وما زال
ــكــون من 32 شــخــصـا طــاقــمــهــا ا
مفقودا في بحر الص الشرقي بعد

اصطدامها بسفينة شحن صينية.
وقــالت وزارة الــنــقل الــصــيــنـيــة في
بيان ان نـاقلـة النفط "سـانشي" كانت
حتمل  136الف طنـا من احملروقات
"اشتعـلت بالكـامل" اثر احلادث الذي
وقع الـسـبـت نـحـو الـسـاعـة 20,00
 12,00)ت غ) على بعد حوالى

300 كلم عن الساحل.

واوضـــــحـت الـــــوزارة انـه "حـــــوالى
الساعة والـواحدة بتوقـيت غرينتش
كان احلريق مستمرا في ناقلة النفط
العـائمـة بينـما شـوهدت بـقع نفـطية
ــيـاه" بــدون ان حتـدد عـلـى سـطح ا

حجم التسرب النفطي.
واوضحت ان طـاقم نـاقلـة الـنفط من

 32شخصا هم  30ايرانيا
وبنغالدشـي اثـن ما زال مـفقودا.

وقالت ان عمليات االنقاذ تتكثف.
امـا سـفيـنـة الـشـحن الـصيـنـيـة فـقد
قالت الوزارة انها "لم تصب باضرار
تعرض امنـها للخـطر" الفتة الى انه
 انقاذ طاقمها. ووقع احلادث على
بعد حوالى 160 ميال بحريا (300
كلم) شرق مصب نهر يـانغتسي غير
الـبـعيـد عن مـديـنـة شنـغـهـاي بـشرق

 . الص
وظــهــرت في لــقــطــات بـثــتــهــا قــنـاة
الــتـلـفــزيـون احلــكـومـيــة الـصـيــنـيـة
السفينة وهي تشـتعل وتلفها اعمدة

من الدخان الكثيف.
وارســـلت الـــســـلـــطـــات الـــبـــحـــريـــة
الـــصــيـــنــيــة ثـــمــاني ســـفن من اجل
عمليات البحث واالنقاذ التي تشارك

فيها كوريا اجلنوبية ايضا.
وقالت وكالة انباء الص اجلديد ان
ســـيـــول ارســـلـت ســـفـــيـــنـــة خلـــفـــر
السواحل وطائرة للمشاركة في هذه
الـعمـلـيات. ونـاقـلـة النـفط "سـانشي"
تـرفع الــعـلم الـبـنـمي ويــبـلغ طـولـهـا
274 مترا. وكانت متوجهة الى

كوريـا اجلنـوبيـة لتـسلـيم شحـنتـها
كما ذكرت وزارة النقل الصينية.
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وقـــال الــنــاطـق بــاسم وزارة الـــنــفط
االيرانـيـة كسـرى نوري ان الـسـفيـنة
تـملـكـها الـشـركـة الوطـنـية االيـرانـية
لـنـاقالت الـنــفط الـتي تـديـر اسـطـول

الناقالت االيرانية.
واضاف ان "شحنتها كانت منتجات
نـفـطيـة تـعـود الى الـشركـة الـوطـنـية
االيرانية للنـفط ومرسلة الى الشركة
الكورية اجلنوبية +هانوا توتال+".

و"هــانـــوا تــوتـــال بـــروكــيـــمــيـــكــال"
مـجـمـوعـة مـشـتـركـة بـ الـفـرنـسـيـة
"تـــوتــــال" واجملـــمــــوعـــة الــــكـــوريـــة

اجلنوبية "هانوا".
اما سـفيـنة الـشحن الـصيـنيـة فترفع
علم هونغ كـونغ وتنقل 64 الف طنا
ـرسـلة الى من احلـبوب االمـيـركـية ا
اقــلــيم غـوانــدونغ بــجــنـوب الــصـ

حسب وزارة النقل الصينية.

يجب أنْ نسـتعد لـلتغـيير الـذي يبـشرُنا بهِ الـرجل منذ أول يـوم جلس فيه
عـلى الـكـرسي ومـا زال يــكـرر الـبـشـارة ويـعـمل جــاهـداً مـتـعـبـاً كـجـولـة
تعب الـوسنان في ليلة شتـاء باردة!  ماذا نفعل لنكون نفرد ا احلارس ا
ـغـفلـ نـعـزلهم عـن الوظـيـفة ة االسـتعـداد? نـفـصل احلمـقى وا على أهـبـَّ
ا لـديهم من نفوذ وثروات وينـقضونه بتظلم العامة. سيطـعنون بالقرار 

سؤول األعلى أو عن طريق قضاء اإللغاء.   إلى ا
غـفـلـ عن غـيـرهم ونـتوقـف عن منح ـيـز احلـمـقى وا ماذا نـفـعل إذن? 
ن يدفع الثمن سواء كان الثمن عدَّاً أو بشفاعة رئيس احلزب ناصب  ا
أو رئـيـس الـعــشــيـرة!  كـلُّ من يـهــدم وطــنـاً لــيــمأل بــطـنـهُ وبـطــون أبــنـائه
وأصـهـاره هـو أحــمق بـاتـفـاق عــلـمـاء الـعـالَـم الـقـد واحلـديث ألنَّ هـدم
الوطن سيـنجـرُّ علـيه وسيجـد نفـسه وأهله في حـربٍ أهليـة أو معـلَّقاً في

مشنقة كصدام والقذافي أو سجيناً كمبارك.  
في أبـسط وأســرع قـاعـدة اخــتـبــار عـرفـته الــبـشـريــة لـتــمـيـيــز احلـمـقى
ا ال يعقل فإن صدَّق فال عقلَ له! غفل عن العقالء: حَدثْ الـعاقل  وا
كن التعايش مع الفـساد في األجهزة األمنية! العبارة فإنْ قال قائل: ال 

 : تتكون من شَقَّ
كن التعايش.  1- ال 

2- الفساد في األجهزة األمنية. 
ونـسـتــنـتجَ انـعــدام الـفـسـاد فـي األجـهـزة األمـنــيـة ألنَّ الـتــعـايش حـيـاة
عـنى: ال تـوجـد حيـاة بـوجود الـفـساد فـي األجهـزة األمـنيـة. وهـا نحن وا
ـكن أنْ نـعـيش ونـتـنـفس ونـأكل ونـضـحك ونـنـام ومـا دمنـا أحـيـاء فال 

يكون هناك فساد في األجهزة األمنية! 
يا إلهي كـيف أصدق هذا الـكالم? هذا الـعراق العـظيم! بلـد احلضارات!
ـنـاضـلـون كـيف يـرضـون بـوجـود هـذه األحـزاب الـعـظـيـمـة ورؤسـاؤهـا ا
ـاذا ال يـحـاربونـه? كيف لـم يسـمـعـوا بـحـديث (ال يؤمـن أحدكم الفـسـاد? 
ـدُّ لَهُ يد يـبات شـبـعـان وجـاره جـائع) أو مـقهـور أو مـظـلـوم ال يـجـد مَنْ 
العون ونصف الـبلد حتت خط الفـقر! هؤالء الذين جـاهدوا ضدَّ أشرس
طاردة وكـلهم أو أكثر من األنظمة االسـتبداديـة وتعرضوا لـلمالحقـة وا
نصـفـهم يـعود نَـسـبـهم إلى آل البـيت عـلـيـهم سالم الله الـذين اشـتـهروا
بـأنَّهم يـؤثـرون عـلى أنـفـسـهم ولـو كـان بهـم خَصَـاصَـة وفـقـر واشـتـهروا
بالـعزلـة الـتامـة أو مقـارعة الـظـالم هذا الـبلـد الـذي قال اخملـتار (الـعراق
ـنـطـقـة أمنـاً واسـتـقـراراً) وكـيف ال يـكـون? وفـيه أكـبـر جـيش أكـثـر دول ا
وأكـبر جـهـاز شـرطـة وأكـبـر األجـهـزة األمنـيـة سالحـاً ومـرتـبـات ونـفـقات
نـطقـة أمنـاً واستـقراراً ثم ونثـريات وجتـهيـزات! كيف يـكـون أكثـر دول ا

يوجد فيه أجهزة أمنية فاسدة? 
يا لـلـمـصـيبـة! كـيف نـصـدق هـذا الكالم?  لـكن من هم األجـهـزة األمـنـية?
اخملابـرات واألمن الـوطـني فقط? أم اجلـيش والـشـرطة احملـلـية والـشـرطة
االحتادية وقوات السوات ومكافحة اإلرهاب ومـكافحة التهريب ومكافحة
اخملـدرات ومـكـافـحـة مـا أعـرف شـنــو وألـويـة احلـشـد الـشـعـبي وقـوات
اجليش وأفـواج وألـويـة احلمـايـات اخلاصـة وغـيـرها من أنـواع اجلـهات
ـنــتــشـرة في كل مــكـان فـي األزقـة الــضـيــقـة في الــشـوارع ـســلـحــة ا ا
الرئيسة والفرعية في احملالت الشعـبية في الطرق اخلارجية والداخلية
سـتشـفـيات ومـحطـات التـعبـئـة إنهم في كل مـكان واحلـمد على أبـواب ا
البس عـيـنـهـا يـعـني الـزي مـوحد لـلـجـمـيع وفق لـله.... كـلـهم يـرتـدون ا
قاعدة البـس ما يعجـبك! وقد رأيت مسـلَّحا يـرتدي كل الشـعارات احلمر
واخلضـر ويحـمل اربع رمـانات يـدويـة ويحـمل سكـيـناً أمـريكـيـاً وخنـجراً
ـرُّ به مـحـلي ومـنـظـاراً أمـريـكـيـاً غـالي الـثـمن هل هـذا جـنـدي ? كـيف 
الزم وال ـرُّ آمــر الـفــصـيل الــسـيـد ا الـقــائـد - وألنَّه مــشـغـول - كــيف 

بهرجة? مَنْ يجرؤ أنْ يقول له:  لونة ا يحاسبه على أزيائه ا
يا سيـدي اجلندي ال شيء يـنقصك غـير مُنبـه سيارة أو منـبه باخرة? من
األجهزة األمنية ال تكاد تـعرف س من صاد!  وبعد كل هذا وكل هذه
نـطقة أمناً? وبعد كل النفقات العـظيمة كيف ال يكـون العراق أكثر دول ا
هذا نكتشف بعد 15 سنة وجود فساد في األجـهزة األمنية? ولكن كيف
يكون الـفساد فـيهـا? بإطالق سراح اجملـرم والـتحفظ عـلى األبرياء إلى

أنْ يدفعوا الثمن? ال ال ما معقولة! 
كيف يـحدث هـذا في بـلدي? هـذا الشـعب الـعظـيم يسـتـحق حيـاةً أفضل
بـتـرك مـحـاوالت فــرض الـسـيـطـرة والـتــشـديـد عـلـيــهـا سـواء عـلى نـقـاط
التفتيش في الشوارع أو صالحيات احملافظ وتأسيس
تحدة والواليات تحدة كمـا في اإلمارات ا األقاليم ا
تحدة هذا الشعب العظيم يستحق حياةً أفضل ا
ـــتــلك هــذه خــاصــةً وهـــو يــعـــيش بــ نـــهــرين و

عدنية! الثروات النفطية وا

البــرام االتــفـــاق. لــكن ال شيء يــدل
عـلى انـهم سـيتـبـعـون قـيـادتهم في
شـاركة في حـكومة حال اوصت بـا

جديدة مع ميركل.
وفي هــذه احلـــالــة لن يــكــون امــام
ميركل اي خيار آخـر سوى تشكيل
حـكومـة اقـلـية قـدرتـهـا على الـبـقاء
ستشارة مشكوك فيها وتـرفضها ا
حــتى اآلن. وهــنــاك خـيــار تــنــظـيم
انتخابات جـديدة لن يستفـيد منها

تطرف. سوى اليم ا

لــكن االحـزاب مــتـفــقـة عــلى نـقــطـة
واحـــدة هي الــتــزام مـــفــاوضــيــهــا
ــشـاورات الــصـمت حــتى نـهــايـة ا
اخلــمــيس كــمـا ذكــرت مــجــلـة "در

شبيغل".
وهـــــذا االتـــــفــــــاق هـــــدفـه جتـــــنب
الــفـوضى في الــتـصــريـحــات الـتي
ـــــشـــــاورات بـــــ حــــــدثت خـالل ا
احملـافـظـ ودعــاة حـمـايـة الـبـيـئـة
والــلـــيـــبـــرالـــيـــ وســـاهـــمت في

افشالها.

ــــوقـــــراطــــيـــــ في وضع ال الــــد
يحسدوا عليه". لكن اذا تمكنوا من
فـرض وجـهـات نـظـرهم خـصـوصـا
حـــــول اصـالح اوروبــــــا فــــــاالمـــــر
يـسـتـحق الــتـحـالف مع مـيـركل من

جديد على حد قولها.
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وقد اعـلن شولـتز الـرئيس الـسابق
ـان االوروبي انه مـوافق على للـبـر
االفـكار الـفـرنسـيـة الصالح منـطـقة
اليورو مع انشاء مـيزانية اوروبية
ووزيــر مـال لــلـمــنـطــقـة وهي
نــقــاط تـلــقــاهـا فــريق مــيـركل

بفتور.
وكتـبت صحـيفـة "دي تسايت"
االســبــوعــيــة من جــهــتــهـا ان
اتـــفـــاقـــا مـع االشـــتـــراكـــيـــ

وقـراطـيـ "مهم لـلـبـقاء" الـد
ــيـركل اال ان هـذا الـســيـاسي 

يجبرها على تقد تنازالت.
ووعدت ميركل في كلمة نهاية
الـعــام بـالـعــمل عـلى "تــشـكـيل
حكومة مستـقرة بسرعة". لكن
في افضل االحوال لن يـتحقق

ذلك قبل اواخر آذار/مارس.
ـــشــاورات االولـــيــة فـــبــعـــد ا
يـــنــبـــغي ان يــحـــصل احلــزب
ـــوقـــراطي االشـــتـــراكـي الـــد
خـالل مـــؤتـــمــر اســـتـــثـــنـــائي
ســـيــــعـــقـــده في  21كـــانـــون
الـــثــانـي/يــنـــايــر عـــلى ضــوء

اخـضــر من نـاشــطـيه
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{ بــــــرلــــــ (أ ف ب) - عــــــبـــــرت
انـية انـغيال مـيركل سـتشـارة اال ا
امس االحــد فـي بــدايــة مــشــاورات
لـتـشـكـيـل احلـكـومـة عن "تـفـاؤلـهـا"
حـيــال فـرص الــتـوصل الـى اتـفـاق
مــــــبـــــدئـي مـع االشـــــتــــــراكــــــيـــــ
ـــوقــراطـــيـــ الخــراج اكـــبــر الـــد
ـــــأزق اقــــــتـــــصــــــاد اوروبـي مـن ا
الــســـيــاسي بــعــد اكـــثــر من ثالثــة
اشهر على االنتخابات التشريعية.
وقـالـت مـيـركل فـي بـدايـة مــحـاولـة
ثـانــيـة تـبـدو صــعـبـة لـلــتـفـاهم مع
وقراطي "ادخل االشتراكي الد
ـــفـــاوضـــات الـــتي تـــفـــتـــتح الـى ا
بـتـفـاؤل وادرك حــجم الـعـمل الـذي

ينتظرنا".
واضــافت مــيــركل فـي بــدايــة لــقـاء
للقادة الرئيسـي للحزب في مقر
ـوقـراطي احلـزب االشــتـراكي الــد
شاورات في برل لـيوم اول من ا
"اعـتـقد انـنـا نـسـتـطـيع ان نـنجح"
مـــؤكـــدة ان هـــدفــهـــا هـــو "ايـــجــاد
الظروف لتـشكيل حكومـة مستقرة"

في البالد.
وكـــان زعـــيـم احلـــزب االشـــتـــراكي
ـوقـراطـي مـارتن شـولـتـز قـال الـد
فـي مـقــابــلـة مـع صـحــيــفـة "بــيــلـد"
ـانــيـة اجلـمــعـة "سـيــكـون االمـر اال

." صعبا وسنبقى حازم
ورغم اعالن الــشــركــاء احملـتــمــلـ
انـهم سـيـبـاشـرون هـذه احملـادثـات
قـرر ان تـستـمـر خمـسة التـي من ا


