
�أو  �النف�صال  �إىل  ت�صعى  من  فح�صب  كاتالونيا  لي�صت 
�ال�صتقالل يف �أوروبا، بل �إّن هناك مناطق �أوروبية عديدة 
نقدم  خمتلفة.  والأ�صباب  متفاوتة  بدرجات  لهذ�  ت�صعى 
�إليك هنا �أبرز هذه �ملناطق، وملاذ� تريد مفارقة دولها.مل 
يكن �إقليم كتالونيا �الإ�صباين هو �لوحيد يف �أوروبا �لذي 
عدد  فهناك  �لبالد،  عن  �ال�صتقالل  �أو  لالنف�صال  ي�صعى 
�النف�صالية  و�الحز�ب  فيها �حلركات  تن�صط  �الأقاليم  من 
بدرجات متفاوتة. فقد �دى تفكك �الحتاد �ل�صوفياتي يف 
�لن�صف �ل�رشقي من �أوروبا ودولة يوغو�صالفيا �إىل ظهور 
فاإن  �لغربية،  �أوروب��ا  يف  �أما  �جلديدة.  �لدول  من  �لعديد 
�لقوميات �لقدمية كان لها �لعديد من �ملحاوالت من �أجل 
�ال�صتقالل، كما كان جزء�ً من هذه �ملحاوالت ع�صكريا. �إال 

�أن م�صري هذه �حلركات �النف�صالية كان متباينًا.
كاتالونيا

باال�صتقالل  ينادي  �لغربية  �أوروب��ا  يف  مكان  يوجد  ال 
�صاهم  قد  و  كاتالونيا.  يف  �حلال  هو  كما  عال  ب�صوت 
��صطهاد �جلرن�ل فر�نكو ل�صعب كاتالونيا يف بد�ية �لقرن 
�لع�رشين يف زيادة �لنزعة �النف�صالية ل�صعب هذ� �الإقليم 
مو�طنون  باأنهم  و�صفهم  هناك  �ملو�طنون  ويرف�ض   .
�إ�صبان. وجنحت كاتالونيا على مر �لتاريخ بالو�صول �إىل 
يف  مبا  و�ل�صيا�صي،  �لثقايف  �ال�صتقالل  من  كبرية  درجة 
ذلك �لربملان �الإقليمي. �إال �أن حو�يل 5.7 مليون كاتالوين 
�النف�صال  يريدون  بل  لهم،  ك��اف  ه��ذ�  �أن  يعتقدون  ال 
�قت�صادية  الأ�صباب  وذل��ك  بهم،  خا�صة  دول��ة  وتكوين 
��صتنز�فها  �لغنية مت  كاتالونيا  باأن  ويقولون  باالأ�صا�ض. 
�ملائة  يف   20 حو�ىل  ويوجد  �ال�صبانية.  �لدولة  قبل  من 
من �إجمايل �لناجت �ملحلى �الإ�صباين يف �ملنطقة �ل�رشقية 
كاتالونيا  برملان  تبناه  قانون  و�أر�صى  بر�صلونة.  حول 
ق�صائيا  "نظاما   )2017 �أيلول  �صبتمرب/   30( �الربعاء 

�أن  ،�إال  هناك  �مل�صري  تقرير  ��صتفتاء  لتنظيم  ��صتثنائيا 
�لنيابة �لعامة �الإ�صبانية �أعلنت من جهتها �خلمي�ض �نها 
كاتالونيا  �إقليم  قادة  بحق  ق�صائية  مالحقات  �صتبا�رش 
�إثر دعوتهم ال�صتفتاء حول حق تقرير �مل�صري م�صيفة �أنه 

�صتتم م�صادرة معد�ت �نتخابية جهزت لهذ� �ال�صتفتاء.
�إقليم �لبا�صك

ويتطلع �لعديد من �لكاتالونيني �أي�صا �إىل منطقة �لبا�صك 
جتمع  مدريد  يف  �ملركزية  �حلكومة  �أن  �إذ  �إ�صبانيا،  يف 
�رش�ئب من خمتلف �ملناطق �الإ�صبانية وتقوم بتوزيعها 
على �ملناطق �الإ�صبانية �الأخرى، با�صتثناء �إقليم �لبا�صك. 
وتتكفل  به  خا�ض  نيابي  مبجل�ض  �لبا�صك  �إقليم  ويتمتع 
موؤ�ص�صاته �ملحلية بتح�صيل �ل�رش�ئب �الأ�صا�صية، ويحظى 
باحلكم  له  ت�صمُح  �لذ�تيِة  �ال�صتقاللية  من  عالية  بدرجة 
وحت�صيل  �ملالية  مثل:  جماالٍت  يف  �ملبا�رشين  و�الإد�رة 
و�لبحوث  �القت�صاد  وتن�صيط  و�ل�صناعة  �ل�����رش�ئ��ب 
و�لتعليم  و�لبيئة  و�الإ���ص��ك��ان  و�لنقل  و�مل�صتحدثات 

و�ل�صحة و�الأمن �لعام.
من  �ل�رشيبية  �الإي��ر�د�ت  �الأ�صبانية  �لبا�صك  دولة  تدير   
لكن  مدريد.  �إىل  فقط  �صغري�  مبلغا  وتدفع  نف�صها  تلقاء 
�قت�صاديا من كاتالونيا.  �أ�صعف  �الإ�صباين  �لبا�صك  �إقليم 
قد  �لبا�صك  ولغة  �لبا�صكية  �لقومية  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�أقلية  �أن  �إال  فر�نكو،  �أي�صا حتت حكم ديكتاتورية  قمعت 
�صغرية من �لقوميني �لبا�صكيني تن�صط يف �أنحاء �الإقليم. 
�صخ�ض   800 من  �كرث  �لبا�صكية  �يتا  منظمة  قتلت  وقد 
مدريد.  عن  �نف�صالها  هدف  لبلوغ  عاما   50 مد�ر  على 
ويف عام 2011، تعهدت منظمة �إيتا بالتخلي عن �لعنف.

 �إ�صكتلند�
 رغم �ن عمر �الحتاد بني ��صكتلند� وبقية �ململكة �ملتحدة 
يبلغ حو�يل 300 عاما، �إال �أن �ال�صكتلنديني ظلو� ي�صعون 
فرتة  منذ  �ل��ذ�ت��ي  �حلكم  من  �ملزيد  �أج��ل  من  جاهدين 
باحلكم  �ال�صكتلندي  �لوطني  �حل��زب  ويطالب  طويلة. 

�لذ�تي �لكامل حيث �أن لديهم بالفعل برملان خا�ض بهم. 
ويف عام 2014، و�فقت لندن على تنظيم ��صتفتاء م�صتقل 
غالبية  �صوتت  حيث  �الحت��اد،  م�صري  حتديد  �أج��ل  من 
�لربيك�صت  نتائج  �أن  �إال  �النف�صال.  �صد  �ال�صكتلنديني 
بريطانيا  مطالبة  من  تبعه  وما  عام 2016،  �لربيطاين 
باالن�صحاب من �الحتاد �الأوروبي، �أثار �لنز�ع جمدد� بني 
�إ�صكتلند� �لر�غبة بالبقاء يف �الحتاد �الأوروبي وبني بقية 
توجه  وهناك  باالنف�صال.  �لر�غبة  �لربيطانية  �ملناطق 
�لرو�بط  م�صري  لتحديد  ثان  ��صتفتاء  الإجر�ء  �الإقليم  يف 

�مل�صتقبلية.
 فالندرز

لعام  �الأخ��رية  �لبلجيكية  �لربملانية  �النتخابات  يف   
�لفلمنكي �جلديد برئا�صة بارت  �لتحالف  �أ�صبح   ،2014
�لفلمنكية  �ملناطق  يف   Bart De Wever فيفر  دي 
منذ  نف�صها  بلجيكا  وجدت  وقد  فالنديرز".  "مقاطعة 
�جتماعيا  مق�صمة   1830 �صنة  هولند�  عن  ��صتقاللها 
�إىل  )�لقريبة  �لفالمنكية  �لقومية  ب��ني  و�صيا�صيا، 

�لهولندية( و�لالتينية، �لتي تتحدث باللغة �لفرن�صية.
بلجيكا  �أن  فيفر  دي  بارت  �لبلجيكي  �ل�صيا�صي  ويعتقد   
�النف�صال،  يريد  وهو  �لزو�ل،  �إىل  ماآلها  �حلايل  ب�صكلها 
وتكوين مقاطعة م�صتقلة. و�إذ� مت �النف�صال فاإن بلجيكا 
�لق�صية  و�صتكون  �صكانها،  ن�صف  م��ن  �أك��رث  �صتفقد 
�لرئي�صية ماهية و�صع �لعا�صمة بروك�صل، و�لتي هي مقر 

�الحتاد �الأوروبي، ومقر �لناتو.
 باد�نيا

 هي حركة �نف�صالية ب�صمال �إيطاليا تاأ�ص�صت عام 1989 
، وهي حركة  باد�نيا  �ل�صمال ال�صتقالل  بر�بطة  و�صميت 
�قت�صادية بحتة. وتنادي تلك �حلركة با�صتقالل �ل�صمال 
�أو�صتا،  لومباردي،   ( �الإيطايل وبخا�صة كل من مناطق 
و�لتي  رومانيا(  و�إميليا  فينيتو  ليغوريا،  بيدمونت، 
حتتوي على جتمع ر�أ�ض �ملال، و�الأذرع �القت�صادية مثل 

�لبنوك و�ملوؤ�ص�صات. ويعتقد �ل�صماليون �أن و�صط وجنوب 
�لبالد يبددون �ملال �لذي يكت�صبونه ب�صق �الأنف�ض. ويف 
فرتة �لت�صعينات �أر�د حزب ليجا نورد �النف�صال �لكامل. 
وقد ��صبح �لتوتر �ل�صيا�صي �كرث ميال �إىل �لهدوء حاليا، 
�إال �أن �لقلق ما ز�ل ير�ود بقية �ملناطق �الإيطالية لرتكز 
�لعا�صمة  يف  تركزه  من  بدال  �ل�صمال،  يف  �مل��ال  ر�أ���ض 

روما.
 جنوب تريول

�القت�صادية  �لعو�مل  تلعب  باإيطاليا  تريول  جنوب  يف   
�أجل  من  جميعها،  و�لثقافية  و�لتاريخية  و�ل�صيا�صية 
�الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  وقبل  �إيطاليا.  عن  �النف�صال 
لكنها  و�ملجر،  �لنم�صا  �إىل  �ملنطقة  هذه  تنتمي  كانت 
على  �ل�����رش�ع  نهاية  يف  �إيطاليا،  من  ج��زء�  �أ�صبحت 
 %70 ويتحدث  �ل��ه��ام��ة.  �ملنطقة  ه��ذه  على  �لهيمنة 
�الأملانية  �للغة  ت��ريول  جنوب  يف  يعي�صون  �لذين  من 
.ويطالب �صكان هذ� �الإقليم باال�صتقالل عن �إيطاليا منذ 
�إىل  �لتحول  يف  ف�صل  �ملحلي  �حلزب  �أن  �إال  ��صتعمارها، 
�إجر�ء  �أن تاأخذ خطوة مثل  حركة �صيا�صية قوية ميكنها 
وذلك  �الأهمية  من  �ملزيد  �ملنطقة  و�كت�صبت  ��صتفتاء. 
تر�كم  بعد  خا�صة  �جليدة،  �القت�صادية  �لعائد�ت  ب�صبب 
�لديون على �إيطاليا، و�لتي تعترب �لدولة �صاحبة �الأكرث 
مديونية �أوروبيا بعد �ليونان، مما �دى �ىل �ثارة خماوف 

�صكان تريول من تاأثرهم �قت�صاديا بتلك �لديون.
 كور�صيكا

حيث  خا�ض  بو�صع  �ملتو�صطية  �جلزيرة  هذه  تتمتع   
ما  �أقاليم  خ��ارج  من  فرن�صا  فى  �لوحيدة  هي  تعترب 
عن  بعيد�  �ل�صلطات  من  مبزيد  حتظى  �لتي  �لبحار  ور�ء 
من  �لتخل�ض  فرن�صا  حاولت  وقد  �لفرن�صية.  �ل�صلطات 
يف  �لعامة  و�حل��ي��اة  �مل��د�ر���ض  يف  �لكور�صيكية  �للغة 
�أعلنت  �ل�رش�ع  من  عقود  وبعد  ف�صلت.  �أنها  �إال  �جلزيرة، 
فى  �لوطنى  �لتحرير  "جبهة  �ل�رشية  �مل�صلحة  �ملنظمة 

كور�صيكا"، يف يونيو 2014 �لتخلي عن �ل�صالح من �أجل 
تعزيز �لعملية �ل�صيا�صية. لكن �حتماالت �ل�رش�ع ما ز�لت 
�أقاليم  مطالبة  من  �لفرن�صية  �ل�صلطات  وتخ�صى  قائمة. 
فرن�صية �أخرى مثل بريتانى �و �اللز��ض باالنف�صال، وهو 

ما تعتربه خطر� على وحدة �لبالد.
 بافاريا

دول��ة  �ق��ام��ة  يف  حقا  يرغبون  �لبافاريني  م��ن  قليل   
 " �أي   Freistaat ��صم  �لوالية  وحتمل  بهم،  خا�صة 
وتعترب  �لر�صمية.  �لوثائق  يف  �حلرة"  بافاريا  والي��ة 
�لذي لديه حزب  منطقة بافاريا �الإقليم �الأملاين �لوحيد 
"�الحتاد  �حل��زب  يتحالف  حيث  �ل��ربمل��ان،  يف  ميثله 
�مل�صيحي  "�الحتاد  ح��زب  مع  �الجتماعي"  �مل�صيحي 
مريكل.  �أنغيال  �مل�صت�صارة  تقوده  �ل��ذي  �لدميقر�طي" 
و�إذ� �أر�دت �لوالية �النف�صال عن �أملانيا فاإنها ت�صتطيع 
كما  قويا.  �قت�صاد�  متلك  �أنها  �إذ  نف�صها،  على  �العتماد 
�الأملانية،  �لواليات  �صمن  م�صاحة  �الأكرب  �لوالية  �أنها 
�أكرث من عدد �صكان  �أي  وبعدد �صكان يفوق 13 مليونا، 
�أو �لربتغال. وقد ظهرت بع�ض �لبو�در  دول مثل �ل�صويد 
من  �ل�صيا�صي  به  نادى  ما  مثل  �ل�صيا�صية  �النف�صالية 
�صارناغيل  فيلفريد  �الجتماعي"  �مل�صيحي  "�حلزب 
و�لذي �أ�صدر كتابا عام 2012 بعنو�ن "بافاريا ت�صتطيع 
حركات  تظهر  مل  �ليوم  لغاية  �أنه  �إال  وحدها"،  �لعي�ض 

�صيا�صية كبرية تتبنى هذ� �لنهج.
 دول �لبلقان

�حل��روب  من  عانت  �لتي  �لبلقان  دول  يف  �الأو���ص��اع   
�أن  "ونت�صور  متوترة،  تبقى  �لت�صعينات  خالل  �الأهلية 
طموحات  لديه  تكون  قد  �رشبيا  يف  فوفودين  �إقليم 
�ل�صق  يطالب  قد  حيث  �أي�صا  �لبو�صنة  يف  �نف�صالية. 
�أن  هو  �إ�صبانيا  مع  �لفارق  ��صتفتاء.  بتنظيم  �ل�رشبي 
�إمكانياتها"  ل�صعف  �لتحرك  هذ�  تعيق  ال  قد  �ل�رشطة 

بح�صب فان�صان البوردوري.
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سوريا الديمقراطية: عملية إجالء بعض 
الدواعش من الرقة انتهت

الملك سلمان يهاتف ترامب ويرحب 
باالستراتيجية "الحازمة" ضد إيران

تعديالت مرتقبة على دستور الحزب الشيوعي الصيني

وكاالت � متابع��ة: قال �ملتحدث با�صم قو�ت �صوريا �لدميقر�طية م�صطفى بايل، �إن 
عملية �إجالء م�صلحي د�ع�ض من �لرقة �رشق �صوريا �نتهت، و�إن �لقتال �صي�صتمر �صد 
م��ن تبقى منهم يف �ملدينة. و�أو�صح بايل يف ت�رشيحات نقلتها وكالة رويرتز، �أن 
م�صلح��ي د�ع�ض �الأجانب بقو� يف �لرقة، فيما �تخذ �ملغادرون منهم مدنيني دروعا 
ب�رشية و�أ�ص��اف �ملتحدث، �أن �مل�صلحني رف�صو� �إخالء �صبيل �ملدنيني بعد مغادرة 
�ملدينة، كما كان متفقا عليه، بل رغبو� يف �أن ي�صطحبهم �ملدنيون ك�صمانة �أمنية 
حت��ى �لو�صول �إىل وجهتهم �لنهائية. هذ�، وق��ال عمر علو�ض ع�صو �ملجل�ض �ملدين 
بالرق��ة لوكالة رويرتز، �إن بع�ض م�صلحي د�ع�ض �الأجانب، غادرو� �ملدينة مبوجب 
�تف��اق �الإخ��الء، لك��ن لي���ض جميعهم. وكان��ت ق�ص��د و�لتحالف �لدويل م��ن جانب، 
وقي��اد�ت د�ع�ض من جانب �آخر، قد تو�صلو� �إىل �تفاق يف �الأيام �الأخرية �ملا�صية، 
ب�ص��اأن �إجالء �مل�صلحني من ذوي �جلن�صية �ل�صورية من �ملدينة �إىل مناطق خا�صعة 
ل�صيط��رة �لتنظيم، وب�صحبتهم نحو 400 مدين كدروع ب�رشية.و�أ�رش �لتحالف على 

��صتثناء �لدو�ع�ض �الأجانب من ن�ض هذ� �التفاق.

�ت�ص��اال  عبد�لعزي��ز  ب��ن  �صلم��ان  �ل�صع��ودي  �لعاه��ل  متابعة:�أج��رى   � وكاالت 
هاتفّي��ا بالرئي���ض �الأمريك��ي دونالد تر�م��ب، �أكد خالل��ه تاأييد �ململك��ة وترحيبها 
باال�صرت�تيجي��ة "�حلازمة"، �لت��ي �أعلنت عنها و��صنطن جتاه �إي��ر�ن. وذكرت وكالة 
�الأنب��اء �ل�صعودي��ة، �أن �ملل��ك �صلم��ان �أ�ص��اد "بال��دور �لقي��ادي ل��الإد�رة �الأمريكية 
�جلديدة، و�لتي تدرك حجم تلك �لتحديات و�لتهديد�ت"، موؤكد� على �رشورة ت�صافر 
�جله��ود و�تخ��اذ مو�قف حازمة جت��اه �الإرهاب و�لتط��رف "ور�عي��ه �الأول �إير�ن". 
ب��دوره �أبدى تر�مب تقديره ملبادرة خادم �حلرم��ني �ل�رشيفني ودعمه، و�أكد حر�ض 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية على �لعمل مع حلفائها لتحقيق �الأمن و�ل�صلم �لعاملي. 
كم��ا جرى خالل �الت�ص��ال بحث �لعالقات بني �لبلدين و�صب��ل تطويرها، �إىل جانب 
مو�صوعات ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك. وكان �لرئي�ض �الأمريكي �أعلن م�صاء �جلمعة عن 
��صرت�تيجيته �جلديدة �إز�ء �إير�ن، �لتي �أكد خاللها "عدم �لت�صديق على �لتز�م طهر�ن 
باالتف��اق �لن��ووي"، دون �أن يعلن �ن�صحاب �لواليات �ملتحدة منه، كما طرح تر�مب 
يف خطابه نهجا �أكرث ت�صدد� جتاه �إير�ن وبر�جمها �لنووي و�صو�ريخها �لبالي�صتية، 
مو�صح��ا �أن �لكونغر�ض �صيب��د�أ �لعمل لوقف برنامج طه��ر�ن لل�صو�ريخ �لبالي�صتية، 

كما �تهم �إير�ن بدعم �جلماعات �ملتطرفة يف �ملنطقة.

وكاالت � متابع��ة: �أق��ر �حل��زب �ل�صيوع��ي �ل�صين��ي وثيقة لتعدي��ل د�صت��وره، ��صتندت �إىل 
�الأف��كار �ل�صيا�صي��ة لزعيم��ه �صي جني بينغ، حي��ث من �ملنتظر تبن��ي �لتعديل يف �ملوؤمتر 
�ملقبل للحزب بعد �أيام. و�أ�صادت �للجنة �ملركزية للحزب يف بيان �صدر عنها مبا حققته 
�لب��الد خالل �ل�صنو�ت �خلم�ض �ملا�صية بقيادة �حلزب وزعيمه �صي جني بينغ، وبالنجاح 
�مل�صج��ل عل��ى �صعي��د مكافحة �لف�صاد. كم��ا �صددت على ���رشورة �أن ي�صتن��د �لتعديل �إىل 
�لنظري��ات �لرئي�صي��ة �ملن�صو���ض عليه��ا يف �لتقرير �ل��ذي �صريفع �إىل موؤمت��ر �حلزب يف 
�ل���18 من �ل�صهر �جل��اري، و�إىل �لطابع �ل�صيني للنظرية �ملارك�صي��ة، ومفاهيم �حلوكمة 
�جلدي��دة و�الأف��كار و�ال�صرت�تيجيات �لت��ي �أقرها �حلزب يف موؤمت��ره �ل�صابق، مع �حتفاظ 
�حلزب بدوره يف قيادة �لدولة و�ملجتمع. كما تبنت �للجنة تقارير جهاز مكافحة �لف�صاد، 
�لت��ي �صيغت ��صتن��اد� �إىل ما خل�ض �إليه �لتحقيق مع عدد م��ن كبار �مل�صوؤولني �ل�صابقني 
يف �حل��زب �ملعزولني �أو �ملد�نني عل��ى خلفية ق�صايا ف�صاد، وبينهم �صون ت�صنغ كاي �أحد 

�ملر�صحني �ل�صابقني لزعامة �حلزب، و�ملف�صول منه �ل�صهر �ملا�صي.

.
�أثار �ق��رت�ح باإ�صد�ر "رخ�صة لالإجناب" ج��دال و��صعا  يف م�رش، 
كاأح��د �لطرق �جلدي��دة ملعاجلة �مل�صكلة �ل�صكاني��ة �ملتفاقمة يف 

�لبالد. 
وين�ض �ملقرتح �لذي طرحه �ملتحدث با�صم منظمة �لعدل و�لتنمية 
لدر��ص��ات �ل�رشق �الأو�صط و�صم��ال �إفريقيا، زي��د�ن �لقنائي، على 
من��ح رخ�ص��ة مدتها 5 �صنو�ت الإجناب طفل و�ح��د، �إذ ال ي�صتطيع 
�لزوجان �إجناب �أكرث من طفل خالل هذه �لفرتة، وي�صتطيعان بعد 
م�ص��ي 5 �صنو�ت على �أخذ �لرخ�صة �الأوىل، �حل�صول على رخ�صة 

جدي��دة �إذ� �أر�د� �إجن��اب طفل �آخر. �لقنائي رب��ط مقرتحه بفر�ض 
عقوب��ات على �ملخالف��ني ودفع غر�مات مالي��ة، وحرمان �لطفل 
�لثال��ث من �لدع��م وجمانية �لتعليم، مطالب��ا �لربملان و�حلكومة 
مبناق�ص��ة �مل���رشوع و�إق��ر�ره كقانون للعمل ب��ه. وطالب �لقنائي 
�لربمل��ان و�حلكومة وكافة �جله��ات، �إذ� كانت جادة يف مو�جهة 
�لزيادة �ل�صكانية، مبناق�ص��ة بنود �ملقرتح و�إقر�ره كقانون يعمل 
به د�خ��ل م�رش، نظر� لف�ص��ل حمالت �لتوعية بالري��ف و�ل�صعيد. 
وعق��ب ه��ذ� �الق��رت�ح تباين��ت �الآر�ء وردود �الأفع��ال يف مو�ق��ع 
�لتو��ص��ل �الجتماعي و�ل�صارع �مل�رشي، حي��ث عار�صه �لبع�ض 
جمل��ة وتف�صي��ال، بينما و�ف��ق �لبع�ض �الآخر على ج��زء منه. فقد 

رف���ض �لنائ��ب حممد �أب��و حامد ع�صو جلن��ة �لت�صام��ن مبجل�ض 
�لن��و�ب ه��ذه �لفك��رة، بع��د مطالبات عدي��دة نادى به��ا �صخ�صيا 
لو�ص��ع حل��ول للح��د م��ن �لكثاف��ة �ل�صكانية �خلط��رية يف م�رش. 
و�عت��رب �أبو حامد �أن وجود مثل هكذ� قان��ون "رخ�صة �الإجناب" 
يتعار���ض مع حق��وق �الإن�صان وحرية �ملو�ط��ن، كما �أنه ال يوجد 
حدي��ث عن تطبيق عقوبات على غري �مللتزم بها، ومن غري �لعدل 
م�ص��او�ة �الأ�رشة �لتي لديها �صتة �أطفال باالأ�رش �لتي لديها طفالن 
فق��ط. كم��ا رف�ض �ملقرتح �لنائ��ب عبد�حلميد �ل�صي��خ ع�صو جلنة 
�ل�صح��ة مبجل�ض �لنو�ب قائال، �إنه ال يتو�ف��ق مع �ملنطق وعقلية 
�ملجتمع��ات �ل�رشقي��ة. هذ� ورف���ض بع�ض �الأطب��اء �ملقرتح، من 

مب��د�أ �أن��ه يجب توعي��ة �لن�ص��اء باحلد م��ن �الإجناب، لك��ن بطرق 
توعوي��ة �أخرى، ولي�ض بفر�ض رخ���ض. ويعد معدل �لنمو �ل�صكاين 
حاليا، �أهم و�أخطر �لتحديات �لتي تو�جه �ملجتمع �مل�رشي، ويف 
�آخ��ر �إح�صائيات لع��دد �ل�صكان يف �لد�خل و�خل��ارج لغاية �أبريل 
�ملا�ص��ي بلغ 104.2 مليون ن�صم��ة، بينهم 94.98 مليون ن�صمة 

يف �لد�خل و9.4 مليون ن�صمة يف �خلارج.
و�صيكون عام 2030، �أك��رث �زدحما يف م�رش، حال ��صتمر معدل 
�الإجن��اب عل��ى �لوت��رية �حلالي��ة، لي�صل ع��دد �ل�ص��كان �إىل 120 
مليون ن�صمة، وقد يزيد لي�صل �إىل 127 مليون ن�صمة، حال زيادة 

معدل �إجناب �ل�صيد�ت بن�صبة 4 �أطفال لكل �صيدة.

رجح��ت و�صائ��ل �إع��الم �إ�رش�ئيلي��ة، �أن يطال��ب 
وزي��ر �لتعليم نفت��ايل بينت �لي��وم خالل جل�صة 
�حلكوم��ة �الإ�رش�ئيلي��ة، بقط��ع �لعالق��ات م��ع 
�ل�صلط��ة �لفل�صطينية، بع��د �تفاق �مل�صاحلة بني 
حركت��ي "فت��ح" و"حما���ض". وق��ال �لتلفزيون 
�الإ�رش�ئيل��ي، �إن بين��ت �صيق��رتح قط��ع جمي��ع 
�الت�صاالت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�إلغاء كافة 
�التفاق��ات �لتي مت �لتو�صل �إليها معها، مبا يف 
ذلك بناء حي جدي��د يف �صو�حي ر�م �هلل وبناء 
�ملنطق��ة �ل�صناعي��ة يف ترقومي��ا. وميثل بينت 

وجه��ة نظ��ر �لكث��ري م��ن �ل��وزر�ء �الإ�رش�ئيليني 
�لغا�صب��ني م��ن �مل�صاحل��ة، و�لذي��ن مل يكونو� 
ر��صني ع��ن ت�رشيحات رئي�ض �لوزر�ء بنيامني 
نتنياهو، �لتي قال فيها �إنه �صينتظر تطور�ت ما 
بع��د �التفاق، ثم �صيتخذ �لقر�ر�ت �لالزمة ب�صاأن 

�لتعامل مع �ل�صلطة.
ومل يعار���ض نتنياه��و �التف��اق لكنه ق��ال، �إنه 
يج��ب �أن ي�صم��ل �لتز�م��ا باالتفاق��ات �لدولي��ة 
وب���رشوط "�لرباعي��ة �لدولي��ة" وعل��ى ر�أ�صه��ا 
�العرت�ف باإ�رش�ئيل، ون��زع �الأ�صلحة �ملوجودة 

بحوزة "حما�ض".
وعلى �لفور بعد �إبر�م �تفاق �مل�صاحلة بني فتح 

وحما���ض، طالبت �إ�رش�ئيل م��ن �ل�صلطة معاملة 
حركة حما�ض يف �ل�صفة كعدو، وهو ما رف�صته 

�ل�صلطة.
وكان وفد� حركتي حما�ض وفتح قد وقعا �تفاق 
�لقاه��رة  يف  ر�صمي��ا  �لفل�صطيني��ة  �مل�صاحل��ة 

�جلمعة بعد نحو 10 �صنو�ت من �النق�صام.
و�تفقت �حلركتان ح�صب بيان �إعالن �مل�صاحلة، 
على �إجر�ء�ت متكني حكومة �لوفاق �لوطني من 
ممار�صة مهامها، و�لقيام مب�صوؤولياتها �لكاملة 
يف �إد�رة �صوؤون غزة كما يف �ل�صفة �لغربية مع 
�لعم��ل عل��ى �إز�لة كاف��ة �مل�ص��اكل �لناجمة عن 

�النق�صام.

توج��ه نحو 3 ماليني ناخ��ب يف قرغيز�صتان �ليوم، 
جدي��د  رئي���ض  النتخ��اب  �الق��رت�ع،  �صنادي��ق  �إىل 
للب��الد، وذل��ك الأول م��رة يف �لتاري��خ، من��ذ �نهي��ار 
�الحت��اد �ل�صوفيت��ي، و�إع��الن �ال�صتق��الل. ويتناف�ض 
عل��ى �ملن�ص��ب 11 مر�صح��ا، ولكن �لتوقع��ات تظهر 
�أن �لتناف���ض �صينح�رش بني 3 روؤ�صاء وزر�ء �صابقني 
وهم �صورونب��اي جينبيك��وف، و�أموربيك بابانوف، 
وتيماري �صاريي��ف. وقال جينبيك��وف لل�صحفيني، 
�إن �النتخاب��ات جت��ري يف �أج��و�ء مناف�ص��ة ح��ادة، 
وترت�ف��ق با�صتف��ز�ز�ت كث��رية. ووع��د جنيبيك��وف 
باال�صتم��ر�ر يف نهج �لرئي�ض �حل��ايل يف حال فوزه. 
جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لفرتة �لرئا�صية للرئي�ض �حلايل 
لقريغيز�صت��ان �ملاظبي��ك �تامباي��ف �صتنتهي يف 1 
دي�صمرب من �لع��ام �جلاري. ووفق��ا للد�صتور ينتخب 
رئي���ض �لدول��ة لف��رتة 6 �صن��و�ت ولوالي��ة رئا�صي��ة 

و�حدة.
ه��ذ� وح��ذر �لرئي�ض �حل��ايل كل من ت�صول ل��ه نف�صه 
�نته��اك �لقانون عن طريق تنظيم �أعمال �صغب خالل 

�النتخابات.
وق��ال بعد �إدالئ��ه ب�صوته يف �لعا�صم��ة ب�صكيك، �إنه 
مت �لقب���ض �أم�ض عل��ى جمموعة ت�صم ع�ص��و� �صابقا 
يف �لربمل��ان، كانت تخطط لتنظي��م �أعمال �صغب يف 
نهاي��ة �لت�صوي��ت، م�ص��ري� �إىل �أن �ملجموعة ح�صلت 

على �ل�صالح من موظف �صابق يف �لهيئات �الأمنية.

على خطى الصين.."رخصة لإلنجاب" في مصر

قرغيزستان تشهد بينت يطالب نتنياهو بقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية
انتخابات رئاسية وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

النمسا.. انتخابات نيابية تطغى عليها أزمة الهجرة

توج��ه �لناخب��ون يف �لنم�ص��ا �إىل �صنادي��ق �القرت�ع 
�نتخاب��ات  يف  باأ�صو�ته��م  ل��الإدالء  �الأح��د،  �لي��وم 
برملاني��ة، بنى �ملر�صح �الأوف��ر حظا فيها حملته على 

�لوعود بحماية بالده من تكر�ر �أزمة �لالجئني.
ومتك��ن وزير �خلارجية �صيبا�صتي��ان كورت�ض �لذي مل 
يتجاوز عم��ره 31 عاما، من �ل�صع��ود بحزب �ل�صعب 
�ملحاف��ظ �ل��ذي �أ�صبح زعيم��ا ل��ه يف مايو/�أيار، �إىل 
�ص��د�رة ��صتطالع��ات �ل��ر�أي، مطيح��ا بح��زب �حلرية 
�ليمين��ي �ملتط��رف من ه��ذ� �ملكان �لذي ظ��ل ي�صغله 

�أكرث من عام.
وتعهد كورت�ض، باإغ��الق �لطرق �لرئي�صية للمهاجرين 
�إىل �أوروب��ا من خ��الل �لبلقان وع��رب �لبحر �ملتو�صط، 
و�ص��ط �صعور كثري م��ن �لناخبني ب��اأن �لبالد تعر�صت 
الجتي��اح، عندم��ا فتح��ت حدوده��ا يف 2015 �أمام 
موجة من مئات �الآالف من �لفارين من �حلرب و�لفقر 

يف �ل�رشق �الأو�صط ومناطق �أخرى.
يبل��غ عدد �ص��كان �لنم�صا 8،7 مالي��ني ن�صمة، ويعترب 
ه��ذ� �لبل��د �ملزده��ر من ب��ني �ل��دول �الأوروبي��ة �لتي 
��صتقبل��ت �أك��رب ن�صبة م��ن �ملهاجري��ن باملقارنة مع 
ع��دد �ل�ص��كان )1،5 باملئ��ة( خ��الل �صنتني، م��ا �أجج 
ج��دال ح��ول كلف��ة �مل�صاع��د�ت �الجتماعي��ة و�لقدرة 
عل��ى ��صتيعاب �لقادمني �جل��دد، �إ�صافة �إىل تد�عيات 

�لهجرة�الأمنية.
ويحكم �لبالد حاليا �ئت��الف ي�صم �حلزب �ال�صرت�كي 
�لدميقر�ط��ي بزعام��ة �مل�صت�ص��ار كري�صتي��ان ك��رين 
وحزب �ل�صع��ب بزعامة كورت�ض، �ل��ذي ي�صغل من�صب 
وزي��ر �خلارجي��ة، ولك��ن �الأخ��ري دع��ا �إىل �إنه��اء هذ� 
�لتحال��ف عندم��ا ت��وىل رئا�صة حزب��ه، مم��ا �أدى �إىل 

�إجر�ء �نتخابات مبكرة.
وبح�صب ��صتطالعات �لر�أي، فاإن حزب كورت�ض مر�صح 
للح�صول على نحو %33 من �الأ�صو�ت، مقابل 23% 
حلزب �حلرية و%22 للحزب �ال�صرت�كي �لدميقر�طي. 
ويبدي �لر�أي �لعام تاأييد� لت�صكيل �ئتالف حاكم ي�صم 

�ملحافظني و�ليمينيني بعد �إمتام �النتخابات.

وكاالت ـ متابعة

هل ميكن توقع �أن 
ت�صيب �لعدوى حركات 

�نف�صالية يف �أوروبا 
بعد ��صتفتاء �لفاحت من 

�أكتوبر/ت�صرين �لأول 
حول ��صتقالل كاتالونيا؟ 
�خلبري�ن باربار� لوييه 

وفان�صان لبوردوري 
يقدمان �أجوبة حول هذه 

�لفر�صية.

سوريا ـ وكاالت


