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{ بـكـ (أ ف ب) - أغـلـقت الـصـ األحد
مـديـنـة رئـيـسيـة بـعـيـدة عن بـؤرة فـيروس
ـــســتـــجـــد في وقـت بــلـغ عــدد كـــورونـــا ا
الـوفيات في البلـد اآلسيوي العمالق جرّاء
الوباء 304 بـينما  اإلعالن عن أول وفاة
.وتـــعــمّق خـــارج الــبالد فـي الــفـــيــلــيـــبــ
الـتـطـورات األخـيـرة الـقـلق بـشـأن انـتـشار
الــــفـــيـــروس في وقـت أغـــلـــقـت مـــزيـــد من
احلــكــومــات حـول الــعــالم حــدودهــا أمـام
.ومــنــذ ظـهــوره في الــقــادمــ من الــصــ
مــديـنـة ووهــان الـصـيـنــيـة (وسط) أواخـر
ـاضـي أصـاب الـفـيروس 14,500 الـعـام ا
شـخص في أنـحـاء الـص ووصل إلى 24
بـلـداً.وكـانت مـعـظم اإلصـابـات في اخلارج
ــديــنـة ألشــخــاص ســافــروا من ووهــان ا
الـصنـاعية الـتي تعد 11 مـليون نـسمة أو
مــــنـــــاطق مـــــحــــيـــــطــــة فـي مــــقـــــاطــــعــــة
ـية هـوبـاي.وأفـادت مـنظـمـة الـصـحة الـعـا
ـرض بــات يـشـكّل حـالـة الــتي أعـلـنت أن ا

تــشــيـجــيــانغ وتـعــد جــزءاً من قــلب شـرق
البالد الصناعي الذي كان محرّكًا لالزدهار
االقــتــصــادي الــذي شــهـدتـه الـصــ خالل
ـــوجب اإلجــراءات الـــعـــقــود األخـــيـــرة.و
اجلــديـدة لم يــعـد مـســمـوحـاً ســوى لـفـرد
واحـــد فــقط من كلّ أســـرة بــأن يــخــرج من
ـــنـــزل مـــرة واحـــدة كـلّ يـــومـــ لـــشــراء ا
ّ إغالق 46 من الـــضــــروريـــات في حـــ 
مـحـطّـات حتـصيـل الرسـوم عـلى الـطـرقات
ـدفــوعـة بـحـسـب الـسـلـطـات. الــسـريـعـة ا
ـديـنـة األمـاكن الـعـامـة وسـبـق أن أغـلـقت ا
تـاحف وعلّقت عـلى غرار دور الـسيـنمـا وا
حــركــة الــنــقل الــعــام.وســجّــلت مــقــاطــعـة
ؤكدة تـشيجيانغ أكبـر عدد من اإلصابات ا
سـتـجد خـارج هـوباي بـفـيروس كـورونـا ا
بـلغ عددها 661 إصـابة مـؤكدة 265 مـنها
في ونـــتـــشـــو.وعــلـى الــصـــعـــيـــد الــدولي
واصلت احلكومات تشديد إجراءات السفر
ـواجـهـة الوبـاء.وحـظـرت كل من الـواليات

عـائالتهم.وقطعت الص رحالت احلافالت
الــطـويــلـة وأجّــلت آالف رحالت الــقـطـارات
لــلــتـخــفـيـف من حـركــة الــسـفــر في أنــحـاء
ـقـرر أن تنـتـهـي الـعـطـلة الـبالد.وكـان مـن ا
نح اجلـمعة لكن  تمديدها حتى االثن 
الــسـلـطـات مــزيـداً من الـوقت لــلـتـعـامل مع

األزمة.
وبـدأ الناس بالعودة إلى أعمالهم على م
طــائــرات وقـــطــارات خالل عــطــلــة نــهــايــة
األسـبوع وهم يـرتدون أقنـعة واقـية.وأمرت
سـلـطات اجلـمارك بـقـياس درجـات احلرارة
عـــنـــد جــمـــيع نـــقـــاط الــدخـــول إلى بـــكــ
واخلـــروج مــنــهـــا بــحــسـب وســائل إعالم
ـســافـرين رســمـيــة.وسـيــتم كـذلك فــحص ا
ـسجّل في مـجمعات سـكنية الـعائدين وا
بـــيــنـــمــا  وضـع إجــراءات لـــلــكـــشف عن
درجــات احلـرارة فـي مـحــطـات الــقـطـارات

قاهي. كاتب وا إضافة إلى الكثير من ا
وقــالـت امــرأة تــبــلغ من الــعــمــر 22 عــامًــا
وصـلت إلى محطـة قطارات بـك من شمال
شــرق الـصــ إن عـائــلـتــهـا أحلّت عــلـيــهـا

لتأجيل عودتها. 
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وقــالت "لـكـنـني خـشــيت أن يـؤثـر ذلك عـلى
وظـيـفتي".وقـال احلارس دو غـويلـيانغ (47
عـامًا) إنه سـيعـاود عمـله في بـك اعـتباراً
من األحـد بعدما عـاد من مقاطعـة لياونينغ
(شـمال شرق).وقال "الكثير من الزمالء (من
كنهم العودة. يتعيّن اآلن على هوباي) ال 
من يــنــاوبـون في الــنـهــار في شــركـتــنـا أن
يـناوبوا لـيالً كذلك".لكن سـتبقى الـكثير من
األعـمـال التـجـاريـة مغـلـقة ألسـبـوع إضافي
عـلى األقل بـينـمـا مددت مـدن كبـرى بـينـها
شـــنـــغـــهـــاي الـــعـــطـــلـــة.وفي وقت يـــواجه
االقـــتــصـــاد الــصـــيــني صـــعــوبـــات أعــلن
ركـزي أنه سـيضخ 1,2 تـرلـيون ـصـرف ا ا
يوان (173 مـليار دوالر) االثـن للمـحافظة
ــصـرفـيـة ـنــظـومـة ا عــلى الـسـيــولـة في ا
تـزامنًا مع إعـادة التداول فـي األسواق بعد

العطلة.

ـتحـدة وأسترالـيا ونيـوزيلنـدا وإسرائيل ا
ـقـيـمـ من ــواطـنـ األجـانب من غـيــر ا ا
الـــزيــارة إذا كـــانــوا فـي الــصـــ مــؤخــراً
وحـذّرت مــواطـنـيـهـا من الـسـفـر إلى الـبـلـد
اآلسـيـوي.وأعلـنت وزارة الدفـاع األمـيركـية
بـدورها أن اجليش األمـيركي سـيقدم مأوى
يــتــسع أللف شــخص في حــال لــزم عــزلـهم
جــراء الـفــيـروس. وأشــارت إلى أنه ســيـتم
حتـضير عدة منشـآت تتسع كل منها لـ250
شــــــخـــــصًـــــا عــــــلـى األقل بــــــحـــــلـــــول 29
شـبــاط/فـبـرايـر.وأمـا مـونــغـولـيـا وروسـيـا
والـنـيبـال فـأغلـقت حدودهـا الـبريـة بـينـما
ذهـبت بـابوا غـيـنيـا اجلديـدة أبـعد من ذلك
فــــحـــظـــرت دخـــول أي شــــخص واصل من
مــوانئ أو مـطـارات في أنـحـاء آسـيـا.وجـاء
خــبـر وفـاة شــخص في مـانـيـال األحـد بـعـد
وقت قـصيـر من إعالن الفيـليبـ منع قدوم

. أي مسافرين أجانب من الص
وارتــــفع عــــدد الـــدول الــــتي أكــــدت وقـــوع
إصـابـات على تـرابـها إلى 24 بـعدمـا أكدت
بـــريـــطـــانـــيـــا وروســـيــا والـــســـويـــد أولى
اإلصـابـات لـديهـا.وارتـفع عدد الـوفـيات في
الــــصـــ إلى 304 األحـــــــد إذ ســـــــجّـــــــلت
الـسـلـطـات 45 حــالـة وفـاة جـديـدة مـقـارنـة
بــالـيـوم الـسـابق.و تـأكـيـد 2590 إصـابـة
جـديـدة في الـصـ مـا يـرفع اجملـمـوع إلى
نــحـو  14500حــالـة.ويـعــد عـدد اإلصـابـات
ــؤكـدة في الــصـ أعـلى بــكـثــيـر من تـلك ا
الـتي  تـسجـيـلهـا عـندمـا انـتشـر فـيروس
"ســارس" (مــتالزمــة االلــتــهــاب الــتــنـفــسي
احلــــــاد) عــــــامي  2002و.2003وأســــــفــــــر
"ســارس" الــذي تـســبب بـه فـيــروس شــبـيه
سـتـجـد وبدأ أيـضًـا في الـص لـكـورونـا ا
عـن وفـــاة 774 شــــخــــصًـــا حــــول الـــعــــالم
مـعــظـمـهم في الـصـ وهـونغ كـونغ.وظـهـر
ـكن بالـنسبة الـفيروس في أسـوأ توقيت 
لــلـصــ فـتــزامن مع عــطـلــة رأس الـســنـة
اليـ في الـقـمـريـة عـنـدمـا يـسـافـر مئـات ا
أنـحـاء الـبالد عـلـى مـ طـائـرات وقـطارات
ـــــــــوسـم مع وحـــــــــافالت لـــــــــقـــــــــضــــــــاء ا

طـوار صـحـيـة دولـيـة أن الـشـخص الـذي
تـوفي فـي الـفيـلـيـبـ هـو رجل صـيـني من
ووهـان يـبـلغ من الـعـمر 44 عـامًـا.واتّـخذت
الــصـ خـطـوات غــيـر مـسـبــوقـة الحـتـواء
الـفيروس الذي يعتقد أنه انتقل إلى البشر
ـكن مـن سـوق لـلـحـيــوانـات في ووهـان و
انتقاله ب البشر بنفس الطريقة التي تتم

من خاللها عدوى اإلنفلونزا.
 d−Š  UOKLŽ

وشـمـلت اإلجـراءات عمـلـيات حـجـر صحي
ـدن احمليـطة إذ اسـتـثنـائيـة في ووهان وا
 تـعـلـيق جـمـيع أشـكـال حـركـة الـنـقل ما
عـــنى فـــعــلـــيًـــا عل أكـــثــر من 50 مـــلـــيــون
شــخص.لــكن بــعــد عـشــرة أيــام عــلى عـزل
ووهـان أعلنت السلطات عن قيود مشابهة
مـشـددة عـلى حـركـة األشـخـاص في مـديـنة
ونـتشـو الواقـعة عـلى بعد 800 كـلم.ويذكر
أن ونــتـشـو مـديـنــة سـاحـلـيـة تــعـد تـسـعـة
ماليــــ نــــســــمــــة وتــــقع في مــــقــــاطــــعـــة
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غـاضـبـة وضعـهـا الـهش "يريـدونـنا أن
غـاربة ".وكـان آالف ا نـصـبح متـسولـ
ـركز - رجـاال ونـسـاء - يـعـبـرون ذلك ا
احلـــدودي يــومـــيــا لـــنــقـل الــبـــضــائع
حلـســاب جتـار يـبـيـعـونـهـا في مـديـنـة
الـفـنـيـدق اجملاورة ومـنـهـا إلى أسواق
غربـية مسـتفيدين ـدن ا في مـختلف ا
مـن اإلعـفــاء من الــرســوم اجلــمــركــيـة
خالفـا لناقلي الـبضائع في سيارات أو
شـاحـنات.وتـأسف فـاطمـة عـلى الفـترة
"التي كانت فيها التجارة رائجة لكننا
الـيـوم لم نعـد نـربح شـيئـا وال جند أي

عـمل هنا" مشيـرة إلى أنها استطاعت
إعـــالــة خــمـــســة أبـــنــاء بــفـــضل هــذه
الـــتـــجــارة الـــتي حـــظـــيت لـــســـنــوات
بـتــسـامح الـسـلـطـات رغم أنـهـا تـلـحق
ضـررا بــاالقـتـصـاد احملـلي.واشـتـهـرت
حـــمــاالت الـــبــضــائـع إعالمــيـــا بــاسم
"الـنساء البغالت" نظـرا للطرود السلع
الضخمة التي يحملنها فوق ظهورهن
في مـشاهد مـهينـة قبل أن يشرعن في
اســتـعـمـال عـربــات صـغـيـرة مـجـرورة
ـبـادرة مـن جتـار سـبــتـة في بــالـيــد 
بـــعـــد ســلـــســـلـــة من احلــوادث 2018

ـغربي من هـذه التـجارة بـنحو 6 إلى ا
620مـاليـ درهم ســنــويـا (مــا بـ  8
إلى 830 مـــلــيـــون دوالر).وتــبـــاع تــلك
قارنة مع الـسلع بأسـعار منخـفضة بـا
ــغـربــيـة بــالـنــظـر الســتـفـادة الــسـلع ا
مــورديـهـا من إعـفـاءات جــمـركـيـة عـلى
اعـتبـار أن مديـنة سـبتـة تتمـتع بوضع
"مـينـاء حر".وكـانت تصل إلـى الفـنيدق
عـن طـــــريق الـــــنـــــســـــاء احلـــــمـــــاالت
خـصوصـا ومنـها إلى أسـواق شعـبية
ــا فـيــهـا الــربـاط في مــدن مـخــتـلــفـة 
والــــدار الـــبـــيــــضـــاء (أكــــثـــر من 300
كـيـلومـتر جـنوبـا).لـكن معـبر "تـاراخال
احلـــدودي الـــذي شـــكل لـــســـنــوات "2
شـريان هذه التجارة صـار اليوم خاليا
من احلــركـة مـحــاطـا بـســيـاج حـديـدي
حتـت أعـ رجــال الـدرك الــيــقـظــة.أمـا
مـديـنـة الفـنـيـدق الشـهـيـرة بأسـواقـها
ـصـطـافون ـألها ا وشـواطـئـهـا التي 
صـــيــفــا فــأصـــبــحت تــعـــاني كــســادا
جتــاريـا يــثــيـر قــلق ســكـانــهـا.ويــقـول
الــتـاجـر عــبـد الـله حــضـور مـتــحـسـرا
"كـانت الـتـجـارة تـعـيل الـكـثـيـرين هـنا
الــيـوم ارتــفـعت األســعـار وانـخــفـضت
الـــقــدرة الـــشـــرائــيـــة. لم يـــعــد هـــنــاك
زبــائن".ويــضـيف مــشــيـرا إلى خــزانـة
مــحـله الـتـجــاري الـفـارغـة "الــكـثـيـرون
دينة وأسعار إيجار البيوت غـادروا ا
انـخـفـضت".ويـظـهر الـكـسـاد أيـضا في
مـحـطـتي احلـافالت الـتي تـبـدو خـالـية
ــسـافـرين بــيـنـمــا كـانت احلـركـة من ا
فــيـهــا دؤوبـة. ويـشــكـو ســائق سـيـارة
أجـــرة ســتــيــني قــائـال "تــراجع دخــلي
ثـالث مــرات".ويــضــيـف مــتــكـــئــا عــلى

ــمــيــتــة بـــســبب الــتــدافع.ورغم تــلك ا
ــأســاويــة كــان "الــتـهــريب احلــوادث ا
ــعــيـشـي" يـخــلق رواجــا جتــاريـا في ا
مـديـنة الـفنـيدق ومـدن أخرى مـجاورة
ويــدر عـلـى احلـمــاالت نـحـو 20 دوالرا
ـعـدل.وتأمل فـاطمـة اليـوم شأنـها في ا
فـي ذلك شأن الـكثـيـر من زمالئهـا وكذا
جتــار مـديـنـة الـفـنــيـدق من الـسـلـطـات
إيـجاد بدائل أو برامج تواكب حتولهم
نــــحــــو مــــهن أخــــرى بــــحـــسـب عـــدة
شـهادات لـوكالـة فرانس بـرس في ع
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وفي انــتـظـار ذلك تـكـتـفي الـيـوم بـبـيع
سـلع متنوعة منخفضة القيمة تفرشها
عـلى األرض في أحـد أسواق الـفنـيدق
"دون أن تـربح منهـا شيئا" كـما تهمس
ــغـربــيـة آســفــة.ولم تـدل الــســلـطــات ا
بـــتــوضـــيــحــات حـــول إغالق احلــدود
ــعــيــشي" ووقـف جتــارة "الــتــهــريب ا
بـينمـا صدرت العـديد من التـصريحات
فـي أوقـــات ســــابــــقــــة حــــول ضـــرورة
ـهـيـكل أي مــحـاربـة االقـتـصـاد غــيـر ا
األنــشـــطــة االقــتــصـــاديــة الــتي حتــرم
خـزيــنـة الـدولـة من مـداخـيل ضـريـبـيـة
وجـــــمــــركــــيــــة.وأوضـح مــــديــــر إدارة
ـغــربـيــة نــبـيل خلــضـر أن اجلــمــارك ا
ــهــربـــة "تــلــحق أضــرارا الــبـــضــائع ا
ـغـربـية ـقاوالت ا بـاالقـتـصاد وتـدمـر ا
ـنـتجـة".وأكـد في حـديث مع صحـيـفة ا
لـيكونوميـست أن احلمال واحلماالت
هم "أول ضـحـايا (...) مـافيـات تسـتغل
أوضـــــاعـــــهم الـــــهـــــشــــة وأحـــــيـــــانــــا
يـأسـهم".وقدر حـجم خـسائـر االقتـصاد

جـانب سـيـارته "ال يوجـد شيء هـنا ال
مــــصـــانـع وال مـــزارع بــــاســـتــــثـــنـــاء
الــسـيــاحــة الـشــاطـئــيـة الــتي ال تـدوم
ســـوى شـــهـــرين فـي الــســـنـــة".أوصى
ــــاني مــــطــــلع كــــانـــون تــــقــــريـــر بــــر
الـثاني/ينايـر بإنشاء مـنطقة صـناعية
ـتهـني التـهريب في اجلـهـة لتـحفـيز 
عــلى الــعـمل في الــصـنــاعـة. لــكن هـذا
احلل ال يـبـدو مـقـنـعـا فـي رأي الـتـاجر
عـبـد الـله الـذي يتـسـاءل "من سـيوظف
امـرأة خــمـسـيـنـيـة وأمـيـة" في إشـارة
لـلنساء احلماالت.وعلى اجلانب اآلخر
من احلـــدود انــتـــقــدت كـــونــفـــدرالــيــة
مـــقــاولي ســـبــتـــة مــنـــتــصـف كــانــون
األول/ديـــســمـــبــر مـــا وصــفـــته "أزمــة
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ــنـطـقـة وتــبـدو مـظـاهــر الـكـسـاد في ا
الـتـجـاريـة الـتي كـانت تـسـتـورد مـنـها
ـعيـشي" داخل سـبتة سـلع "التـهريب ا
ــعــبــر احلـــــدودي غــيــر بــعــيــد عن ا
والـتي أضـحت الـيـوم فـارغـة والـكـثـير
من مــحـالتـهــا مــغــــــلــقــة "فــالــتــجـارة
مـتـوقفـة إننـا نخـسـر وقتـنا هـنا" كـما
يـــقـــول رشـــيــد صـــاحـب مــحـل لــبـــيع
األحـــذيـــة (48 عـــامـــا).ويـــضـــيف "إذا
اســـتــــمـــر الـــوضع هــــكـــذا ســـنـــكـــون
مـضـطرين إلغالق مـحالتنـا على األقل
نــحـن مــحــمـــيــون بــنــظـــام احلــمــايــة
االجـتـمـاعـيـة االسـبـاني لـكن مـاذا عن
ــغـاربـة?".وبـالــنـسـبـة جلــاره الـبـقـال ا
جـمـال "هـذه أزمـة غـيـر مـسـبـوقـة. لـقد
تــهـاوى رقم تـعـامالتـنــا ومـنـتـجـاتـنـا

معرضة للتلف".
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ـــغــرب)  (أ ف ب) - { الـــفـــنـــيـــدق (ا
ــــفـــاجئ لــــلــــمـــعــــبـــر أوقـف اإلغالق ا
احلــدودي بـ جـيب سـبـتـة اإلسـبـاني
ــغـــرب جتــارة "الـــتـــهــريب وشـــمـــال ا
ـــعــيــشـي" الــتي كـــانت تــشـــغّل عــلى ا
اخلـــــصــــوص الـــــنـــــســــاء "حـــــمــــاالت
الــبـضـائع" مـا خـلـق أزمـة اقـتـصـاديـة
واجـتـمـاعـيـة عـلى جـانـبي احلـدود في
غــيـــاب أي نــشــاط بــديل.ومــنــذ إغالق
ـعـبر قـبل أربـعة أشـهر فـقـدت فاطـمة ا
اخلـمسينية التي عملت حمالة بضائع
طـول حـياتـها مـصدر عـيـشهـا. وتشـكو
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األولى منذ توليه منصبه" مطلع كانون
قرر األول/ديـسمبر موضحا أنه "من ا
أن يلتقي وزير اخلارجية (محمد جواد
ظـريف) ومـسـؤولـ بارزيـن آخرين في
بـلدنا إلجـراء مشاورات".ويأتي اإلعالن
عـن هـذه الـزيــارة في فـتــرة جـديـدة من
الــتـوتـر بــ إيـران والــغـربـيــ بـشـأن
الـــبــرنـــامج الـــنـــووي لــلـــجـــمــهـــوريــة
اإلسـالمـيــة.وكــان بــوريل أعــلن في 24
ـوقعة كـانون الـثاني/يـنايـر أن الدول ا
برم في عـلى االتفـاق النووي الـدولي ا
فـــيــيـــنــا في 2015 اتـــفــقت عـــلى عــقــد
اجـتـماع مـصـاحلة "في شـبـاط/فبـراير"
مـن أجل احلـفـــــــــاظ عــلى االتـــــــــفـاق
ــهــدد بــاالنــهــــــيــار مــنــذ انــســحــاب ا
ـتـــحـدة بـشـكل أحـادي منه الـواليـات ا
فـي 2018. وأضــــــــــاف أن جـــــــــمــــــــــيع
األطــــــراف "أكدت من جديـد تصمـيمها
عـلى احلـفاظ عـلى االتـفاق الـذي يصب
في مـصلـحة اجلمـيع".ويعـرض االتفاق
بـ اجلـمهـورية اإلسالمـية ومـجمـوعة
5+1 ( ـــتـــحـــدة والـــصـــ الـــواليـــات ا
ـانيا) وروسـيا وفـرنسـا وبريـطانـيا وأ
عــلـى إيــران رفع جــزء من الــعــقــوبــات
الـدولية الـتي تخنق اقـتصادهـا مقابل
ضــمــانـات تــهــدف إلى إثـبــات الــطـابع
ـــــدني حـــــصــــرا لـــــبــــرنـــــامــــجـــــهــــا ا
الـنووي.عـمليـا وافقت إيـران على كبح
نــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة بــشــكل كــبــيـر
واخلـضـوع لـنـظـام تـفـتـيش صـارم أعد

لهذا الهدف. 
وهـو أكـثـر نـظـام إلزامـا تـعـده الـوكـالة
الــدولـــيــة لــلــطــاقـــة الــذريــة.لــكن قــرار
ــتـــحـــدة االنـــســحـــاب من الـــواليـــات ا
االتــفــاق وإعــادة فــرض عــقــوبـات يــتم
تــشـديـدهـا بـشـكل مــنـتـظم عـلى إيـران
حـرم اجلمهورية اإلسالمية من الفوائد
االقـتـصـاديـة الـتي كـانت تـنـتـظـرها من
االتـــفـــاق.وتـــتـــهم واشـــنـــطن طـــهــران
بــالــســـعي المــتالك سالح نــووي لــكن
اجلــــمــــهــــوريــــة اإلسـالمــــيــــة تــــنــــفي
ذلك.وتـؤدي عودة الـعقوبـات األميـركية
إلـى عـزل إيــران بـشــكل شـبـه كـامل عن

ـــالـي الـــدولي وتـــســـبـــبت الـــنـــظـــام ا
بـخسارة اجلمهورية االسالمية لزبائن
نــفـطــهـا الـواحــد تـلــو اآلخـر وأغـرقت
الـــبالد في ركـــود كـــبــيـــر.وردت إيــران
بـالـتــخـلي عن الـعـديـد من الـتـزامـاتـهـا
األســــاســــيــــة في االتــــفــــاق الــــنـــووي

تدريجيا.
وبــــذلـك أصــــبــــحت طــــهــــران تــــنــــتج
يـورانــيـوم مـخـصب بـنـسـبـة أعـلى من
ـــئـــة احملـــددة في عـــتـــبـــة ال 3,67بــــا
االتـفاق ولم تـعد حتـترم حدود ال300
ـــفــــروضـــة خملــــزونـــاتــــهـــا من كــــلغ ا
الــيـورانـيــوم اخملـصب ولم تــعـد تـرى

أطـــلـــقت بــاريـس ولــنـــدن وبـــرلــ في
كــانــون الـثــاني/يــنــايــر آلـيــة تــفــعـيل

النزاعات الواردة في هذه الوثيقة.
ـكن أن تؤدي هـذه اآلليـة إلى إعادة و
فـــرض كل الـــعـــقــوبـــات الـــتي أقـــرهــا
مــجـلس األمن الـدولي من قـبل ورفـعت
ـوجب اتـفـاق فـيـيـنـا. لـكن الـعـواصم
األوروبـيـة الـثالثـة تـؤكـد أن هـذا لـيس

هدفها.
وحـذرت طـهـران من جهـتـهـا منـذ فـترة
لف النووي على طويلة من أن إحالة ا
مــجــلس األمـن ســيــعـنـي مــوت اتــفـاق

فيينا نهائيا.

الـعقوبات األمـيركية.وتـؤكد إيران أنها
مـــســتـــعــدة لـــلــعـــودة في أي وقت إلى
الــتــطـبــيق الــكــامل لالتــفــاق "في حـال
رفـعت الـعقـوبات واسـتفـادت إيران من
االنـعـكـاسـات" االقـتـصـاديـة التـي كانت
تـتوقـعها من هـذا االتفاق وتـشدد على
أن كل إجـراءاتها قابلـة للعكس.ويشكك
األوروبــيـون والـعـديـد من اخلـبـراء في
ـكــاسب الــتي ذلـك مـشــيــرين إلـى أن ا
تـتحـقق في مجـال األبحـاث والتـطوير

ال تزول.
وحملـاولــة إجـبـار طـهـران عـلى الـعـودة
إلى الــتـطـبـيـق الـكـامل التـفــاق فـيـيـنـا
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أنـهـا مــعـنـيـة بـالـقـيـود الـتي يـفـرضـهـا
الـــنص عــلى نـــشــاطــاتــهـــا في مــجــال
الـــــبــــحـث والــــتـــــطـــــويــــر فـي اجملــــال

النـــــــووي.
أعـــلــنت اجلــمـــهــوريــة االسـالمــيــة في
اخلــامـس من كــانــون الـــثــاني/يــنــايــر
ـرحـلـة األخيـرة" من خـطتـهـا خلفض "ا
الـتزامـاتهـا مؤكدة أنـها لن تـلتـزم بعد
ـــركــزي اآلن بـــعـــدد أجـــهــزة الـــطـــرد ا

سموح به لتخصيب اليورانيوم. ا
وتـتـهم إيران األوروبـي بـعدم احـترام
الــتـزامــاتـهم ألنــهم لم يــفـعــلـوا شــيـئـا
ـــســـاعـــدتـــهـــا عــلـى االلـــتــفـــاف عـــلى

غربية فاطمة الهناني التي كانت تعمل حمالة بضائع جتلس في سوق الفنيدق  lzUCÐ∫ ا
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-1-
انـتابتني سَوْرَة من الغضب واالنفعال الشديدين ح أصدر سفراء 16 دولة
مـيت لـلـمتـظـاهرين وطـالـبـوا احلكـومـة العـراقـية بـ بـيانـاً نـددوا فيه بـالـقـمع ا
(احـترام حـريـات التـجـمع واحلق في االحتـجـاج السـلـمي كمـا هـو منـصوص
تـظاهـرين الى احلفاظ عـليه في الـدستور الـعراقي ) كم انـهم دعوا ( جـميع ا

على الطبيعة السلمية للحركة االحتجاجية ) .
-2-

انّ هذا البيان ينطق بحقيقة مذهلة تقول :
انّ سـفـراء الـدول الــذين أصـدروا الـبــيـان حَـمَـلَــتْـهُم الـشـفــقـة واحلـرص عـلى
واطـن الـعـراقيـ احملتـج فـكسـروا حـاجز الـصمت وأعـربوا عن سالمـة ا
مـشاعرهم االنسانية ازاء ما يلقى احملتجون من أهوال  بينما لم يشعر بذلك

ميتة . العراقيون الذي استساغوا ضرب اخوانهم بالقنابل والغازات ا
انها مفارقة محزنة تمأل القلب ألّما وشجنا ..!!

-3-
وقد تسألني وتقول :

ومَنْ هي الدول التي بادر سفراؤها الى قرع أجراس االنذار ?
فأقول :

تحدة االمريكية   انها الواليات ا
تحدة  ملكة ا وا

وفرنسا 
انيا  وأ

وايطاليا 
وهولندا 

وأسبانيا 
والسويد 

وكندا 
وفنلندا 

والتشيك 
وكرواتيا 
وهنغاريا 
والنرويج 
وبولندا .

-4-
ـرجعية الديـنية العـليا في النجـف األشرف كانت أول من دعا الى جتنب ان ا
ـتـظـاهرين الـسـلمـيـ وأبـدت حرصـهـا على ـفـرطـة بحق ا اسـتخـدام الـقوة ا
سالمـتهم وسالمة القوات األمنيـة العراقية  ولكنهم  –ولالسف الشديد  –لم

يصغوا الى ندائها التاريخي الكبير .
كـما أنهم جتاهلوا ما دعت اليه من وجوب تـقد القتلة والقناص ومَنْ أراق
الـدماء الـزكيـة الى القـضاء  حـيث لم نشـهد حـتى اآلن اية اجـراءات حقـيقـية

بهذا اخلصوص ..!!
-5-

ـصاب يُـنذر بـخطـورة وضع ( العراق) حتت انّ ضـخامـة أعداد الشـهداء وا
الـوصاية الدولـية  وحتت الفصـل السابع حتديـداً  االمر الذي يشـكل نكسة

كبرى ال يرضاها للعراق ابناؤه الوطنيون اخمللصون .
-6-

ومن الـغرائب الكبـرى أننا ال نلـمح في مواقف رئيس مجـلس الوزراء العراقي
صـائب الراهنة  ـستقيل مـا يدل على انه قـد استوعب عـــــمـق الكوارث وا ا
ـنـــــصـب رغم كل هـــــذه االخـفـاقات ويـبـدو وكـأنه يـسـتـــــــمـرء الـبـقاء فـي ا

ريرة ..!! ا
-7-

ـا حـصل بـدلـيل كـمـا أنَّ الـقـوى الـسـيـاسـيـة هي األخـرى ال تـبـدو مـكـتـرثـةً 
اسـتمرارها في اخلالف احلائل دون التوصل الى مرشح مستقل وطني ليس
بـجدليّ وكأنّ العـراق قد عقم ولم يعد لـه من ابنائه من يحمل

طلوبة . واصفات ا ا
-8-               

انــكم ايــهــا الــغــارقــون الـى األذقــان في الــذاتــيــة لن
ـعـاناة تـقـودوا البالد والـعـبـاد االّ الى مزيـــــــد من ا
ــا ذلك تــدخل الــغـــــــربــاء في شـــــؤون والــشـقــاء 

العراق .
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كـثر احلـديث وأخـذ االمـر حـيزا واضـحـاً ومهـمـا في الـذاكرة االنـسـانـية وفي
ذاكـرة فقـهـاء الـقـانـون الدسـتـوري والـدولي مـنـطلـقـ مـنـهـا للـداللـة والـرمـزية
ا ـكانة و لـلحرية والـكرامة واالسـتقالل الن السـيادة تعـني السمـو والقدر وا
ان الـشعب مـصـدر السـلـطات فـهي صـاحبـة احلق والـشأن فـي السـلـطة كـما
يـؤكد  ذلك الـدسـتور  ولـكي نـصل الى اهـميـة الـسيـادة وارتبـاطـها بـالـشعب
ـــوضــوع .كـــانت الـــنــظـــريــة البـــد ان نــؤكـــد بـــأن الــشـــعب هـــو االصل في ا
الـكالسيـكيـة تؤكـد عـلى نظـام احلكم الـتـمثـيلي فـيمـا تـطور االمـر في مفـهومه
ـلك في الـقـطـاع لـتـتـحـول ـلـكـي واالقـطـاعي وحق ا الـوطـني لـتـرافق الـنـظـام ا
الـسيادة الى تـعزيز الـتنمـية واحتـرام السـلطة حلـقوق النـاس والعيش بـكرامة

والتعبير عن اراءه بعيدا عن القيود .
صطلح وسياقاته في بالدنا حيث ان السيادة ـهم ان نركز في معنى ا ومن ا
ـنتفض منذ اربـعة اشهر ال أحـد يستجيب لـنداءاته فأين كرامة لـنا فالشعب ا
االنـسان وحريته فالسـيادة احلقيقـية هي سيادة الشـعب على نفسه ومقدراته
واليـجوز الربط بـ السيـادة من عدمـها فقط الن طـائرة دولة اجـنبيـة اخترقت
سمـاء الـبلـد أو ربطـهـا فقط بـعسـكـرة قوات اجـنبـيـة بعـينـهـا واستـغفـال قوات
اجرامية اخرى تنتهك حقوق االنسان وتقتل وتزج االبرياء في السجون النهم
يـطالبـون بحـقوقهم ويـطالـبون بأن يـكون الـسالح بيد الـدولة ويـطالبـون باعادة
سروقـة منذ عام 2003 عـام االحتالل البـغيض  ان السـيادة تعني االمـوال ا
ـنتـفـض وتـقد الـقتـلة االسـتجـابة لـنداءات ثـوار تشـرين من ابـناء الـعراق ا

نتفض . الذين انتهكوا كل القيم فقتلوا العراقي ا
ان الـسيادة احلقيقية ان يكون االنسان حرا في بلده ويعيش بكرامة وفي ظل
حـكومة مختارة من الشـعب ال من االحزاب التي نخرت البالد وسرقت اموال
الـشـعب وجـنــدت مـرتـزقـتــهـا لـلـدفـاع عـن مـصـاحلـهـا وان اقــتـضى ذلك قـتل
ـنـتفـضـة نـاهيك عن االف االبـرياء كـمـا يـحدث يـومـيا فـي جمـيع احملـافـظات ا
ـرتـبـطـة بـدولـة الـشـر اجلـرحى الـذين تـتـابـعــهم مـرتـزقـة االحـزاب الـفـاســدة ا
نتفض سـتشفيـات لقتلـهم الى جانب  قمع الشـعب ا االجـنبي وتتعـقبهم في ا
وبـكل الــوسـائل وانـواع االســلـحــة والـغـازات اجلــرثـومـيــة والـرصـاص احلي
ورصـاص اسلحة الصيد في غاية مـنهم اسكات صوت احلق لتبقى االحزاب

الفاسدة تسرق بأسم الدين .
ان السيادة تعني اعادة احلكم للشعب وطرد كل العمالء وعدم القبول بتدوير
الـنـفـايــات وعـلى رئـيس اجلــمـهـوريـة وكــأسـتـحـقــاق دسـتـوري أن يـأخـذ رأي
ارقة الـشعب في اختيار رئـيس الوزراء والوزراء بعيـدا عن االحزاب والكتل ا
الـتي عـاثت في االرض فـسادا لم يـشـهـده العـراق مـنذ أول انـسـان هـبط على
ارضه وتـنــفس هــواءه وشـرب من مــائه اال بــعـد عــام االنـقـالب عـلى الــشـعب

وهويته الوطنية في 2003.
الـسـيـادة هي حـكم الـشـعب وتـسـيـده بـعـيـدا عن االحـزاب الـتي خـربت الـبـلـد
اءات وبدع وكل بدعـهم ضاللة وكل ضاللة ومـزقت صف وحدته الوطـنية بـا
في الـنار فقـد خسـروا كل شيء وحاولوا قـتل االسالم في ثنـايا قلـوب الناس
لـكنـهم فـشـلـوا فـجاءوا بـبـدعـة الـطـائفـيـة وحـاكـوا سـينـاريـوهـات عن صـحـابة
صطفى االم لـكنهم فشلوا وما حصدوا اال اخليبة الـرسول الكر محمد ا
والـذل واخلسران كما حصد اسالفهم ذلك فـالعراق ينهض بعد كل كبوة الن
ـان ابـنـائه بـاللـه وحب االرض اكـبر من تـفـاهـة الـطـائـفـي ا

رتزقة بأجور رمزية . ا
ان الـســيـادة احلـقــيـقــيـة ان جتــري انـتـخــابـات نــزيـهـة
ـراقـبة دولـيـة الخـتـيار الـكـفـوئـ من العـراقـيـ غـير
ـــان خــال مـن الــطـــائــفـــيــة ـــنــتـــمــ لـالحــزاب لـــبــر ا
ان عراقي من الـعراقيـ وللعـراقي واحملـاصصة بـر

فقط الغير.

{ طـوكيو) ,أ ف ب) - أرسـلت اليابان
مــدمّـرة تـابـعــة لـسالح بـحــريـتـهـا إلى
الــشــرق األوسط امـس األحــد لــلــقــيـام
ــهـمـة نـادرة من نــوعـهـا في اخلـارج
لـضمـان سالمة سـفنـها في ظل الـتوتر
دمّرة ب طهران وواشنطن.وغادرت ا
قــاعـدة يـوكـوسـوكـا الــبـحـريـة جـنـوب
ـعلومات ـهمة جمع ا طـوكيو لـلقيام 
فـي خـلـيج عــمـان ومـنــاطق في شـمـال
بــــحــــر الـــعــــرب وأجـــزاء مـن خـــلــــيج
عــدن.وقـررت الــيـابــان في وقت سـابق
شاركة في العملية التي تقودها عدم ا
ـتــحــدة حلــمـايــة خــطـوط الــواليــات ا
ـــنـــطــقـــة. وقـــال رئــيس ـالحــة في ا ا
الــوزراء الـيـابـاني شـيـنـزو آبي ألفـراد
طـاقم السفينـة التي يبلغ وزنها 4650
ـيـناء ـغـادرة ا طـنًـا لـدى اسـتـعدادهـا 
ـــرتــبـــطــة "ضـــمــان سـالمــة الـــســفن ا
ــهـمـة بــالـيــابـان هــو من الـواجــبـات ا
ا أقامت اليابان التي لـلحكومة".ولطا
ال تـمـلك مـصـادر طـاقـة عالقـات جـيّدة
ـــا فــيـــهــا مـع دول الــشـــرق األوسط 
إيـران إذ تعـتمـد ثالث قـوّة اقتـصادية
في الـعالم بشـكل كبير عـلى الطاقة من
ـوارد.وعـقـد آبي ــنـطـقـة الــغـنـيـة بــا ا
سـلـسـلـة اجـتـمـاعـات مع قـادة دول في
ـاضي الــشـرق األوسط خالل الــعـام ا
ـرشــد األعـلـى لـلــجـمــهـوريـة بــيـنــهم ا
اإلسـالمــيــة آيــة الـــله عــلي خـــامــنــئي
والـرئيس اإليراني حسن روحاني في
تـصاعـد ب مـسـعى لتـهدئـة التـوتـر ا
ـدمّرة واشـنـطن وطـهـران.وسـتـنـضم ا
إلى طــائــرتـي اســتــطالع يــابــانــيــتـ
ـهـمـة ـنـطـقـة في إطـار ا تـعــمالن في ا

ذاتها.
واعـــلــنت إيــران امس األحــد أن وزيــر
خـــارجــيــة االحتــاد األوروبي جــوزيب
بــوريـل ســيــزور اإلثــنــ طــهــران في
أجـواء من جتـدد الـتوتـر الـدولي حول
ـــســألــة الـــنــوويــة اإليـــرانــيــة.وقــال ا
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة اخلـــارجـــيــة ا
اإليــرانـيـة عـبــاس مـوسـوي إن بـوريل
) إلى إيران للمرة "سيصل غدا (اإلثن
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