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حكومة لبنان اجلديدة تب�صر النور خالل �ساعات

خ���������ارج احل�������دود

لبنان  ..حكومة ال�شلل الوطني
حازم مبي�ضني
�إذا �صدقت نربة التفا�ؤل ال�صادرة من بريوت ،فان احلكومة
اللبناني ��ة برئا�س ��ة ال�شيخ �سع ��د احلريري �ستعل ��ن اليوم �أو
غ ��د ًا ،بعد �أن وافق ��ت املعار�ضة على االن�ضم ��ام �إىل حكومة
وح ��دة وطنية ،ويبق ��ى و�ضع اللم�سات الأخ�ي�رة يف توزيع
احلقائب ب�ي�ن الأكرثية والأقلية �إن مل يط ��ر�أ طارئ ميكن �أن
ي�ؤخر الأمر �إىل نهاية الأ�سبوع.
تط ��وع حزب الل ��ه للإع�ل�ان �أن املعار�ض ��ة ا�ستعر�ض ��ت �آخر
التط ��ورات والأفكار واالقرتاح ��ات ،وتو�صلت �إىل املوافقة،
لك ��ن التيار الوطن ��ي احلر �سارع للإع�ل�ان� ،أن م�س�ألة ت�سمية
وزرائ ��ه واحلقائب التي �سيتولونه ��ا منوطة ح�صر ًا بالعماد
مي�شال ع ��ون الذي �سيبل ��غ الرئي�س املكلف بق ��راره ،غري �أن
م ��ا يزي ��د جرعة التف ��ا�ؤل �أن �صه ��ر اجلرنال ج�ب�ران با�سيل
قب ��ل بتويل حقيب ��ة الطاقة بد ًال م ��ن االت�ص ��االت وهكذا فان
احلري ��ري تراجع خطوة عن قراره عدم توزير الرا�سبني يف
االنتخاب ��ات وتراجع اجل�ن�رال عن �إ�ص ��راره على االحتفاظ
بحقيبة االت�صاالت ل�صهره العزيز.
�أربع ��ة �أ�شهر من التفاو� ��ض بني �أقطاب ال�سيا�س ��ة اللبنانية،
حت ��ت �ضغ ��ط التدخ�ل�ات االقليمي ��ة والدولي ��ة ،تنتهي هذه
االي ��ام بت�شكيل حكومة وحدة وطني ��ة ،بعد �أن وافقت �إيران
فج� ��أة عل ��ى ت�شكيلها بعد زيارة �أمري قط ��ر ووزير اخلارجية
ال�س ��وري �إىل طه ��ران ،وبحي ��ث يب ��دو وا�ضح� � ًا �أن التدخل
الإي ��راين يف اللحظة الأخرية هو الذي ح�سم الت�سهيل .علم ًا
ب ��ان الوزيري ��ن ج�ب�ران با�سيل وك ��رمي بقرادوين ع ��ادا من
زيارة لدم�شق قبي ��ل االعالن املتفائل عن الت�شكيلة املنتظرة.
ولي� ��س هن ��اك معن ��ى الع�ل�ان با�سي ��ل �أن زيارت ��ه للعا�صم ��ة
ال�سورية العالقة لها بالت�شكيل احلكومي.
الإع�ل�ان ع ��ن احلكوم ��ة العتي ��دة ي�ؤك ��د التواف ��ق الإقليمي،
على الو�ض ��ع اللبناين ،بغ� ��ض النظر عن ا�شتع ��ال احلرائق
ب�ي�ن املتفق�ي�ن هن ��ا يف �ساح ��ات �أخ ��رى ،كاليم ��ن مث�ل ً�ا .كما
ي�ؤكد جن ��اح ال�ضغط ال ��دويل املتمثل مبوق ��ف باري�س التي
ا�ستجابت دم�ش ��ق لطلباتها باعتبارها مدخ�ل ً�ا �إىل وا�شنطن
واملجتم ��ع الدويل ،وي�ض ��اف �إىل ذلك كله العالق ��ة ال�سوريّة
الإيراني ��ة ،الت ��ي حتر� ��ص �سوري ��ا عل ��ى �أن تظ ��ل يف دائرة
االيجابية ،فيما حتر�ص طهران على �إبقاء البوابة الدم�شقية
مفتوح ��ة لتدخله ��ا يف ال�ساح ��ة اللبناني ��ة ،ولي�س بعي ��د ًا �أن
�صان ��ع ال�سيا�س ��ة الإيرانية �أدرك م�ؤخ ��ر ًا �أن اللعب على وتر
العالق ��ة الت�صادمية بني ال�سنة وال�شيعة �سيقود �إىل الكارثة،
ف�أر�س ��ل وزي ��ر اخلارجي ��ة �إىل الريا�ض لتف ��ادي �صدام كبري
مك�ش ��وف معها ،ول ��و عرب ت�سهيل ت�شكي ��ل حكومة احلريري
املعروف �أن ال�سعودية ت�سعى لت�شكيلها منذ تكليفه بذلك.
ويظ ��ل وا�ضح� � ًا �أن مب ��د�أ ت�شكي ��ل حكوم ��ة ت�شم ��ل اجلميع،
�سيعط ��ي كل جمموع ��ة ح ��ق فر� ��ض ر�أيه ��ا ور�ؤيته ��ا بغ�ض
النظ ��ر عن وزنه ��ا يف املجل�س النياب ��ي ،و�إذا مت اعتماد هذه
الو�سيل ��ة ف�إنه ��ا �ستن�سح ��ب م�ستقب�ل�ا على انتخ ��اب رئي�س
اجلمهوري ��ة و�أي قرار وزاري ،ومبا ي�ؤدي �إىل �شلل حقيقي
يف اتخ ��اذ القرارات ال�سيا�سية ،وحتى الإدارية ،يف بلد قائم
على التعددية واملجموع ��ات الطائفية ،وامل�ؤكد �أن احلريري
ب�إ�ص ��راره عل ��ى حكوم ��ة الوحدة ق ��د منح معار�ضي ��ه فر�صة
ثمين ��ة لعدم االع�ت�راف بنتيج ��ة االنتخاب ��ات النيابية ،التي
دفعته �إىل من�صب رئي�س الوزراء ،وهو �سيواجه رمبا �أقرب
من ما يظن مع�ضلة �سالح حزب الله ،الذي يو�صف يف جانب
بغ�ي�ر ال�شرعي ،ويف اجلانب الآخ ��ر ب�سالح املقاومة الذي ال
غنى عنه.

االقلية تبلغ احلريري موافقتها على ال�صيغة النهائية

القادة البنانيون قبل اعالن ت�شكيل احلكومة
بريوت /اف ب

تبل ��غ رئي�س احلكومة املكل ��ف يف لبنان �سعد
احلري ��ري ام�س ال�سب ��ت من االقلي ��ة النيابية
موافقته ��ا عل ��ى ال�صيغ ��ة احلكومي ��ة الت ��ي
مت التو�ص ��ل اليه ��ا خ�ل�ال املفاو�ض ��ات ح ��ول
ت�شكيل حكومة جدي ��دة ،بح�سب ما افاد فريق
احلريري.
واف ��اد بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن مكت ��ب احلري ��ري
االعالم ��ي ان رئي� ��س احلكوم ��ة ا�ستقبل ظهرا
الوزي ��ر ج�ب�ران با�سي ��ل ،القي ��ادي يف التي ��ار
الوطن ��ي احل ��ر ال ��ذي ير�أ�س ��ه النائ ��ب مي�شال
ع ��ون ،احد اقطاب االقلية ،ال ��ذي "اطلعه على
نتائ ��ج اجتماع قي ��ادات املعار�ضة لي ��ل ام�س،

واعالنه ��م املوافق ��ة عل ��ى ال�س�ي�ر يف ت�شكي ��ل
حكومة الوحدة الوطنية".
واو�ض ��ح م�ست�ش ��ار احلريري ،ه ��اين حمود،
لوكالة فران�س بر�س ان با�سيل ابلغ احلريري
املوافق ��ة عل ��ى توزيع احلقائب وف ��ق ال�صيغة
االخ�ي�رة الت ��ي مت التو�ص ��ل اليه ��ا خ�ل�ال
املفاو�ضات التي اجراها احلريري مع اطراف
االقلية.
وقال ان "االجتماع كان ايجابيا جدا ،ونتوقع
االعالن عن ت�شكيل احلكومة قريبا".
وكان ح ��زب الله ،اب ��رز اركان االقلي ��ة ،ا�صدر
بعيد منت�صف ليل اجلمع ��ة ال�سبت بيانا اعلن
في ��ه ان املعار�ض ��ة ق ��ررت "ال�س�ي�ر يف ت�شكيل

حكوم ��ة الوح ��دة الوطني ��ة وفق ��ا للقواع ��د
الت ��ي اتف ��ق عليه ��ا يف ح�صيل ��ة املفاو�ض ��ات
الت ��ي جرت" ،اث ��ر اجتماع �ضم اب ��رز اقطابها
وبينه ��م عون واالمني الع ��ام حلزب الله ح�سن
ن�صرالله.
وق ��ال النائ ��ب عق ��اب �صقر م ��ن تكت ��ل "لبنان
اوال" النياب ��ي ال ��ذي ير�أ�س ��ه احلري ��ري ردا
على �س� ��ؤال لوكالة فران�س بر� ��س ان ال�صيغة
الت ��ي مت االتف ��اق عليه ��ا ت�ض ��م اعط ��اء التيار
الوطني احلر خم�سة وزراء بينهم وزير دولة،
ووزيران حلزب الله وثالثة وزراء حلركة امل
التي ير�أ�سها رئي�س الربملان نبيه بري.
وا�ضطرت االكرثية لتقدمي تنازالت والتجاوب

مع ع ��دد من مطال ��ب االقلية لت�سهي ��ل الطريق
امام والدة احلكومة.
فقد وافق احلريري على توزير جربان با�سيل
ال ��ذي خ�سر يف االنتخاب ��ات النيابية االخرية
يف حزيران  ،علما انه كان متم�سكا يف املرحلة
االوىل من تكليفه "بعدم توزير الرا�سبني" يف
االنتخابات.
كم ��ا واف ��ق عل ��ى اعط ��اء حقيب ��ة االت�ص ��االت
جم ��ددا للتيار الوطن ��ي احلر ،وه ��ي احلقيبة
الت ��ي ي�شغلها با�سي ��ل حاليا ،رغ ��م ان او�ساط
االكرثي ��ة كانت اعلنت م ��رارا ان هذه احلقيبة
"ح�سا�سة م ��ن الناحية االمني ��ة" ولن تعطى
لالقلية.

الرئي�س الفرن�سي يجتمع مع الأ�سد ونتنياهو كل على انفراد الأ�سبوع القادم
باري�س  /رويرتز

ق ��ال م�س�ؤول ��ون ام� ��س ان الرئي� ��س
ال�س ��وري ب�ش ��ار اال�س ��د ورئي� ��س
ال ��وزراء اال�سرائيل ��ي بنيام�ي�ن
نتنياهو �سيزوران باري�س اال�سبوع
الق ��ادم يف يوم�ي�ن خمتلف�ي�ن لإجراء
حمادث ��ات م ��ع الرئي� ��س الفرن�س ��ي
نيكوال �ساركوزي.

وتريد فرن�سا لع ��ب دور �أكرث ن�شاطا
يف عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط
وي�سع ��ى �سارك ��وزي بج ��د لإ�ش ��راك
الأ�سد يف مبادرات دولية.
و�سيج ��ري نتنياه ��و حمادث ��ات م ��ع
�سارك ��وزي يف احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن
نوفمرب ت�شرين الث ��اين .ويف اليوم
التايل �سي�ستقب ��ل الرئي�س الفرن�سي

نظ�ي�ره ال�سوري عل ��ى غداء عمل يف
ق�صر االليزيه.
ومل يظه ��ر حتى الآن ما ي�شري اىل ان
فرن�س ��ا لديها �أي اقرتاح ��ات حمددة
لإنه ��اء امل� ��أزق يف املناق�ش ��ات ب�ي�ن
�سوري ��ا وا�سرائي ��ل والت ��ي انه ��ارت
يف نهاية العام املا�ضي عقب الهجوم
اال�سرائيلي على قطاع غزة.

وق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة الفرن�س ��ي
برن ��ار كو�شرن انه �سي ��زور ا�سرائيل
واالرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة "يف االيام
املقبل ��ة" لكن ��ه �أبل ��غ ال�صحفي�ي�ن ان
حمادث ��ات ال�س�ل�ام ب�ي�ن اجلانب�ي�ن
و�صلت اىل طريق م�سدود.
وق ��ال �أي�ض ��ا ان اع�ل�ان الرئي� ��س
الفل�سطين ��ي حمم ��ود عبا� ��س ان ��ه ال

م���واج���ه���ات ج����دي����دة ب��ي�ن اجل���ي�������ش ال�������س���ع���ودي وامل���ت���م���ردي���ن ال��ي��م��ن��ي�ين
جيزان  /اف ب

ق�صف ��ت الق ��وات ال�سعودي ��ة جمددا
ليل اجلمع ��ة ال�سبت مواقع ملتمردين
ميني�ي�ن اكدوا انهم ا�سروا ع�سكريني
�سعوديني داخل االرا�ضي اليمنية.
وذكر موق ��ع الك�ت�روين �سعودي ان
ال�ضرب ��ات اجلوية وقذائ ��ف الهاون
ال�سعودية ا�ستهدفت مواقع متمردين
زيدي�ي�ن يف منطق ��ة جب ��ل الدخ ��ان
الواقع ��ة ب�ي�ن البلدي ��ن ،مو�ضحا ان
عملي ��ات الق�ص ��ف ه ��ذه ا�سف ��رت عن
مقتل عدد "من املت�سللني".
ومل يع ��رف عل ��ى الف ��ور م ��ا اذا كان
اجلي� ��ش ال�سع ��ودي ق�ص ��ف اهداف ��ا
داخ ��ل االرا�ض ��ي ال�سعودي ��ة او يف
اليمن.
وق ��د ا�ست�سل ��م نحو اربع�ي�ن مت�سلال
اىل الق ��وات ال�سعودي ��ة ،كم ��ا ذك ��ر
املوقع االلكرتوين نقال عن �شهود.
وحتدث ��ت و�سائ ��ل اع�ل�ام �سعودي ��ة
م ��ن جهته ��ا ع ��ن ح�ص ��ول مواجهات
م�س ��اء اجلمعة يف قرى القرن وقوى
والدفني ��ة بعدم ��ا ت�سل ��ل متم ��ردون
زيديون اىل املنطقة.
واك ��د املتم ��ردون م ��ن جهته ��م انه ��م
�ص ��دوا وح ��دات م ��ن �س�ل�اح ال�ب�ر

ال�سع ��ودي الت ��ي دخل ��ت اىل اليمن،
واعلنوا ا�سر جنود واليات ع�سكرية
�سعودي ��ة ،بح�س ��ب م ��ا ج ��اء عل ��ى
موقعهم االلكرتوين.
و�ش ��ن الط�ي�ران احلرب ��ي ال�سعودي
االربعاء واخلمي�س غ ��ارات انطالقا
م ��ن حمافظة جي ��زان (جن ��وب) على
مواقع ملتمردين مينيني على حدودها
وذل ��ك به ��دف الق�ضاء عل ��ى تهديدهم
لالرا�ضي ال�سعودية.
وكان ��ت احلكوم ��ة ال�سعودي ��ة قال ��ت
يف بي ��ان انه ��ا اتخ ��ذت �سل�سل ��ة
م ��ن االج ��راءات للت�ص ��دي له� ��ؤالء
املت�سلل�ي�ن من بينه ��ا "تنفيذ �ضربات
جوية مركزة عل ��ى تواجد املت�سللني
يف جب ��ل الدخ ��ان وااله ��داف
االخ ��رى �ضم ��ن نط ��اق العملي ��ات
داخ ��ل االرا�ض ��ي ال�سعودي ��ة" وذلك
انطالق ��ا من حمافظ ��ة جيزان جنوب
ال�سعودية.
وا�ضاف ��ت ان ال�سلط ��ات ال�سعودي ��ة
قامت "با�س ��كات م�صادر اطالق النار
من قبل املت�سلل�ي�ن واحكام ال�سيطرة
على مواقع اخرى ح ��اول املت�سللون
التواجد فيها".
وردت ال�سعودي ��ة بذل ��ك على هجوم

وو�صف �صقر هذه التن ��ازالت بانها "تنازالت
�ضرورية من اجل الت�سوية وال مت�س اجلوهر
وال امل�ضم ��ون" ،معتربا ان امله ��م بالن�سبة اىل
االكرثية "االنتهاء من ت�شكيل احلكومة".
وكلف �سعد احلري ��ري ،ابرز اقطاب االكرثية،
ت�شكيل حكومة اثر انتخابات نيابية جرت يف
ال�سابع من حزيران.
وادت املفاو�ض ��ات ال�شاقة يف مرحلتها االوىل
اىل االتف ��اق على �صيغ ��ة للت�شكيلة احلكومية
حتظ ��ى م ��ن خالله ��ا االكرثية عل ��ى  15وزيرا
واالقلي ��ة عل ��ى ع�ش ��رة وزراء ويك ��ون خم�سة
وزراء حم�سوب�ي�ن عل ��ى رئي� ��س اجلمهوري ��ة
مي�شال �سليمان التوافقي.

�شن ��ه املتم ��ردون الثالث ��اء وقتل ��وا
خالل ��ه عن�ص ��را يف حر� ��س احل ��دود
ال�سعوديني وجرح احد ع�شر عن�صرا
اخرين .وبح�سب م�ست�شار للحكومة
ال�سعودي ��ة اخلمي� ��س ،ف ��ان طائرات
حربي ��ة �سعودي ��ة ق�صف ��ت االربع ��اء
واخلمي� ��س مواق ��ع للمتمردي ��ن
احلوثي�ي�ن يف مناط ��ق حدودي ��ة
مينية .وق ��ال امل�صدر الذي طلب عدم
ك�ش ��ف هويت ��ه "لق ��د تلق ��وا �ضربات
موجع ��ة" .ونف ��ذت الغ ��ارات عل ��ى
مع�سك ��رات للمتمردي ��ن يف حمافظة
�صع ��دة اليمني ��ة احلدودي ��ة معق ��ل
التمرد احلوثي الت ��ي تبعد  240كلم
�شم ��ال العا�صم ��ة اليمني ��ة �صنع ��اء،
بح�سب امل�ست�شار الذي ا�ضاف "متت
ا�ستعادة قطعة �صغرية من االرا�ضي
(ال�سعودية) من املتمردين وا�صيبت
مع�سكراته ��م الواقع ��ة يف حمي ��ط
�صعدة" .اىل ذل ��ك دان االردن عملية
ت�سلل احلوثي�ي�ن اىل اململكة العربية
ال�سعودية م�ؤكدا حقها يف الدفاع عن
�سالمة ارا�ضيها.
ونقل ��ت وكال ��ة االنب ��اء االردني ��ة
الر�سمية (ب�ت�را) عن نبي ��ل ال�شريف
وزي ��ر الدول ��ة ل�ش� ��ؤون االع�ل�ام

واالت�ص ��ال ،الناط ��ق الر�سم ��ي ب�أ�سم
احلكوم ��ة قول ��ه ان "االردن يدي ��ن
عملي ��ات الت�سلل والتج ��اوزات التي
قام بها م�سلح ��ون ت�سللوا اىل داخل
ارا�ضي ال�سعودية يف منطقة جازان
على احلدود م ��ع اليمن وا�سفرت عن
مقت ��ل وا�صاب ��ة عدد م ��ن الع�سكريني
ال�سعوديني".
وا�ض ��اف ان "االردن يقف اىل جانب
ال�سعودي ��ة ال�شقيق ��ة وي�ؤك ��د رف�ضه
املطل ��ق الي م�سا� ��س ب�أمنها و�سالمة
مواطنيه ��ا" .ور�أى ال�شريف ان "من
ح ��ق ال�سعودية الدفاع ع ��ن ارا�ضيها
وال ��ذود ع ��ن حدودها ب ��كل الو�سائل
اذ انه ��ا ت�شكل دعام ��ة ا�سا�سية لالمن
العربي".
واكدت ال�سعودية اجلمعة انها �شنت
غارات جوي ��ة على اليم ��ن "ال�سكات
م�صادر النار" التي اطلقها متمردون
حوثي ��ون ت�سللوا اىل اململكة وقتلوا
حار�س حدود �سعوديا.
واكد املتمردون اخلمي�س ان الطريان
ال�سعودي ق�صف مواقعهم يف �شمال
اليمن بالقرب من احل ��دود امل�شرتكة
ب�ي�ن البلدي ��ن م ��ا ا�سف ��ر ع ��ن �سقوط
قتلى وجرحى.

يري ��د تر�شي ��ح نف�س ��ه يف انتخاب ��ات
الرئا�س ��ة الت ��ي �ستج ��رى يف يناي ��ر
كان ��ون الث ��اين ال ي�ساع ��د عملي ��ة
ال�سالم.
وا�ض ��اف كو�ش�ن�ر قائ�ل�ا "�س�أح ��ث
حمم ��ود عبا�س عل ��ى �أن يوا�صل بال
كلل م�سعاه من �أجل ال�سالم..بعبارة
اخرى ان�شاء دولة فل�سطينية".

رئي�س الوزراء
الأردين يتوجه �إىل
تركيا
عمان /اف ب

املتمردون اليمنيون يف مواجهة اجلي�ش ال�سعودي

توجه رئي�س الوزراء االردين نادر الذهبي
ام�س ال�سبت اىل تركيا لبحث العالقات الثنائية
ومتثيل اململكة يف اجتماع ملنظمة امل�ؤمتر
اال�سالمي ،وفق ما اعلن م�صدر ر�سمي اردين
ال�سبت.
وخالل زيارته التي ت�ستمر ثالثة ايام �سيجري
الذهبي مباحثات ال�سبت مع رئي�س الوزراء
الرتكي رجب طيب اردوغان تتناول "العالقات
الثنائية واالو�ضاع يف املنطقة".
و�سري�أ�س الذهبي وفد اململكة يف اعمال القمة
االقت�صادية للجنة الدائمة للتعاون االقت�صادي
والتجاري للدول االع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر
اال�سالمي التي تعقد يف ا�سطنبول يومي االحد
واالثنني.
وبح�سب وكالة االنباء االردنية الر�سمية (برتا)
ف�أن الذهبي �سريكز يف كلمته على "اهمية زيادة
التعاون االقت�صادي والتجاري بني دول االع�ضاء
يف املنظمة ويعر�ض كذلك موقف االردن من
تطورات االو�ضاع يف املنطقة خا�صة ما يتعلق
بجهود احالل ال�سالم فيها".
ويرافق الذهبي يف زيارته وزير ال�صناعة
والتجارة عامر احلديدي.

اجلزائر  :تعاي�ش �صعب بني ال�صينيني واجلزائريني
اجلزائر /اف ب

عن االحتاد االماراتية

يعم ��ل ع�ش ��رات االف ال�صيني�ي�ن من ��ذ نح ��و ع�ش ��ر �سنوات
يف اجلزائ ��ر حي ��ث ا�ستق ��ر بع�ضهم ،لكن معظمه ��م ما زالوا
يعي�شون يف من�أى ع ��ن �شعبها خ�صو�صا ب�سبب عائق اللغة
على ما يرى ال�سكان.
ويعم ��ل العديد م ��ن ال�صيني�ي�ن خ�صو�صا يف ور� ��ش البناء
واال�شغ ��ال العامة ويتواجدون باع ��داد كبرية يف العا�صمة
و�ضواحيها وكذلك يف املدن الكربى للبالد.
وق ��د و�ص ��ل الفا تقني �صين ��ي يف اواخ ��ر  2008اىل البالد
لتعزي ��ز فرق املجموع ��ة ال�صينية �سيتيك�-س ��ي ار �سي �سي
الت ��ي تنج ��ز ج ��زءا بط ��ول  528كلم م ��ن الطري ��ق ال�سريع
(�شرق -غرب) املمتد على م�سافة  1216كلم.
ويعي� ��ش اك�ث�ر م ��ن  25ال ��ف �صين ��ي يف اجلزائ ��ر بح�سب
ال�صح ��ف املحلي ��ة .ويقول �سائق جزائ ��ري يعمل يف �شركة
�صيني ��ة للبن ��اء "ان ه� ��ؤالء العم ��ال مقطوع ��ون عملي ��ا عن
ال�شع ��ب اجلزائ ��ري .فه ��م يعي�ش ��ون يف جممع ��ات �شي ��دت
بالق ��رب م ��ن الور� ��ش ويتنقل ��ون يف جماعات حت ��ى عندما
يذهب ��ون ل�ش ��راء حاجياته ��م" .لكن ع ��ددا منه ��م ا�ستقر يف
اجلزائ ��ر من ��ذ  2002خ�صو�ص ��ا ،وا�ستثم ��روا يف حمالت
لاللب�سة اجلاهزة وامل�صنوعات اجللدية واحللى او البازار
خ�صو�ص ��ا مثل ب ��اب ال ��زوار بال�ضاحية ال�شرقي ��ة للجزائر
العا�صمة .فه ��ذه ال"ت�شاينا ت ��اون" ال�صغرية منت وكربت
وبات هناك تعاي�ش فيها مع اجلزائريني.
وراى اخلبري ال�سيا�سي ر�شيد تلم�ساين ان "اخلطر اال�صفر
مل يع ��د يهدد اجلزائ ��ر .فال�صينيون يحظ ��ون ب�سمعة جيدة
على الرغم من حواجز اللغة والثقافة".
وا�ض ��اف "ان العم ��ال ال�صيني�ي�ن يعي�ش ��ون ويعمل ��ون يف
ظروف �صعبة كثري م ��ن اجلزائريني ال يقبلونها ،وال يوجد
واحلالة ه ��ذه تناف�س بني الطرفني .انهم ��ا عاملان منف�صالن
ينجحان يف قبول كل منهما االخر".
لك ��ن هذا التعاي� ��ش ت�صدع يف اب بعد مواجه ��ات بني افراد

م ��ن املجموعت�ي�ن اثر خالف ع ��ادي مرتب ��ط مب�شكلة موقف
�سي ��ارة .وقال تاجر جمل ��ة جزائري حتيط مبتجره حمالت
�صيني ��ة ،بع ��د ثالثة ا�شه ��ر من الوقائ ��ع "كان ام ��را متوقعا
فال�صينيون اجتاحوا احلي".
وا�ستطرد احد �سكان احلي قائال "ال يبذلون اي جهد القامة
عالقات او تعلم اللغة املحلية".
ومنذ ذلك احلني تطلق ال�سلطات دعوات للتعاي�ش يبدو انها
القت اذانا �صاغية.
"فعداء اجلزائريني خف لكن ال�صينيني ما زالوا يعي�شون
يف من� ��أى عن ال�س ��كان املحليني" ،على م ��ا اكدت لبنى وهي
بائع ��ة يف الع�شري ��ن م ��ن العم ��ر تعم ��ل يف حم ��ل �صين ��ي
لالحذية وترتدي احلجاب.
وت�ؤك ��د هذه ال�شابة ان جزءا من ال�سكان ي�شعرون بتعاطف
مع ه�ؤالء املهاجرين اجل ��دد .وقالت "اعمل لديهم منذ ثالث
�سنوات .فهم يت�صرفون ب�شكل منوذجي".
وا�ستط ��رد تاجر جزائري قائال "انهم يفعلون كل �شيء لكي
ال يزعجوا اجلزائريني ،فهم مل يعودوا يرمون النفايات امام
متاجرهم وال ي�ستهلكون الكحول يف املجال�س العامة".
وكان ال�سفري ال�صيني دعا مواطنيه بعد تلك املواجهات اىل
"احرتام القوانني والعادات املحلية".
وترف� ��ض ليل ��ى الت ��ي تعمل يف حم ��ل �صين ��ي للم�صنوعات
اجللدي ��ة م ��ن جهتها فك ��رة "وج ��ود راب ��ط للمواجهات مع
الدين .ان ��ه امر خاطىء متاما .فكل �شيء مرتبط بالتجارة.
فال�صينيون ينتزعون غالبية الزبائن الن ا�سعارهم تتحدى
كل مناف�سة".
اما التجار ال�صينيون املعروفون عادة بتحفظهم ،فريف�ضون
من ناحيتهم التعبري عن موقفهم.
وبح�س ��ب �سف ��ارة ال�ص�ي�ن يف اجلزائ ��ر العا�صم ��ة ،ف ��ان
العالق ��ات ب�ي�ن ال�صيني�ي�ن واجلزائريني تتح�س ��ن باطراد.
ولفتت متحدثة با�س ��م ال�سفارة اىل "االحتفال بزواجني يف
خالل خم�سة ع�شر يوما بني �صينيني وجزائريتني".

