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فريو�س كورونا

وكالة »عدل« متدد اآجال دفع 
امل�ستحقات ال�سهرية

 م.�س

العقاري  الت�سيري  فرع  اأعلن  
للوكالة  التابع  اإميو«  »جي�ست 
الوطنية لتح�سني ال�سكن و تطويره 
»عدل« اأم�س الأحد عن مت متديد 
الإيجار  فاتورة  ت�سديد  اآجال 

�سهر  ملدة  ال�سهرية,  والأعباء 
اإ�سايف, يف اإطار التدابري الوقائية 
واأو�سحت  كورونا  فريو�س  �سد 
وكالة »عدل« يف بيان ن�رشته على 
اأن هذا  �سفحتها على الفي�سبوك 
القرار يهدف للتقلي�س من عملية 
�سكنات  من  امل�ستفيدين  تنقل 

وقائي  وكاإجراء  بالإيجار  البيع 
انت�سار  من  زبائنها  على  للحفاظ 

وباء كورونا.
فرع  يوا�سل  اأخرى,  جهة  من 
التعقيم  حملة  العقاري  الت�سيري 
نهاية  اأطلقها  التي  والتطهري 
�سمن  ال�سكنية  باأحيائها  الأ�سبوع 

جملة من الإجراءات الوقائية التي 
اتخذتها »عدل« للحد من انت�سار 
حلد  احلملة  و�سملت  الفريو�س 
الآن كل من املدينتني اجلديدتني 
حي  بوينان,  و  اهلل  عبد  �سيدي 
�سيدي  حي  و  بالرغاية  الكرو�س 
ان  على  عنابة  بولية  عا�سور 

اأحياء  باقي  تدريجيا  ت�سمل 
»عدل« خمتلف وليات يف الوطن 
جميع  ت�سخري  الغر�س,  لهذا  ومت 
الو�سائل الالزمة من معدات ر�س 

و�سالمل  امل�ساعد  تعقيم  ومواد 
العمومية  والتجهيزات  العمارات 
لعدل,  التابعة  ال�سكنات  وحميط 

ح�سب بيان للوكالة.

جمل�س املحا�سبة

تعليق اإيداع احل�سابات الإدارية 
و ح�سابات الت�سيري موؤقتا  

اأعلن جمل�س املحا�سبة, اأم�س الأحد يف بيان له, اأن اإيداع احل�سابات 
اإطار  يف  وذلك   موؤقتا  تعليقه  مت  قد  الت�سيري  ح�سابات  و  الإدارية 

الإجراءات الوقائية الرامية اإىل مكافحة تف�سي فريو�س كورونا. 
اىل  الرامية  الوقائية  الإجراءات  تعزيز  اإطار  »يف  اأنه  بيان  واأو�سح 
جمل�س  يعلم   ,)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  وانت�سار  تف�سي  مكافحة 
اإيداع  اأن  العموميني  واملحا�سبني  بال�رشف  الآمرين  املحا�سبة جميع 
احل�سابات الإدارية و ح�سابات الت�سيري قد مت تعليقه موؤقتا اإىل اجل 

لحق«.

فر اإىل اجلبال وهو م�سلح ببندقية �سيد 
وكمية من الذخرية

كهل يقتل �سقيقه وابن عمه 
ببندقية �سيد  مبع�سكر

اأقدم كهل  يف اخلم�سينات من العمرعلى حماولة قتل �سقيقه  مبنطقة 
�سجرارة  التابعة  اإقليميا لدائرة املحمدية �سمال �رشق ولية مع�سكر 
اأ�سبوعني  بعدما �سبق وان قتل  �سقيقه واحد  من بني عمومته  قبل 

والفرار اإىل جبال املدينة .
الأمر يتعلق باملدعو »ح ب » والذي ترب�س به  م�ساء يوم ال�سبت واأطلق 
يزال اجلاين يف  , هذا ول  الوجه  اأ�سابه على م�ستوى  اأين  النار  عليه 
وهدد  جرميتني  ارتكب  بعدما  مبع�سكر   �سجرارة  بجبال  فرار  حالة 
بالق�ساء على ذويه فردا فردا نتيجة �رشاعا حول عقارات , هذا وكان  
بالقب�س  اأمرا  اأ�سدر   لدى حمكمة  املحمدية قد  وكيل  اجلمهورية 
يف حقه لكنه ظل يف حالة فرار وما زاد من اخلطر انه م�سلح ببندقية 

�سيدة وكمية هامة من الر�سا�س .
حممد بن ترار

يف ظل انت�سار وباء الكورونا بتي�سم�سبلت 

نق�ص فادح يف اأدوات 
الوقاية واملعقم 

على  املواطنني  من  الكثري  ا�ستاء 
م�ستوى تراب الولية من نق�س اأو 
اأدوات  الغالب  يف  النعدام  حتى 
القفازات  غرار  على  الوقاية 
نادرة  اأ�سبحت  التي  والقناعة 
البع�س منهم  اأ�سطر  الوجود مما 
اإىل البحث عن واقي اأخر كاملعقم 

الذي يطلى به اليد ,لكن هو الأخر منعدم يف معظم ال�سيدليات ,ورغم 
تدخل رئي�س اأخالقات املهنية لل�سيدلة اخلوا�س يف الجتماع الأخري 
الوقاية من فريو�س كورونا  اأدوات  اأ�ساد على قلة  اأين  الوايل  مع وايل 
هذا وقد �سجل  وايل  الولية النق�س واإيجاد حلول فورية للوقاية من 
اأمر يف  هذا الفريو�س ,وبني هذا وذاك يبقى املواطن املغلوب على 
يح�سد  الذي  الوباء  هذا  �رش  من  تقيه  التي  الأدوات  عن  بحث  رحلة 

الأرواح كل يوم . 
حممد �سبلي

من  قدموا  م�سافرا   65 و�سع 
ال�سبت  ليلة  )رو�سيا(  مو�سكو 
الدويل  املطار  عرب  الأحد  اإىل 
يف  لتلم�سان  احلاج«  »م�سايل 
احلجر ال�سحي على م�ستوى فندق 
حمام  لبلدية  املعدنية  املحطة 
�سمن  متو�سنت(  )عني  بوحجر 

انتقال  لتفادي  الوقائية  التدابري 
ح�سبما  كورونا,  فريو�س  عدوى 
وال�سكان  ال�سحة  مدير  به  اأفاد 

بالنيابة لولية بعني متو�سنت.
و�سول  فور  اأنه  داود   مراد  واأبرز 
اإىل  اجلزائريني  الرعايا  هوؤلء 
لتلم�سان,  احلاج«  »م�سايل  مطار 

املحطة  اإقامة  نحو  حتويلهم  مت 
)عني  بوحجر  بحمام  املعدنية 
جميع  فح�س  مت  اأين  متو�سنت( 
بينهم  من  كان  الذين  امل�سافرين 

اأطفال من طرف فرق طبية.
»طيلة  اإنه  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
 14 لفرتة  ال�سحي  احلجر  فرتة 

حلمام  املعدنية  باملحطة  يوما 
بوحجر �سوف ي�سهر على متابعتهم 
دورية طاقم طبي  ب�سفة  ال�سحية 
جت�سيد  على  وي�رشف  طبي  و�سبه 
لتفادى  الوقائية  التدابري  جميع 
انتقال العدوى بفريو�س كورونا ».

عني متو�سنت

و�سع 65 م�سافرا قدموا من رو�سيا يف احلجر ال�سحي

خبر في 
صورة

الوقاية والتح�سي�س �سد فريو�س كورونا

  Ooredoo ت�سارك يف عملية 
توعية اأطلقها الهالل الأحمر 

يف اإطار مكافحة انت�سار فريو�س كورونا )COVID-19( ت�سارك 
Ooredoo, ب�سفتها موؤ�س�سة مواطنة بامتياز, اإىل جانب الهالل 
الأحمر اجلزائري يف عملية حت�سي�سية وا�سعة للمواطنني تت�سمن 
هذه العملية الوا�سعة, التي �ست�سمل اأ�سا�سا �سكان املناطق الريفية, 
توزيع م�ستلزمات النظافة )منتوجات التطهري, كمامات وقفازات... 

الخ( وكذا مل�سقات يُوزعها متطوعو الهالل الأحمر اجلزائري.
ال�سيد   ,Ooredoo لـ  العام  املدير  نائب  �رشح  املنا�سبة,  بهذه 
اجلزائر  م�ساندة   Ooredoo لـ  الواجب  »من  البراهيم:  ب�سام 
تُعد  وال�سالمة  ال�سحة  واأن  الأوقات ل�سيما  واجلزائريني يف هذه 
من اأولوياتنا الرئي�سية. للتذكري, منحت Ooredoo  موؤخًرا جلميع 
وكذلك  ال�سحة  وزارة  موقع  اإىل  جمانا  الولوج  فر�سة  م�سرتكيها 
الرقم الخ�رش3030 بهذه العملية, اأكدت Ooredoo مرة اأخرى 
التزامها اإىل جانب اجلزائريني من خالل م�ساهماتها العديدة يف 

خمتلف احلمالت التح�سي�سية والوقاية ملحاربة هذا الوباء.

جامعة تلم�سان 

من�سة اإلكرتونية لتقدمي الدرو�ص للطلبة
خ�س�ست جامعة »اأبو بكر بلقايد« 
لتقدمي  اإلكرتونية  من�سة  لتلم�سان 
اإطار  يف  الطلبة  لفائدة  الدرو�س 
الإجراءات الوقائية لتفادي انت�سار 
فريو�س كورونا, ح�سبما علم اأم�س 

الأحد لدى هذه الهيئة اجلامعية.
اجلامعة,  مدير  ديوان  نائب  وذكر 
بولنوار بن �سامي اأن هذه املن�سة 
لالأ�ساتذة  موجهة  الإلكرتونية 

و�سع خمتلف  يتم عربها  والطلبة 
واأعمال  حما�رشات  من  الدرو�س 
موجهة واأعمال تطبيقية من طرف 
اأ�سابيع   4 مدار  على  الأ�ساتذة 
و«اإي  »املودل«  تقنيتي  با�ستعمال 

لرنينغ«.
انطلقت  التي  العملية  اأن  واأ�ساف 
من  مبتابعة  تتم  اأ�سبوعني  منذ 
مركز الإعالم الآيل لإدارة اجلامعة 

وت�سري«بوترية جيدة » حيث �سملت 
الطبيعة  وعلوم  التكنولوجيا  كليتي 
الدرو�س  كل  اأن  ,م�سريا  واحلياة 
املن�سة  متوفرة عرب هذه  �ستكون 
الإلكرتونية لفائدة الطلبة بالن�سبة 
الأ�سبوع  مطلع  مع  الكليات  لباقي 

املقبل.
الوزارة  اأن  اإىل  �سامي  بن  واأ�سار 
 2016 منذ  �رشعت  قد  الو�سية 

لالأ�ساتذة  اإجباري  تكوين  يف 
اإتقان  حول  التوظيف  حديثي 
الإلكرتونية  املناهج  ا�ستخدام 
مت  اأين  بيداغوجية  كو�سائط 
تنظيم دورات تدريبية اأ�رشف على 
تاأطريها روؤ�ساء اأق�سام ومهند�سني 
خمت�سني يف الإعالم الآيل بجامعة 
تلم�سان قبيل اإطالق هذه املن�سة 

الإلكرتونية.

  مت اأم�س, اإنهاء مهام الأمني العام لوزارة 
الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية 
و التكنولوجيات والرقمنة, فوؤاد بلقا�سم, 

الدين  نور  مهام  اإىل اإنهاء  بالإ�سافة 
اجلزائر.  لأوبرا  العام  املدير  �سعودي, 
وذلك بناء على املر�سوم الرئا�سي ال�سادر 

الر�سمية,  اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف 
يف 07 مار�س 2020.

مرمي خمي�سة
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اإنهاء مهام الأمني العام لوزارة الربيد و املدير العام لأوبرا اجلزائر



�إجتماع جمل�ص �لوزر�ء بخ�صو�ص »�أزمة كورونا«

100مليون دوالر �إ�ضافية القتناء 
�ملو�د �ل�ضيدالنية و �لعتاد �لطبي

.    �لزيادة يف قدر�ت �لك�صف و�لت�صخي�ص
.     عدم �لت�صامح مع �مل�صاربني

قدم  �أم�ص وزير �ل�صحة وزير �ل�صحة عر�صا حول وباء فريو�ص كورونا على م�صتوى �لإجتماع �لدوري ملجل�ص �لوزر�ء �أبرز فيه �أن �لإجر�ء�ت �ملعلنة 
�ملتخذة للت�صدي لهذ� �لوباء، وحماية �ملو�طنني، يجري جت�صيدها ميد�نيا �صو�ء بتعزيز �لرقابة �ل�صحية يف �ملر�كز �حلدودية �لربية و�لبحرية و�جلوية، 

�أو باملحافظة على �ملخزون �لوطني �ل�صرت�تيجي من �ملنتجات �لطبية، وكذلك بتحديد �مل�صت�صفيات �لتي من �ملمكن حتويل عدد من �أ�صرتها �إىل �أ�صرة �إنعا�ص 
عند �ل�صرورة، وتدعيم �مل�صالح �ملخ�ص�صة للحالت �مل�صبوهة و�ملوؤكدة بالتجهيز�ت �لالزمة ل�صمان �لتكفل �ل�صحي، و�لزيادة يف قدر�ت �لك�صف و�لت�صخي�ص 

من خالل ��صتعانة معهد با�صتور مبخربي وهر�ن وق�صنطينة بعد جتهيزهما �جلاري. 

عبد �ل�صالم غريب 

الإجراءات  اأي�ضا  العر�ض  وت�ضمن 
املهياأة  الأماكن  لتجهيز  املتخذة 
الفنادق،  يف  ال�ضحي،  للحجر 
والف�ضاءات  ال�ضياحية،  واملركبات 
جانب  اإىل  وغريها،  القت�ضادية 
ي�ضتغلون  الذين  حماربة امل�ضاربني 
اإخفاء مواد  اأجل  فزع املواطن من 
اإحداث  ق�ضد  الوقاية  وو�ضائل 

الندرة، ومن ثمة رفع اأ�ضعارها.
ال�ضحي  القطاع  اأن  الوزير  واأو�ضح 
على  الوطني  امل�ضتوى  على  يتوفر 
�رسير   2500 منها  �رسير،   82.716
بامل�ضابني  للتكفل  تخ�ضي�ضها  مت 
على م�ضتوى 64 م�ضلحة للأمرا�ض 
للطب  م�ضلحة   247 و  املعدية، 
اأمرا�ض  م�ضلحة  و79  الداخلي، 
الرئة، و100 م�ضلحة يف اخت�ضا�ضات 
م�ضلحة   24 اإىل  بالإ�ضافة  اأخرى، 

للإنعا�ض بها 460 �رسير.
ميتلك  ال�ضحة  قطاع  اأّن  كما 
ال�ضطناعي  للتنف�ض  جهاز   5787
كما  موزعة  والإنعا�ض  والتخدير 

يلي:
3333 جهاز للتنف�ض ال�ضطناعي.

2390 جهاز للتخدير والإنعا�ض.
64 �ضيارة اإ�ضعاف طبية جمهزة باآلة 

تنف�ض اإ�ضطناعية.
الكمية  مع  الأجهزة  هذه  كل 
التنف�ض  لأجهزة  الإ�ضافية 
الإ�ضطناعي التي يجري العمل على 
اقتنائها، يتم ت�ضخريها عند احلاجة 
يف كل املوؤ�ض�ضات ال�ضحية املجهزة 

بالأ�رسة والو�ضائل الطبية.
وبعد مناق�ضة وا�ضعة لهذا املو�ضوع، 
اأمر رئي�ض اجلمهورية بت�ضخري مبلغ 
100 مليون دولر للتعجيل با�ضترياد 
والألب�ضة  ال�ضيدلنية  املواد  كل 
الواقية، واأجهزة التحليل الكيمياوي 
اأكرث،  بل  الكايف،  بالعدد   )test(
يف  الدبلوما�ضية  بعثاتنا  واإ�رساك 
العامل،  عرب  م�ضدريها  عن  البحث 

الكاملة  الأولوية  منح  اإىل  ودعا 
الأطباء،  �ضلك  اإىل  توزيعها  يف 
ال�ضحة،  واأعوان  واملمر�ضني، 
بحالت  اليومي  املبا�رس  لت�ضالهم 
اإىل  املبلغ  هذا  وي�ضاف  الإ�ضابة. 
�ضندوق  الغر�ض  لنف�ض  به  وعد  ما 
دولر(  مليون   100( الدويل  النقد 
والتعمري  للإن�ضاء  العاملي  والبنك 
جميع  اأمر  كما  دولر(.  مليون   32(
برفع  وم�ضاحلها  الدولة  موؤ�ض�ضات 
اإىل  والإ�ضتنفار  اليقظة  درجة 

اأق�ضاها، وال�ضهر على 
حتى  بينها  فيما  الدائم  التن�ضيق 
ي�ضعر املواطن بالإطمئنان، لأن اأي 
يوؤّدي  هناك  تقاع�ض  اأو  هنا  تراخ 
اإىل اإبطاٍء يف اإنقاذ حياة امل�ضابني، 
ويزيد يف م�ضاحة تف�ضي الوباء، وذّكر 
املواطن  مب�ضوؤولية  الرئي�ض  ال�ضيد 
واحرتام  الن�ضباط  يف  الأ�ضا�ضية 
اإجراءات الوقاية، ودعا اإىل التعامل 
ب�ضّدة مع املخالفني لهذه التعليمات 

حفاظا على �ضلمة الأمة. 
اجلزيل  �ضكره  الرئي�ض  جّدد  كما 
ل�ضائر موظفي ال�ضحة من اأخ�ضائيني 
واأطباء و�ضلك �ضبه الطبي، واحلماية 
املدنية، واأعوان الدولة، واحلركات 
املبذولة  جهودهم  على  اجلمعوية 
الوباء،  تف�ضي  حماربة  اإطار  يف 
املواطن،  �ضلمة  على  واحلفاظ 
لن  وت�ضحياتهم  جهودهم  باأن  واأّكد 
الفخورة  الدولة  لأن  �ضدى  ت�ضيع 
غدا  اجلميل  لهم  �ضتحفظ   ، بهم 
وت�ضتاأنف  ال�ضّدة،  تزول  عندما 
كما  الطبيعي.  جمراها  احلياة 
�ضكر املبادرين على جميل �ضنعهم 
تعقيم  اأو  ال�ضوارع،  بتنظيف  �ضواء 
الكتظاظ،  واأماكن  الف�ضاءات، 
اأو  امل�ضاربني،  عن  بالتبليغ  اأو 
املخابر،  يف  باأبحاثهم  بامل�ضاهمة 
م�ضلحة  لإعلء  ُجهد  بكل  واأ�ضاد 
الأمة يف هذا الظرف ال�ضعب، وبكل 

من اتخذ اإجراًء وقائيا 
وخلُ�ض  وجمتمعه.  نف�ضه  حلماية 

لكل  ت�ضتعد  الدولة  اأن  اإىل  الرئي�ض 
تف�ضي  وحماربة  ملنع  الحتمالت 
باإذن  عليه  �ضنتغلّب  الذي  الوباء 
والن�ضباط  والت�ضامن  بالهدوء  اهلل 
وال�ضرب. وهنا ا�ضتنكر الرئي�ض ب�ضّدة 
ل  التي  الناعقة  والأ�ضوات  الأقلم 
والت�ضكيك  التهويل  �ضوى  لها  يحلو 
والنيل من معنويات املواطن، والتي 
ي�ضدق فيهم قوله تعاىل: »يف قلوبهم 
واأمر  مر�ضا«،  اهلل  فزادهم  مر�ض 
وزير الإت�ضال اتخاذ كل الإجراءات 
ملنع ن�رس اأي اإح�ضائيات عن و�ضعية 
خارج  البلد  يف  الإ�ضابة  حالت 
واإ�ضلح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة 
اجلهة  باعتبارها  امل�ضت�ضفيات، 
بالتن�ضيق  بذلك  املخولة  الوحيدة 

مع وزارة الإت�ضال.

تخفي�ص قيمة فاتورة 
�ل�صتري�د من 41 �إىل 31 مليار 

دولر 
تخفي�ص نفقات ميز�نية 

�لت�صيري بـ 30%،

الوزير  عر�ض  الجتماع   ذات  يف 
الأول حول الن�ضاط احلكومي خلل 
الأ�ضبوعني املا�ضيني، ثم ا�ضتمع اإىل 
مداخلة وزير املالية حول الو�ضعية 
اإثرها  على  اأبلغ  الراهنة،  املالية 
الوزراء  جمل�ض  اجلمهورية  رئي�ض 
م�رسوع  درا�ضة  تاأجيل  بقراره 
حني  اإىل  التكميلي  املالية  قانون 
تقييم انعكا�ضات الإجراءات املالية 
احلكومة،  م�ضتوى  على  املّتخذة 
وتطور الو�ضع يف العامل؛ ويف انتظار 
عن  اجلمهورية  رئي�ض  اأعلن  ذلك، 
�ضتُطبق  التي  التالية  الإجراءات 

فورا:
ال�ضترياد  فاتورة  قيمة  تخفي�ض 
من 41 اإىل 31 مليار دولر تخفي�ض 
نفقات ميزانية الت�ضيري بـ 30%، دون 

امل�ّض باأعباء الرواتب.
الدرا�ضات  اإبرام عقود  التوقف عن 
الأجنبية،  املكاتب  مع  واخلدمات 

�ضبعة  حوايل  للجزائر  �ضيوّفر  مما 
مليارات دولر �ضنويا.

امل�ضجلة،  امل�ضاريع  اإطلق  تاأجيل 
اأو قيد الت�ضجيل، التي مل يُ�رسع يف 
اإجنازها، ما عدا يف مناطق الظل، 
بدرا�ضة  املتعلّق  امل�رسوع  وكذلك 
يف  ال�رسطان  مكافحة  م�ضت�ضفى 
على  م�ضا�ض  دون  الإبقاء  اجللفة 
ال�ضحة،  بقطاع  املرتبطة  النفقات 
وتدعيم و�ضائل حماربة تف�ّضي وباء 
كورونا فريو�ض، والأمرا�ض الوبائية 

ب�ضفة عامة
م�ضتوى  على  م�ضا�ض  دون  الإبقاء   
الرتبية  بقطاع  املرتبطة  النفقات 
التكميلي  املالية  قانون  يف  التكّفل 
املتعاملني  بخ�ضائر  اإعداده،  عند 
الوباء  تف�ّضي  من  ت�رّسروا  الذين 
تكليف ال�رسكة الوطنية �ضوناطراك 
ال�ضتغلل  اأعباء  من  بالتخفي�ض 
 7 اإىل   14 من  ال�ضتثمار،  ونفقات 
على  احلفاظ  ق�ضد  دولر  مليارات 
املزيد  ت�ضجيع  ال�رسف  احتياطي 
من الإدماج املايل عن طريق ت�ضهيل 
منح القرو�ض والرتكيز على الرقمنة 

واملنتوجات املبتكرة.
ت�ضجيع املنتوجات املمولة بوا�ضطة 
على  والعمل  الإ�ضلمية  ال�ضريفة 
اإ�ضدار الن�ضو�ض التنظيمية اخلا�ضة 

بها من طرف بنك اجلزائر.
ال�رسائب  حت�ضيل  بعملية  التعجيل 
القرو�ض  وا�ضرتجاع  والر�ضوم، 
البنوك  طرف  من  املمنوحة 

العمومية.
اأولويات قطاع الفلحة نحو  توجيه 
التي  الزراعية  املواد  ال�ضتثمار يف 
ويتعلق  للبلد،  الغذائي  الأمن  توفر 
احلبوب  فروع  بت�ضجيع  هنا  الأمر 
تغطي  التي  وتلك  الذرة،  وخا�ضة 
وزيت  �ضكر  من  الوطنية  احلاجيات 
كلف  الإطار،  هذا  ويف  وحبوب. 

رئي�ض اجلمهورية 
الريفية  والتنمية  الفلحة  وزير 
باإن�ضاء اآلية يف �ضكل ديوان اأو غريه 

يف املدى الق�ضري وقبل نهاية ال�ضنة 
وترقية  تفعيل  اأجل  من  اجلارية 
ال�ضتثمارات الفلحية، �ضواء كانت 

وطنية اأو اأجنبية اأو خمتلطة.
�ت�صالت على �أعلى م�صتوى 

بني �أع�صاء منظمة �أوبك

الوزراء  جمل�ض  ناق�ض  ذلك،  وبعد 
و�ضادق تباعا على النقاط املدرجة 
يف جدول الأعمال، كان اأولها عر�ضا 
و�ضعية  حول  الطاقة،  وزير  قدمه 
ال�ضوق النفطية العاملية وتاأثرياتها، 
التي بلغت م�ضتوى مقلقا ناجما عن 
املنتجة  البلدان  بع�ض  التزام  عدم 
القادم،  ال�ضهر  من  الفاحت  بعد 
باحرتام �ضقف الإنتاج الذي وافقت 
اأفقد  الذي  الأمر  قبل،  من  عليه 
قيمتها  من   %50 من  اأكرث  الأ�ضعار 
خلل �ضهر مار�ض، مقارنة مبا كانت 

عليه يف �ضهر جانفي املا�ضي.
جتري  التي  احلالة  هذه  وملواجهة 
بني  م�ضتوى  اأعلى  على  الإت�ضالت 
لتجاوزها،  اأوبيك  منظمة  اأع�ضاء 
عدة  اقرتاح  العر�ض  ت�ضمن 
اإنتاج  زيادة  يف  متثلت  اإجراءات 
الأ�ضمدة اإىل اأعلى م�ضتوى، وتعزيز 
خدمات النقل البحري للمحروقات 

على امل�ضتوى الدويل، 
الكهرباء  ت�ضدير  اإمكانية  ودرا�ضة 
وتخفي�ض  اجلوار،  دول  بع�ض  اإىل 
حد  اأق�ضى  اإىل  القطاع  واردات 
امل�ضاريع  بع�ض  وتاأجيل  ممكن، 
طابعا  تكت�ضي  ل  التي  ال�ضتثمارية 
اإنتاج  حمطات  ل�ضيما  ا�ضتعجاليا، 
الكهرباء، وجتميد مناق�ضات اقتناء 
مبلغ  �ضيوفر  مما  النقل،  معدات 

مليار دولر.

تقلب �أ�صعار �لنفط تهدد �لأمن 
�لقومي

اجلمهورية  رئي�ض  اأكد  تعقيبه،  ويف 
من  اجلزائر  مداخيل  تراجع  باأن 
ت�ضدير املحروقات بات اأمرا واقعا 

يرتبط مداه بتطور اأزمة وباء كورونا 
قال  كما  وعلينا  العامل؛  فريو�ض يف 
اأن ن�ضتعّد ب�ضفة جّدية، لتجاوز اآثار 
واإذا  العاملية،  القت�ضادية  الأزمة 
كان هذا ي�ضطرنا اإىل اإعادة ترتيب 
الإقت�ضادية،  الإنطلقة  اأولويات 
هو  مبا  الأحوال  كل  يف  مي�ض  فلن 
الوطنية،  التنمية  خطط  يف  حيوي 
وخا�ضة بتلك املتعلقة باملكت�ضبات 
معي�ضة  مب�ضتوى  بدءا  الجتماعية 
واملعا�ضات،  والرواتب  املواطن، 
قائل:  واأ�ضاف  ال�ضغل،  ومنا�ضب 
تذكرنا  لنا  �ضانحة  منا�ضبة  لعلها 
ب�ضبب  الوطني،  اقت�ضادنا  به�ضا�ضة 
عقود  مدى  على  جميعا  تق�ضرينا 
الريع  من  حتريره  يف  الزمن  من 
اليوم  علينا  يفر�ض  ما  النفطي، 
ال�ضيئة  املمار�ضات  من  التخل�ض 
الوفرة  فرتات  غر�ضتها  التي 
الإتكالية،  والروح  كالتبذير،  املالية 
اإن  املفرط،  وال�ضتهلك  والك�ضل، 
الواجبات  اأقد�ض  من  اأ�ضبح  ذلك 
ب�ضفة  نحقق  حّتى  جميعا  علينا 
الإنتقال  ونهائية،  وجماعية  جّدية، 
على  قائم  جديد  اقت�ضاد  بناء  اإىل 
وحماية  الدخل  م�ضادر  تنويع 
واقت�ضاد املعرفة،  الوطني،  الإنتاج 
حتى  الطاقوي  النتقال  وجت�ضيد 
بكاملها حتت  الأمة  يبقى م�ضري  ل 

رحمة 
العاملية،  النفط  اأ�ضواق  تقلبات 
لقوتنا  تهديد  من  ذلك  يعنيه  وما 
الوطنية،  بال�ضيادة  وم�ض  اليومي، 
اإحلاحه  اجلمهورية  رئي�ض  وجدد 
الطاقات  ح�ضد  �رسورة  على 
العمل،  ف�ضيلة  وتقدي�ض  واجلهود 
املواطنة،  درجات  باأعلى  والتحلي 
الذات،  ونكران  امل�ضوؤولية  وروح 
لبناء اإقت�ضاد جديد يحمي الأجيال 
لها  وي�ضمن  التبعية،  من  القادمة 
عي�ضا كرميا دائما يقيها �رس الوقوع 
حتت رحمة الأجنبي الذي لن يغفره 

لنا التاريخ اأبًدا.
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وزير �ملو�رد �ملائية �أرزقي بر�قي

26 مليار دينار خ�ضائر يف �لثورة �ملائية 
ارزقي  املائية  املوارد  وزير  اأكد 
براقي ، اأن تر�ضيد و عقلنة ا�ضتعمال 
النوعية  مراقبة  عرب  يتم  املياه 
و  املياه  �رسقة  ظاهرة  وحماربة 
اخل�ضائر  من  احلد  و  الت�رسبات 
كلها  و  القطاع  التجارية ملوؤ�ض�ضات 
عوامل تت�ضبب يف �ضياع 50 باملائة 
من الإنتاج اأي ما قيمته 26 مليار دج 

ال�ضنة.
اخل�ضائر  هذه  اأن  الوزير  واأو�ضح 
بالت�رسبات  الأوىل  بالدرجة  تتعلق 
والتو�ضيلت  الع�ضوائي  والربط 

اخل�ضائر  جانب  اىل  القانونية،  غري 
الكمية  اأن  اإىل  م�ضريا  التجارية، 
ال�رسب  مياه  من  فوترتها  يتم  التي 
يف  مكعب  مرت  مليار  8ر1  ب  تقدر 
بلوغ  على   ، القطاع  ال�ضنة  ويعمل 
على  احلفاظ  من  باملائة   80 ن�ضبة 
الت�رسبات  املياه من خلل معاجلة 
املتو�ضط. وح�ضب  املدى  على 
غري  التو�ضيلت  فان  الوزير 
مقبولة  غري  ظاهرة  تبقى  القانونية 
توؤثر  بحيث   ، املواطنني  من طرف 
الآخرين  ح�ضة  على  املياه  �رسقة 

ما  باملياه ، وهو  التزود  يف  وحقهم 
حديثة  تقنيات  ا�ضتعمال  ي�ضتدعي 
التو�ضيلت  هذه  وك�ضف  لإح�ضاء 
بالتعاون مع ال�ضلطات املحلية لكل 

ولية
و�ضع  قريبا  �ضيتم  الإطار  هذا  ويف 
املواطنني  ت�رسف  حتت  تطبيق 
التبليغ  يف  امل�ضاهمة  بغر�ض 
املياه  و�ضياع  الت�رسبات  على 
الفرق املتدخلة يف  وحتديد مواقع 
اقرب  اإر�ضال  من  للتمكن  املنطقة 
ومتابعة  الت�رسب  ملعاجلة  فريق 

الوقت  يف  الفرق  تدخل  كيفية 
اإطلق  يتم  اأن  احلقيقي  وينتظر 
بعد  البليدة  ولية  من  التطبيق  هذا 
الو�ضع ال�ضحي يف البلد،  ا�ضتقرار 
والذي يت�ضمن نظام حتديد املوقع 
ت�ضمية  حتت  التفاعلي  اجلغرايف 
»�ضيتي ليك�ض واملتواجد عرب تطبيق 
مت  الإطار  هذا  �ضتور  ويف  بلي 
و�ضع مركز مراقبة ملتابعة تبليغات 
املواطنني وكل تدخلت فرق �رسكة 
املياه  و�رسكة  للمياه  اجلزائرية 
الغر�ض  للجزائر«�ضيال«،  والتطهري 

وتقليل  الت�رسبات  بكل  التكفل  منها 
يف  املواطن  واإ�رساك  التدخل  مدة 

عملية القت�ضاد يف املياه
مبدى  يتعلق  �ضوؤال  على  رده  ويف 
يف  املياه  �رسطة  مهام  فعالية 
القطاع  ان  الوزير  امليدان، قال 
يف  النظر  اإعادة  على  حاليا  يعمل 
املياه من  ل�رسطة  القانونية  ال�ضفة 
ل  انها  مربزا   ، دورها  تعزيز  اجل 
الق�ضائية،  ال�رسطة  �ضفة  حتمل 
لذلك كثريا ما كان تدخلها حمدودا 
وي�ضتدعي تدخل ال�ضلطات املحلية 

عرب الق�ضاء ويرتقب القطاع ادخال 
اعادة  يف  تتمثل  جديدة  تقنيات 
ادارة  طريق  عن  ال�ضبكات  تاأهيل 
والت�ضيري  بعد  الأنابيب عن  خطوط 
الت�رسبات  ملناطق  الأوتوماتيكي 
فرعية  �رسكات  اإن�ضاء  جانب  اإىل 
�ضيانة  بعمليات  تتكفل  خمت�ضة 
والقنوات  واملعدات  التجهيزات 
حمددة  ومهمتها  خربة  ذات  تكون 
والهياكل  امل�ضاريع  على  للحفاظ 

املنجزة حاليا.
باية ع 
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اجلزائر دخلت املرحلة الثالثة من تف�سي كورونا
.     لي�س هناك نق�س يف املواد ال�صيدلنية املتعلقة مبجابهة الفريو�س

الرئي�س يتلقى تقريرا كل �صاعتني

باية ع 

�ضيفا  نزوله  لدى  الوزير  واأو�ضح 
اجلزائر  اأن  الوطنية  الإذاعة  على 
تف�ضي  من  الثالثة  املرحلة  دخلت 
يتعني  انه  موؤكدا  كورونا  فريو�س 
و  للأ�ضواأ  اأنف�ضنا  نح�رض  اأن  علينا 
اجلزائر  يجري يف  ما  مقارنته  لدى 
غرار  على  اأخرى  ببلدان  قيا�ضا 
بوزيد  بن  الوزير   اأ�ضار  ايطاليا, 
البداية   منذ  احتياطاتنا  اأخذنا  اأننا 
وبهذا اخل�ضو�س جدد الوزير التاأكيد 
املواد  يف  نق�س  هناك  لي�س  باأنه 
هذا  مبجابهة  املتعلقة  ال�ضيدلنية 
مطمئنا  م�ضت�ضفياتنا  يف  الفريو�س 
املواطنني باأن اأقنعة الوقاية متوفرة 
باأن  ذكر  اأن  وبعد  للقلق  داعي  ول 
اجلهة  هو  الآن  حلد  با�ضتور  معهد 

التحاليل  لإجراء  املخولة  الوحيدة 
الوزير  ك�ضف  الفريو�س,  بخ�ضو�س 
بن بوزيد باأن هذه التحاليل �ضتجرى 
و  ق�ضنطينة  م�ضتوى  على  قريبا 

وهران
بوزيد  بن  اأخرى,اأ�ضار   جهة  من   .

فريو�س  ور�ضد  متابعة  اأن جلنة  اإىل 
ت�ضدر  موؤخرا  ن�ضبت  التي  كورونا 
اخلام�ضة  ال�ضاعة  حدود  يف  يوميا 
مربزا  الو�ضع   حول  بيانا  م�ضاء 
اجلمهورية  رئي�س  تطلع  اللجنة  اأن 
على احل�ضيلة كل �ضاعتني  و جتنبا 

تطورات  حول  املعلومات  لت�ضارب 
مديري  منع  مت  اأنه  اأكد  الو�ضع, 
يف  بت�رضيحات  الدلء  من  ال�ضحة 
و  متابعة  اأن جلنة  يذكر  ال�ضاأن  هذا 

ر�ضد فريو�س كورونا يف اجلزائر
 15 ت�ضجيل  عن  اأعلنت  قد  وكانت 
حالة وفاة من بني 139 حالة موؤكدة 
�ضجلت  وفاة  حالت   8 اأن  واأ�ضافت 
بولية البليدة, حيث يرتاوح متو�ضط 
م�ضابون  كلهم  �ضنة   64 اأعمارهم 
باأمرا�س مزمنة, م�ضريا اإىل اأن عدد 
احلالت املوؤكدة ارتفع اىل 139 حالة 
منها 78 حالة بالبليدة. و تابعت باأن 
غادرت  امل�ضابني  بني  من  حالة   22
لل�ضفاء,  متاثلها  بعد  امل�ضت�ضفى 
م�ضتبه  حالة   34 اللجنة  �ضجلت  كما 
متواجدة  بالفريو�س  اإ�ضابتها  يف 

بامل�ضت�ضفيات.

اأكد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات, عبد الرحمان بن بوزيد,  اأن اجلزائر دخلت املرحلة الثالثة 
من تف�صي فريو�س كورونا مربزا اأن قرار احلجر ال�صحي العام يبقى من �صالحيات رئي�س اجلمهورية

البليدة ت�صجل اأكرب عدد الإ�صابات ب110 اإ�صابة 
و08 وفيات

ارتفاع عدد امل�سابني اإىل 
201 حالة 

.    17 حالة وفاة على امل�صتوى الوطني 
وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  ك�ضفت  
واإ�ضلح امل�ضت�ضفيات يف بيان لها اأن 
عدد  ارتفاع  �ضجلت   قد  م�ضاحلها  
امل�ضابني اإىل 201 حالة   بعدما كان 
نهار اأم�س 139 حالة فقط  يف حني 
حالة   15 من  الوفيات  عدد  ارتفع 
اأ�ضار  اآخر  اإىل 17 حالة . من جانب 
وباء  تف�ضي   متابعة  جلنة   البيان اأن 
ان  �ضف احلالت امل�ضجلة   كرونا  

البليدة   مدينة  من  كانت  واملتوفاة  
حيث  املر�س  فيها  تو�ضع  التي 
 , وفيات  و08  م�ضاب   110 حت�ضي 
على  امل�ضابني  باقي  يتوزع  فيما 
مت   بعدما  اأخرى  ولية   20 حوايل 
من  بكل  جديدة  اإ�ضابات  ت�ضجيل 
ورقلة وجيجل وغليزان , هذا واأ�ضار 
البيان اأن باقي الوفيات يتوزعون بني  

بجاية وخن�ضلة 

بعد تاأكد اإ�صابته بفريو�س كرونا

فرار �ساب  من مركز احلجر مب�ست�سفى عني متو�سنت 
.     08 حالت موؤكدة و38 حالة �صلبية و85 حالة م�صتبه بها بوليات الغرب

ك�ضفت امل�ضالح ال�ضحية مل�ضت�ضفى 
عن  متو�ضنت  بعني  مدغري  اأحمد 
فرار �ضاب يحمل فريو�س كرونا من 
مل�ضت�ضفى   ال�ضحي  احلجر  مركز 

عني متو�ضنت  .
بلدية  من  ب�ضاب  يتعلق  الأمر 
ال32  يف  ب�ضكرة  ولية  احلاجب 

البحث  ليزال  والذي  العمر  من 
نهار  فر  اأنه  تبني  حيث   , عنه 
ال11  ال�ضاعة  حدود   يف  اأم�س 
نتائج   �ضدور  بعدما   دقيقة  و30 
اإيجابية  كانت  التي  با�ضتور  خمرب 
واأكدت اإ�ضابته بفريو�س كوفيد 19 
, هذا وقد جتندت م�ضالح ال�ضحة 

والأمن  للبحث عنه لتفادي  ت�ضببه 
اآخر  من جانب   , الوباء  تو�ضع  يف  
�ضجلت امل�ضالح ال�ضحية  اإىل غاية 
 08 الغربية  باجلهة  اأم�س   زوال 
حالت  بكل من  06 حالت بوهران 
ب�ضيدي  واأخرى  بغليزان  وحالة 
يف  ال�ضتباه  مت  حني  يف  بلعبا�س  

85 حالة بكل من تلم�ضان  و�ضيدي 
عني   , غليزان   , وهران   , بلعبا�س 
و�ضلف   وتيارت  والنعامة  متو�ضنت 
لدى  التحاليل  ولتزال  وم�ضتغامن 
خرجت  حني  يف   با�ضتور  معهد 

التحاليل ل38 �ضخ�س �ضلبية
حممد بن ترار

الوقاية من فريو�س كورونا ومكافحته 

�سدور املر�سوم التنفيذي املحدد 
لتدابري التباعد االجتماعي 

اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  �ضدر 
الر�ضمية مر�ضوم تنفيذي يحدد تدابري 
للوقاية  الـموجهة  الجتماعي  التباعد 
من انت�ضار وباء كورونا  فريو�س )كوفيد 
التدابري  هذه  وترمي  مكافحته  و   )19
عبد  اجلمهورية,  رئي�س  اأقرها  التي 
اأربعة  اإىل  متتد  لفرتة  تبون,  املجيد 
ع�رض يوما ابتداء من اأم�س الأحد, اإىل 
احلد »ب�ضفة ا�ضتثنائية« من الحتكاك 
اجل�ضدي بني الـمواطنني يف الف�ضاءات 
وح�ضب  العمل  اأماكن  ويف  العمومية 
التدابري  هذه  تطبق  املر�ضوم  ذات 
الوطني  الرتاب  كافة  م�ضتوى  على 
وميكن  يوما   )14( ع�رض  اأربعة  ملدة 
اأو  التدابري  هذه  رفع  القت�ضاء  عند 

متديدها ح�ضب نف�س الأ�ضكال.
ن�ضاطات  تعلق  الن�س,  هذا  ومبوجب 
الفرتة  نف�س  خلل  الأ�ضخا�س  نقل 
باخلدمات  الأمر  ويتعلق  املذكورة, 
للم�ضافرين  العمومي  للنقل  اجلوية 
الربي  النقل  الداخلية,  ال�ضبكة  على 
و�ضبه  )احل�رضي  الجتاهات  كل  يف 
احل�رضي بني البلديات بني الوليات(, 
احلديدية,  بال�ضكك  الـم�ضافرين  نقل 
والرتامواي,  الـمرتو   ( الـموجه  النقل 
والنقل  الهوائية(,  بامل�ضاعد  والنقل 
حني  يف  الأجرة,  ب�ضيارات  اجلماعي 
نقل  ن�ضاط  الإجراء  هذا  من  ي�ضتثنى 
باأحكام  الـم�ضا�س  ودون  الـم�ضتخدمني 
الـمادة 03 اأعله, يتوىل الوزير املكلف 
كل  اإقليميا,  املخت�س  والوايل  بالنقل 
الأ�ضخا�س  نقل  تنظيم  يخ�ضه,  فيما 
اخلدمة  ا�ضتمرارية  �ضمان  اأجل  من 
الن�ضاطات  على  واحلفاظ  العمومية 
من  الـم�ضتثناة  الـم�ضالح  يف  احليوية, 
املادة  يف  املحددة  الـمر�ضوم,  اأحكام 
والإدارات  الـموؤ�ض�ضات  اأدناه,   07
القت�ضادية  الهيئات  العمومية, 

والـم�ضالح الـمالية.
ومهما يكن, يجب اأن يتم تنظيم النقل 
مبقت�ضيات  ال�ضارم  التقيد  ظل  يف 
فريو�س  كورونا  انت�ضار  من  الوقاية 
املقررة من طرف امل�ضالح املخت�ضة 

لل�ضحة العمومية.
نف�س  وخلل  الكربى,  املدن  ويف 
بيع  حملت  »تغلق  املذكورة,  املدة 
وف�ضاءات  وموؤ�ض�ضات  امل�رضوبات, 
الرتفيه والت�ضلية والعر�س, والـمطاعم 
خدمة  ت�ضمن  التي  تلك  با�ضتثناء 
اأن  وميكن  الـمنازل,  اإىل  التو�ضيل 
اأن�ضطة  اإىل  الغلق  اإجراء  تو�ضيع  يتم 
من  قرار  مبوجب  اأخرى,  ومدن 
اإقليميا«وح�ضب  الـمخت�س  الوايل 
عطلة  يف  »يو�ضع  املر�ضوم  نف�س 
نف�س  الأجر,خلل  ا�ضتثنائية مدفوعة 
عن%50  يقل  ل  »ما  املذكورة  املدة 
واإدارة  موؤ�ض�ضة  كل  م�ضتخدمي  من 
الإجراء  هذا  من  عمومية«و«ي�ضتثني 
اجلهة  كانت  مهما  ال�ضحة  م�ضتخدمو 
التابعون  الـم�ضتخدمون  الـم�ضتخدمة, 

للأمن الوطني, الـم�ضتخدمون التابعون 
الـمدنية,  للحماية  العامة  للمديرية 
للمديرية  التابعون  الـم�ضتخدمون 
امل�ضتخدمون  للجمارك,  العامة 
لإدارة  العامة  للمديرية  التابعون 

ال�ضجون«.
الإجراء  هذا  من  ي�ضتثنى  كما 
للمديرية  التابعون  »الـم�ضتخدمون 
ال�ضلكية  للموا�ضلت  العامة 
م�ضتخدمو  الوطنية,  والل�ضلكية 
الغ�س,  وقمع  اجلودة  مراقبة  خمابر 
لل�ضلطة  التابعون  امل�ضتخدمون 
التابعون  امل�ضتخدمون  البيطرية, 
ل�ضلطة ال�ضحة النباتية, الـم�ضتخدمون 
والتطهري,  النظافة  مبهام  الـمكلفون 
مبهام  الـمكلفون  الـم�ضتخدمون 

الـمراقبة واحلرا�ضة«.
الـمخت�ضة  ال�ضلطات  ميكن  اأنه  غري 
الـم�ضتثنون  الـم�ضتخدمون  يتبعها  التي 
بو�ضع  ترخ�س  اأن  الإجراء,  هذا  من 
التعدادات الإدارية وكل �ضخ�س ل يعد 
ح�ضوره �رضوريا, يف عطلة ا�ضتثنائية, 
اإجراء  من  ي�ضتثنى  اأن  ميكن  كما 
الأجر,  املدفوعة  ال�ضتثنائية  العطلة 
ل�ضتمرارية  اللزمون  الـم�ضتخدمون 
واأكد  احليوية  العمومية  اخلدمات 
اأنه متنح الأولوية يف العطلة  املر�ضوم 
والن�ضاء  احلوامل  للن�ضاء  ال�ضتثنائية 
ال�ضغار  اأبنائهن  برتبية  الـمتكفلت 
باأمرا�س  امل�ضابني  الأ�ضخا�س  وكذا 
مزمنة, و اأولئك الذين يعانون ه�ضا�ضة 
الـموؤ�ض�ضات  تتخذ  اأن  وميكن  طبية 
ي�ضجع  اإجراء  كل  العمومية  والإدارات 
العمل عن بعد يف ظل احرتام القوانني 
وميكن  بها  الـمعمول  والتنظيمات 
كل  يتخذ  اأن  اإقليميا  الـمخت�س  للوايل 
انت�ضار  من  الوقاية  اإطار  يف  اإجراء 

كورونا فريو�س و مكافحته.
ت�ضخري  الإطار  هذا  يف  ميكن  كما 
ال�ضحة  اأ�ضلك  يف  العاملني  الأفراد 
للموؤ�ض�ضات  التابعة  واملخربيني 
اخلا�ضة,  و  العامة  والوقائية  ال�ضحية 
الأمن  اأ�ضلك  يف  العاملني  والأفراد 
النظافة  و  املدنية  احلماية  و  الوطني 
باإجراءات  معني  �ضلك  وكل  العمومية 
الوقاية من الوباء و مكافحته, وكل فرد 
ميكن اأن يكون معني باإجراءات الوقاية 
مبنا�ضبة  الوباء  هذا  �ضد  املكافحة  و 
مرافق  وكل  املهنية,  خربته  اأو  مهنته 
اأي  اأو  الفندقية  املرافق  و  الإيواء 
مرافق اأخرى عمومية اأو خا�ضة وميكن 
الأفراد  نقل  و�ضائل  كل  ت�ضخري  اأي�ضا 
ال�رضورية عامة كانت اأم خا�ضة, مهما 
نقل ميكن  و�ضيلة  واأي  كانت طبيعتها, 
جتهز  اأو  ال�ضحي  للنقل  ت�ضتعمل  اأن 
اأو  عامة  كانت  �ضواء  الغر�س  لهذا 
املخت�س  للوايل  اأي�ضا  وميكن  خا�ضة, 
عمومية  من�ضاأة  اأي  ت�ضخري  اقليميا 
من  الأدنى  احلد  ل�ضمان  خا�ضة  اأو 

اخلدمات العمومية للمواطنني.

�صعيدة بن حبيل�س لـ"الو�صط«"

فارغة" بجيوب  تواجهها  اأن  االأزمة  يف  ما  "اأ�سعب 
الأحمر  الهلل  رئي�ضة  ك�ضفت 
بن  �ضعيدة  اجلزائري, 
يف  ما  اأ�ضعب  اأن  حبيل�س,اأم�س, 
الأزمة, اأن تواجهها بجيوب فارغة, 
ميلكون  من  مهمة  اأن  معتربة 
باملقارنة  اأ�ضهل  هي  اإمكانيات 
هذا,  مع  ميلكها, لكن  ل  من  مع 
يبقى امتلك الهلل الأحمر لـ 20 
الوطني,  الرتاب  عرب  متطوع  األف 
اىل جانب 50 متطوع موؤهل دوليا 
هو  ح�ضبها,  الكوارث  لت�ضيري 
بحوزتها,  الذي  الوحيد  ال�ضلح 
التي  ال�ضعبة,  الفرتة  لجتياز 
وباء  تف�ضي  ب�ضبب  البلد,  تعي�ضها 

كورونا.
حبيل�س,  بن  اأكدت  جهتها,  ومن 
جريدة  به  خ�ضت  ت�رضيح  يف 
»الو�ضط«, اأنها قد قامت مبرا�ضلة 
الأحمر  لل�ضليب  الدويل  الحتاد 
ظهور  بداية  مع  الأحمر,  والهلل 
الوباء كورونا يف ال�ضني, باعتبارنا 
تكوين  طلب  ق�ضد  اأع�ضائه,  اأحد 
يف  لدينا  موؤهلني  متطوعني 
ال�ضتجابة  ومت  الكوارث,  ت�ضيري 
اثنني,  خمت�ضني  باإر�ضال  لطلبها 
يف ت�ضيري الكوارث الكربى, عملوا 
متطوعينا,  من  عدد  تاأهيل  على 
عرب  جهوية,  تكوينية  ور�ضات  يف 
متطوع,   50 عددهم  بلغ  الوطن, 

�ضيكلفون على الإ�رضاف فيما بعد 
متطوعني  وتكوين  توجيه,  على 

اآخرين يف امليدان.
اأنها  حبيل�س,  بن  اأوردت  كما 
قامت مبرا�ضلة ال�رضكاء الدوليني, 
الأحمر  لل�ضليب  الدولية  كاللجنة 
ال�ضليب  اىل  الأحمر,  والهلل 
اىل  بالإ�ضافة  ال�ضيني,  الأحمر 
لتوفري  اآخرين,  خارجيني  �رضكاء 
خريية  وم�ضاعدات  اإعانات 

للجزائر.
وزير التجارة لبى ندائنا وهو  

م�صكور على ذلك

اجلزائر,  اىل  الوباء  و�ضول  بعد 
انتقلنا اىل مرحلة حملت التوعية, 
لكن راأينا اأن اللفتات, املل�ضقات 
تكفي,  ل  التح�ضي�ضية  واملطويات 
خ�ضو�ضا اأن هناك عائلت معوزة, 
قارورة  �رضاء  ثمن  حتى  ل متتلك 
جافيل, لذلك ارتاأينا النطلق يف 
لهوؤلء,  غذائية  مواد  جلمع  حملة 
التنظيف  مواد  اىل  بالإ�ضافة 

وو�ضائل الوقاية.
ذات  ذكرت  ال�ضياق,  نف�س  يف 
اىل  نداء  وجهت  اأنها  املتحدثة, 
وزير التجارة للتدخل, والذي بدوره 
ا�ضتجاب للنداء, وهو م�ضكور على 
ذلك, حيث وجه تعليمات للمدراء 

املحلي,  امل�ضتوى  على  التجارة 
على  الأحمر  الهلل  مل�ضاعدة 
عرب  التجار,  من  التربعات  جمع 

الوطن.
الكمامات  بتوزيع  قريبا  �ضنقوم 
والقفازات الطبية على املواطنني

كما ك�ضفت رئي�ضة الهلل الأحمر 
مع  حديثها  خلل  اجلزائري, 
م�ضاء  �ضتوقع  اأنها  »الو�ضط«, 
�رضكة  مع  اتفاقية  على  اليوم, 
يف  الطبية,  للقفازات  منتجة 
الأحمر  الهلل  مبقر  مليلة,  عني 
�ضننال مبوجبها  والتي  اجلزائري, 
على ما يزيد عن 5 مليني قفاز, 
املواطنني,  على  بتوزيعها  �ضنقوم 
يف اإطار الت�ضدي لنت�ضار فريو�س 

كوفيد 19.
اأنها  حبيل�س,  بن  ذكرت  حني,  يف 
تابع  خياطة  مركز  بتدعيم  قامت 
لهلل الأحمر يف املدية, باملواد 
يف  دوليا,  بها  املعمول  الأولية 
اإنتاج الأقنعة الطبية, نظرا  جمال 
للأولوية الو�ضع الراهن الذي متر 
 300 باإنتاج  حاليا  يقوم  البلد,  به 
كمامة يوميا, توزع على املواطنني 
يف ولية مدية, م�ضرية باملنا�ضبة, 
مركز  تفعيل  قريبا,  �ضيتم  اأنه 
ولية  م�ضتوى  على  اأخر,  خياطة 

ق�ضنطينة, لنف�س الغر�س.

بل  النقد  وقت  لي�س  الآن  الوقت 
وقت العمل جنبا اىل جنب

املوجهة  التهامات  يخ�س  وفيما 
بعدم  اجلزائري,  الأحمر  للهلل 
الأزمة  ظل  يف  ميدانيا,  التواجد 
بن  قالت  البلد,  تعي�ضها  التي 
حبيل�س: اأنها جمرد اأحكام م�ضبقة, 
عارية من ال�ضحة, معتربة اأن هناك 
ا�ضتغلل  حتاول  الأطراف,  بع�س 
ماأ�ضاة ال�ضعب اجلزائري, لتحقيق 
معربة  غري,  ل  �ضخ�ضية,  ماآرب 
الآن  الوقت  اأن  ال�ضياق,  ذات  يف 
العمل  وقت  بل  النقد,  وقت  لي�س 
يريد خدمة  فمن  اىل جنب,  جنبا 
عليه  قولها,  حد  على  اجلزائر 
ولي�س  اجلزائر,  اأعماق  يف  العمل 
ل  فالعا�ضمة  فقط,  العا�ضمة  يف 
جزء  هي  بل  ككل,  الوطن  متثل 
باملقابل,  موؤكدة  منه,  �ضغري 
مع  والتعاون  العمل  تف�ضل  اأنها 
الوقت  ت�ضييع  وعدم  ي�ضتحق,  من 
اأحكام  حول  تربيرات,  تقدمي  يف 
الأحمر  الهلل  حق  يف  جمحفة, 

اجلزائري, دون وجه حق.
مرمي خمي�صة

حممد بن ترار
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فنادق الوالية م�سخرة للوافدين من 
اخلارج والو�سع متحكم فيه

مديرة ال�سياحة مب�ستغامن » معمري حياة » ل«الو�سط » 

حممد الأمني 

تكفل طبي وتنظيمي 
بالوافدين من اخلارج

م�صالح  ووفرت  هذا 
مديرية ال�صياحة بالتن�صيق 
الثالث  الفنادق  اإدارة  مع 
والن�صاط  للعمل  و�صائل 
والتدخل وح�صب ما اأ�صارت 
بالوالية  ال�صياحة  مديرية 
التدابري  اأهم  من  فان 
الطبية  الطواقم  ت�صخري 
بالتن�صيق  املتخ�ص�صة 
م�صالح  مع  املبا�رش 
وال�صكان  ال�صحة  مديرية 
بالتعداد  متواجد  وهي 
الكايف اإذ ت�صهر على متابعة 
اأي  مع  والتعاطي  احلاالت 
هذا  �صحية  م�صتجدات 
ال�صياحة  مديرية  وقالت 
تطمئن  اأنها   »« ل«الو�صط 
العام  والراأي  املواطنني 
يف  وحتى  م�صتغامن  بوالية 
التي  الوطن  واليات  بع�ض 
يف  الو�صع  باإمعان  تتابع 
وخا�صة  م�صتغامن  والية 
االأجانب  للرعايا  بالن�صبة 

والوافدين من اأبناء الوطن 
الو�صع  اأن  اخلارج  من 

لن�صبة  با
للحجز 

ل�صحي  ا
متحكم 

باالأداء  فيه 
ب  ملطلو ا
ت  عمليا و
م  طعا الإ ا

نوعي  باأداء  متت  واالإيواء 
الكمامات  توفري  كما 
بالن�صبة  التعقيم  وو�صائل 
الب�رشية  الطواقم  لكل 

املوؤطرة الأدق و اأهم واأعقد 
عملية تاأطري لالأزمة بوالية 

تتعلق  التي  وهي  م�صتغامن 
الوقائي  ال�صحي  باحلجز 
ا�صتقبال  منذ  املفعل 
اإىل  اخلارج  من  الوافدين 
حت�صي  ال  التي  م�صتغامن 
حلد االآن اأي حاالت موؤكدة 
مديرية  تاأكيدات  ح�صب 

ال�صحة

فندقني حتت 
ت�سرف اأعوان 

الأمن امل�سخرين

و�صخرت  هذا 
مديرية  م�صالح 
مب�صتغامن  ال�صياحة 
اآخرين  فندقني 
االأمن  مل�صالح 

لعملية  املوؤطرة 
التي  االأمنية  التغطية 
ترافق من خاللها امل�صالح 
من  الوافدين  املخت�صة 
م�صالح  وت�صهر  اخلارج 
مب�صتغامن  والدرك  االأمن 

على توفري التغطية االأمنية 
وال�صهر ع فر�ض االن�صباط 
والتنظيم يف حركة تنقل 
وح�صب  املواطنني 
مديرة  اأ�صارت  ما 
 « ل«الو�صط  ال�صياحة 
التن�صيق  م�صتوى  فان 
االأمنية  امل�صالح  مع 
املكلفة  املخت�صة 
والتنظيم  بالتغطية 
م�صتوى  ويف  نوعي  االأمني 
االأزمة اخلطرية التي تواجه 
فريو�ض  مع  خا�صة  البالد 
وحاالت   « الكورونا   «
التي  الق�صوى  التاأهب 
م�صتوى  على  تفعليها  مت 
الدولة  قطاعات  كافة 
ال�صياحة  مديرة  واعتربت 
بوالية م�صتغامن اأن ت�صخري 

الإدارة  بالوالية  الفنادق 
كان  اخلطرية  االأزمة  هذه 
يف �صالح الدولة واملواطن 
املواطنون  ا�صتح�صن  وقد 
العملية والبادرة التي جت�صد 

االجتماعي  الت�صامن  قيم 
واملوؤ�ص�صاتي مع الدولة يف 
لوباء  موؤ�ص�صاتها  مواجهة 

عاملي خطري فتاك .

خلية لليقظة 
واملتابعة

هذا وقالت مديرة ال�صياحة 
معمري   « م�صتغامن  لوالية 
اأن   « ل«الو�صط   « حياة 
واملتابعة  لليقظة  خلية 

على  تن�صيبها  مت 
م�صالح  م�صتوى 
ال�صياحة  مديرية 
م�صتغامن  لوالية 
بالتن�صيق  تعمل  وهي 
االأزمة  خلية  مع 
بديوان  املوجودة 
وايل الوالية تقدم هذه 

بيانات  اأر�صية  اخللية 
يومية  ومعطيات  هامة 
لو�صائل  املعنية  للم�صالح 
الو�صعية  تخ�ض   االإعالم 
احلالية املوجودة والتدابري 
م�صتوى  على  املنتهجة 
وحتى  ال�صياحة  مديرية 
ال�صلطات  م�صتوى  على 
مع  التعامل  يف  الوالئية 
الو�صع خا�صة الذي يخ�ض 
ال�صحي  احلجز  عملية 
مديرية  وقالت  املتوا�صلة 
من  العديد  اأن  ال�صياحة 
التي  التدابري 
فيها  ال�رشوع 
�صمحت يف تاأطري 
واإعالم  االأزمة 
العام  الراأي 
باأهمية املجهود 
يبذل  الذي 
م�صتوى  على 
احلجز  فنادق 
التي  ال�صحي 
مكثفة  بوترية  ت�صتغل 
االحرتاف  غاية  يف  وباأداء 
ال�صياق  هذا  يف  داعية 
ال�صحف  مرا�صلي  خمتلف 
اإىل  واملحلية  الوطنية 

م�صاحلها  من  االقرتاب 
اليقظة  خلية  م�صتوى  على 
املعلومات  كل  الأخذ 
و�صعية  عن  الوافية 
بالن�صبة  ال�صحي  احلجز 
من  القادمني  للمواطنني 
اخلارج الذين اأكدت مديرة 
مرتاحون  اأنهم  ال�صياحة 
للو�صعية  ومقدرون  للغاية 
على  وحري�صون  املعقدة 
التعاون دون اأي ح�صا�صيات 

اأو اأحكام م�صبقة .

تقارير يومية 
بخ�سو�س الو�سع

مديرة  واأ�صارت  هذا 
ال�صياحة اإىل تقارير يومية 
الو�صية  الوزارة  اإىل  تبعث 
والية م�صتغامن  وايل  واىل 
�صعيدون  ال�صميع  عبد   «
»الو�صعية  تخ�ض   «
واملطروحة  املوجودة 
تقوم  التي  الوالية  بفنادق 
احلجز  تاأطري  بعملية 
الثالث  بالفنادق  ال�صحي 
بالوالية  املوجودة 
ال�صتقبال  وامل�صخرة 

خارج  من  الوافدين 
مديرية  واأكدت  الوطن 
عمليات  اأن  ال�صياحة 
ال�صلطات  مع  التوا�صل 
تقارير  جمال  يف  العليا 
�صاعة  الو�صعية  ثم  احلال 
ب�صاعة تهدف اإىل تاأ�صي�ض 
خطاب �صفاف ودقيق من 
واإعالم  التدابري  حيث 
الراأي العام بكل التفا�صيل 
االأو�صاع  تخ�ض  التي 
من  مب�صتغامن  املوجودة 
اجلانب  حيث 
ل�صحي  ا
لتنظيمي  ا و
الذي تدار من 
االأزمة  خالل 
اخلطرية التي 
البالد  تواجه 
جه  ا تو و
دول  خمتلف 
العامل التي جندت خمتلف 
داء  ملواجهة  موؤ�ص�صاتها 
على  عاملي  ووباء  فتاك 
تو�صيف املنظمة العاملية 
لل�صحة م�صريا اإىل اأهمية 
املواطنني  حت�صي�ض 
واأهمية  الو�صع  بخطورة 
التعبئة  يف  االنخراط 
امل�صتوى  على  ال�صاملة 
واملوؤ�ص�صاتي  اجلمعوي 
و�صائل  يف  واال�صتثمار 
االأكرث  واالإعالم  االت�صال 
امل�صهد  يف  ح�صورا 
االت�صايل واالإعالمي على 

امل�صتوى الوطني .

قالت مديرة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية والعمل العائلي مب�ستغامن » معمري حياة » يف ات�سال اأجرته معها 
»الو�سط » اأن كافة التدابري ال�سرورية مت اتخاذها على م�ستوى الفنادق الثالث امل�سخرة ل�ستقبال الع�سرات 

من املغرتبني القادمني من اخلارج الذين مت و�سعهم حتت احلجز ال�سحي الوقائي وقالت مديرة القطاع اأن 
التكفل املوجود حلد الآن على م�ستوى الفنادق نوعي اإذ يرافق املجهود م�سالح الأمن والدرك التي حتظى هي 
الأخرى بت�سهيل ملهام ن�ساطها من قبل اإدارة الفنادق ومديرية ال�سياحة تنفيذيا لتعليمات رئي�س اجلمهورية 

عبد املجيد تبون و�سمن تن�سيق مبا�سر مع وايل ولية م�ستغامن » عبد ال�سميع �سعيدون » واعتربت مديرة 
ال�سياحة وال�سناعة التقليدية والعمل العائلي مب�ستغامن اأن حالة تاأهب ق�سوى على م�ستوى م�سالح 

مديرية ال�سياحة مفعلة للتعامل مع اأي احتمالت وم�ستجدات داعية يف ذات ال�سياق و�سائل الإعالم املحلية 
والوطنية اإىل مرافقة عمليات التاأطري والتح�سي�س التي مت اإطالقها عرب م�ستويات وطنية وحملية مواجهة 

لداء »فريو�س الكورونا »

خلية لليقظة واملتابعة مت تن�سيبها 
على م�ستوى م�سالح مديرية 

ال�سياحة لولية م�ستغامن وهي 
تعمل بالتن�سيق مع خلية الأزمة 

املوجودة بديوان وايل الولية

كافة التدابري ال�سرورية مت 
اتخاذها على م�ستوى الفنادق 

الثالث امل�سخرة ل�ستقبال الع�سرات 
من املغرتبني القادمني من اخلارج 

الذين مت و�سعهم حتت احلجز 
ال�سحي الوقائي

�سخرت م�سالح مديرية ال�سياحة 
مب�ستغامن فندقني اآخرين مل�سالح الأمن 
املوؤطرة لعملية التغطية الأمنية التي 

ترافق من خاللها امل�سالح املخت�سة 
الوافدين من اخلارج
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اح�سن خال�س   

بب�ساطة  ميكن  كان  و�إن 
�نعد�م  �إىل  ذلك  �إيعاز 
�أدو�ت �الت�سال �حلديثة 
�لرئي�س  �لعامل  �أن  �إال 
�لذي  �لتفكك  ذلك  كان 
�ملجتمع  عليه  كان 
و�خلر�ب  �جلز�ئري 
�لنظم  عليه  كانت  �لذي 
و�لبنى �الجتماعية �أمام 
يكن  مل  عثمانية  �إد�رة 
�خلز�ئن  ملء  �إال  يهمها 
على  تفر�سه  مما 
�أتاو�ت  من  �جلز�ئريني 
�لتي  وهي  وغر�مات 
�لتو  على  ��ست�سلمت 
كما  �خلز�ئن  و�سلمت 
�جلز�ئريني  �أمر  �سلمت 
وهنهم  على  الأنف�سهم 
حيلتهم  وقلة  و�سعفهم 
رهيبة.  غازية  قوة  �أمام 

�حلال  وتلك 
عامة  كانت 
على  و�ساملة 
�أنحاء  جميع 
�لتي  �لبالد 
منها  ينج  مل 
�سرب  �أي 
�لهيمنة  من 
�لفرن�سية. 
�أن  غري 
ي  ز لغا �
 ، يد جلد �

كورونا،  فريو�س 
�أن  �ملرة  هذه  ف�سل 
مدينة  باحتالل  يبد�أ 
من  �إليها  �آتيا  �لبليدة 
م�ستغال  �جلهات،  كل 

و�لبحرية  �لثغور �جلوية 
�ملفتوحة �أمام �لقادمني 
م�سها  �لتي  �لبلد�ن  من 
زحفه  ليو��سل  �لوباء 
�الأم�سار  جميع  على 
ب�رسعة  خربه  وي�سل 
بنف�سه  �أن يحل هو  قبل 
�سحاياه،  قائمة  ويفتتح 
�لزمن  بنا  تقدم  وكلما 
يتقدم هو �الآخر بعجائب 
�سنعه ويفاجئنا باأرقامه 
جعل  مما  �مل�ساعفة 
وزير �ل�سحة مثال يعلن 
�لثالثة  �ملرحلة  يف  �أننا 
�لفريو�س  �نت�سار  من 
حالة  ت�ستدعي  �لتي 
تنتفي  ق�سوى  تاأهب 
مظاهر  متاما  فيها 
يجد  وال  �لعادية  �حلياة 
من  �جلز�ئريون  دونها 
�لبيوت  �لتز�م  �إال  حل 
هذ�  �أن  منطلق  من 

على  �جلديد،  �لغازي 
�لعاديني  �لغز�ة  عك�س 
ال يحارب وال يدحر �إال 
بالفر�ر منه و�الحتجاب 
فين�رسف  عينيه  عن 

على  يق�سي  �أو  لوحده 
ياأت  مل  �لتي  �الأر�س 
يق�سد  ومل  �إليها حمتال 
ثرو�تها  ��ستغالل 
�لغز�ة  يفعل  ما  مثل 

�لتقليديون.
�لغازي  هذ�  ياأت  مل 
�جلديد، وهذ� »�جلندي 
�هلل«  �إال  يعلمه  ال  �لذي 
�إال  �هلل،  جاب  بتعبري 
�الأر�س  يف  مف�سد� 
للدماء،  و�سفاكا  فتاكا 
ال يهمه من �الأمر �إال �أن 
�لعزل  �لب�رس  يف  ي�سكن 
وجد  ما  �إذ�  و�ل�سعفاء  
فمن  �سبيال،  ذلك  �إىل 
ي�سبه يقتله خنقا و�سنقا 
�سيتجرع  يخطئ  ومن 
ويالت  �لزمن  من  حينا 
دمار.  من  خلفه  ما 
�لب�رسية،  تهتد  مل  لذ� 
�إال  و�سغريها،  كبريها 
�لفر�ر  �إىل 
م�ساكنها  �إىل 
وحيد�  وتركه 
حتى  تائها 
يف�سل وتذهب 
مع  ريحه 
ودون  �لطبيعة 
خيانة  ذلك 
للعدو  و�إعانة 
�إذ  غزوه،  يف 
�سنن  من  �أن 
�ال�ستعانة  �لغز�ة 
باأهل �لبلد لتمكينهم يف 
كورونا،  لكن  �الأر�س، 
�للعني،  �لغازي  هذ� 
له  �سبيل  ال  �أن  يدرك 
�الأر�س  يف  لالنت�سار 

كباقي  �لهو�ء  عرب 
جناحه  و�أن  �لفريو�سات 
وخيانة  بعمالة  مرهون 
�لذين  �الأر�س  �أهل 

له  يوفرون 
�لنقل  �أدو�ت 

باملجان. 
ي�ستمد 

نا  و ر كو
قوته  �للعني 
ته  و جرب و
�سعفنا  من 
ن  � هو و

�الجتماعي  ن�سيجنا 
و�سعف نظمنا �ل�سيا�سية 
على  كثري�  يعول  كما 
وهو  و��ستهتارنا  جهلنا 
بدهاء  ينت�رس  �لذي 
�أهد�فه  وي�سجل  وخبث 
دفاع  �أخطاء  م�ستغال 
يدرك  ال  �لذي  �خل�سم 
من  �لفر�ر  �أن  ب�رسعة 
خطة  وتفعيل  �لغازي 
�ل�سبيل  هو  �لت�سلل 
�لوحيد للفر�ر من �ملوت 
�أكرث  بلد�نا  و�أن  ال�سيما 
تاأهال وتنظيما وبناء قد 
�لبي�ساء  �لر�ية  رفعت 

�أمامه.
جحا  نظريات  تعد  مل 
�لغازي  هذ�  �أمام  تنفع 
يفيد  ولي�س  �جلديد، 
�سعار »نف�سي نف�سي« �أو 
�أو  �لطوفان«  بعدي  »ما 
  chacun pour soi
�لتي  �ل�سعار�ت  تلك 
�لثقافة  فينا  غر�ستها 

�لليرب�لية �لفرد�نية فقد 
�العتبار  �لغازي  �أعاد 
�جلماعي  �لفعل  �إىل 
ال  ميزة  من  للموت  ملا 

وهو  غريه  يف  جتدها 
بني  ق�سمة  �الأعدل  �أنه 

�لنا�س. 
�إىل  كورونا  �أعادنا  لقد 
�لتقليدية  جمتمعاتنا 
لذ� فاإن جتربة �لت�سدي 
يف  �لكوروين  للغزو 
�أريافنا جديرة باالهتمام 
جعل  يف  لنجاحها 
و�قعا  �جلماعية  �لهبة 

 . �سا ملمو
كانت  وقد 
هذ�  لكاتب 
ل  ملقا �
�سة  فر
ع  طال ال �
على �إحدى 
ه  هذ
ب  ر لتجا �
يف م�سقط 

ر�أ�سه قرية �أيت بويحيى 
يف  �لو�قعة  دو�لة  ببني 
�لقبائل  منطقة  �أعايل 
على  وهي  �لكربى. 

غر�ر �لكثري من مد��رس 
مل  �لقبائل  منطقة 
حكومية  تد�بري  تنتظر 
�أو مبادرة من �أي �سلطة 
نت  كا

لتنطلق 
عملية  يف 

حت�سني 
من  �لديار 
ر  نهيا ال �
ي  لذ �
ها  د يتهد
�لغازي  به 
م�ستعينة  �جلديد 
�جلماعي  باالن�سباط 
�لتطوعية  و�الإر�دة 
و�لروح  لل�سباب 
للمو�طنني  �لت�سامنية 
�رسوط  تهيئة  �سبيل  يف 
�إىل  بالفر�ر  مو�جهته 
�أن  خمافة  م�ساكنهم 
وهم  كورونا  يحطمهم 
هياأو�  فقد  ي�سعرون.  ال 

لل�سيوخ و�ملر�سى جميع 
�ل�رسوط �لتي تغنيهم عن 
�خلروج لق�ساء �حلاجات 
و�قتناء �لب�سائع ونظمو� 

حمالت تعقيم وتنظيف 
ملا ميكن �أن يعترب بقعة 
و�جتهد  �لفريو�س  لنقل 
و�لعاملون  �الأطباء 
�ل�سحي  �ملجال  يف 
�الأفر�د  توعية  يف 
و�جلماعات باأن �خلروج 
و�الأماكن  �ل�سو�رع  �إىل 
�لعمومية خيانة عظمي 
مع  �رسيحا  وتعاونا 
من  لتمكينه  �لعدو 
وعملية  �الأرو�ح  ح�سد 
ال  جماعية  �نتحارية 
تقع عو�قبها على �لفرد 
بل �ستتحملها �جلماعة.

ويويل  كورونا  �سيهزم 
�لدبر يوما متاما كما هو 
م�سري جميع �لفريو�سات 
من  �لعامل  غزت  �لتي 
و�لعار  �لعيب  لكن  قبل 
يف �أن منكنه من �أنف�سنا 
ونحن  باأيدينا  فنهلكها 
منلك من �لوعي و�لقدرة 
ح  و ر و
ط  ن�سبا ال �
يجعله  ما 
د  يعو
ما  و مهز
 . � ر حو مد
يخاطب  �إنه 
حنا  و ر
عية  جلما �
تنا  ر قد و
�جلماعي  �لفعل  على 
للت�سدي للغزو �خلارجي 
ويخترب فينا �إذ� كنا بحق 
جديرون باأن نكون �أمة.    

كورونا بني التباعد واخليانة
يروي املوؤرخون اأن مدينة البليدة مل تعلم بقدوم الغزاة املحتلني الفرن�سيني اإىل اجلزائر عام 1830 اإل بعد اأكرث من �سهر من 

�سقوط مدينة اجلزائر بالرغم من اأنه ل يف�سلهما عن بع�سهما اإل ع�سرات قليلة من الكيلومرتات.

ي�ستمد كورونا اللعني قوته وجربوته 
من �سعفنا وهوان ن�سيجنا الجتماعي 

و�سعف نظمنا ال�سيا�سية كما يعول 
كثريا على جهلنا وا�ستهتارنا وهو 

الذي ينت�سر بدهاء وخبث وي�سجل 
اأهدافه م�ستغال اأخطاء دفاع اخل�سم

واإن كان ميكن بب�ساطة اإيعاز 
ذلك اإىل انعدام اأدوات الت�سال 
احلديثة اإل اأن العامل الرئي�س 

كان ذلك التفكك الذي كان 
عليه املجتمع اجلزائري واخلراب 

الذي كانت عليه النظم والبنى 
الجتماعية اأمام اإدارة عثمانية

�سيهزم كورونا ويويل الدبر 
يوما متاما كما هو م�سري جميع 

الفريو�سات التي غزت العامل 
من قبل لكن العيب والعار يف اأن 
منكنه من اأنف�سنا فنهلكها باأيدينا 

ونحن منلك من الوعي والقدرة 
وروح الن�سباط ما يجعله يعود 

مهزوما مدحورا.

ل توجد منطقة و�سطى بني املوت والوقاية

24 �ساعة
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مل اجلثث من مدينة لأخرى  بينما العامل يحب�س اأنفا�شه ، اأمام هذه الوباء الذي يوا�شل انت�شاره ، هناك يف اإيطاليا تحُ
للحرق ل�شعوبة دفنها ، مع منع الأهايل لتوديع موتاهم ؛ اأين اأعلنت منظمة ال�شحة الدولية اأن عدد الوفيات عرب 

املعمورة فاق 13 األف ، و عدد امل�شابني جتاوز عتبة 300 اآلف . ويف هذا و ال�شدد مازالت الب�شرية ت�شتنفر كل ما متلك 
من جهود ت�شديا لتف�شي لهذا الفريو�س .

ال�شعب هو الدولة 

��سمتو�.. �إننا نحارب كورونا 

الوليد فرج

وباجلزائر ما يكاد جمل�س 
ينقعد  حتى  ينف�ّس  وزراء 
برئا�سة  اآخر  جمل�س 
 ، اجلهورية  رئي�س  ال�سيد 
الأنباء  وكالة  عن  فنقال 
مت   ، اجلزائرية  الوطنية 
الأخري  الجتماع  خالل 
التدابري  من  حزمة  اتخاذ 
الوقائية تت�سمن جمموعة 
الإجراءات  و  التدابري  من 
�سدر  التي   ، الوقائية. 
 ، وزراي  مر�سوم  ب�ساأنها 
و نقال عن نف�س امل�سدر 
ا�ستهجن رئي�س اجلمهورية 
النافخة  الأبواق  
امل�سبوهة  بخرجاتها 
الأزمة  هذه  ا�ستغالل  يف 
 : �رصح  حيث  الإن�سانية  
التي  الناعقة  "الأ�سوات 
غريب  باإ�رصار  متتهن 
ال�سائعات  ترويج  فن 
املغر�سة والأخبار الكاذبة 
املدفوعة بح�سابات دنيئة 
حاقدة"، وحذر من "مغبة 
النحراف  يف  التمادي 
خارج  التعبري  بحرية 
يف  و  القانوين".  اإطارها 
مع  متاهيا  و  ال�سدد  هذا 
ت�سدت   املبذولة   اجلهود 
ومازالت  #الو�سط. 
زيف  العام  للراأي  تك�سف 

هذه الأ�سوات .
تبقى هذه الأ�سوات الن�ساز 
املجتمع  عن  غريبة   ،

ت�سارع  الذي   ، اجلزائري 
احلية  القوى  و  موؤ�س�ساته 
هذا  تطويق  �سباب  من 

القاتل  الفريو�س 
خالل  من   ،
ب�رصورة  التوعية 
البيوت  التزام 
الحتجاز  و   ،
و   ، الطوعي 
فر�س م�سافات 
و  اإجتماعية 
على  احلر�س 

التعقيم و النظافة ، داخل 
التي   ، اجلزائر  �سفينتنا 
طاقمه  و  واحد  ربان  لها 
الظروف  ، ففي مثل هذه 
الركاب  جميع  ي�سع  ل   ،
متليه  ملا  الن�سياع  اإل 
واجبات  من  الظروف 
راأ�سها  وعلى  الوقاية 

ال�سحي  املنزيل  احلجر 
موج  ت�سارع  وال�سفينة   ،
ربع  على  اأتى  فريو�س 

يف  انتهت   ، قتيل  مليون 
دول اإىل الر�سو يف خلجان 
�سخرية ، فايطاليا اليوم ل 
متلك ال الدموع و الدعاء 
جنود  �سفوف  اأملانيا  و 
للتعبئة  تتاأهب  الحتياط 
منذ  تعرفها  مل  عامة 

احلرب العاملية الثانية . 

علينا  تخرج  حني  يف 
الناعقة  #الأ�سوات 
ال�سيد  تعبري  حد  على 

كل   ، اجلمهورية  رئي�س 
و  التافهة  باأ�ساليبها  يوم 
 ، ال�سخيفة  معار�ستها 
عليهم  يجب  كان  حني  يف 
على  اهلل  وحمد   ، ال�سمت 
 ، ال�سفينة  يف  بيننا  اأنهم 
اأثبت  الو�سيعة  ف�سريهم 
اأنهم ل ي�سلحون ال طعاما 

لالأ�سماك . 
من  العقالء  اإ�رصار  اإن 
�رصورة  على  ال�سعب  هذا 
ت�ساوق اجلهود حول احلث 
ال�سحي  احلجر  على 
املنزيل الطوعي ، يف هذا 
الظرف املعقد اخلطري ، و 
حتاقل جميع اجلهود حول 
يزيد   ، الوقاية  اإجراءات 
من قوة. التحدي و تو�سيع 
من  اخلروج  فر�س  جمال 
هذه الأزمة باأقل الأ�رصار 

، اإذا ما توقينا املهاترات 
�سخف  و   ، الفرتا�سية 
، حتت  الإعالمية  الأندية 
التعبري ويف  ذريعة حرية 
ونقال  ال�سياق  هذا 
 ، امل�سدر  نف�س  عن 
اجلمهورية  رئي�س  اأكد 
"روح  على  اأخرى  مرة 
يجب  التي  امل�سوؤولية 
اجلميع  بها  يتحلى  اأن 
�سيما  ول  فردا  فردا 
 .  " الإعالم  و�سائل  يف 
يتعلم  من  �سار  زمن  يف 
له  يححز  احلروف  ر�سم 

جريدة  يف  مكانا 
تلفازا  ين�سئ  اأو   ،
من  كثري  لتبقى   ،
نقيق  الكتابات 
نعيق  اأو  �سفادع 
من  غربان 
التلفزية  الربامج 
 ، حمري  نهيق 
اأنكر  يكون  وقد 
الأ�سوات مقال 
برناجما  اأو 

تلفزيا اأو من�سور في�سبوكي 
نهق  من  مغبته  يتحمل   .

به  .
حذر  ال�سياق  هذا  ففي 
من  اجلمهورية  رئي�س 
يف  التمادي  "مغبة 
التعبري  بحرية  النحراف 

خارج اإطارها القانوين" . 
امل�سكلة لي�ست يف ب�سطاء 
العجب  يبقى   ، ال�سعب 
نظن  كنا  الذين  اأولئك  يف 
الذين   ، بناءة  نخب  انهم 
حقيقتهم  عن  انك�سفوا 
و�سائل  ا�ستغلوا  حني 
التي  الجتماعي  التوا�سل 
�سهلت ب�سيولتها و تداولها 
انت�سار  الرقمي  الأفقي 
اأ�ساليبهم  و   ، خبثهم 
 ، املتداعية  املتهافتة 
ال�ساقطة  واعرتا�ساتهم 
التي جمعوا لها بع�س من 
العوام ، الذين ندعوهم اإىل 
احلمقى  اأخبار  مراجعة 
يف  الأ�سمعي  �رصده  وما 
خري  يبقى  ال�سدد  هذا 
حني  حمقمهم  عن  دليل 
الذي  ال�سيخ  ذلك  و�سف 
راه ح�سن املظهر مرتديا 
افخر بزة ، و حوله حتلقت 
جمموعة كبرية من ال�سباب 
الأ�سمعي  فانتاب   ،
الف�سول فاأراد اأن يكت�سف 
 : يقول   . ال�سيخ  هذا  �رص 
 : له  وقلت  عليه  ف�سلمت 
 : فقال  ؟  �سيدنا  كنية  ما 
الرحيم  الرحمن  عبد  اأبو 
قال   . الدين  يوم  مالك 

ف�سحكت   : الأ�سمعي 
عقله  قلة  علمت  و   ، منه 
، و كرثة جهله ، ومل تدفع 
عنه غزارة خرجه و دخله 
تنذر  اأزمة  خ�سم  يف   .
بالويل ، جتند لها اجلميع 
، وجب على م�سادر هذه 

امل�ستهجنة  الأ�سوات 
العاقل  ويكفي   ، ال�سمت 
اإجابة  ال�سدد  هذا  يف 
طال  حني  يون�س  �سيدنا 
من  خرج  اأن  بعد  �سمته 
�ساأل  وحني  احلوت  بطن 
 : قال  �سمته  �رص  عن 
بطن  يف  �سريين  الكالم 
اأحد  يريد  فال   . احلوت 
اأن ي�سريه كالمه اإىل بطن 

ال�سجن . 
در�س  اأح�سن  يوجد  ول 
عن  املن�سلخني  لهوؤلء 
عن  املغرتبني   ، الوطن 
بغري  املدعني   ، اجلماعة 
اإلبا�سهم  مثل   ، فيهم  ما 
اأقنعة ، و حتميل ظهورهم 
دلء ال�سوائل املعقمة ، و 
تعقيم  و  بتنظيف  تكليفهم 
اأ�رصهم  لنفك   ، ال�سوارع 
غلتهم  التي  األ�سنتهم  من 
امل�ساركة  يف  والدخول   ،
املجموعة  مع  الإيجابية 
ي�ست�سعروا  اأن  ع�سى   ،
يكونوا  و   ، الأزمة  عمق 
على  ردا  باملنا�سبة 
مرا�سل  في�سك  روبرت 
الربيطانية  الندبندنت 
حني  الأو�سط  بال�رصق 
العربية  ال�سعوب  اتهم 
تنظف  باأنها 
بينما.  بيوتها 
عها  ر ا �سو
لأننا   ، مت�سخة 
منلك بيوتنا ول 
منلك اأوطاننا . 
احتاد  اأن 
الت�سامن   جهود 
لهذه  للت�سدي 
يبقى  اجلائحة 
اإثارة  يتحا�سى 
الهوام�س  هذه 
ل�ستنزاف  ت�سعى  التي 
)الثور   : فدوما  الطاقات 
يَجُمّ  اخل�سام  يحب  الذي 
قرناه ، و الكلب الذي يعظ 
كما   ). بال�سل�سلة  يربط 
قالها ر�سول حمزاتوف يف 

روايته داغ�ستان بلدي .

ول يوجد اأح�شن در�س لهوؤلء املن�شلخني 
عن الوطن ، املغرتبني عن اجلماعة ، 

املدعني بغري ما فيهم ، مثل اإلبا�شهم اأقنعة ، 
و تميل ظهورهم دلء ال�شوائل املعقمة

مت خالل الجتماع الأخري 
اتخاذ حزمة من التدابري 
الوقائية تت�شمن جمموعة 
من التدابري و الإجراءات 

الوقائية. ، التي �شدر 
ب�شاأنها مر�شوم وزراي
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وفجر  العلم  توح�ش  وعندما 
وطور  الف�ضاء  واخرتق  الذرة 
للفتك  باأنواعها  الأ�ضلحة 
القمح  اأف�ضد  و  بالب�رش، 
واأ�ضبح  بتهجينها  واحلبوب 
الراأ�ضماليني  للم�ضتغلني  مطية 
خ�ضو�ضيات  اأدق  يف  وتدخل 
واحلياة  واحليوان  الإن�ضان 
يف  التغيريات  لإحداث 
ال�ضمري  اهتز  خ�ضو�ضياتها 

اأن  اكت�ضف  لأنه  الإن�ضاين 
كما  �ضوابط  بال  العلم 
اأخالق  بال  ال�ضيا�ضة 
املحرمات  كل  ت�ضتبيح 
وتدمر احلياة الإن�ضانية 
خ�ضو�ضياتها..  اأدق  يف 
الع�رش  جدلية  اإنها 
ال�رشاع  يف  احلديث 
وال�ضيا�ضة  الدين  بني 
والعلم.. يف هذا احليز 
كل  نناق�ش  املتاح 

ونتلم�ش  التف�ضريات  من  نوع 
الطريق اإىل منهج اأكرث ر�ضدا.

التف�ضري الديني:
يف  الديني  التف�ضري  انت�رش 
لوباء  وامل�ضلمني  العرب  بالد 
الكورونا بل وامتد هذا التف�ضري 
هذا  ويجد  غربية  دول  اإىل 
ال�ضعف  حلظات  يف  التف�ضري 
لل�ضيطرة  م�ضوغا  الإن�ضاين 
والوعي..  امل�ضاعر  على 
وتدور هذه التف�ضريات الدينية 
بعلى  العقوبة  حمور  على 
الإلهي  الغ�ضب  واأن  الذنب، 
يع�ضونه  بالنا�ش عندما  يلحق 
اإل  املحرمات..  ويرتبكون 
ي�ضمد  ل  التف�ضري  هذا  اأن 
الغيب  بعلم  ادعاء  لأنه  كثريا 
�ضطحي  تف�ضري  اأنه  كما 
للذنوب واخلطايا التي توجب 
قدم  فمن  الإلهي،  الغ�ضب 
اجلرمية  ير  مل  التف�ضري  هذا 
كبار  ميار�ضها  التي  املنظمة 
يف  واأعوانهم  املجرمني 
القت�ضادية  املفا�ضد  ن�رش 
على  والأمنية  وال�ضيا�ضية 
م�ضتوى العامل واقت�رش بالنظر 
على  الفردية  املفا�ضد  اإىل 
للبالء  امل�ضتدعي  اأنها  اعتبار 
والأحاديث  الآيات  ف�ضاق 
ال�رشوري  ومن  راأيه..  لتعزيز 
اأننا  ال�ضياق  هذا  يف  النتباه 
نوؤمن بروؤية الدين يف مواجهة 
وكيفية  وتف�ضريها  التحديات 
نراها �ضمن  ولكننا  مواجهتها 
للب�رشية  الكلية  الدين  روؤية 
ان�ضاق  ولالأ�ضف  واحلياة.. 
اإىل  بع�ش املثقفني املتدينني 
ربط الوباء بدول معينة ب�ضبب 
ما اقرتفته من مظامل يف حق 

اطالعهم  ق�رش  ولكن  الأمة 
لتفنيد  عر�ضة  جعلهم 
دول  خلو  نرى  فيما  معيارهم 
كالهند  الوباء  حدة  من  كبرية 
وهي متار�ش مظامل ومفا�ضد 
حد  بلغت  امل�ضلمني  حق  يف 
التطهري العرقي للم�ضلمني من 

بع�ش املناطق. 
هذا  ي�ضمد  ل  احلظ  وحل�ضن 
يف  ح�ضل  ما  اأمام  التف�ضري 
وباء  من  املوؤمنني  �ضاحة 
»عموا�ش«  يف  الطاعون 

بن  عبيدة  اأبو  اأيام  بفل�ضطني 
املدينة  زلزلة  ويف  اجلراح، 
املنورة اأيام عمر بن اخلطاب 
ر�ضي اهلل عنهما وهما على ما 
كانا عليه من �ضالح ور�ضاد.. 
هذا  املجرمون  ا�ضتغل  لقد 
التاريخ  مدار  على  املنطق 
بني  من  امل�ضاكني  �ضد 
ر�ضائل  نتذكر  فلعلنا  الإن�ضان 
عندما  امل�ضلمني  اإىل  هولكو 
فيهم  واأوغل  بلدانهم  اجتاح 
�ضلطه  اهلل  باأن  واإبادة،  قتال 
لأنهم  لهم  عقابا  عليهم 
كما  احلق،  دينهم  عن  تخلوا 
يف  املف�رشين  بع�ش  ذهب 
النك�ضار يف مواجهة  حلظات 
لبالدنا  الأجنبي  ال�ضتعمار 
اإىل تقدمي الواقع على اأنه قدر 
ينبغي عدم مواجهته.. وكاأنهم 
القدر  با�ضم  ناطقون ر�ضميون 
اأو كاأن اهلل �ضبحانه اأوحى لهم.
يف  تكمن  بالغة  ل�رشورة  اإنها 
املتدين  للعقل  الر�ضد  اإعادة 
»الدين«  ي�ضبح  ذلك  وبدون 
عن  لي�ش  حقيقيا  معطال 
الفهم فقط بل وعن املواجهة 
التي  الأخطار  �ضد  احلقيقية 

يتعر�ش لها الإن�ضان.
التف�ضري العلمي:

ان  ال�رشوري  املفيد  من 
على  املختربات  تتحرك 
لفح�ش  العامل  م�ضتوى 
كل  وو�ضع  الفريو�ش 
ل  ملواجهته  الحتمالت 
عن  اآخر  تف�ضري  اأي  يعطلها 
الإن�ضانية  مبهمتها  القيام 
اأي�ضا  املهم  ومن  امل�ضئولة.. 
حول  العلمية  الثقافة  ن�رش 
وحركته  الفريو�ش  ن�ضاط 

منه..  والوقاية  عمله  وكيفية 
بالباحثني  مناطة  مهمة  وهذه 
الخت�ضا�ش  اأهل  و  العلميني 
الدائرة  هذه  ويف  العلمي.. 
ب�ضكل  ال�ضتفادة  ينبغي 
الإن�ضانية  التجربة  من  وا�ضع 
يف  واملعا�رشة  القدمية 
وال�ضتفادة  التحدي  مواجهة 

من جتربة ال�ضني و�ضواها.
اإىل  العلم  يتحول  ولكن عندما 
اخلطاأ  يف  نقع  اأيديولوجيا 
فلي�ش  اأخرى..  جهة  من 

يتحول  اأن  املطلوب  من 
اإىل  واملختربات  العلماء 
ال�ضيا�ضية  التحليالت  رف�ش 
وكاأن  الدينية  التف�ضريات  او 
والتطور  متاما  حمايد  الأمر 
الفريو�ش  على  احلا�ضل 
هذا  اإىل  اأو�ضلنا  الذي  هو 
التخطيط  عن  مبعزل  الوباء 
الإجرامي ومفا�ضد املجرمني 
و�ضناعها..  العليا  وال�ضيا�ضة 
موقعه  جتاوز  قد  يكون  اإنه 
يخدم  اآخر  موقع  اإىل  العملي 
فيه ال�ضيا�ضي اخلبيث و يغطي 
القت�ضادي  اأهداف  على 

اجل�ضع....
خ�ضوع  واقع  اإغفال  ميكن  ل 
مراحل  يف  والعلماء  العلم 
الب�رشي  التاريخ  من  عديدة 
منه  احلديث  ل�ضيما 
اأدوات  بتطوير  للتوجيهات 
بالب�رشية،  والفتك  القتل 
والبيولوجية  الذرية  فالقنابل 
والف�ضفور الأبي�ش وال�ضواريخ 
هي  اإمنا  التطور  اأنواع  وكل 
علماء  يديرها  علمي  اإنتاج 
فيزياء او بيولوجيا وهذا يعرب 
عن كارثة ا�ضتخدام العلم �ضد 
كم  ويظهر  الإن�ضانية  احلياة 
انفالت  جرمية  خطرية  هي 
الأخالقية  القيم  من  العلم 
وح�ضا  ي�ضبح  حينذاك  لأنه 
الذي  الأخطر  هو  بل  فتاكا 
من  ويحرمها  الب�رشية  يهدد 
اإعمار  يف  وال�ضعي  ال�ضتقرار 

الأر�ش بالعدل والرحمة. 
الوجه  جمددا  نكت�ضف  هنا 
العلم  ف�ضل  فكرة  من  الآخر 
حمفوفة  فالعملية  الدين  عن 
قد  كانوا  ان  فهم  باملخاطر 

اخلرافة  �ضيطرة  من  حرروه 
فاإمنا  حممود  اأمر  وهو 
ع�ضابات  �ضاحة  اإىل  جللبه 
اقت�ضاد  يف  املتحكمة  املال 
تك�ّضبهم  اأداة  وجعله  العامل 
املجنون.. وهكذا نكت�ضف اأن 
ل حيز للفراغ يف دائرة توجيه 
والوجدان  الب�رشي  ال�ضلوك 
اأو  اخلري  بقوة  فاإما  الب�رشي 

بالقوة �ضلبية.
بال  يدعو  الآن  يح�ضل  ما  ان 
يد  العلم من  اإىل حترير  تاأخر 
حمايته  و  املجرمني، 
ومنظومات  ب�ضوابط 
جتعله  وقوانني  قيمية 
�ضالح  يف  دوما 
يف  وهذا  الإن�ضانية، 
كبرية  ر�ضالة  ذاته  حد 
املفكرون  يتحملها 
وعلماء  والإعالميون 
الدين والقانونيني ورجال 
وهي  العلمي..  البحث 
ر�ضالة ل تقت�رش على اأمة 
دون اأخرى، ول اأهل دين دون 
اإن�ضانية  ر�ضالة  اإنها  �ضواهم.. 

مل�ضلحة الب�رشية جمعاء.
التف�ضري ال�ضيا�ضي:

يف ممار�ضة بهلوانية ت�ضارعت 
ال�ضيا�ضية  اجلهات  من  كثري 
باإلقاء  الوباء  اأ�ضباب  لتف�ضري 
م�ضادة  اأطراف  على  التهم 
الإعالم  اأجهزة  وا�ضتغلت 
املوجهة يف ذلك دومنا اكرتاث 
امل�ضت�ضفيات  يف  يح�ضل  ملا 
الذي  الوباء  انت�ضار  وارتفاع 

طال الكرة الأر�ضية.
فقد قدم الأمريكان روايتهم 
وا�ضموا الفريو�ش بالفريو�ش 
ال�ضيني كما قدم ال�ضينيون 
تف�ضريهم  الإيرانيون  و 
باأنها موؤامرة اأمريكية على 
وحمور  ال�ضني  اقت�ضاد 
الت�ضارب  وبني  املقاومة.. 

النا�ش  �رشف  مت  بالتهامات 
اأن  ميكن  فيما  النظر  عن 
اخلرائط  �ضعيد  على  ينتج 
العاملي  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضية 
اأخرى  و�ضطب  دول  وانهيار 
عن اخلريطة ال�ضيا�ضية وتفرد 

قوى اأخرى.
وهو  حل  قد  الوباء  ان    
عديدة  مناطق  بعنف  يجتاح 
اآلف  اأ�ضقط  وقد  العامل  من 
الب�رش �ضحايا وهناك خماوف 
ومن  فظاعة،  اأكرث  نتائج  من 
اأ�ضحاب  اأن  متاما  الوا�ضح 
العامل قد جمدوا  الق�ضايا يف 
على  اأو  وحراكهم  ن�ضاطهم 
ل  اأ�ضبح  اأن  بعد  اأجلوه  الأقل 
الق�ضوى..  بالأهمية  يحظى 
وباء  نتائج  اأحد  هذا  ولعل 

كورونا. 

النتباه  الإطار  هذا  املهم يف 
يف  يحدث  اأن  ميكن  ما  اإىل 
فلقد  كورونا  وباء  بعد  العامل 
�ضبق احلديث يف حمافل دولية 
للخا�ضة من املنظمات ال�رشية 
يف  الرثوة  مبفاتيح  املتحكمة 
التخفيف  �رشورة  عن  العامل 
وترتيبات  الب�رشية  الكتلة  من 
العاملية..  للخريطة  وا�ضعة 
ولقد �ضبق ان مت احلديث عن   
عاملية  وحكومة  واحدة  عملة 
والوطنيات  للقوميات  عابرة 
حديثا  يكن  مل  والديانات.. 
مراكز  له  جعلت  بل  عابرا 
والتوجيه،  والبحث  التحليل 
اإعالم  و�ضائل  له  و�ضخرت 
ومت  اأمن،  واأجهزة  وهوليود 
التمهيد له بحروب هنا وهناك 
واأرغمت  الب�رشية،  اأرهقت 
على  العامل  دول  من  العديد 
اإهداراأموال طائلة يف العبث..

�ضيناريوهات كورونا:
بيانات  قاعدة  اأرقام  ت�ضري 
الناجت  اأن  اإىل  الدويل  البنك 
 13.6 بلغ  لل�ضني  املحلي 
 2018 عام  يف  دولر  تريليون 

من   %15.8 ن�ضبة  ميثل  مبا 
الناجت املحلي العاملي، كما اأن 
ال�ضادرات  من  ال�ضني  ح�ضة 
بلغت  العام  نف�ش  يف  ال�ضلعية 
ميثل  مبا  دولر  تريليون   2.4
اإجمايل  من   %12.2 ن�ضبة 
للعامل..  ال�ضلعية  ال�ضادرات 
القت�ضاد  اأهمية  يوؤكد  وهذا 
وكيف  للعامل  بالن�ضبة  ال�ضيني 
ملا  العاملية  الأ�ضواق  تداعت 
يتعر�ش له القت�ضاد ال�ضيني.. 
ويف  الغرب  يف  فالبور�ضات 
�ضهدت  العربي  والوطن  اآ�ضيا 
وانخف�ش  كبرية،  تراجعات 
دون  ملا  النفط  برميل  �ضعر 

�ضقف الـ30 دولرا. 
تقديرات  ثمة  ال�ضني  ففي 
توؤكد  الأزمة  تاأثري  عن  اأولية 
على ت�رشر اأكرب �رشكة ائتمان 
�ضي«  بي  �ضي  »اآي  �ضينية 

بنحو  اأ�ضهمها  بانخفا�ش 
اأ�ضهم  قيمة  وانخفا�ش   ،%11
 ..%7.6 ال�ضيني  التعمري  بنك 
و�ضتكون الفرتة التي ي�ضتغرقها 
حمددة  كورونا  على  الق�ضاء 
املتوقع  فمن  اخل�ضائر  حلجم 
يف  الإنتاج  معدلت  تراجع 
ال�ضادرات  واإ�ضابة  الدخل، 
ما  وهو  بال�ضلل،  والواردات 
ال�ضينية  العملة  اأن  يعني 
�ضتفقد جزءا كبريا من قيمتها 
حيث �ضت�ضطر لبيع جزء كبري 
�ضندات  من  اأر�ضدتها  من 
�ضيكون  الأمريكية..  اخلزانة 
الثمن باهظا، وهو ما �ضيوؤخر 
اأهدافها   حتقيق  عن  ال�ضني 
تغيري  دور يف  لها  يكون   كقوة 
خريطة القوى العاملية الكربى 

وموازينها.
توقع  اأوربا  �ضعيد  وعلى 
موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )اأونكتاد(، اأن خ�ضارة 
الإجمايل  املحلي  الناجت 
العاملي قد ي�ضل اىل 2 تريليون 
اأوروبا  اإىل  بالن�ضبة  اأما  دولر. 
ومنطقة اليورو فتوقع النطاق 

اإن  املوؤمتر  با�ضم  الر�ضمي 
و�ضع  يف  الأوروبي  »القت�ضاد 
عام  نهاية  منذ  بالفعل  �ضيئ 
املوؤكد  »من  واأ�ضاف   ،»2019
يف  ركود  يف  اأوروبا  تدخل  اأن 
فالقت�ضاد  املقبلة،  الأ�ضهر 
اأما  بالفعل،  ه�ش  الأملاين 
اقت�ضاد اإيطاليا ودول الهام�ش 
الأوروبي فيعاين �ضغوطاً جدية 

نتيجة التطورات الأخرية«.. 
ان اقت�ضاد دول اليورو والدول 
عر�ضة  الأكرث  هي  النامية 
كورونا  ب�ضبب  للخ�ضائر 
توقف  اأزمة  احلالية  فالأزمة 
زيادة  وبالتايل  واإنتاج،  عمل 
معدلت بطالة، بل و�ضبه توقف 
وب�ضبب  بالكامل..  لقطاعات 
ملواجهة  ال�ضخم  الإنفاق 
مبا  مثال  ون�رشب  كورونا، 
تن�ش  يح�ضل يف فرن�ضا حيث 

اإن�ضاء  على  احلكومية  اخلطة 
مقداره  ت�ضامن«  »�ضندوق 
لتعوي�ش   �ضهريا  يورو  بليون 
ال�ضغرية  احلرفية  املوؤ�ض�ضات 
التي توقفت عن العمل، وتبدو 
الكلفة الأكرث ارتفاعاً هي كلفة 
اإعفاء املوؤ�ض�ضات من ال�رشيبة 
دولر  بليون   32 بنحو  وتُقّدر 
عر�ضة  وهي  مار�ش،  ل�ضهر 
ان  �ضاأنه  من  وهذا  لالرتفاع 
يلقي بظالله على وحدة اأوربا 
التوا�ضل  يف  العجز  بداأ  حيث 
اإيطاليا  ترك  اأنه  كما  بينها، 
كما  وحيدة  م�ضريها  تواجه 

�رشح امل�ضئولون الطليان.
»اأوبك«  وعلى م�ضتوى منظمة 
 450 من  اأكرث  خ�رشت  فقد 
ب�ضبب  الآن  حتى  دولر  ِمليار 
ا�ضتعلت  التي  النفطّية  احلرب 
ورو�ضيا  ال�ضعودية  بني 
اجلزائر  تطال  واخل�ضارة 
ال�ضعودّية  جانب  اإىل  وليبيا 
ويف  والإمارات..  والكويت 
�ضّجلت  اخلليجية  الدول 
كربى  خ�ضائر  املال  اأ�ضواق 
ذلك  ال�ضعودية  وت�ضدرت 
�رشكة  �ضهم  برتاجع 
م�ضتوى  اإىل  ارامكو 
انهيار  بعد  قيا�ضي، 
�ضعر النفط يف خ�ضم 
»حرب اأ�ضعار« بداأتها 
ورو�ضيا..  اململكة 
وخ�رشت اأرامكو، اأكرث 
دولر  مليار   320 من 
من قيمتها عقب انهيار 
الأمر  النفط،  اأ�ضعار 
يف  ر�ضده  ميكن  نف�ضه 
دول اخلليج مما ي�ضكل �رشبة 
التي  لقت�ضاداتها  موجعة 
كم�ضدر  اخلام  على  تعتمد 

رئي�ضي لإيراداتها.
 ردنا على الوباء:

الفل�ضفية  القاعدة  ف�ضلت  لقد 
للح�ضارة الغربية، وقد و�ضعت 
املوت،  كف  على  الب�رشية 
فكيف نقوم مبهمتنا الإن�ضانية؟ 
ومراكز  جامعات  نريد  علميا 
لذلك  ير�ضد  واأن  بحث علمي 
و�ضيا�ضيا  معتربة،  موازنات 
لإيجاد  عربيا  تكامال  نريد 
دائرة  خارج  قوي  اقت�ضاد 
الرثوات الطبيعية، ودينيا نريد 
اهلل  اآيات  متفتحا على  خطابا 
فبذلك  والتدافع..  اخللق  يف 
للعاملني  رحمة  ال�ضعلة  نحمل 
الإن�ضانية  ق�ضية  الق�ضية  لأن 

جمعاء.

من الإيجابيات لأي حدث تاريخي كما هي الكورونا اليوم اأن يتجه العقل الإن�صاين 
لتدبر الأ�صباب العميقة حلدوثه وا�صتنتاج العربة من ذلك وتعديل امل�صار ح�صب 

امل�صلحة العامة.. اإن ما نواجهه هذه الأيام يك�صف اإىل اأي مدى ح�صل الن�صطار بني 
مكونات الوعي الإن�صاين حيث ذهب البع�س اإىل التف�صري الغيبي الديني، فيما انهمك 
اآخرون يف تف�صري علمي حلركة الكورونا ون�صاط الفريو�س وطبيعته، واجته طرف 
اآخر للحديث عن املوؤامرة وا�صتغالل احلدث للنهب وت�صويق الأدوية.. من املهم هنا 

الإ�صارة اإىل ترافق ف�صل الدين عن ال�صيا�صة يف الغرب بف�صل الدين عن العلم،  وكيف 
جاءت النه�صة العلمية الغربية نتيجة مو�صوعية لذلك..

�صيناريو كورونا

بني التف�سريات الدينية والعلمية وال�سيا�سية

ان الوباء قد حل وهو يجتاح بعنف مناطق 
عديدة من العامل وقد اأ�صقط اآلف الب�صر �صحايا 

وهناك خماوف من نتائج اأكرث فظاعة، ومن 
الوا�صح متاما اأن اأ�صحاب الق�صايا يف العامل قد 
جمدوا ن�صاطهم وحراكهم اأو على الأقل اأجلوه 

بعد اأن اأ�صبح ل يحظى بالأهمية الق�صوى..

انت�صر التف�صري الديني يف بالد العرب وامل�صلمني 
لوباء الكورونا بل وامتد هذا التف�صري اإىل دول 
غربية ويجد هذا التف�صري يف حلظات ال�صعف 

الإن�صاين م�صوغا لل�صيطرة على امل�صاعر والوعي.. 
وتدور هذه التف�صريات الدينية على حمور العقوبة 
بعلى الذنب، واأن الغ�صب الإلهي يلحق بالنا�س عندما 

يع�صونه ويرتبكون املحرمات..

24 �ساعة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات

ولية تب�سة
مديرية ال�سحة و ال�سكان

رقم التعريف اجلبائي
0099712019001139

اإعالن عن طلب عرو�س وطني مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا
تعلن مديرية ال�شحة و ال�شكان لولية تب�شة عن طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا متعلق بعملية اقتناء جتهيزات طبية مل�شت�شفى الأمرا�ض 

العقلية – تب�شة – ح�شة رقم 03 اإقتناء جتهيزات طبية مل�شلحة الأمرا�ض العقلية .
باإمكان كل املر�شحني اأو املتعهدين املوؤهلني امل�شموح لهم بامل�شاركة يف طلب العرو�ض لكل املنتجني ، امل�شتوردين ، جتار اجلملة التوريدات املطلوبة ، 
املوؤهلني  تقنيا و ماليا وفقا للقوانني و التنظيمات املعمول بها لتنفيذ ال�شفقة ، املتح�شلني على اعتماد وزارة ال�شحة و ال�شكان ل�شحب دفرت ال�رشوط ابتداء من 
اأول يوم لهذا الإعالن يف )ن.ر.�ض.م.ع( اأو اجلرائد الوطنية من مديرية ال�شحة و ال�شكان لولية تب�شة – م�شلحة التخطيط و ال�شكان – مكتب التخطيط ، الكائن 

مقرها ب : حي حبل اجلرف – طريق رقابة – ولية التب�شة 
ملف الرت�سح : 

- ت�رشيح الرت�شح مملوء ، مم�شي و خمتوم 
- ت�رشيح بالنزاهة مملوء ، مم�شي و خمتوم

- اعتماد وزارة ال�شحة و ال�شكان 
- �شهادة ال�شوابق العدلية للمتعهد �شارية املفعول 

- ن�شخة من ال�شجل التجاري م�شادق عليعا من طرف امل�شالح املعنية 
- �شهادات اأداء امل�شتحقات ) CNAS -CASNOS ( �شارية املفعول 

 )NIF( رقم التعريف اجلبائي -
- م�شتخرج اجلدول ال�رشائب م�شفى اأو جمدول 

- احل�شائل املالية لثالث �شنوات الأخرية 
- املراجع املهنية للمتعهد ) �شهادات التوريد ( 

- و�شل اإيداع احل�شابات الجتماعية لل�شنة الأخرية 
- قائمة مف�شلة للو�شائل املادية و الب�رشية املخ�ش�شة لعملية التوريد 

- القانون الأ�شا�شي بالن�شبة لل�رشكات 
- �شهادة مدة ال�شمان مم�شية و خمتومة من طرف املتعهد 

- �شهادة مدة خدمات ما بعد البيع مم�شية و خمتومة من طرف املتعهد 
 catalogues + بطاقات تقنية

العر�س التقني :
- ت�رشيح بالإكتتاب مملوء ، مم�شي و خمتوم 

- دفرت ال�رشوط ) يجب على العار�ض تقدمي دفرت ال�رشوط امل�شلم من طرف �شاحب امل�رشوع الذي يحمل ختم جلنة ال�شفقات العمومية و ختم �شاحب امل�رشوع 
، و يحتوي يف اأخر �شفحة على عبارة »قرىء و قبل » مكتوبة بخط اليد ( 

- رزنامة تنفيذ التوريد بكل مراحله 
العر�س املايل : 

- ر�شالة العر�ض مملوءة ، مم�شية و خمتومة 
- جدول الأ�شعار بالوحدة مملوء ، مم�شي و خمتوم 

- التف�شيل الكمي و التقديري مملوء ، مم�شي و خمتوم 
-يجب اأن يو�شع ملف الرت�شح ، العر�ض التقني و العر�ض املايل يف ثالث ) 03( اأظرفة منف�شلة و مقفلة باإحكام ، مكتوب على كل منها عبارة : » ملف الرت�شح »-« 
العر�ض التقني« –«العر�ض املايل« ، و ت�شمية املوؤ�ش�شة اأو ال�رشكة و عنوان العملية ، تو�شع هذه الأظرفة يف ظرف واحد مقفل باإحكام و مغفل الهوية يحمل عبارة 

» ل يفتح اإل من طرف جلنة فتح و تقييم العرو�ض » 
- » اىل ال�شيد مدير ال�شحة و ال�شكان لولية تب�شة » » اإعالن عن طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط قدرات » 

» عملية اقتناء جتهيزات طبية مل�شت�شفى الأمرا�ض العقلية -تب�شة - ، ح�شة رقم 03 : اقتناء جتهيزات طبية مل�شلحة الأمرا�ض العقلية »
مدة حت�سري العرو�س : حمددة ب : واحد و ع�رشون )21( يوما ، ابتداء من اأول يوم ن�رش لهذا الإعالن يف ) ن.ر.�ض.م.ع( اأو اجلرائد الوطنية 

- اإيداع العرو�س : يتم اإيداع العرو�ض اأخر يوم من اأجل حت�شري العرو�ض من ال�شاعة )08:00 ( اإىل غاية ال�شاعة ) 12:00 ( مبديرية ال�شحة و ال�شكان لولية 
تب�شة – مكتب الربيد – الكائن مقرها بحي جبل اجلرف – طريق رقانة- تب�شة ، اإذا ما �شادف يوم اإيداع العرو�ض يوم عطلة اأو يوم راحة قانوين ، فاإن مدة حت�شري 

العرو�ض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل .
فتح الأظرفة : يتم فتح الأظرفة يف نف�ض يوم اإيداع العرو�ض على ال�شاعة ) 14:00 ( زوال يف جل�شة علنية مبقر مديرية ال�شحة و ال�شكان تب�شة .

مدير ال�سحة وال�سكانمدة �سالحية العرو�س : مدة �شالحية العرو�ض ت�شاوي مدة حت�شري العرو�ض + ت�شعون )90( يوما 
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بقلم/ عبد النا�صر عوين 
فروانة

زمن  منذ  �أعرفها  �ضياء".  "�أم 
طويل، و�أعتز بعالقتي معها، فهي 
�أمي �لتي مل تلدين، ولقد �لتقيتها 
وتكر�ر�،  مر�ر�  وهاتفتها  كثري� 
�أتلم�س  �ت�ضال  �أو  لقاء  كل  ويف 
و�أ�ضعر  �ضوتها  خفايا  يف  حزنها 
�آالمها وهمومها، ويف مر�ت  بثقل 
قليلة �ضمعتها ت�ضتكي �الأمل و�لوجع 
ووجع  �ل�ضجن  �أمل  و�ملعاناة، 
�ملر�س ومعاناة �حلرمان. فيزد�د 
وجعي وجعا. وبرغم ما تخفيه من 
مو�ظبة  فهي  بد�خلها  عميق  �أمل 
�العت�ضام  يف  �مل�ضاركة  على 
�حل�ضور  ود�ئمة  �الأ�ضبوعي، 
و�للقاء�ت  �لفعاليات  كافة  يف 
همومها  رغم  لالأ�رسى،  �مل�ضاندة 
�ضنها  وكرب  �ضكناها  وبُعد  ووجعها 
وجتاوزها �ل�ضبعني عاما من �لعمر. 
طويلة  حدود  تخطينا  وب�ضحبتها 

و�أوروبية  عربية  عو��ضم  وزرنا 
عديدة، ودخلنا �الأمم �ملتحدة يف 
و�إقليمية  دولية  وموؤ�ض�ضات  جنيف 
وجدناها  ذهبنا  فاأينما  كثرية، 
ح�رست  تو�جدت  و�ن  حا�رسة، 
ور�ضالتهم،  �الأ�رسى  معاناة  معها 
فكانت خري من مّثل �الأ�رسى وناب 
عن �أمهاتهم. فلقد �أ�ضحت عنو�نا 
لق�ضية �الأ�رسى، و�أما لكل �ملغيبني 
�ل�ضجان،  بفعل  �ل�ضم�س  ور�ء 
"�أم  عليها  نطلق  الأن  فا�ضتحقت 
�لفالوجي  �ضياء  �الأ�رسى".�أم 
)�الأغا(: هي و�لدة �الأ�ضري "�ضياء" 
من �ضكان خانيون�س جنوب قطاع 
غزة و�ملعتقل يف �ضجون �الحتالل 
�الإ�رس�ئيلي منذ ما يزيد عن �ضبع 
حكما  ويق�ضي  �ضنة،  وع�رسين 
)مدى  �ملوؤبد  �لفعلي  بال�ضجن 
�أ�رسى  عميد  يُعترب  وهو  �حلياة(. 
�ل�ضجون  يف  و�أقدمهم  غزة  قطاع 
�الإ�رس�ئيلية. �أم �ضياء: ومع �نت�ضار 
على  وخطورته  "كورونا"  فريو�س 

طرق  �أن  وبعد  �الإن�ضان،  �ضحة 
جدر�نها  وتخطى  �ل�ضجون  �أبو�ب 
قلقا  �أكرث  باتت  �أق�ضامها،  ودخل 
"�ضياء"  �بنها  وحياة  �ضحة  على 
بها  فا�س  لقد  �الأ�رسى.  وباقي 
تُعنيها،  �لكلمات  تعد  ومل  �الأمل، 
فهي ال ت�ضفي غليلها وال تطفئ نار 
لبيانات  تكرتث  ومل  كما  �ضوقها. 
ومطالبات  �لدولية  �ملوؤ�ض�ضات 
�أن  تريد  فهي  �ملحلية،  �جلهات 
تُكحل عينيها بروؤية �بنها �الأ�ضري، 
و�أن ت�ضمع �ضوته لالطمئنان عليه 
�ل�ضحية  �الأو�ضاع  تردي  ظل  يف 
�لتنظيف  مو�د  توفر  وعدم 
�لوقاية وتد�بري  �إجر�ء�ت  و�نعد�م 
�ال�ضتهتار  و��ضتمر�ر  �حلماية، 
�الإ�رس�ئيلي بحياة و�ضحة �الأ�رسى 
و�ملحامني.  �الأهل  زيار�ت  ووقف 
"�أم �ضياء": بفعل �لزمن و�ل�ضجن، 
�لق�ضبان  خلف  م�ضت  �أعمار 
�جلدر�ن،  بني  هرمو�  و�أ�رسى 
�أخريات  و�آالف  �أمهات  ورحلت 

جر�ء  �أبنائهن  حال  قلقا  يتابعن 
عودة  �ضوقا  وينتظرن  "كورونا"، 
غيابهم،  طال  �أن  بعد  �أبنائهن 
ويخ�ضون �لرحيل قبل عودتهم. "�أم 
�ضياء".. �أنحني �أمام �ضربك وقوة 
حتملك، و�أنت من �ضربت دهر�. �أما 
"�ضياء".. فعلينا جميعا  �أخي  �أنت 
وعجزنا  �ضعفنا  من  نخجل  �أن 
قيدك  ك�رس  على  مقدرتنا  وعدم 
وقيد �خو�نك �لقد�مى. �أم �ضياء: 
�الأ�رسى  و�أمهات  و�نت  عام  كل 
�لعلي  �هلل  ون�ضاأل  خري.  باألف 
يحفظ  و�أن  يحفظك  �أن  �لقدير 
ويرزقنا  فيهم  ويبارك  �أمهاتنا  لنا 
بعمر  يطول  و�أن  عنا،  ر�ضاهن 
�أجمعني،  �الأحياء  �الأ�رسى  �أمهات 
باحت�ضان  حلمهن  لهن  يحقق  و�أن 
�أبنائهن �أحر�ر�. ويقولون متى هو. 
عيد  قريبا.  يكون  �ن  ع�ضى  قل 
مار�س  يف21  ي�ضادف  �لذي  �الأم: 
ثقيلة  منا�ضبة  كانت  عام،  كل  من 
على �الأ�رسى وعو�ئلهم، فاأ�ضبحت 

"كورونا".  بفعل  وموجعة  حزينة 
ومن  �أملاً،  �أملهم  من  تزيد  فهي 
حزنهم حزناً. فال �الأ�رسى قادرون 
على �الحتفاء مع �أمهاتهم يف "عيد 
مبقدورهن  �الأمهات  وال  �الأم"، 
��ضتقبال �لهد�يا عرب �ضبك �لزيارة 
�أو تلقي كلمات �لتكرمي من خالل 
مع  �لهاتفي  و�الت�ضال  �ملر��ضلة 
�لتو��ضل  �آليات  �نعد�م  ��ضتمر�ر 
�أن  بعد  وذويهم  �الأ�رسى  بني  ما 

زيار�ت  �الحتالل  �ضلطات  �أوقفت 
�الأهل و�ملحامني بحجة "كورونا" 
دون �أن توفر �لبديل حتى �للحظة. 
فلرتحل  "كورونا":  يا  �نت  �أما 
�أ�رس�نا وعو�ئلهم،  بعيد� عنا وعن 
�أيها "�لوباء" �لقاتل و�ذهب  �رحل 
بعيد� عن �ضعبنا، ورفقا بنا فيكفي 
ما فينا من �أمل ووجع، فما عاد يف 
مبقدورنا  عاد  وما  مت�ضع،  �لروح 

حتمل مزيد� من �لوجع.

ر�صالة الروح والثورة
بقلم الأ�صري املحرر/ 
الأديب وليد الهودىل

�لطويلة  م�ضريتي  و�ضارت 
حدود  ال  كرّحال  �ل�ضاقة 
لرحالته، تارة �أجد نف�ضي يف 
�ضحاري قاحلة، ال مياه فيها 
وال ظالل، �أذوي يف �ضعريها 
يف  جنبي  ويكتوي  نهار�، 
رمالها  خّزنته  ما  على  ليلها 
وعندما  نارها،  لهيب  من 
وجهي  تلفح  غ�ضبها  يثور 
برمالها، و�أرجو كظم غيظها 
من  ويالتها،  من  �أجنو  علّي 
عمق هذ� �لبوؤ�س كنت �أ�ضمع 
�أح�ّس  �أماه،  قلبك  وجيب 
بر�حة يدك وهي ترّبت على 
�بت�ضامتك  حتويني  كتفي، 
و�أ�ضمع دعاءك يطارد روحي 
ويبل�ضم  فوؤ�دي  ويتلّقف 
�أمان  ب�ضبكة  ويلقي  جر�حي 
�أتخّطى  حتى  عني  تنفّك  ال 
من  بروحي  و�أجنو  �أو�رها 
�أجد  �أماه  وتارة  ويالتها. 
نف�ضي يف �ضفينة تعّب عر�س 
ال  هوجاء  عا�ضفة  يف  �لبحر 

جمد�فا،  وال  �رس�عا  تدع 
�أت�ضبث على ذ�ت �ألو�ح ود�رس 
قد خلخلتها نزعات �لعا�ضفة 
�لهوجاء، �أجد نف�ضي �ضعيفا 
مهي�س �جلناح ال حول يل وال 
قوة، �أمل�س �أنفا�ضك حتيطني 
وي�ضعفني  جانب،  كل  من 
بانك ال تفرتي  تذّكري  دوما 
عن طلب حماية ربي وحفظه 
يدمي  �لذي  قلبك  لهيج  من 
عظيم  وي�ضّخر  �ل�رس�عة 
�لروؤوف  بربها  �أّم  ��ضتعانة 
�ليه  جلاأ  من  يخّيب  ال  �لذي 
دعاه.  �ذ�  �مل�ضطر  جلوء 
�أماه  �ل�ضجن  م�ضرية  هي 
روحك  نقطعها يف ظل  �لتي 
�حلنني  هذ�  �ضفاف  وعلى 
�ال�ضتعال  على  يو�ضك  �لذي 
ين�ضب  ال  �لتي  �للقاء  حلظة 
خا�س  �ليها،  �ل�ضوق  معني 
�لعنيد �ضحاري هذه  رّحالك 
�ل�ضجون �لقاحلة خو�س �بن 
عرفه  رحالة  وكل  بطوطة 
�لعرب و�لعجم و�ضققت بحار 
�لعاتية  وحميطاته  �لعاملني 
�ل�ضحاري  تلك  ت�ضعني  مل   ،
وال عمق �لبحار لت�ضعني بعد 

كان  �جلميلتني،  عينيك  ذلك 
لك  ��ضتح�رسو�  عندما  ذلك 
رّحالك �لعنيد �ىل حيث نخلة 
ع�ضقالن �ل�ضاخمة ، بالقرب 
من هذ� �ل�ضاطئ �لف�ضيح ويف 
عليها  �ضاقت  �ضجن  ز�وية 
�الأر�س مبا رحبت كان �للقاء 
عربة  على  بك  جاءو�  �ملّر، 
فمالأت  �إ�ضعاف  �ضيارة  من 
�ضياء،  و�ملغرب  �مل�رسق 
عيني  ومالأت  قلبي  ح�ضنك 
�ختلطت  نورك �جلميل،  من 

�أرو�حنا  و�متزجت  دموعنا 
ربنا،  �ضماء  وحلّقنا عاليا يف 
�الأخرية  كلماتك  تلقفت 
و�أهل  فل�ضطني  على  وقلبك 
فل�ضطني وم�ضتقبل فل�ضطني، 
�الأخري قلت  و�نت يف رمقك 
بها  نطق  �لتي  كلماتك  يل 
وثالثني  خم�س  قبل  ل�ضانك 
من  خري  �رسف  درهم  �ضنة: 
بيت مال، موتة بعّزة و�رسف 
خري من حياة طويلة مغّم�ضة 
�ل�رسف  الأهل  �لن�رس  بالذّل، 

وبعد  حني.  بعد  ولو  و�لدين 
�لعنيد  رّحالك  و�ضل  حني 
كوبر،  م�ضارف  عزة  ب�ضفقة 
تزهر  دوما  �لتي  �لبلدة  هذه 
�أخري�  و�ل�ضهد�ء،  باالأبطال 
�ملديدة  رحلتي  و�ضلت 
لتعانق  وترجلت  نهايتها 
قلبي  وليجد   ، روحها  روحي 
قلبه �لذي ينب�س به، و�ضلت 
ما  �لتي  �ليدين  تلك  الأقّبل 
دعائها  يف  مرفوعة  فتاأت 
�أظلتني  �لتي  هذه  �لالهب، 

�ل�ضحاري  يف  بظاللها 
�لتي  �ليد  وكانت يل  �لقاحلة 
�لبحر  عمق  من  تن�ضلني 
بي  يحيط  عندما  �لعا�ضف 
موجه من كل جانب، حلظات 
�لذي  �حلنني  ذ�ك  ون�ضعل 
وفل�ضطني،  كوبر  �آفاق  مالأ 
بالروح  �لروح  لتلتف  حلظات 
و�حد،  بقلب  �لقلبني  ويلتحم 
�ل�ضم�س  حلظات لتغرق هذه 
يف بحرها عند غروب كوبر. 
كانت كوبر مكتملة بكل �ضيء 
ووقارها  وجاللها  ببهائها 
ليتني  �أّمي،  �أجد  مل  �أين  �ال 
كّل  مني  و�ضاع  �أّمي  وجدت 
ومل  نف�ضي  وجدت  �ضيء، 
�أجد روحي، غيبها ثرى كوبر 
�أمد  رّبها فتطيل  لتكون عند 
يوم  �ىل  جديد  من  �النتظار 
يعد  مل  �أّماه  �حلبيب.  لقاء 
ومل  بعدك،  طعم  للحياة 
يكن لعطائك ودعائك ولهيج 
�ضدرك وجميل �ضربك معنى 
رحيم  برب  نوؤمن  �أننا  لوال 
�لعطاء  يبارك  لطيف،  ودود 
�لعمل  �أح�ضن  على  ويجزي 
وال  ر�أت  عني  ال  مبا  ويثيب 

على  خطر  وال  �ضمعت  �أذن 
على  �هلل  �أعاهد  ب�رس،  قلب 
ي�ضع  ال  كله،  قلبي  تكوين  �أن 
غريك �ال ما كان من ر�ضاك 
و�أ�ضبغت  منك  �الذن  و�أخذ 
لرّحالك  �أحببتيه  ما  عليه 
ينل  لو مل  �لذي  نائل  �لعنيد، 
كل  نال  ولو  لكفاه  �أنت  �ال 
�ضيء ونق�س ر�ضاك ذرة ملا 
كبري  بربي  �أملي  �ضيء.  نال 
�أّما �أر�ضعت ولدها  �أن يرحم 
حرية ، نذرته لربها وقد�ضها، 
وزرعت  �أعد�ئك  �لّد  قهرت 
بقيت  �أعماقهم،  يف  �لغيظ 
وحفيت  �أبنائها  درب  على 
يف  تطاردهم  وهي  �أقد�مها 
�ل�ضود�ء،  �ضجونهم  فيايف 
طال بها �الأمد طويال وهي يف 
خنادق �ل�ضرب �جلميل تر�بط 
وتنافح وتدق ح�ضونهم، وكان 
�ضدور  �أ�ضفى  من  ن�ضلها  من 
وعا�ضم  �ضالح  موؤمنني،  قوم 
على درب عمر ونائل، رحلت 
بروحها  وبقيت  ربنا  عندك 
�لدين.  يوم  �إىل  منارة خالدة 
برحمتك ربنا تقبلها و�أ�ضكنها 

ف�ضيح جنة �لنعيم.
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اأماه ، اأربعون عاما م�صت واأنا اأبحث عنك، اأبحث عن عناق للحظات اأذّوب فيها اآلم هذه امل�صرية احلافلة بال�صوق وق�صوة ال�صجن وال�صّجان، كانت 
رحلتي اإليك اأماه طويلة طويلة جدا، كنت فيها مبثابة ظاليل التي تظلني، نورا ينبعث يف قلبي، روحا ين�صق لها �صدري، اأني�صا تنزوي منه 

وح�صتي، اأمال يتبّدد من طريقه ياأ�صي و�صعفي، كنت دوما رفيقي و�صندي و�صنو روحي الذي اأ�صند عليه �صقاي وتعبي.

من اأقدم اأ�سري فل�سطيني يف �سجون االحتالل نائل 
الربغوثي اىل روح اأمه 

اأم �سياء: االأم ال�سابرة
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عاجال  نداء  تطلقان  الأ�سرى  "فتح" وهيئة 
لالإفراج عن الأ�سرى واإنقاذ حياتهم

طالبت حركة التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح"، وهيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، املجتمع الدويل بكافة موؤ�س�ساته 
ومنظماته احلقوقية والإن�سانية، التحرك الفوري لدى حكومة الحتالل الإ�سرائيلي، لإجبارها على الإفراج عن 

الأ�سرى واملعتقلني، ل �سيما ذوي الأمرا�س املزمنة وكبار ال�سن، الذين يعدون الأكرث عر�سة للخطر يف �سوء انت�سار 
فايرو�س "كورونا".

هيئة الأ�سرى

يف  الأ�رسى  وهيئة  "فتح"  و�شددت 
ال�شبت،  اليوم  م�شاء  م�شرتك  بيان 
يحمل  الذي  النداء،  هذا  اأن  على 
املخاطر  اأ�شكال  كل  تفا�شيله  يف 
والقلق على اأ�شرياتنا واأ�رسانا، ياأتي 
يف مرحلة ح�شا�شة، ت�شبق اأن ي�شجل 
التاريخ كارثة حقيقية �شحاياها اأكرث 
من 5 اآلف اأ�شري فل�شطيني وعربي 
يف �شجون ومعتقالت الحتالل، يف 
بهذا  للم�شابني  الكبري  الرتفاع  ظل 
الفريو�س يف دولة الحتالل. وك�شفتا 
دولة  كل مكونات  توحد  اأنه يف ظل 
اجلائحة،  هذه  ملواجهة  الحتالل 
تعطيل  من  ذلك  على  ترتب  وما 
كل  واتخاذ  كامل،  ب�شكل  للحياة 
الالزمة  والتدابري  الإجراءات 
وانقاذهم،  الإ�رسائيليني  حلماية 
لهذا  فري�شة  الأ�رسى  يرُتك 
للحد  تفتقر  �شجون  يف  الفريو�س 
الأدنى من مقومات احلياة الآدمية، 
الإجراءات  اتخاذ  عدم  اىل  اإ�شافة 
ومل  حلمايتهم،  الالزمة  الوقائية 
الوقائية واملعقمات،  الأدوات  توفر 
قامت  ذلك،  من  العك�س  على  بل 
�شنفا   140 ب�شحب  ال�شجون  اإدارة 

كبري  جزء  "الكانتينا"،  مواد  من 
منها مواد تنظيف. واأ�شافت "فتح" 
يكمن  احلقيقي  اخلطر  اأن  والهيئة 
الذي عمم  ال�شجون،  اإدارة  يف قرار 
على الأ�رسى، مبنع خروج املر�شى 
وعدم  ال�شجون،  عيادات  اىل  منهم 
توفري الأدوية والعالجات، ما ي�شكل 
يقارب  ما  حياة  على  كبريا  خطرا 
700 اأ�شري مري�س بحاجة اىل متابعة 
اإىل  واأ�شارتا  يومية.  �شحية  ورعاية 
اأرتكب  الإ�رسائيلي  الحتالل  اأن 
�شعبنا  بحق  املجازر  ع�رسات 
الفل�شطيني ومنا�شليه، و�شددتا على 
الدويل  املجتمع  ي�شمح  األ  �رسورة 
اأن يكون �شاهداً على جمزرة  لذاته 

�شالحها  يكون  جديدة  اإ�رسائيلية 
اأ�رسانا  و�شحيتها  كورونا،  فريو�س 
وهيئة  "فتح"  ووجهت  الأبطال. 
الأ�رسى  با�شم  �رسخة  الأ�رسى، 
الدويل:  املجتمع  اىل  واأ�رسهم 
معتقل  يف  وفتاة  اإمراأة   43 "اأنقذوا 
قرابة  اأنقذوا  املميت..  الدامون 
على  موزعني  وقا�رس  طفل   200
معتقالت عوفر وجمدو والدامون.. 
اأ�شري مري�س 18 منهم  اأنقذوا 700 
"م�شت�شفى  ي�شمى  فيما  يقبعون 
اأقرب  اليوم  وهم  الرملة"،  �شجن 
املوت..  اىل  اآخر  وقت  اأي  من 
اأنقذوا كل اأ�رسانا، وخذوا بر�شائلنا 
على  و�شلتكم  التي  وتقاريرنا 

حممل اجلد، فاليوم ننا�شدكم لكي 
تقوموا بواجباتكم ودوركم .. اليوم 
نطالبكم برف�س عن�رسية الحتالل 
اإجراءات  اىل  بالنظر  تتجلى  التي 
داخل  كورونا  فريو�س  حماربة 
كونوا  اليوم   .. وخارجها  ال�شجون 
ل�شمتكم".وحيت  وكفى  جراأة  اأكرث 
�شعبنا  الأ�رسى،  وهيئة  فتح  حركة 
على  احلكيمة  وقيادته  الفل�شطيني 
التي  الفريدة  العاملية  احلالة 
الرئي�س  بقيادة  فل�شطني  �شكلتها 
يف  واحلكومة  عبا�س  حممود 
كورونا  فريو�س  وباء  اأزمة  اإدارة 
خالل  من  جتلّت  والتي  امل�شتجد، 
التناغم بني خمتلف مكونات الدولة 
تفرد  على  برهن  ما  الفل�شطينية، 
ا�شتثنانية  كحالة  دوماً  فل�شطني 
تعرب كل حمنة اأ�شد ع�شداً واأ�شلب 
اأ�رسانا  �شمود  حّيتا  كما  عوداً. 
ق�شبان  خلف  الرازحني  الأبطال 
املوقف  واأكدتا  الحتالل،  زنازين 
والف�شائلي  القيادي  الفل�شطيني 
ق�شية  جتاه  الثابت  وال�شعبي 
ا�شتنفار  يف  وال�شتمرار  الأ�رسى، 
والإقليمية  املحلية  اجلهود  كافة 
عن  الدفاع  اأجل  من  والدولية 

الأ�رسى واإ�شنادهم.

مركز الإن�سان للدميقراطية واحلقوق

حتميل الحتالل كامل امل�س�ؤولية 
عن حياة املعتقلني 

وياأتي انت�شار الفريو�س بني املعتقلني 
يف ظل قيام م�شلحة �شجون الحتالل، 
ب�شطب "14" �شنف من كنتينا ال�شجون 
ومواد  وخ�شار  تنظيف  مواد  ت�شمل 
غذائية، اإ�شافة اإىل اإدخال مياه ملوثة 
لل�شجن، وعدم القيام بعمليات التعقيم 
من  بع�س  ودخول  املعتقلني،  لغرف 
فح�شهم،  دون  عليهم  ال�شجانني 
الوباء  انت�شار  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
بني الأ�رسى. وعليه يتحمل الحتالل 
بيئة  توفري  لعدم  امل�شوؤولية،  كامل 
�شمن  كما  ملعتقلني،  منا�شبة  �شحية 
الإن�شان  حلقوق  الدويل  القانون  لهم 
الإعالن  يف  ورد  ما  وهذا  ذلك، 
عندما  الإن�شان  حلقوق  العاملي 
منا�شبة  بظروف  احلق  للجميع  اأقر 
الدويل  والعهد  والرفاهية،  للح�شة 
وال�شيا�شية  اخلا�س باحلقوق املدنية 
معاملة  ينبغي  اأنه  على  ن�س  حيث 
حريتهم  من  املحرومني  ال�شجناء 
الكامنة  الكرامة  واحرتام  باإن�شانية، 

العهد  وكذلك  الإن�شانية،  لل�شخ�شية 
القت�شادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
اأن  على  ن�س  والثقافية  والجتماعية 
م�شتوى  اأعلى  يف  حق  لهم  ال�شجناء 
البدنية  ال�شحة  من  بلوغه  ميكن 
الدنيا  القواعد  وكذلك  والعقلية، 
اأكدت  ال�شجناء   ملعاملة  النموذجية 
ال�شحية  الرعاية  توفري  �رسورة  على 
ب�رسورة  املركز  يطالب  وبدوره  لهم. 
خا�شة  املعتقلني،  عن  الفراج 
والن�شاء،  والأطفال  منهم  املر�شى 
اتخاذ  ب�رسورة  الحتالل  يلتزم  واأن 
ال�شجون،  داخل  الوقاية  اإجراءات 
للم�شابني  الطبية  املعدات  وتقدمي 
واأن  بينهم،  العدوى  نقل  ملنع  منهم، 
ما  وتقدمي  بدوره  ال�شليب  يقوم 
ال�شجون،  يف  املعتقلني  حلماية  يلزم 
باتخاذ  الحتالل  يقوم  اأن  و�شمان 
من  للوقاية  املالئمة  الإجراءات 
بني  الفريو�س  وانت�شار  العدوى  نقل 

املعتقلني.

بقلم : اإياد الأقرع 
ع�سو املجل�س الثوري حلركة 

فتح

هذا  حتى  الربيطاين  النتداب  منذ 
بل  القبيح  الإ�رسائيلي  الحتالل 
و�شعبنا  الأر�س  هذه  على  الأقبح 
الظلم  نري  حتت  يرزح  الفل�شطيني 
وال�شطهاد، فقدم على مر التاريخ 
تلو  ال�شهداء  من  كوكبة  املعا�رس 
من  قوافل  ورافقتهم  الكوكبة، 
الفل�شطينيون  الأ�رسى  الأ�رسى.. 
الذين �شكلوا ظاهرة فريدة م�رسقة 
ظلوا  ..حيث  احلديث  التاريخ  يف 
خط الدفاع الأول عن �شعبنا وامتنا 
لنيل ال�شتقالل وحترير الإن�شان من 
العبودية والتمييز، ر�شالة كفلها رب 
الدفاع  خط  وظلوا  لعباده،  ال�شماء 
الأول عن هذه الأمة، هوؤلء الأ�رسى 
الحتالل  �شجون  يف  يعانون  الذين 
�شتى اأنواع الق�شوة من تعذيب وعزل 
وا�شطهاد وتنكيل، ويفتقدون لأدنى 
كفلتها  التي  الإن�شانية  حقوقهم 
والقوانني  ال�شماوية  ال�رسائع  جميع 
اأ�رسانا  يواجه  واليوم   .. الدولية 
بظروفهم ال�شعبة حتديا اآخر، وهو 
تهديد تف�شي وباء الكورونا بينهم ل 
الزمن، حيث  من  غفلة  اهلل يف  قدر 
على  من  كل  بل  به،  من�شغل  العامل 
هذا  تطويق  كيفية  يف  الكوكب  هذا 
بدًءا  بنف�شه  م�شغول  ..العامل  الوباء 
بالفرد وانتهاء بالدول و�شوًل للعامل 
اأجمع، واأ�رسانا الأبطال من�شيون يف 
�شيكون  والو�شع  ال�شجون  غياهب 
من  بد  ل  هنا  ومن   . كارثية  اأكرث 

ننا�شد  اإننا  عنهم..  العاجل  الإفراج 
الإن�شانية جمعاء ..اأ�رسانا يف خطر 
..اأما اآن الأوان للعامل احلر اأن يقول 
املتحدة،  الأمم  على  بل  كلمته؟ 
الإن�شان  وحقوق  جمال�س  وجميع 
كفى  لإ�رسائيل  يقولوا  اأن  العامل  يف 
ا�شتهتارا بحياة الفل�شطيني ..القلق 
ي�شاور اجلميع وهم يف بيوتهم، وكل 
واحد حوله كل مقومات احلياة بدءاً 
املنا�شب  باملاأكل  وانتهاء  بالتعقيم 
اأماكن  وتوفري  املنا�شب  واللبا�س 
الإ�شابة..فماذا  حالة  يف  خا�شة 
ي�شنع هوؤلء الأبطال مقيدو احلرية 
غرف  داخل  الكتظاظ  و�شط 
توقيف  ومراكز  والتحقيق  العتقال 
ل تتوفر فيها احلدود الدنيا لالآدمية 
..ومن هنا ل بد من وقفة جادة من 
للوقوف  العامل  يف  الأحرار  كل 
حممود  الرئي�س  فخامة  بجانب 
يرتك  مل  الذي   ) مازن  )اأبو  عبا�س 
من�شة دولية ول منا�شبة اإل ويطالب 
واأ�رسانا  اأ�شرياتنا  بتحرير  فيها 
م�شتمرا  نداًء  ويوجه  الأبطال 
..انقذوا اأ�رسانا واأبناءنا من املوت 
يف  واأ�شرياتنا  ..اأ�رسانا  املحقق 
فورا  حتريرهم  من  بد  .ل  خطر 
بالذكر  ونخ�س  اأو �رسط،  قيد  دون 
عمر  يف  زالوا  ما  الذين  الأ�شبال 
ل  والذين  العاليه  والأحكام  الورود، 
من  ويعانون  عنهم  لالإفراج  تاريخ 
ال�شالمة  اأمنيات  له.  مثيل  ل  قهر 
واأمتنا  الأبطال  واأ�رسانا  لأ�شرياتنا 
العربية والإ�شالمية ولكل الإن�شانية. 
اأطلقوا �رساحهم لعل اهلل ي�شفع لكم 

من كورونا.

الك�رونا فريو�س والأ�سرى 
الفل�سطيني�ن وال�سمري الغائب

الكاتب: �سري القدوة

يف  اإ�شابات  عن  اأخبار  ورود  ظل  يف 
الحتالل  ب�شجون  ال�رسى  �شفوف 
بات  كورونا  بوباء  الإ�رسائيلي 
حملة  باأكرب  القيام  ال�رسوري  من 
احلرية  اأ�رسى  مع  الدويل  للت�شامن 
الفوري  الإفراج  ب�رسورة  واملطالبة 
وكبار  املر�شى  الأ�رسى  كافة  عن 
والأ�شريات  الأطفال  والأ�رسى  ال�شن 
لكون تلك الفئات الأكرث �شعفاً  نظراً 
كورونا  فريو�س  مل�شاعفات  وعر�شه 
واأن الأ�رسى يعي�شون بحالة من التوتر 
والقلق على حياتهم وم�شريهم وذلك 
بداخلها  يقبعون  التي  الأق�شام  لأن 
ال�شحية  ال�رسوط  اأدنى  اإىل  تفتقر 
قدمية  ال�شجون  اأق�شام  فمعظم 
اإدارة معتقالت  واأن  ومكتظة ومغلقة 
حقوق  بانتهاك  متعن  الحتالل 
ب�شكل �شارخ فهي ل تكتفي  الأ�رسى 
قا�شية  واأو�شاع  بظروف  بزجهم 
و�شائل  من  اأي�شاً  حترمهم  بل  للغاية 
الوقاية وال�شالمة العامة كاملطهرات 
ومواد التنظيف والتعقيم كما اأنها مل 
متكنهم  اإر�شادات  اأية  لالأ�رسى  تقدم 

الوقاية  اإجراءات  يف  امل�شاهمة  من 
وخا�شة  اخلطري  الفريو�س  هذا  من 
ل�شغر  نظراً  القا�رسين  لالأ�رسى 
داخل  الأ�رسى  اأو�شاع  ان   . �شنهم 
ما�شة  بحاجة  الحتالل  �شجون 
حياتهم  لإنقاذ  العاجل  للتحرك 
الفل�شطينيني  الأ�رسى  ان  وخا�شة 
يعانون بالأ�شل من الزدحام ال�شديد 
غرف  توفر  وعدم  املعتقالت  داخل 
الأمرا�س  ذوي  لالأ�رسى  خا�شة 
ينذر  مما  واملعدية  احلادة  املزمنة 
يف  كبرية  ب�رسعة  املر�س  بتف�شي 
�شفوف الأ�رسى يف حال اإ�شابة اأحد 
حياة  على  تهديداً  وي�شكل  الأ�رسى 
تزايد  مع  الآخرين  الأ�رسى  و�شحة 
و�شيا�شة  املر�شى  الأ�رسى  معاناة 
الإهمال الطبي املتعمد التي تنتهجها 
مدرية ال�شجون العامة واملماطلة يف 
تقدمي العالج لهم وعدم وجود اأطباء 
وافتقار  ال�شجن  داخل  اخت�شا�شيني 
عيادات ال�شجون اإىل الأجهزة الطبية 
اأجهزة  وخا�شة  للمر�شى  امل�شاعدة 
الربو  ملر�شى  والبخاخات  التنف�س 
املزمنة  الهوائية  الق�شبة  والتهابات 
وخا�شة يف ظل هذه الأو�شاع املرتدية 

ومع انت�شار الفريو�س فاإن ذلك يعّر�س 
ان   . ال�شديد  للخطر  الأ�رسى  حياة 
منظمة ال�شحة العاملية واملوؤ�ش�شات 
احلقوقية والقانونية مطالبة ب�رسورة 
التدخل الفوري وال�شغط على حكومة 
الحتالل لتخاذ الإجراءات والتدابري 
�شاأنها  من  التي  وال�شحيحة  الالزمة 
اأن متنع انت�شار الفريو�س بني �شفوف 
ول  حياتهم  اإنقاذ  وبالتايل  املعتقلني 
بد من كل رئي�س بعثة اللجنة الدولية 
ومدير  كني  ديفيد  الأحمر  لل�شليب 
يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  مكتب 
روكن�شواب  جريالد  د.  فل�شطني 
لإنقاذ  والتن�شيق  العاجل  التحرك 
توفري  على  والعمل  الأ�رسى  حياة 
فل�شطني  لأ�رسى  الكاملة  احلماية 
تركهم  وعدم  الحتالل  �شجون  يف 
و�رسورة  املحقق  املوت  يواجهون 
والتدخل  حلمايتهم  الرتتيبات  و�شع 
ب�شكل دويل ل�شمان اإطالق �رساحهم 
اإثر  على  الحتالل  �شجون  من 
 19- كوفيد  فايرو�س  انت�شار  اأت�شاع 
بالأ�رسى  املحدق  واخلطر  )كورونا( 

الفل�شطينيني يف �شجون الحتالل .
الحتالل  على  ال�شغط  اأهمية  اإن 

التقيد  ب�رسورة  الإ�رسائيلي 
زمن  يف  وخا�شة  القانوين  واللتزام 
مهمة  هي  ذلك  وان  الأوبئة  انت�شار 
وتدخلهم  الدولية  املوؤ�ش�شات 
واملر�شى  الأ�رسى  عن  لالإفراج 
القرار  و�شع  و�رسورة  �شعفاً  الأكرث 
الدويل الذي اتخذته منظمة ال�شحة 
العاملية قيد التنفيذ و�رسورة التدخل 
لإطالق �رساح ال�شجناء الذين يعانون 
ال�شجن  من  حرجة  ظروف  من 
ومن  املنا�شب  الطبي  العالج  لتلقي 
القانون  العمل على تطبيق  ال�رسورة 
ال�شغط  ملمار�شة  والتدخل  الدويل 
حياة  لإنقاذ  الحتالل  �شلطة  على 
املعتقلني و�شمان الإفراج الفوري عن 
بالعالج  وتزويدهم  احلالت احلرجة 
 . ال�شعبة  الظروف  هذه  يف  وخا�شة 
املحتجزين  الأ�رسى  عدد  باأن  علماً 
اإىل  ي�شل  الحتالل  حالياً يف �شجون 
قرابة )5000( اأ�شري واأ�شرية من بينهم 
يعانون  اأ�شري  و)700(  طفاًل   )180(
اأكرث  ومنهم  خمتلفة  اأمرا�س  من 
اأمرا�س  من  يعانون  اأ�شري   )200( من 
ال�شحية  املناعة  ذوي  ومن  مزمنة 

املتهالكة.

التدخل الدويل العاجل حلماية �سحة وحياة الأ�سرى
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اأبدى عدد من املواطنني مبدينة 
 ، ورقلة  لوالية  التابعة  تقرت 
خ�سو�سا يف االأحياء الرئي�سية  يف 
ت�رصيحات متفرقة لهم مع يومية 
»الو�سط« ،  �سخطهم وا�ستيائهم 
القليل  العدد  من   ، ال�سديدين 
وزعتها  التي  القمامة  حلاويات 
على  مدة  منذ  البلدية  امل�سالح 

م�ستوى مدينة تقرت .
اإذ اأن عددا كبريا من االأحياء مل 
مق�سورة  بقيت  و  منها  ي�ستفد 
على اأماكن قليلة وحمددة ، وهو 
االأمر الذي اأدى للرمي الع�سوائي 
ينجم  وما  املنزلية  للمخلفات 
العام  للمنظر  ت�سويه  من  عنه 
للأو�ساخ  الكبري  االنت�سار  وكذا 

الذين  املواطنني  اأن  خ�سو�سا 
ال يجدون حاويات رمي القمامة 
و  املخلفات  جمع  اإىل  يعمدون 
النفايات على حواف ال�سوارع اأو 
 ، ال�سكانية   يف و�سط التجمعات 
النت�سار  يوؤدي  الذي  االأمر  هو  و 
طالب  وقد   ، القذرة  الروائح 
ال�سكان م�سالح البلدية بتزويدهم 

بال�سكل  القمامة  رمي  بحاويات 
الكايف خ�سو�سا اأن اأحياء رئي�سية 
من  توجد  املدينة  يف  �سعبية  و 
دون حاويات .  ويف انتظار تدخل 
الزما  يبقى  املعنية  امل�سالح 
الو�سع  معاي�سة  املواطنني  على 

املزري الأجل غري م�سمى.
�صالح،ب 

قرية  �سكان  من  الع�رصات  عرب   
بعد  على  الواقعة  خلويلدات 
بلدية  مقر  عن  كلم    20 حوايل 
ورقلة،  بوالية  م�سعود  حا�سي 
االفتقار  من  غ�سبهم  جام  عن 
للتغطية ال�سحية نتيجة ما و�سفوه 
باإق�سائهم من احلق يف اال�ستفادة 
من البعثات الطبية التي اأ�رص رئي�س 
 ، تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 

يوما    15 اإيفادها يف كل  ب�رصورة 
النائية  واملناطق  القرى  ل�سكان 
باقليم واليات  فيها احلدودية  مبا 
تعلق  ما  خا�سة   ، الكبري  اجلنوب 
غياب  من  ت�سكو  التي  بتلك   منها 
جاء  ح�سبما  ال�سحية  املرافق 
الذين حملوا  ل�سان حمدثونا  على 
الوالية  ممثلي  فيهم  مبا  اجلميع 
تاأزم  ، م�سوؤولية  والبلدية  وال�سحة 

الو�سع املحلي ، متوعدين بحراك 
اجتماعي جديد .

مب�سلحة  مكلفة  جهات  من  وعلم 
الوقاية ، اأن القرية ال�سالفة حت�سي 
املر�سية  احلاالت   من  الع�رصات 
تقلق  باتت  التي   ، امل�ستع�سية 
دفع  عن  حتى  العاجزين  ال�سكان 
 ، الطبية  الفحو�سات  م�ستحقات 
اإذا ما اأخذنا بعني االعتبار  غالبية 

نار  خط  حتت  يرزحون   �سكانها 
الفقر .

 جدير بالذكر اأن احلاالت املر�سية 
بقرية �سيدي خويلد ، عادة ما يتم 
اال�ستعجاالت  مل�سلحة  نقلها 
بحا�سي  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
م�سعود على م�سافة 80  كلم وهو 

ما اأثار ا�ستهجان املت�رصرين .
�صالح ،ب 

 
املحلي  لل�ساأن  متابعون  قال 
ورقلة   ، ،اأدرار  بواليات مترنا�ست 
الوادي   ، االغواط   ، ب�سار   ،
،ب�سكرة و ايليزي  يف ت�رصيح لهم 
ق�سية  اأن  »الو�سط«،   يومية  مع 
املربر  وغري  امللحوظ،  التماطل 
اال�سمية  القوائم  عن  االإفراج  يف 
ال�سكنات  من  للم�ستفيدين 
حالة   ، خلفت  �سييغها  مبختلف 
املواطنني،  لدى  كبري  ا�ستياء 
االإفراج  يزالون ينتظرون  ال  الذين 
عن ح�س�س ال�سكن املجمدة منذ 
القيام  رغم  كاملة،  �سنة  ن�سف 
والرتتيبات  االإجراءات  بكافة 
االإدارية املعمول بها، مبا يف ذلك 
التدقيق وغربلة طلبات اال�ستفادة 
من هذا النمط من االإ�سكان، حيث 
اأدى التاأخر يف �سبط ملف ال�سكن 
املعنيني  اتهام امل�سوؤولني  اإىل 
مع  التعاطي  يف  بال�سلبية  بالعملية 

االن�سغال املطروح  .
وقال �سكاوى وعرائ�س احتجاجية 
لعديد اجلمعيات املحلية الفاعلة 
يراعوا  مل  الدوائر  روؤ�ساء  اأن   ،
العائلت  من  الع�رصات  ظروف 
ال  مبنازل  ت�سكن   تزال  ال  التي 

تتوفر فيها اأدنى �رصوريات العي�س 
على  باالنهيار  ومهددة  الكرمي، 
حلظة،  اأي  يف  قاطنيها  روؤو�س 
اإجراء  ب�رصورة  هوؤالء  طالب  و 
غري  التاأخر  ق�سية  يف  حتقيق 
املربر يف االإفراج عن امل�ستفيدين 
طالبوا  كما  ال�سكنات،  هذه  من 
ب�رصورة  باجلهة،  اجلمهورية  والة 
اإجراءات  لت�رصيع  التدخل 
ما  خا�سة  ال�سكنات  عن  االإفراج 
االجتماعي  ال�سكن  ب�سيغة  تعلق 
ال�سيء  االيجاري العمومي ، نف�س 
بالن�سبة  لقطع االأرا�سي ال�ساحلة 

التماطل  واأن  ال�سيما  للبناء، 
قد  عنها،  االإفراج  يف  امل�سجل 
يف  املواطنني  من  العديد  جعل 
الياأ�س  ت�سلل  بعدما  التذمر،  غاية 
اإىل نفو�سهم ب�سبب الغمو�س الذي 

يكتنف م�سري القوائم اال�سمية  .
اليدي  يبقى  ملف  ثانية  من جهة 
ذكرها،  �سالف  بالواليات  العاملة  
تثري  تزال  ال  التي  امللفات  من 
القلقل  و  اللغط  من  الكثري 
واالحتجاجات يف بلديات اجلنوب، 
ب�سبب ما يعتربه البطالون تهمي�سا 
واإق�ساء من حقهم يف العمل، رغم 

تتيحها  التي  العمل  عرو�س  كرثة 
و  االأجنبية  ال�رصكات  ع�رصات 
ال�سناعة  يف  العاملة  الوطنية 
البرتولية مبناطق اجلنوب، ويقول 
ات�سال  يف  امل�ستكني  ع�رصات 
وكاالت  م�سوؤويل  »اأن  بـ«الو�سط 
مبمار�سة  متهمني  باتوا  الت�سغيل، 
عرو�س  توزيع  يف  املح�سوبية  
العمل، كما توعد هوؤالء املهم�سون 
حقا  يعتربونه  مما  املق�سيون 
م�رصوعا يف العمل، بالت�سعيد من 
ما  حالة  يف  االحتجاجات  لهجة 

بقيت االأمور على ما هي عليه . 

و  االت�سال  خللية  بيان  اأفاد 
كانت  ال�سحافة  مع  العلقات 
»الو�سط«  يومية  ت�سلمت  قد 
ممثلة  �سونلغاز  اأن  منه  ن�سخة 
لتوزيع  اجلزائرية  ال�رصكة  يف 
م�سايرة  و  والغاز  الكهرباء 
تعي�سها  التي  احلالية  للأو�ساع 
باجلائحة  املتعلقة  و  البلد 
زبائنها  19تبلغ   COVID
اأمنهم  على  حفا�سا  انه  الكرام 
و �سلمتهم  و�سمانا الأريحيتهم 
و �سحتهم من اي طارئ �سحي، 
اأي  حالة  يف  ميكنهم  فاإنه 
بالكهرباء  خا�س  تقني  عطب 
من  والتبليغ  االت�سال  الغاز،  او 
مكان  اأي  او  �سكناهم  موقع 
الذي   3303 الرقم  عرب  اآخر 
يبقى يف خدمتكم 24/24 و كل 
به  اأفاد  االأ�سبوع،وح�سبما  اأيام 
نف�س البيان فاإن الفرق  التقنية 
مبديرية  االأعطاب  الإ�سلح 
و�سط  الغاز  و  للكهرباء  التوزيع 

مبا�رصة  للتدخل  بورقلة جمندة 
اأي  يف  كان  عطب  اأي  لتدارك 

وقت.
ومن جهة اأخرى باإمكان الزبائن، 
فواتريهم  ت�سديد  كانوا  حيثما 
مبا�رصة  االلكرتوين،  الدفع  عرب 
املوؤ�س�سة  موقع  خلل  من 
HYPERLINK »http://
www.sadeg.dz«www.

عناء  تكليفهم  sadeg.dzدون 
التجارية  الوكاالت  اإىل  التنقل 
الظروف  هذه  يف  خا�سة 

االإ�ستثنائية.
هذه  اأن  ذاته  البيان  اأ�ساف  و 
التدابري الوقائية تدخل يف اإطار 
خمطط االمن والوقاية ال�سحية 
ال�سلطات  قبل  من  املنتهج 
طرف  من  واملتبنى  العمومية 
دون  هياكلها،  بكل  �سونلغاز 
االخلل ب�سمان ا�ستمرارية كل 

اخلدمات املقدمة.
اأحمد ،ب 

حذر مهتمون بال�صاأن املحلي بع�صر وليات جنوبية ، من عواقب انفجار احتقان اجلبهة 
الجتماعية املحلية  وذلك على خلفية  تاأخر اإجراءات الإفراج عن ال�صكنات الجتماعية، وكذا 

القطع الأر�صية ال�صاحلة للبناء، بالإ�صافة مللف ال�صغل، الذي ل يزال يراوح مكانه يف ظل ما 
ي�صفه املت�صررون، بالتق�صري يف معاجلة عرو�س العمل وكذا عدم اإ�صفاء ال�صفافية يف ت�صريف 

منا�صب ال�صغل .

ب�صبب  الغمو�س الذي يكتنف م�صري ال�صكنات و عرو�س العمل 

بتقرت  بورقلة

قرية خلويلدات بحا�صي م�صعود  

جناة ،ح 

حتذيرات من االحتقان املحلي 
بـ 10 واليات جنوبية 

قلة حاويات القمامة تثري �سخط املواطنني 

  اإق�ساء من اال�ستفادة من البعثات الطبية

للوقاية من الكورونا 

حيا برحال واملهدية باملغري بالوادي

تدابري خا�سة لفائدة زبائن 
�سركة لتوزيع الكهرباء و الغاز

املرافق الرتفيهية يف 
خرب كان

اأخبار اجلنوب

برحال  حيا  �سكان  اأعرب 
االأحياء  اكرب  واملهدية  اأحد 
االإدارية  باملقاطعة  القدمية  
)املغري ( بالوادي ، خا�سة ال�سباب 
ال�سديد  تذمرهم  عن  منهم 
الثقافية  املرافق  نق�س  من 
كقاعات  باملنطقة  والريا�سية 
ودور  جواريه  وملعب  ريا�سية 

لل�سباب .
مبثابة  املرافق  هذه  تعترب  و  
ال�سغوط  من  للجميع  متنف�س 
جعل  الذي  االأمر  وهو  اليومية، 
غياب  ظل  يف  يلجئون  ال�سباب 
لل�سقوط  املرافق  هذه  مثل 
االجتماعية  االآفات  منحدر  يف 
تعاطي  و  ال�رصقة  كاحرتاف 
اخلمور  وما  و�رصب  املخدرات 
عناء  تكبدهم  معاناتهم  من  زاد 
ق�سد  املجاورة  للأحياء  التنقل 
الريا�سية  ن�ساطاتهم  ممار�سة 
التي غالبا ما يتخلون عنها حيث 
ن�ساطات  ممار�سة  اىل  يلجاوؤون 
خا�سة  كبرية  عواقبها  تكون 
قرية  يف  املتواجد  املهدية  حي 
ان�سيغة والدي يبعد مب�سافة 7كم 
يتنقل  حيث  املدينة  عن  �سماال 
املدينة  اىل  احلي  �سباب  يوميا 
لرتفيه عن النف�س وك�رص الروتني 
وامللل اليومي ، ومن جهة اأخرى 

املذكور  احلي  قاطنو  طالب 
يومية  مع  حديثهم  معر�س  يف 
تهيئة  اإجراء  »الو�سط«ب�رصورة 
�ساملة للحي الذي يعاين من عدة 
طرقاته  كتزفيت  اأخرى  نقائ�س 
يف بع�س ال�سوارع الثانوية يف ظل 
اأعاقت  مما  احلفر  عديد  تواجد 
حالة ال�سري واالأمطار التي تهاطلت 
االأماكن  بع�س  جعلت  موؤخرا 
املياه  .  ويف  تغرق يف  احلي  يف 
املواطنون  نا�سد  ال�سياق  ذات 
ال�سلطات املعنية ب�رصورة اإجناز 
�ساأنه  من  االأطفال  للعب  ف�ساء 
يرتب�س  الذي  اخلطر  من  احلد 
حوادث  يف  واملتمثل  باأبنائهم 
يجدوا  مل  واأنهم  خا�سة  املرور 
الذي  ال�سارع،  �سوى  للعب  مكانا 
غياب  ظل  يف  لهم  ملذا  اأ�سبح 
ملعب خا�سة اأو مرافق ريا�سية 
يلجاأون اإليها بل املخاطرة باللعب 
لذلك،  خم�س�سة  غري  اأماكن  يف 
مطالبهم  ال�سكان  يجدد  وعليه 
النظر  ب�رصورة  املعنية  للجهات 
يعرفها  التي  النقائ�س  جملة  يف 
واملهدية  خا�سة  برحال  حيا 
و�سعية الطرقات وتوفري املرافق 
ال�سبانية  التي  من �ساأنها اأن حتد 

من معاناتهم اليومية.
�صالح ،ب 
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الإثنني 23  مار�س  2020  املوافـق  ل 29 رجب  1441ه 14كوروناملف

 د. �صدفة حممد حممود/
مركز امل�صتقبل للدرا�صات و 

الأبحاث املتقدمة

فر�س  اقت�صادية:

ُطرحت املك�سيك باعتبارها مركًزا 
اأكرث  يف  العاملي  للت�سنيع  حمتمًل 
وترية  ت�ساعد  فمع  منا�سبة؛  من 
الواليات  بني  التجارية  احلرب 
املتحدة وال�سني، وفر�ض الواليات 
كبرية  جمركية  تعريفات  املتحدة 
طالب  ال�سينية،  ال�سادرات  على 
الرئي�ض االأمريكي »دونالد ترامب« 
ال�رشكات   ،2019 اأوت   23 يف 
البحث  فوًرا يف  بـ«البدء  االأمريكية 
عن بديل لل�سني«، وبناء املزيد من 

امل�سانع يف الواليات املتحدة.
ال�رشكات  بع�ض  اأعلنت  وقد 
وجود  عن  بالفعل  االأمريكية 
�سل�سل  لتنويع  لديها  خطط 
والبحث  بها،  اخلا�سة  التوريد 
 China« لل�سني  بدائل  عن 
بينها  من  وكان   ،»Alternatives

ووفًقا  املك�سيك. 
منظمة  الإح�ساءات 
املتحدة،  االأمم 
املك�سيك  �سدرت 
بقيمة  اإ�سافية  ب�سائع 
دوالر  مليارات   3.5
بدء  منذ  اأمريكي 
يف  التجارية  احلرب 
 ،2018 عام  �سيف 

خا�سة مع �سحن املك�سيك للمزيد 
يف  جارتها  اإىل  ال�سادرات  من 
بذلك  لتكون  ال�سمالية،  اأمريكا 
احلرب  من  امل�ستفيدين  اأكرب  من 
املتحدة  الواليات  بني  التجارية 

وال�سني. 
كورونا، �رشح  فريو�ض  تف�سي  ومع 
التجارة  وزير  رو�ض«،  »ويلبور 
الفريو�ض  اأن  »اأعتقد  االأمريكي: 
بعودة  االإ�رشاع  يف  �سي�ساعد 
ال�سمالية،  اأمريكا  اإىل  الوظائف 
املتحدة  الواليات  اإىل  البع�ض 
املك�سيك  اإىل  االآخر  والبع�ض 
ي�سع  »الفريو�ض  واأ�ساف:  ا«،  اأي�سً
يتعني  اآخر  عامًل  ال�رشكات  اأمام 
مراجعتهم  عند  االعتبار  يف  اأخذه 

ل�سل�سل االإمداد اخلا�سة بهم«. 
ويعود ذلك ملا ت�سبب فيه الفريو�ض 
طويل  ورمبا  هائل  ا�سطراب  من 
العاملية،  االإمداد  ل�سل�سل  االأمد 
توجيه  يف  �ساهم  الذي  االأمر 
مرة  االأجانب  امل�ستثمرين  نظر 
بديًل  باعتبارها  للمك�سيك،  اأخرى 
لديها  ملا  نظًرا  لل�سني،  حمتمًل 
عاملية  كمن�سة  عديدة  مزايا  من 
مقارنة  والت�سدير،  للت�سنيع 
يف  الرخي�سة  العمالة  بخيارات 
منطقة جنوب �رشق اآ�سيا، ومن بني 

تلك املزايا:
الوليات  من  القرب   1-

املتحدة:
اجلنوبية  اجلارة  هي  املك�سيك   
احلدود  ومتتد  املتحدة،  للواليات 
 3145( ميًل   1954 البلدين  بني 

اإىل  دييغو  �سان  من  كيلومرًتا( 
خليج املك�سيك. وموقع املك�سيك 
لو�ض  اإىل  مرة   46 بنحو  اأقرب  هو 

اأجنلو�ض مقارنة بال�سني.
ويُتيح القرب اجلغرايف من جارتها 
يف  العاملة  لل�رشكات  ال�سمالية، 
الو�سول  اإمكانية  املك�سيك، 
الواليات  �سوق  اإىل  املبا�رش 
ا�ستهلكي  �سوق  اأكرب  املتحدة، 
مطاًرا   65 عرب  وذلك  العامل،  يف 
االأميال من  اآالف من  دولًيّا، وعدة 
الطرق ال�رشيعة وال�سكك احلديدية 
العميقة  املياه  موانئ  والعديد من 
املواد  نقل  يف  امل�ستخدمة 
جلميع  النهائية  واملنتجات  اخلام 
واالأ�سواق  اللتينية  اأمريكا  اأنحاء 

الرئي�سية يف اأمريكا ال�سمالية.

تقليل  يف  تُ�سهم  عوامل  وجميعها 
الوقت امل�ستغرق يف نقل الب�سائع، 
من  حاوية  �سحن  ي�ستغرق  حيث 
اأيام،   5 نيويورك  اإىل  املك�سيك 
�سنغهاي.  من  يوًما  بـ40  مقارنة 
ال�سحن،  تكاليف  تخفي�ض  وكذلك 

حيث اإن �سحن حاوية تبلغ 40 قدًما 
 7000 يكلف حوايل  قد  ال�سني  من 
دوالر   2800 �سيتكلف  بينما  دوالر، 
اأدى  ما  وهو  املك�سيك.  من  فقط 
التجاري  التبادل  حجم  زيادة  اإىل 
الواليات  بني  واخلدمات  ال�سلع  يف 
 614.5 اإىل  واملك�سيك  املتحدة 
مليار دوالر اأمريكي يف عام 2019.

احلرة:  للتجارة  اتفاقات   2-

تُعترب اتفاقيات التجارة احلرة التي 
املك�سيك  يف  للم�سنعني  ت�سمح 
من  العديد  اإىل  بحرية  بالو�سول 
لتدفق  ا  مهًمّ �سببًا  العامل،  دول 
وامل�سنعني  االأجانب  امل�ستثمرين 
ال�رشكات  باإمكان  حيث  اإليها، 
اال�ستفادة  املك�سيك  يف  العاملة 
ب�سكل كامل من ال�سادرات املعفاة 
من الر�سوم اجلمركية اإىل الواليات 

املتحدة.
واملك�سيك لديها 12 اتفاقية جتارة 
دولة   50 من  يُقرب  ما  مع  حرة 
اتفاقية  اأحدثها:  كان  العامل،  حول 
واملك�سيك  املتحدة  الواليات 
وكذلك   ،)USMCA( وكندا 
االتفاق ال�سامل والتقدمي لل�رشاكة 
 )CPTPP( الهادئ  املحيط  عرب 
واملوردين  للم�سنعني  يُتيح  الذي 
جمركية  تعريفة  بدون  الو�سول 
اآ�سيا  اأنحاء  دولة يف جميع   11 اإىل 
اأ�سرتاليا،  )كندا،  الهادئ  واملحيط 
ماليزيا،  اليابان،  ت�سيلي،  بروناي، 
بريو،  نيوزيلندا،  املك�سيك، 

يجعل  مما  فيتنام(،  �سنغافورة، 
دول  اأكرث  من  واحدة  املك�سيك 
اأمام حركة التجارة  العامل انفتاًحا 

الدولية.

قوية:  �صناعية  قاعدة    3-
االأربعني  ال�سنوات  مدار  على 
من  املك�سيك  حتولت  املا�سية، 
اقت�ساد يُهيمن عليه النفط وال�سلع 
تنوًعا،  اأكرث  اآخر  اإىل  االأخرى 
رئي�سية،  ت�سنيع  قوة  واأ�سحت 
من  �سادراتها  قيمة  تتجاوز  حيث 
مليار   80 االإلكرتونية  املنتجات 
دوالر �سنوًيا، والتي ترتكز يف قطع 
واأجهزة  واالآالت  ال�سيارات  غيار 
والهواتف  والكمبيوتر  التلفزيون 
معظمها  يتجه  التي  املحمولة، 
جانب  اإىل  املتحدة،  الواليات  اإىل 

الربازيل وكندا واأملانيا.
باهتمام  املك�سيك  وحظيت 
الطريان  �رشكات  قبل  من  خا�ض 
العاملة يف  وتلك  الطبية  واالأجهزة 
جمال ت�سنيع قطع غيار ال�سيارات 
املركز  حتتل  حيث  والتكنولوجيا، 
كاأكرب  ال�سابع 
لل�سيارات  منتج 
كما  العامل،  يف 
اليابان  جتاوزت 
موؤخًرا باعتبارها 
اأكرب  ثاين 
لقطع  م�سدر 
ال�سيارات  غيار 
الواليات  اإىل 

املتحدة.

الأجر: منخف�صة  عمالة   4-

املزايا  من  املك�سيك  �ساعفت   
التي متتلكها، من خلل ما يتوافر 
ماهرة،  عاملة  قوة  من  لديها 
�سنوًيّا  جامعاتها  من  يتخرج  حيث 
الفنيني  من  االآالف  ع�رشات 
واملهند�سني، لتكون الدولة الثامنة 
عاملًيا من حيث �سهادات الهند�سة، 
الطريان  املتخ�س�سة يف قطاعات 
واالأجهزة  واالإلكرتونيات  والف�ساء 
الغيار  وقطع  وال�سيارات  الطبية 

والتكنولوجيا النظيفة.
املاهرة،  العاملة  القوة  توافر  ومع 
ن�سبًيّا،  منخف�سة  االأجور  ظلت 
حيث تقل ب�سكل كبري عن مثيلتها 
بن�سبة  واأقل  املتحدة  الواليات  يف 
14.6% عن ال�سني. ويبلغ متو�سط 
دوالر   2.50 املك�سيك  يف  االأجور 
/ ال�ساعة. ومع االأخذ يف االعتبار 
املنخف�سة،  اللوج�ستية  التكاليف 
الطاقة  تكاليف  وانخفا�ض 
تتفوق  فاإن املك�سيك  واالإيجارات، 
على ال�سني يف انخفا�ض التكاليف 

االإجمالية للت�سنيع.

ورغم ظهور فيتنام والهند كخيارين 
اأن فيتنام تعاين  اإال  بديلني لل�سني؛ 
من نق�ٍض كبري يف االأيدي العاملة، 
عملية  تاأخري  يف  يت�سبب  مما 
متتلك  التي  الهند،  اأما  االإنتاج. 
اإىل  تفتقر  فاإنها  الب�رشية،  القوة 

املهارات املطلوبة للت�سنيع.

متنوعة  امتيازات   5-
للم�صتثمرين: 

مت   ،2019 يناير  من  االأول  منذ 
مدينة    43 يف  ال�رشائب  تخفي�ض 
�رشيبة  ُخف�ست  حيث  مك�سيكية، 
 ،%8 اإىل   %16 امل�سافة من  القيمة 
 %30 من  ال�رشكات  �رشيبة  وكذلك 
تدفق  يف  �ساهم  مما   ،%20 اإىل 
املبا�رشة  االأجنبية  اال�ستثمارات 
اإىل البلد، والتي بلغت 31.6 مليار 

دوالر.
االمتيازات  اإىل  وباالإ�سافة 
ال�رشيبية التي تتمتع بها ال�رشكات 
هناك  املك�سيك،  يف  العاملة 
امللكية  حقوق  حلماية  قوي  نظام 
متت  حيث  واإنفاذها،  الفكرية 
الفكرية  امللكية  قوانني  �سياغة 
وفًقا للمعايري الدولية التي و�سعتها 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
البلد  لدى  جعل  مما   ،)WIPO(
حلماية  مماثلة  قانونية  اأحكاًما 
حقوق امللكية الفكرية يف الواليات 

املتحدة.

قيود وحتديات:

املك�سيك  لدى  يتوافر  حني  يف 
العديد من املزايا التي توؤهلها الأن 
تكون بديًل لل�سني كمركز للت�سنيع 
تواجه  تزال  ال  اأنها  اإال  العاملي، 

القيود  بع�ض 
التي رمبا تعرقل 
بهذا  قيامها 
الدور على الوجه 

االأمثل، ومنها:

العتماد   1-
على  الكبري 

ال�صني: 
اأن  ال�سعب  من 
املك�سيك  تتمكن 
تعوي�ض  من 
التنني  غياب 
عن  ال�سيني 

نظًرا  االإمداد،  �سل�سل  �سوق 
ال�سني  من  وارداتها  ن�سبة  الرتفاع 
واملنتجات  اخلام  املواد  من 
والتي  ال�سناعة،  يف  تدخل  التي 
 ،2019 عام  دوالر  مليار   66 بلغت 
اأن�سطة  تعطل  يف  ت�سبب  ما  وهو 
املك�سيكية  ال�رشكات  من  العديد 

�سينية  م�سانع  على  تعتمد  التي 
منتجاتها،  من  اأجزاء  ت�سنيع  يف 
القدرة  بعدم  مهددة  واأ�سبحت 
على االإنتاج اإن مل توا�سل امل�سانع 
التي  باملكونات  اإمدادها  ال�سينية 

حتتاجها.
موؤمتر  توقع  االإطار،  هذا  ويف 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم 
 ،2020 مار�ض   6 يف  )االأونكتاد( 
اأكرث  ثامن  املك�سيك  تكون  اأن 
االحتاد  بعد  ت�رشًرا  االقت�سادات 
املتحدة  والواليات  االأوروبي 
وفيتنام  اجلنوبية  وكوريا  واليابان 
املتحدة،  واململكة  و�سنغافورة 
الت�سنيع  عمليات  تعطل  مع 
تف�سي  جراء  ال�سني  من  والتوريد 
ومن  امل�ستجد.  كورونا  فريو�ض 
يكون  اأن  للتقرير-  -وفًقا  املرجح 
االأكرث  املك�سيكي  ال�سيارات  قطاع 
يف  متوقع  انخفا�ض  مع  ت�رشًرا 
�سادرات هذا القطاع مبقدار 493 
االآالت  قطاع  يليه  دوالر،  مليون 
الكهربائية، مع انخفا�ض متوقع يف 
ال�سادرات قدره 341 مليون دوالر. 
ال�رشكات  بع�ض  قيام  وبافرتا�ض 
اإىل  عملياتها  بنقل  االأمريكية 
تعتمد  �ستظل  فاإنها  املك�سيك، 
من  املك�سيكية  الواردات  على 
املرّجح  غري  من  اأنه  كما  ال�سني، 
اأن تتخذ ال�رشكات الدولية الكربى 
املدى  طويلة  ا�ستثمارية  قرارات 

كورونا  فريو�ض  انت�سار  ب�سبب 
تلك  خماوف  مع  خا�سة  فح�سب، 
اأن يوؤدي تخليها عن  ال�رشكات من 
اإىل  ال�سينية  ال�سوق  يف  ح�ستها 
ا�ستحواذ ال�رشكات املناف�سة على 
االأمر  اأن  يعني  مما  احل�سة،  هذه 
ال�سني  قدرة  على  يتوقف  برمته 

الفريو�ض خلل مدى  احتواء  على 
زمني ق�سري.

العنف: انت�صار   2-
 تعاين املك�سيك من انت�سار العنف 
ال  املنظمة،  اجلرمية  وع�سابات 
�سيما حول املدن احلدودية. ومما 
ما  امل�سكلة  يزيد من خطورة هذه 
للبلد  اجلديدة  امليزانية  تظهره 
االأمن  انعدام  مع  التعامل  اأن  من 
فاالإنفاق  حقيقية.  اأولوية  لي�ض 
من  اأقل  يزال  ال  االأمن  حفظ  على 
1% من الناجت املحلي االإجمايل، اأي 
اأمريكا  دول  تنفقه  مما  بكثري  اأقل 
اللتينية االأخرى. ويرتبط مب�سكلة 
العنف تف�سي الف�ساد، حيث احتلت 
البلد املركز 130 من بني 180 دولة 
ال�سادر  الف�ساد  مدركات  موؤ�رش  يف 
لعام  الدولية  ال�سفافية  منظمة  عن 

.2019

قوية:  عمالية  نقابات   3-
نقابات  بوجود  املك�سيك  تتميز 
من  تقوم  للغاية،  ن�سطة  عمالية 
االإ�رشابات  بتنظيم  الآخر  حني 
ال�رشيعة  الطرق  باإغلق  التي تهدد 
وال�سكك احلديدية لعدة �سهور، مما 
يوؤدي اإىل تعطيل حركة نقل املواد 
املوانئ  بع�ض  من  والب�سائع  اخلام 
و�سط  يف  ال�سناعية  التجمعات  اإىل 

و�سمال املك�سيك. 

اأقل  حتتية  بنية   -4
تطوًرا: 

جمموعة  تك�سف 
التي  ال�سيا�سات  من 
موؤخًرا  بها  قامت 
الرئي�ض  حكومة 
مانويل  »اأندري�ض 
اأوبرادور«  لوبيز 
املك�سيك  بيئة  اأن 
اأقل  اأ�سبحت 
للأعمال  �سداقة 
بفرتات  مقارنة 
حيث  �سابقة، 
قل�ست احلكومة اال�ستثمار يف البنية 
امل�سنعون  يحتاجها  التي  التحتية 
ا�ستثنائية  ال�سني  كانت  )والتي 
وخف�ست  توفريها(،  يف  للغاية 
بنحو  للطرق  املقرتحة  امليزانية 
األغى  كما  ب�سابقتها.  مقارنة   %45
اإن�ساء  خطط  املك�سيكي  الرئي�ض 

ينقل  اأن  ميكن  كان  عاملي  مطار 
مليني الب�سائع واالأ�سخا�ض.

غري  اأ�صا�صية  خدمات   5-
كافية: 

التي  الطاقة  �سيا�سات  ت�سمن  ال 
تنتهجها احلكومة ح�سول ال�رشكات 
بتكلفة  الكهرباء  من  يكفي  ما  على 
منا�سبة، يف ظل تكرار حاالت انقطاع 
التيار الكهربائي عرب الواليات على 
وقيام  ال�رشقي،  ال�ساحل  طول 
الطاقة  مزادات  باإلغاء  احلكومة 
جانب  اإىل  والتقليدية.  املتجددة 
املخاوف املتعلقة مبلكية االأرا�سي 
قانون  ظل  يف  االأخرى  واملرافق 
متريره  مت  الذي  االأ�سول  م�سادرة 
للحكومة  ي�سمح  والذي  موؤخًرا، 
التعامل  اأثناء  املمتلكات  مب�سادرة 
بالف�ساد  تتعلق  خطرية  ق�سايا  مع 
مما  املنظمة،  واجلرمية  واالبتزاز 
وت�سغيل  امتلك  م�ساألة  من  جعل 
�رشكة يف املك�سيك حتدًيا خطرًيا.

اليقني:  عدم  ظروف   6-
عدم  من  حالة  املك�سيك  تواجه 
التجارة  اتفاقية  الأن  نظًرا  اليقني، 
الواليات  مع  اجلديدة  احلرة 
العديد  تت�سمن  وكندا  املتحدة 
حماية  ب�ساأن  ال�سارمة  البنود  من 
ومنها  العاملة،  واالأيدي  البيئة 
اأجور  بزيادة  املك�سيك  التزام 
مما  ال�سيارات،  قطاع  يف  العمال 
اإىل  فيها.  العمالة  تكلفة  من  يزيد 
من  قوية  خماوف  وجود  جانب 
االآثار ال�سلبية لفريو�ض كورونا على 
اقت�ساد املك�سيك، التي �سجلت 16 
حالة اإ�سابة موؤكدة حتى االآن، وهو 
ما دفع بنك املك�سيك املركزي اإىل 
ال�رشف  �سوق  يف  موؤخًرا  التدخل 
اأن  بعد  البيزو  لدعم  االأجنبي 
على  م�ستوياته  اأدنى  اإىل  انخف�ض 
اأ�سعار  برتاجع  مدفوًعا  االإطلق 
ب�ساأن  واملخاوف  العاملية  النفط 

فريو�ض كورونا.

ختامًا
ن�سبة  تدين  برغم  اإنه  القول  ميكن 
لنقل  تخطط  التي  ال�رشكات 
 ،)%13( ال�سني  خارج  اإىل  عملياتها 
الذي  ال�سنوي  لل�ستطلع  وفًقا 
االأمريكي  االأعمال  جمل�ض  اأجراه 
ال�سيني يف جوان 2019، اإال اأن هذه 
 %10 من  ثابت  ب�سكل  زادت  الن�سبة 
عام 2018 و8% عام 2017، مما يعني 
ال  احلاالت  معظم  ال�رشكات يف  اأن 
بالكامل،  ال�سني  يف  م�سانعها  تغلق 
من  معينة  ن�سبة  تدريجًيّا  تنقل  بل 
االإنتاج اإىل خارج ال�سني.  ويف هذا 
كوجهة  املك�سيك،  تُعترب  ال�سياق، 
العاملي،  والت�سنيع  لل�ستثمار 
يعد  ومل  للهتمام،  مثرًيا  خياًرا 
الكربى جتاهلها،  ال�رشكات  باإمكان 
ال�سني على  لي�ست بديًل عن  لكنها 
اأجل  الراهن، ومن  الوقت  االأقل يف 
ا من اإمكاناتها، يتعني  اال�ستفادة حًقّ
على ال�رشكات الكربى فهم تعقيدات 

البلد والفر�ض التي تتوافر لديها.

كان انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد، يف نظر الكثريين، مبثابة حلظة كا�صفة عن خماطر املبالغة يف العتماد على ال�صني كمركز للت�صنيع العاملي، 
خا�صة مع عظم التحديات التي تواجهها ال�صركات الدولية العاملة هناك، من اإغالق امل�صانع اإىل توقف خطوط الإنتاج، الأمر الذي دفع بع�س ال�صركات 

الدولية اإىل التفكري يف حتويل بع�س اأو كل اأن�صطتها من ال�صني اإىل بلدانها الأ�صلية اأو بع�س الدول الأخرى، وكانت املك�صيك يف مقدمة بلدان العامل 
املر�صحة لأن تكون بدياًل لل�صني، اأو ما ُيعرف بـ«ال�صني اجلديدة« New China، الأمر الذي ُيثري العديد من الت�صاوؤلت حول الفر�س واملزايا التي 

ا بدياًل لل�صني. ا عاملًيّ توؤهلها للعب هذا الدور، وكذلك اأبرز العقبات والقيود التي رمبا حتول دون اأن ت�صبح املك�صيك مركًزا �صناعًيّ

ما بعد »كورونا«:

هلت�صبحاملك�صيكبدياًللل�صنييفالت�صنيعالعاملي؟

تتميز املك�صيك بوجود نقابات 
عمالية ن�صطة للغاية، تقوم من حني 
لآخر بتنظيم الإ�صرابات التي تهدد 

باإغالق الطرق ال�صريعة وال�صكك 
احلديدية لعدة �صهور

من اإغالق امل�صانع اإىل توقف خطوط 
الإنتاج، الأمر الذي دفع بع�س ال�صركات 

الدولية اإىل التفكري يف حتويل بع�س 
اأو كل اأن�صطتها من ال�صني اإىل بلدانها 

الأ�صلية اأو بع�س الدول الأخرى، وكانت 
املك�صيك يف مقدمة بلدان العامل املر�صحة 

لأن تكون بدياًل لل�صني، اأو ما ُيعرف 
New China »بـ«ال�صني اجلديدة
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�أعدته  بيانات  حتليل  �أظهر 
حمطة »�أن بي �سي« �لإخبارية 
وفاة  حالة   150 لـ  �لأمريكية 
�لإ�سابة بفريو�س  ناجمة عن 
�ل�سحايا  معظم  �أن  كورونا 
�ل�سن،  يف  �لكبار  من  كانو� 
فيما مل ت�سجل �أية حالة وفاة 

لطفل.
ن�رشت  �لذي  �لتحليل  و�سمل 
دول  �أربعة  �لثالثاء،  نتائجه، 
وهونغ  و�لفلبني  �ل�سني  هي 
�ملتحدة،  و�لوليات  كونغ 
من  �لفرتة  خالل  و�أجرى 
�لثالث  ولغاية  جانفي   23
وت�سري  �جلاري  مار�س  من 
 128 �أن  �إىل  �لتحليل  نتائج 
�أعمارهم  كانت  �ل�سحايا  من 
كان  فيما  فوق،  فما  �سنة   65
 35 �سن  دون  منهم  ثمانية 
�أي  بينهم  يوجد  ول  عاما، 
�لتحليل  �أظهر  كما  طفل 
�أي�سا �أن 104 حالة وفاة كانت 
لرجال، فيما توفيت 63 �مر�أة 
نتيجة �لإ�سابة بالفريو�س من 
من  تبلغ  �مر�أة  �ملتوفني  بني 
�لعمر 82 عاما م�سابة بارتفاع 
من  يبلغ  ورجل  �لدم،  �سغط 
بد�ء  م�ساب  عاما   39 �لعمر 
يبلغ  رجل  وكذلك  �ل�سكري، 
م�ساب  عاما   68 �لعمر  من 
�أطباء  وقال  �لرئة  ب�رشطان 
�لأمر��س  يف  متخ�س�سون 
�إن  �سي«  بي  »�أن  لـ  �ملعدية 
�لربط  للغاية  �ملبكر  من 
�لإ�سابة  نتيجة  �لوفاة  بني 
جن�س  وبني  كورونا  بفريو�س 

�ل�سخ�س �أو حالته �ل�سحية.
و�أ�سار هوؤلء �إىل �أنه، وكما هو 
وغريها  �لأنفلونز�  مع  �حلال 
فاإن  �ل�سائعة،  �لأمر��س  من 

فرد  لكل  �لعامة  �ل�سحة 
تعترب عامال مهما يف �لتغلب 
وتقول  كورونا  فريو�س  على 
كلية  يف  �مل�ساعدة  �لأ�ستاذة 
هارفارد،  بجامعة  �لطب 
�إن  �ستيفن�سون،  كاثرين 
عن  �لناجمة  �لوفاة  حالت 
فريو�س كورونا حت�سل نتيجة 
ف�سل تنف�سي ب�سبب �للتهاب 
كان  »�إذ�  وت�سيف  �لرئوي 
�ملر�سى قد جنو� يف �ل�سابق 
ذلك  فاإن  �سديد،  مر�س  من 
يعود �إىل قدرتهم على حتمل 
من  �لرغم  �لأعر��س«وعلى 
مت  �لتي  �لوفيات  معظم  �أن 
بي  »�أن  بو��سطة  حتليلها 
كبار  لأ�سخا�س  كانت  �سي« 
يف �ل�سن، فاإن هذ� ل يعني �أن 
�لعمر بحد ذ�ته يعترب عامال 

خطر�، كما يقول �خلرب�ء.
�لأمر��س  ق�سم  رئي�س  وقال 
�ملعدية يف م�ست�سفى بريغهام 
د�نييل  ما�سات�سو�ست�س،  يف 
�لأمر  هذ�  �إن  كوريتزك�س، 
�ل�سدفة،  قبيل  من  يكون  قد 
مب�ساكل  �لإ�سابة  فر�س  لأن 
�سعف  �أو  خطرية  �سحية 
نظام �ملناعة تزد�د مع تقدم 
كوريتزك�س  و�أ�ساف  �لعمر 
خطر  هناك  �أن  �ملوؤكد  »من 
�إل  �لعمر،  تقدم  مع  متز�يد 
قد  كورونا  فريو�س  تاأثري  �أن 
يكون �أقل تاأثري� على �سخ�س 
ب�سحة  ويتمتع  �ل�سن  كبري يف 
جيدة مقارنة ب�سخ�س �أ�سغر 
لكنه م�ساب بال�سكري« وتويف 
�سخ�س  �آلف   4 من  �أكرث 
من  �أكرث  و�أ�سيب  بالفريو�س 
�لعامل،  �أنحاء  يف  �آلف   110

غالبيتهم يف �ل�سني.

بعد درا�سة 150 حالة وفاة

هذاماك�شفهحتليل
ب�شاأن�شحاياكورونا

وكالت 

وبعد �أ�سابيع من تف�سي �لفريو�س 
�أكرث  بحياة  �أودى  �لذي  �لقاتل 
يزيد  ما  و�أ�ساب  �ألفا   11 من 
حتى  �سخ�س  مليون  ربع  على 
�لكثري  �أي�سا  هناك  كانت  �لآن، 
يتز�يد  وبينما  �ل�سائعات  من 
حول  �لعلمية  �ملقالت  عدد 
هناك  يز�ل  ل  �لفريو�س،  هذ� 
�لرمادية  �ملناطق  من  �لعديد 
يف  مثل،  باأ�سله،  يتعلق  فيما 
�أي �حليو�نات ن�ساأ؟ هل ن�ساأ يف 
�خلفا�س �أم �آكل �لنمل �حلر�سفي 
�أين  �أنو�ع برية �أخرى؟، ومن  �أم 
�أتى، هل جاء من كهف �أو غابة 

يف مقاطعة هوبي �ل�سينية؟
دي�سمرب  يف  �لرو�يات،  وبح�سب 
قبل ظهور  �أ�سخا�س  2019، مر 
يف  يقع  �سوق  يف  �لفريز�س 
مقاطعة  ووهان يف  مدينة  قلب 
�لتاأريخ  تقدير  �أن  �إل  هوبي، 
�جلزيئي ��ستناد� �إىل ت�سل�سالت 
»�سار�س- فريو�س  جينوم 
�أ�سله  �أن  �إىل  �أ�سار  كوف-2« 
بد�أ يف نوفمرب، �لأمر �لذي يثري 
ت�ساوؤلت حول �لعالقة بني وباء 

كورونا �جلديد و�حلياة �لربية.

 البيانات اجلينومية

وبح�سب ت�سل�سل جينوم فريو�س 
�أجري  �لذي  �جلديد،  كورونا 
�لباحثني  قبل  من  ب�رشعة 
�ل�سينيني، تبني �أن جزيء »�آر �إن 
حو�يل  من  يتكون   RNA �إيه« 
 15 على  حتتوي  قاعدة   30000
»�أ�س«،  ذلك جني  جينا، مبا يف 
�لذي يرمز لربوتني موجود على 

�سطح �لغالف �لفريو�سي.
�جلينومية  �لتحليالت  و�أظهرت 
كورونا  فريو�س  �أن  �ملقارنة 

�إىل  ينتمي  �جلديد 
فريو�سات  جمموعة 

و�أنه  كورونا«،  »بيتا 
من  جد�  قريب 

�سار�س،  فريو�س 
عن  �مل�سوؤول 

�للتهاب  وباء 
�حلاد  �لرئوي 
يف  ظهر  �لذي 

 2002 نوفمرب 
مقاطعة  يف 

�ل�سينية  قو�نغدونغ 
يف  دولة   29 �إىل  �نت�رش  ثم 

عام 2003، وت�سبب باإ�سابة ما 

جمموعه 8098 �سخ�سا، مبا يف 
ذلك 774 حالة وفاة.

ومن �ملعروف �أن �خلفافي�س من 
�لفر�س«،  »خفا�س حدوة  جن�س 
�لفريو�س  لهذ�  خز�نا  كانت 
مثل  �ل�سغرية،  �للحوم  �آكلة  و�أن 
حيو�ن زباد �لنخيل �ملقنع، قد 
يكون مبثابة م�سيف و�سيط بني 
�لب�رشية  و�حلالت  �خلفافي�س 
ومنذ  �ل�سار�س  لفريو�س  �لأوىل 
ذلك �حلني، مت �كت�ساف �لعديد 
من فريو�سات بيتا كورونا، خا�سة 
يف �خلفافي�س، ويف �لب�رش �أي�سا، 
ومت و�سف فريو�س »ر�جتي-13« 
RaTG13، �ملعزول من خفا�س 
من �لنوع »خفا�س حدوة �لفر�س 
يف  جمعه  مت  �لذي  �لو�سطي«، 
مقاطعة يونان �ل�سينية، موؤخر� 
لفريو�س  جد�  م�سابه  �أنه  على 
ت�سل�سل  مع  �جلديد،  كورونا 
يف   96 بن�سبة  مطابق  للجينوم 
�ملئة وت�سري هذه �لنتائج �إىل �أن 
�خلفافي�س، وخا�سة �لأنو�ع من 
ت�سكل  �لفر�س«،  »حدوة  جن�س 
�ل�سار�س  فريو�سات  خز�ن 

- فيد كو 19.و

 اآلية اإعادة الرتكيب

تو�سل   ،2020 فرب�ير   7 يف 
�كت�ساف  مت  �أنه  �إىل  �لعلماء 
»�ل�سار�س«  �إىل  �أقرب  فريو�س 
مع  �حلر�سفي،  �لنمل  �آكل  يف 
�لتو�فق  ن�سبة 99 يف �ملئة من 
�إىل  ي�سري  وهذ�  �جلينومي، 
�آخر  فريو�سي  خز�ن  وجود 
�خلفافي�س،  من  �حتمال  �أكرث 
�ملنتدى  موقع  ذكر  ح�سبما 

�لقت�سادي �لعاملي.
لكن در��سة حديثة قيد �ملر�جعة 
بينت �أن جينوم فريو�س كورونا 
�آكل  من  �ملعزول  �جلديد 
�لنمل �حلر�سفي �ملاليزي �أقل 
ت�سابها مع كورونا �جلديد، مع 
90 يف �ملئة فقط من �لتو�فق 
�أن  يعني  وهذ�  �جلينومي، 
�لفريو�س �ملعزول يف �آكل �لنمل 
لي�س م�سوؤول عن وباء »كوفيد-

19« �مل�ستفحل حاليا.
ومع ذلك، فاإن فريو�س كورونا 
�جلديد �ملعزول من �آكل �لنمل 
يف  �ملئة  يف   99 بن�سبة  م�سابه 
منطقة معينة من بروتني »�أ�س«، 
 74 مع  يتو�فق  و�لذي 
�لأمينية  �لأحما�س  من 
يف  �مل�ساركة 
ربط  جمال 
ت  م�ستقبال
�ملحول  �لإنزمي 
تن�سني  جنيو لالأ
وهو   ،2
�لذي  �ملجال 
للفريو�س  ي�سمح 
ل  خو لد با
�لب�رشية  �خلاليا 

لت�سيبها.
ذلك،  من  �لنقي�س  وعلى 
 »13 »ر�جتي  �لفريو�س  فاإن 

حدوة  خفافي�س  من  �ملعزول 
�لفر�س �لو�سطي متباعد للغاية 
�إذ  يف هذه �ملنطقة �ملحددة، 
 77 بن�سبة  ت�سابه  على  حتتوي 
يعني  وهذ�  فقط،  �ملائة  يف 
�جلديد  كورونا  فريو�س  �أن 
قادر  �لنمل  �آكل  من  �ملعزول 
�لب�رشية  �خلاليا  دخول  على 
يف حني �أن �لفريو�س �ملعزول 
من خفا�س حدوة �لفر�س لي�س 

كذلك.
ت�سري  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
�جلينومية  �ملقارنات  هذه 
�إىل �أن فريو�س كورونا �جلديد 
هو نتيجة لإعادة �لرتكيب بني 
�أحدهما  خمتلفني،  فريو�سني 
قريب من �لفريو�س يف خفا�س 
حدوة �لفر�س �لو�سطي و�لآخر 
�لنمل،  �آكل  �إىل فريو�س  �أقرب 
فريو�س  هو  �آخر،  ومبعنى 
يجمع بني فريو�سني موجودين 

من قبل.
�إعادة  �آلية  و�سف  مت  وقد 
يف  بالفعل  هذه  �لرتكيب 
على  �جلديد،  كورونا  فريو�س 
�أ�سل  ل�رشح  �خل�سو�س  وجه 
�ملهم  ومن  �ل�سار�س  فريو�س 
معرفة �أن �إعادة �لرتكيب ينتج 
عنه فريو�س جديد قادر على 
جديدة،  م�سيفة  �أنو�ع  �إ�سابة 
�أن  يجب  هذ�،  يحدث  ولكي 
�ملتباعد�ن  �لفريو�سان  يكون 
�حلي  �لكائن  نف�س  �أ�سابا  قد 

يف وقت و�حد.
ل  �سوؤ�لن  هناك  يظل  ولكن 
يف  هما:  �إجابة،  دون  يز�لن 
�أي كائن حدثت �إعادة �لرتكيب 
هذه؟ يف �خلفا�س �أم �آكل �لنمل 
�أم نوع �آخر؟ وعالوة على ذلك، 
متت  �لتي  �لظروف  هي  ما 

فيها �إعادة �لرتكيب؟

لغز اأ�سل فريو�س كورونا..

حتليلاجلينوميحمل"مفاجاأة"
منذ ان انت�سر فريو�س كورونا اجلديد يف مدينة ووهان ال�سينية وتف�سى يف جميع اأنحاء العامل 

واأ�سبح وباء عامليا، يحاول العلماء فهم اأ�سل »كوفيد19-«، والفريو�س الذي ت�سبب به وكان العلماء 
يعتقدون اأن فريو�س كورونا اجلديد، رمبا يكون قد تطور يف اخلفافي�س، ثم انتقل يف وقت لحق 
اإىل اأكل النمل احلر�سفي اأو »البنغول«ومع ذلك، ت�سري املقارنات اجلينومية اإىل اأن فريو�س كورونا 

اجلديد اأو »�سار�س-كوف2-« هو نتيجة لإعادة الرتكيب بني فريو�سني خمتلفني، مما يعني اأن 
امل�سدر الدقيق للفريو�س ل يزال غري وا�سح.
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ال�سيخ احل�سن البمباري / املركز 
املوريتاين للبحوث والدرا�سات 

الإن�سانية - مبداأ

يف  والدرا�سات  البحث  مراكز  اأن  ومع 
احلالة  حلظي  �سبه  ب�سكل  واكبت  الغرب 
يف  الطبيعي  دورها  ممار�سة  اإىل  و�سعت 
يف  نظريتها  فاإن  املختلفة،  اجلوانب 
و�سع  على  دائما  ظلت  العربي  ال�سياق 
املاليني  ل�سفوف  وان�سمت  ال�سامت، 
الذين  العربية،  الدول  يف  املواطنني  من 
ينتظرون فقط ما �ستخرج به املوؤ�س�سات 
البحثية الغربية، يف حالة تعك�س خطورة 
للبحث  اال�سرتاتيجي  الدور  تغييب 
اليوم،  جلتمعاتنا  الزمة  كقوة  العلمي 
العربية  الدولة  واقع  ه�سا�سة  وتظهر 
بع�س  عن  فعدى  اأ�سا�سياتها،  اآكد  يف 
االأع�ساب  الأطباء  الهزلية  االإعالنات 
�سوت  اأي  ي�سمع  مل  ال�رشعية،  والرقية 
واملراكز  واملعاهد  اجلامعات  من 
البحثية العربية �سواء يف امل�ستوى الطبي 
البحت، اأو على امل�ستوى الدرا�سي الذي 
يقت�رش دوره على اال�ست�رشاف والتوجيه 
وامل�ساركة يف التوعية العامة من خماطر 

اجلائحة.
تتمظهر  مل  والعلمية  البحثية  فاملراكز 
من  جزء  ب�سفتها  االإطالق  على 
)و�سع  بو�سفها  العامة  ال�سلطة  بنية 
يف  ين�ساأ  العالقات  من  اإ�سرتاتيجي 
عاك�سة  فوكو،  م�سيل  ح�سب  ما(  جمتمع 
وجزء  ورق،  على  حرب  اأنها  �سورة  بذلك 
ال  بل  امل�سيطر،  لو�سع  عامة  تبعية  من 

ي�ستبعد اأن تكون اأول من قرر االلتزام 
بقانون اجللو�س يف املنازل بو�سفها 
اإنتاج  اأو  عالج  باك�ساف  معنية  غري 
�سلطة  تكري�س  يف  ي�ساهم  خطاب 
هذا  يف  النظام  لفر�س  الدولة 
الوقت الع�سيب، مع فريو�س ينتقل 
حركة  خالل  من  �سال�سة  بكل 
الـ120  جتاوز  االآن  اإىل  اإذ  االأفراد 
دولة حول العامل بل اإن الدول التي 
مل تعلن اإ�سابات يرجح اأنها فقط 
نظرا ل�سعف ولوج املواطنني فيها 

للخدمات ال�سحية ال غري.

واقع املراكز البحثية العربية

اإن  تقول  احلالة  كانت  الرخاء  اأوقات  يف 
ثورة  تعي�س  العربية  البحثية  املراكز 
خا�سة يف ما بعد الربيع العربي، اإذ كانت 
�سخ�سياتها من الوجوه االإعالمية الثابتة، 
العديد من  تاأ�سي�س  كما مت احلديث عن 
املوؤ�س�سات البحثية يف خمتلف املجاالت 
الدولة  مدى  من  احلد  م�سعى  من خالل 

يف اال�ستحكام بالف�ساء العام.
االأول  املورد  متثل  ال�سني  اأن  ومع 

االأو�سط  لل�رشق  االحتياجات  ملختلف 
العربية،  الدول  تتمركز  حيث  واإفريقيا 
ال�سني  اأ�سيبت  حني  املجتمعات  فان 
بجائحة كورونا، بداأت فقط يف االلتفات 
جديد  م�سدر  عن  للبحث  الغرب  �سوب 
لتوريد املعدات الطبية واالأفكار وكذلك 
امل�ساندة للوج�ستية على كل امل�ستويات 

ملواجهة الفريو�س امل�ستجد.
املراكز امل�سوؤولة عن اإنتاج خطاب يكون 
�سلطة يف حد ذاته، وكذلك ت�ستفيد منه 
الو�سع  يف  �رشيكا  بو�سفها  ال�سلطات 
عليها  التعويل  يتم  مل  القائم،  ال�سلطوي 
ال  واقعها  اأن  توؤكد  حالة  يف  باالأ�سا�س 
فعلية  �رشاكة  اأي  ت�سكل  باأن  لها  ي�سمح 
املواجهة،  للم�ساعدة يف  اقرتاح  قوة  وال 
فيها  تن�سط  التي  املجاالت  وحتى 
"جمال  غالبا  العربية  البحثية  املراكز 
حتقيق  فيه  ت�ستطع  مل  اخلطاب"  اإنتاج 

االآمال املعقودة عليها.
عام  ف�ساء  من  جزءا  وبو�سفها  اأنها  اإال 
العملي  للبحث  كبرية  اأهمية  يوىل  ال 
جت�سيدا  كان  البحثية  املراكز  واقع  فاإن 
ففي  عام،  ب�سكل  تعاين  التي  مل�ساكلها 
البحث  على  اإنفاقا  االأكرث  الدول  قائمة 
املركز  يف  ال�سعودية  تظهر  والتطوير 
دول  بعد  عربيا  االأوىل  وهي  عامليا   41
وتايوان  والربازيل  والربتغال  كباك�ستان 
تتفوق  التي  الدول  من  كثري  وغريها 
فيما  املوارد،  يف  العربية  الدول  عليها 
واجلزائر  والبحرين  وم�رش  قطر  توجد 
وعمان وال�سودان فقط يف املائة االأوىل 
من الرتتيب بينما تت�سدر اأمريكا وال�سني 

الرتتيب بقيمة 500 مليار دوالرتقريبا لكل 
بلد وال�سعودية املت�سدرة للرتتيب العربي 
كاإنفاق  ال تتخطى قرابة 12 مليار دوالر 
على البحث العملي والتطوير معا، بينما 
اأنفقت على ال�سالح نحو 26% من االإنفاق 
العام  يف  دوالر  مليار   70 اأي  احلكومي 
2017 والثالث عامليا بعد اأمريكا وال�سني

وتف�سل  ف�سلت  العربية  البحثية  املراكز 
خ�سو�سيني  م�ستثمرين  باإقناع  مرة  كل 
املجال  يف  اال�ستثمار  يف  عموميني  اآو 
البحثي، وهو ما يجعلها تعي�س على منح 
البقاء،  �رشورات  ل�سد  حتى  كافية  غري 
الو�سع  هذا  واملاء(،  والكهرباء  )االإيجار 

طاردة  بيئات  البحثية  املراكز  يجعل 
للباحثني املبتدئني، يف حني اأن الباحثني 
وراء  ي�سعون  اأكرث  خربة  ميلكونة  الذين 

موؤ�س�سات ذات عائد مادي.
فح�سب الباحث يف كلية التجارة يف جامعة 
اللطيف  عبد  حممد  خو�سي  ال�سليمانية 
من  اأزيد  وجه  االأوروبي  االحتاد  فان 

3،9 من ميزانيته، االإجمالية للبحث 
العلمي، اأي قرابة 30 بليون يور كما 
توجه كوريا اجلنوبية حوايل 5% من 
منذ  العلمي  للبحث  القومي  الناجت 

العام 2012
فري�سد  اليوني�سكو  موؤ�رش  اأما 
 )1990-1970( �سنة   20 خالل 
ازدياد عدد املهند�سني والعلماء 
من 124 عاملا ومهند�سا اإىل 363 
ممار�س للبحث العلمي يف الدول 

اإذا  �سعيفا  الرقم  هذا  ويبدو  العربية، 
الفرتة،  ذات  اأخرى يف  قورن مبناطق  ما 
اأمريكا 3359 بينما كان يف  حيث كان يف 
عن  �سادر  بحث  فح�سب   2206 اأوروبا 
جامعة الدول العربية 2006 فاإن كل مليون 
مواطن عربي يقابلهم 318 باحث يف حني 
جند اأن الرقم يف اأوروبا 4500 باحث لكل 

مليون �سخ�س.
 

بع�س العوائق اأمام املراكز البحثية 
العربية

املايل  الواقع  كان  واإن  املالية:  العوائق 
العوائق  اأحد  يكون  قد  املراكز  لهذه 
امل�سكلة  فاإن هذه  اأمام مهتمها،  الكبرية 

لي�ست مطروحة للمراكز البحثية يف دول 
تويل  التي  الدول  بع�س  يف  اأو  اخلليج 

اهتماما كبريا للبحث العلمي.
فمن الوا�سح للعيان ال�رشف الكبري الذي 
البحث  على  اخلليجية  الدول  به  تقوم 
العلمي مبختلف جماالته، ومع ذلك فان 
املجال العلمي الدقيق يغيب ب�سكل كبري، 
اأ�سلفنا فاملراكز املهتمة بالبحوث  وكما 
هي  تنتج  مل  واالجتماعية...  االإن�سانية 
االأخرى خطابا يذكر يف ظل االأزمة، وهو 
ما يوؤكد اأن الو�سع ال عالقة له باملوؤ�رش 
مقارنة  كانت  واإن  االإطالق،  على  املايل 
ميزانية اإدارات االأمن وم�ساريف ال�سالح 

الهوة  ملعرفة  تكفي  بالثقافة  مقارنة 
التي تعي�س املراكز البحثية يف املنطقة 

العربية.
�سيطرة الدولة:

 و يف �سياق مقاربة و�سع ال�سيطرة الذي 
الدول  من  البحثية  املراكز  له  تخ�سع 
نف�سها، جند اأنه كان امل�سكل االكرب، حيث 

مل تويل هذه املراكز البحثية واملختربات 
وحاالت  احليوية  باملجاالت  اهتمام  اأي 
ميكن  التي  غريها  اأو  الوبائية  الطوارئ 
االأولويات  فكانت  الدول،  هذه  ت�سهد  اأن 
وال�رشاعات  احلروب  على  مرتكزة 
العربية  الدول  تعي�سها  التي  الداخلية 
املراكز  هذه  طبيعة  كانت  لذلك  فقط، 
اأولويات  ح�سب  تنتج  فقط  مراكز  اأنها 
�رشاعات  تعي�س  والتي  احلكومات، 
"وهمية، واقعية، مفتعلة" يف اأحيان اأخرى 
عناوين  فع�رشات  احلاكم،  بقاء  اأجل  من 
العربية،  املراكز  عن  ال�سادرة  البحوث 
ت�سخري  حول  تدور  جمملها  يف  كانت 
اأو  ال�سلطة  لتكري�س  الديني  اخلطاب 
ملواجهة الربيع العربي و�رشورة الت�سليح 
جند  لذلك  الخ،  العربية...  للدولة 
تتناف�س على �رشاء  الدول  اأن هذه 
ال�رشف  ولي�س  االأجنبية  االأ�سلحة 
لل�سحة  الداخلي  االإنتاج  على 
فح�سب  واجلامعات،  والثقافة 
اأنفقت  االإح�سائي  اليوني�سكو  تقرير 
 ،2016 املتحدة  العربية  االإمارات 
البحث  على  املحلي  الناجت  من   0،96
اأنفقت  حني  يف  والتطوير،  العلمي 
بينما  فقط   0،10  ،2014 البحرين 
 2015 و�سوريا   2017 يف   0،53 اجلزائر 
 ،2011 االأخ�رش  الراأ�س   ،0،01 اأنفقت 
)ال�سفة  فل�سطني   ،0،30 ال�سودان   0،07
الغربية وقطاع غزة( 2013، 0،49 العراق 
يف   0،08  ،2017 يف  الكويت   0،04  ،2017
ما �رشف املغرب 2010، 0،71 ال�سعودية 
م�رش   0،60  ،2016 تون�س   ،0،82  ،2013
قطر   0،22  ،2017 عمان   0،61  ،2017
عن  معلومات  تتوفر  ومل   ،0،51  ،2015
لبنان وموريتانيا ال�سومال واليمن. ويكفي 
القول اإن ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
 0،93 حوايل   ،2012 �رشف جمتمعني يف 
العلمي  البحث  على  املحلي  الناجت  من 

والتطوير.

وا�سرتاتيجية  ثقافية  �سيا�سات  غياب 
اأي  هناك  لي�س  فعربيا  للدول:  ثقافية 
ثقافية  �سيا�سات  و�سع  اإىل  �سعى  بلد 
بع�س  ا�ستثنينا  اإذا  اإال  يذكر،  ب�سكل 
تعاين  جتربتها  كانت  واإن  كتون�س  الدول 
بع�س  من  بالرغم  جوهرية  م�ساكل  من 
موؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  املحاوالت 

الثقافية  لل�سيا�سات  جمموعات  م�ستقلة 
م�رشوع  اإطار  يف  الدول،  بع�س  يف 
وجدت  فقد  الثقايف،  املورد  للموؤ�س�سة 
الثقافية  ال�سيا�سات  جمموعة  مثال 

اجلزائرية واملغربية... الخ.
�سعفا  تعاين  التي  كموريتانيا  بلد  ففي 
حادا يف امليزانية العامة للدولة، يالحظ 
من  الدولة  م�سرتيات  اأن  خا�س  ب�سكل 
على  م�ساريفها  بدرجات  تفوق  ال�سالح 
عدم  من  بالرغم  العمومية،  ال�سحة 
مبا�رش،  ب�سكل  حلرب  البالد  مواجهة 
التي  لل�سعودية  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س 
يف  �سنوات  �ست  منذ  نف�سها  وجدت 
ال�سالح  ت�سرتي  والتي  اليمني  املعرتك 
الكتب  ت�سرتي  مما  من  حتى  اأكرث 
االإمارات  يف  نف�سه  والو�سع  املدر�سية، 
وليبيا وم�رش وقطر...الخ، كلها يف فكرة 
و�ستمرار احلاكم  الدولة  تكري�س �سيطرة 
اأطول وقت ممكن يف مقابل جتاهل �سبه 

كلي للبحث العلمي.

خامتة
العامل االآن يرتقب اأن يح�سل على عالج 
موجهة  االأنظار  ولكن  كورونا،  لفريو�س 
وفرن�سا...  واأمريكا  واأملانيا  ال�سني  اإىل 
العربي  العامل  من  يتوقع  اأحد  وال  الخ، 
الدول  حتى  املجال،  هذا  يف  �سيء  اأي 
االأول يف جمال  ال�رشيك  تعد  التي  ذاتها 
جماالت  اأن  اإال  ال�سالح،  وجتارة  التوريد 
البحث العلمي يف اأب�سط اإنتاجاتها تنتظر 
اأي  لدينا  ولي�س  الغربية،  املركزية  من 
م�ساعي الإعادة ترميج الواقع وبناء مراكز 
موازية، فلل�سدفة اأن ال�سياق العربي منذ 
17 من مار�س 2020 يتداول بهلع درا�سة 
خ�سوبة  على   19 كوفيد  تاأثري  تناق�س 
الرجال امل�سابني به، اإال اأن م�سدر هذه 
ال�سينية  البحثية  املراكز  هو  الدرا�سة 
م�ساألة  االآن  العربية، وهي  ال�سياق  ولي�س 
اأن  مع  املنطقة،  على  معممة  علمية 

املعي�سة  منط  اأن  يدرك  ناظر  اأب�سط 
عربية  درا�سة  فعال  ي�ستدعي  والغذاء 
خا�سة الإظهار مدى االأ�رشار الناجمة يف 
ال�سياق العربي، التي قد تكون اأكرب بكثري 
مما يواجه الرجال يف مناطق اأخرى من 
العامل مقارنة مب�ستوى املعي�سة والرعاية 

ال�سحية وغريها من العوامل.
احلثية  املراكز  واقع  يوؤكده  ما 
العربي  املجال  يف  واجلامعات 
يف  حتى  �سيء  كل  يف  تتبع  اأمة  اأننا 
اأن  قررنا  واأننا  اأخ�س خ�سو�سياتها، 
على  لالإن�سانية  �سيء  يف  ن�سارك  ال 
اأن  عن  حتما  قائل  �سيقول  االإطالق، 
بالعرب  مليئة  الغربية  املخابر  معظم 
واأطباء،  وباحثني  ومفكرين  علماء 
ال�سوؤال  ولكن  كذلك  هو  نعم  اأقول 
االأهم ملاذا ال يوجد هوؤالء يف جامعات 
ويف  عربية؟،  بحثية  ومراكز  وخمابر 
الق�سة  بهذه  اأختم  بالذات  النقطة  هذه 
م�سوؤولة  ا�سم  املوريتانيون  �ساهد  "حني 
اإميان  ال�سيدة  لبنان  يف  العاملية  ال�سحة 
هي  وهل  عنها  البحث  بدء  ال�سنقيطي، 
هناك  يكن  مل  الفكرة  ال؟  اأم  موريتانية 
�سخ�س  بوجود  علم  اأي  لديه  موريتاين 
بال�سبط  وهذا  ال�سنقيطي"  اإميان  اإ�سمه 
واجلامعات  املخابر  العرب يف  واقع  هو 

الغربية

حلول عاجلة
يف  عمومية  ثقافية  �سيا�سات  و�سع   -
اأو  م�ستقل  ب�سكل  �سواء  العربية  الدول 

جماعي.
يف  العلمي  البحث  ميزانبة  تو�سيع   -

اجلامعات واملخابر واملراكز البحثية.
- التوجه نحو القطاع البيلوجي بو�سه هو 

الوقائة االأهم يف امل�ستقل.
يف  العلمي  للبحث  التمكني  زيادة   -
يف  له  والتبويب  العامة،  ال�سيا�سات 

امليزانيات العمومية.
للمراكز  امل�سرية  القوانني  مراجعة   -

البحثية مما ي�سمن اأداءها وجودتها.
البحث  خلريطة  الدقيق  التحديد   -
العلمي يف الدول والتوزيع على املجاالت 

البحثية.
العلمي مقارنة  البحث  اأولويات  - توجيه 
واالحتياجات  املحلية  الظروف  مع 

الوطنية للدول.
بع�س  على  للق�ساء  خم�سية  خطط   -
الفريو�سي  كالكبد  املر�سية  امل�ساعب 

وغريه.
املجتمع  هيئات  بني  ال�رشاكة  تعزيز   -
بو�سفها  واحلكومات  املختلفة  املدين 

�رشاكة متوازنة.
العمومية  التعليمية  املوؤ�س�سات  جعل   -
البالد مما  العلمي يف  جزء من املجتمع 

ي�ساهم يف تعزيز وترية البحث العلمي.

موؤ�سرات

و�قع�لبحث�لعلمييف�ل�سياق�لعربي"حالةكورونا�أمنوذجا"
متثل حالة جائحة كورونا اإنذارا عامليا ووقتا ع�سيبا متر به الب�سرة 

جمعاء، وهو ما دعى للتعبئة العامة على خمتلف امل�ستويات وكل 
املجالت احلوية يف العامل، وقد وجهت اأنظار العامل منذ ظهور 

الفريو�س يف ال�سني 2019 اإىل املراكز البحثية العلمية �سواء امل�ستقلة 
منها اأو تلك املرتتبطة بجامعات وموؤ�س�سات بحثية عمومية، ومل تكن 

النتظارات معلقة فقط على خمابر العلوم الطبية البحتة بل كل 
مراكز البحوث كجزء من حالة الرتقب لإنتاج خطاب مواز للبحث عن 
لقاح للفريو�س الذي هدد الآلف يف اأول اأيام انت�ساره، خطاب يقدم 

لل�سا�سة وقادة الراأي العامليني اخلربة الالزمة يف توجيه ال�سعوب نحو 
التعامل مع هذه اجلائحة وامل�ساهمة يف احلد من انت�سارها.

العامل الآن يرتقب اأن يح�سل على عالج لفريو�س 
كورونا، ولكن الأنظار موجهة اإىل ال�سني واأملانيا 

واأمريكا وفرن�سا... الخ، ول اأحد يتوقع من العامل 
العربي اأي �سيء يف هذا املجال، حتى الدول ذاتها 
التي تعد ال�سريك الأول يف جمال التوريد وجتارة 

ال�سالح

متثل حالة جائحة كورونا اإنذارا عامليا ووقتا 
ع�سيبا متر به الب�سرة جمعاء، وهو ما دعى 
للتعبئة العامة على خمتلف امل�ستويات وكل 
املجالت احلوية يف العامل، وقد وجهت اأنظار 

العامل منذ ظهور الفريو�س يف ال�سني
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حممد بوجنال

املخدوم  االنف�صال  اإنه 
واالإن�صان  الطبيعة  عن 
م�صالح  �صاأن  ليبقيا 
مر  على  اال�صتبداد  قوى 
فو�صع  الع�صور.وعليه، 
اإىل  واالإن�صان  الطبيعة 
حدود انفجار وباء كورونا 
�صوى  لي�س  كوفيد-19 
منه  �صلبت  وهميا  و�صعا 
االإعتداء  هذا  حقيقته. 
قرون،  ومنذ  اأ�ص�س، 
من  ونوعني  لطبيعتني 
الكائنات الب�رشية:الطبيعة 
والطبيعة/ /الوهم 
لوهم  ن�صان/ا الإ ا ، دة املا
واالإن�صان/املادة. فاالأوىل 
مت  الطبيعة/الوهم-   –
وت�صويرها  لها  التاأ�صي�س 
وتقدميها  وتعليمها 
لل�صعوب يف قوالب وهمية 
اأنها احلقيقة  ادعت دوما 
و�صاد  انت�رش  ما  وهو 
الرتاكم،  واكت�صب،بفعل 
جهدا  تقت�صي  مناعة 

جهدا  الب�رشية؛  ينتظر 
م�رشوطا بتحقيقها ح�صول 
من  والتحرر  التحرير 
اال�صتبداد.  قوى  �صيطرة 
ت�صكيل  مت  الت�صور،  بهذا 
الذهنية  البنية  وت�صليع 
والال�صعورية  وال�صعورية 
التاريخ؛  يف  لل�صعوب 
متكنت  نهج،  بهكذا 
بفعل  اال�صتبداد،  قوى 
اللغوي،  االإن�صاء  توظيفها 
من بناء جدار �صميك بني 
ال�صعوب وحقيقة الطبيعة 
لت�صتفرد  واالإن�صان 
وتدمريا.اأما  عبثا  بهما 
مقابلها،الطبيعة/املادة 
وامتلكتها  متلكتها  فقد 
معتربة  اال�صتبداد  قوى 
اإياها حقها امل�رشوع دينيا 
ترى،  كما  اإنها،  ودنيويا؛ 
والتفوق  الغنى  م�صدر 
كانت  لذا،  والرفاهية؛ 
مر  على  اال�صتبداد،  قوى 
فيها  تت�رشف  الع�صور، 
وفق مبداأ »الغنى املتزايد 
باأ�صكال  مبالية  غري   «

بهما  تلحقه  الذي  اخللل 
على  امل�صتمر  باعتدائها 
�صك  وال  مكوناتهما. 
االعتداء  �صقف  رفع  اأن 
الطبيعتان،  ترف�صه 
واالن�صانية؛  الطبعية 
الكوارث  نفهم  هنا  ومن 
نعي�صها  التي  الطبيعية 
�صلعنة  منها  التي  اليوم 
االإن�صان  ليغدو  االإن�صان 
ي�صبح  حيث  /الوهم 
وبالتايل  االأفراد- 
يتجولون   – ال�صعوب 
بذواتهم،  جاهلون  وهم 
جاهلون  وهم  ي�صحكون 
ب�صعادتهم، ينظرون باأعني 
ي�صمعون  اأعينهم،  غري 
ياأكلون  اأذنهم،  غري  باأذن 
واأج�صامهم  وي�رشبون 
للتجارب  خمتربا 
وهم  كالفئران،يفكرون 
اأ�صباح.  �صوى  لي�صوا 
نظمة  الأ فا ، ملح�صلة با و
ال�صيا�صية  الفكرية 
واالقت�صادية واالجتماعية 
منها  ال�صابقة  والثقافية، 

�صحر  واحلالية،بفعل 
االإن�صاء اللغوي، هي اأنظمة 
�صلبت االإن�صان، وعلى مر 
وجوده  التاريخ،حقيقة 
مفرت�صا  حيوانا  لي�صبح 
الأخيه االإن�صان اأو قل لعبة 
اال�صتبداد  قوى  باأيدي 
اأرادت  كلما  توظفها 
واأينما اأرادت؛ اإنها كوارث 
االإجرام  واأ�صكال  االقتتال 
يف مناطق عدة من العامل 
ال�رشق  منطقة  وخا�صة 
وباء  اأنه  قل  اأو  االأو�صط 
بفعل  واالجرام  االقتتال 
مر  على  االإن�صان،  ت�صليع 
الوعي  من  ومنعه  التاريخ 
وحترره  وحتريره  بذاته 
لقوى  اللغوي  االإن�صاء  من 
الوباء  اال�صتبداد.هذا 
االأول.اأما الباء الثاين،بفعل 
اال�صتبداد  قوى  عدوان 
ومنذ  االعتداد،  فهو 
قرون،حيث مار�صت عليها 
اال�صتغالل  تلك  القوى 
والتدمري  املتوح�س 
ملكوناتها  املت�صاعد 

على  االعتداء  مت  حيث 
اجلوي  الغالف  طبقات 
بالزيادة  املناخ  وطبقات 
ذات  املواد  اإنتاج  من 
النفايات امل�رشة بقوانني 
رف�صت  والتي  احلرارة 
احلد  اال�صتبداد  قوى 
ا�صتمر  لقد  اإنتاجها؛  من 
املواد  اإنتاج  زال،  ،وما 
والفزيائية  الكيماوية 
والنووية  والبيولوجية 
لقوانني  احرتام  دون 
الطبيعة، فح�صل، بطبيعة 
القوانني  احلال،ووفق 
والكيميائية  الفزيائية 
انفجارها   ، والبيولوجية 
بالكورونا  ي�صمى  ما  يف 
ذهب  الذي  كوفيد-19 
العديد  �رشا�صته  �صحية 
من الكائنات الب�رشية وما 
زال.اأما االإن�صان/املادي، 
يف مقابل االإن�صان/الوهم، 

فهو تلك القوى امل�صتبدة 
الفكر  مهند�س  هو   ،
اعتدى  لفكر  اأ�ص�س  الذي 
واالإن�صان  الطبيعة  على 
وامل�صئول  ال�صواء  على 
الكوارث  ظهور  عن  االأول 
والظواهر واالأوبئة مدافعا 
با�صتح�صار  ت�صوره  عن 

االإن�صاء اللغوي.
فالظواهر  وباملجمل، 
املجتمعات  تعرفها  التي 
غزو  من  اليوم  الب�رشية 
واقتتال واإجرام كاالقتتال 
االأو�صط  ال�رشق  يف 
والكوارث كارتفاع  وغريه، 
درجات احلرارة واجلفاف 
بئة  و الأ ا و رات، ع�صا الإ ا و
اليوم  كوفيد-19  ككورونا 
املنطقي  االإفراز  هو 
اال�صتبداد  قوى  لت�رشفت 
التي اعتدت على الطبيعة 
ال�صواء،  على  واالإن�صان 

وباء  لنا  ولد  ما  وهو 
مفرت�صا متثل يف االقتتال 
الكائنات  بني  املتوح�س 
يف  وخا�صة  الب�رشية 
ووباء  االأو�صط،  ال�رشق 
يف  متثل  اآخر  مفرت�صا 
الذي  كوفيد-19  كورونا 
تهديدا  �رشا�صته  متثل 
جمعاء.  لالن�صانية  كبريا 
ويف املنطق نقول اإن نف�س 
نف�س  تنتج  املقدمات 
النتائج؛ وعليه، كلما كانت 
متار�س  الفكر  مقدمات 
وهو  والكذب  املكر 
الع�صور  مر  على  ال�صائد 
،مع اال�صتثناء، كلما عانت 
من  واالإن�صانية  الطبيعة 
واالأوبئة  الكوارث  �رشا�صة 
الو�صع  والظواهر.اإنه 
يقت�صي  الذي  ال�رش�س 
بحثا  مواجهته  املنطق 

عن نقي�صه.

الأنظمة الفكرية يف العامل التي منها ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 
والثقافية، مل تكن �صوى مراوغات اتخذت �صيغة الإن�صاءات اللغوية التي وفقها 

مت اإلغاء الطبيعة والإن�صان يف حقيقتهما؛ وبعبارة اأخرى، فالأنظمة الفكرية تلكن 
مبختلف جمالتها عملت،ومنذ قرون،على التعدي على الطبيعة والإن�صان م�صرعنة 

اعتداءها ذاك باعتماد الإن�صاءات اللغوية ذات القدرة ال�صاحرة وامل�صتوى العايل 
على الإقناع والإحالل.

حتليل

الظواهرواالأوبئةمنطقفكرقوىاال�ستبداد

اأمنيون  م�صوؤولون  حذر 
املركز  من  بريطانيون 
ال�صيرباين  لالأمن  الوطني 
لوكالة  التابع   ،)NCSC(
املقر  امل�صماة  اال�صتخبارات 
احلكومية  لالت�صاالت  الرئي�صي 
جمرمي  اأن  من   ،)GCHQ(
االإنرتنت وجمموعات القر�صنة 
الذي  اال�صطراب  ي�صتغلون 
ي�صببه فريو�س كورونا امل�صتجد 
من خالل جمموعة من هجمات 
التي  ال�صارة  والربامج  الت�صيد 
ا�صتداد  مع  تزداد  اأن  يرجح 

تف�صي الوباء.
“اإن  املركز:  خرباء  وقال 
معّر�صون  الويب  م�صتخدمي 
خلطر فقدان االأموال والبيانات 
احل�صا�صة يف حال مت خداعهم 
الروابط  على  النقر  اأجل  من 
االإلكرتوين  الربيد  ر�صائل  يف 
الزائفة التي تدعي اأنها حتتوي 
حول  مهمة  معلومات  على 

الوباء”.
على  االآن  حتى  االأمثلة  وت�صمل 

االإنرتنت  عرب  احتيال  عمليات 
تنتحل  جمموعات  ِقبل  من 
العاملية  ال�صحة  منظمة  �صفة 
لل�صيطرة  االأمريكي  واملركز 
الويب  ومواقع  االأمرا�س،  على 
عن  اأعلنت  التي  االحتيالية 
لكن  للفريو�س  م�صادة  معدات 
واملهاجمون  مزيَّفة،  اأنها  تبني 
عرب  متويل  عن  يبحثون  الذين 
اأنه  ويّدعون  بيتكوين  عملة 

خم�ص�س الأبحاث اللقاحات.
اأن  بعد  التحذير  هذا  وياأتي 
الربيطانية  احلكومة  قالت 
اأن�صاأت  اإنها  املا�صي  االأ�صبوع 
ملكافحة  خم�ص�صة  وحدة 
حمالت الت�صليل اخلبيثة ب�صاأن 
من  امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
ِقبل الدول املعادية اأو جمرمي 
االإنرتنت، واأكدت اأنها تعمل مع 
االجتماعي  التوا�صل  �رشكات 
اأو  الكاذبة  املزاعم  لدح�س 

امل�صللة ب�صاأن املر�س.
الوطني  املركز  اأن  حني  ويف 
 )NCSC( ال�صيرباين  لالأمن 

املجرمني  على  يركز 
يتطلعون  الذين  االإلكرتونيني 
لتحقيق  االأزمة  ا�صتغالل  اإىل 
اقرتح  فقد  مالية،  مكا�صب 
اآخرون اأن الدول املعادية ميكن 

اأن ت�صتغل هذا االرتباك.
 Lea جابرييل(  )ليا  وقالت 
امل�صوؤولة   ،Gabrielle
االأمريكية،  اخلارجية  بوزارة 
م�صوؤولة  رو�صيا  اإن  للكوجنر�س 
عن جمموعات من ال�صخ�صيات 
ال�صاعية  االإنرتنت  الكاذبة على 
عن  م�صللة  معلومات  ن�رش  اإىل 
التوا�صل  مواقع  على  املر�س 
االجتماعي، واأو�صحت اأن نظام 
يلعب  باأكمله  الرو�صي  الت�صليل 
لال�صتفادة  حماولة  يف  دوًرا 

عن  الناجمة  ال�صبابية  من 
الوباء.

)بول  واأ�صار 
 ) ت�صيت�صي�صرت

مدير   ،Paul Chichester
الوطني  املركز  يف  العمليات 
 ،)NCSC( ال�صيرباين  لالأمن 

االنتهازيني  القرا�صنة  اأن  اإىل 
ا�صتفادة  اأق�صى  يحققون 
كورونا  فريو�س  تف�صي  من 
مكا�صب  لتحقيق  امل�صتجد 
�صخ�صية، وقال: “�صهد املركز 
�صفحات  ت�صجيل  يف  زيادة 
مما  بالفريو�س  املتعلقة  الويب 

باأن  يوحي 

من  االإلكرتونيني  املجرمني 
من  ي�صتفيدوا  اأن  املحتمل 

تف�صي املر�س”.

 2019 عام  يف   )NCSC( ورد 
على 658 هجوًما اإلكرتونًيا �صد 
وفًقا  وذلك  املتحدة،  اململكة 
روابط  واأزال  ال�صنوي،  لتقريره 
الأكرث من 177 األف موقع ت�صيد 
االأمن  جمل�س  ويقول  احتيايل، 
الدول  من  التهديد  اإن  القومي 

وال�صني  رو�صيا  مثل  املعادية، 
وكوريا ال�صمالية واإيران، ال يزال 
اإ�صرتاتيجية  تهديدات  ي�صكل 

لربيطانيا.
يقرتح  منف�صل،  �صعيد  وعلى 
اأن تزويد االأ�صخا�س  املحللون 
باأجهزة حا�صب حممولة جديدة 
تلبية  اأجل  من  عاجل  ب�صكل 
املنزل  من  للعمل  احلاجة 
عن  التغا�صي  يف  تت�صبب  قد 
االأمن  اأ�صا�صيات  بع�س 
يثري  مما  ال�صيرباين، 
اأن  من  املخاوف 
اأكرث  تكون  قد  ال�رشكات 

عر�صة للخطر.
اأجهزة  بائعو  وقال 
ل�صحيفة  احلا�صب 
اإن  تاميز  فاينان�صيال 
ال�رشكات  من  العديد 
عالمات  ت�صرتي  الكبرية 
جتارية ال ت�صتخدمها عادًة 
من اأجل �صمان احل�صول على 
املنتج،  من  كبرية  كميات 
ال�رشكات  هذه  تنفذ  وال 
ال�صارمة  االختبار  اإجراءات 
اأجهزة  �رشاء  قبل  املعتادة 

احلا�صب املحمولة.

جمرمواالإنرتنتي�ستغلونا�سطرابفريو�سكورونا



�رشكة  رئي�س  قال  فقد 
بالإنابة  الأملانية  كورفاك 
 Franz( فرانت�س فارنر ها�س
اإن   )Werner Haas
ع�رشات الآلف من امل�صابني 
اأن  املمكن  من  بكورونا 
للفريو�س  لقاح  على  يح�صلوا 
اأنه  واأ�صاف  القادم  اخلريف 
اأحرزه  الذي  “التقدم  بعد 
التجارب  فاإن  ال�رشكة،  علماء 
ال�رشيرية لهذا اللقاح �صتنطلق 
ها�س  واأكد  القادم”  ال�صيف 
ال�صلطات  وافقت  اإذا  اأنه 
الإنتاج،  يف  ف�صنبداأ  الأملانية 
قدرة  �رشكته  لدى  اأن  م�صيفا 
اإنتاجية ترتوح بني 200 و400 
لفريو�س  لقاح  جرعة  مليون 

كورونا يف العام الواحد.
اجلزيرة  مكتب  مدير  وقال 
اإن  الطيبي  عي�صى  اأملانيا  يف 
التطيعم  اأن  اأي�صا  اأكد  ها�س 
الأملاين للفريو�س �صيكون هو 

الأمثل يف العامل.
واأ�صاف الطيبي اأن اأكرب مالك 
كورفاك  �رشكة  يف  للأ�صهم 
الأملانية قال يف حوار �صحفي 
دعما  تلقت  اإن �رشكته  جديد 
الأوروبي،  الحتاد  من  كبريا 
اأ�صبح  لذلك  نتيجة  واإنه 
للب�رشية  تثبت  اأن  باإمكانها 
مليني  اإنتاج  على  قدرتها 

اجلرعات من اللقاح للعامل.
الفرن�صي  الربوف�صور  وك�صف 
املعهد  مدير  راوؤول  ديدييه 
يف  اجلامعي  ال�صت�صفائي 
مر�صيليا خلل جتربة �رشيرية، 
هيدروك�صي  عقار  فعالية َ
لعلج  امل�صتخدم  كلوروكوين 
امل�صابني  �صفاء  يف  امللريا 
“كوفيد- كورونا  بفريو�س 

.”19
الفرن�صية  الدرا�صة  واأظهرت 
التي ك�صف عنها راوؤول، �صفاء 
بعد  بكورونا  امل�صابني  جميع 
اأيام  �صتة  على مدى  علجهم 
هيدروك�صي  بعقار  متوا�صلة 
احليوي  وامل�صاد  كلوروكوين 

معا  اأزيرثومي�صني 
لت  قا و

الدرا�صة اإن علج هيدروك�صى 
تكاثر  مينع  كلوروكوين 
الإن�صان،  ج�صم  يف  الفريو�س 
واختفاء  خف�س  على  ويعمل 
العدوى الفريو�صية لدى مر�صى 
اأن  واأ�صافت  “كوفيد-19” 
يعززه عقار  العقار  تاأثري هذا 
يف  ي�رشع  الذي  اأزيرثومي�صني 

�صفاء املر�صى.
وخلل مقابلة تلفزيونية، دعا 
ديدييه  الفرن�صي  الربوف�صور 
راوؤول اإىل مزيد من التجارب 
قال  الذي  العقار  هذا  على 
التحكم يف  ي�صاهم يف  اإنه قد 
مرا�صل  وقال  كورونا  انت�صار 
راوؤول  اإن  فرن�صا  يف  اجلزيرة 
الذين  اأرباع  ثلثة  اأن  اأكد 
العقار  بذلك  للعلج  خ�صعوا 
رف�صوا  الذين  واإن  تعافوا، 
ا�صتخدامه بقوا مر�صى ونقل 
وزارة  يف  ال�صحة  مدير  عن 
اإن  قوله  الفرن�صية  ال�صحة 
ترحب  الفرن�صية  ال�صلطات 
والأبحاث،  الدرا�صات  بهذه 
واإنها طلبت من هيئة خمت�صة 
اأكرث  فيها  التدقيق  الوزارة  يف 
املتحدثة  عن  اأي�صا  نقل  كما 
الفرن�صية  احلكومة  با�صم 
قولها اإن فرن�صا ترحب بجميع 

اإىل  واأ�صار  الدار�صات، 
نها  اأ

حني  متحفظة  بدت  ذلك  مع 
الآن  حتى  توجد  ل  اإنه  قالت 
نعتمد  لكي  علمية  معلومات 

مثل هذا الربتوكول.
وباحثني  دكاترة  اأن  واأ�صاف 
على  اأي�صا  حتفظوا  اآخرين 

اأنه  واأكدوا  الدرا�صة، 
معرفة  من  بد  ل 

التداعيات التي 
يخلفها  قد 

م  ا �صتخد ا
بني  مل�صا ا

اإذا  خا�صة  للعقار، 
املري�س  ا�صطر 
لأخذ جرعات كثرية.

يف حني قال امل�صت�صار 
جامعة  يف  الطبي 

جريجوري  “�صتانفورد” 
اأجريت يف  درا�صة  اإن  ريجانو 
الأطباء  اأملع  قبل  من  فرن�صا 
الأمرا�س  يف  املتخ�ص�صني 
عقار  فاعلية  اأكدت  املعدية 
كلوروكوين”  هيدروك�صي 
امل�صتخدم لعلج امللريا يف 
ريجانو  واأكد  كورونا.  علج 
فوك�س  �صبكة  مع  مقابلة  يف 
نيوز الأمريكية اأن ن�صبة �صفاء 
بلغت  للتجارب  خ�صعوا  من 

.%100
الرئي�س  قال  جانبه  من 
الأمريكي دونالد 

اإن  جديدة  تغريدة  يف  ترامب 
هناك فر�صة حقيقية لعقاري 
 ” كني و ر ك�صيكلو - و ر هيد “

لإحداث  و”اأزيرتومي�صني” 
اأبرز حتّول يف تاريخ الطب.

رو�سية لقاحات   6

رئي�س  اأعلن  مو�صكو،  ويف 
ميخائيل  الرو�صي  الوزراء 
بلده  علماء  اأن  مي�صو�صتني 
لقاحات   6 حاليا  يختربون 
كورونا  لفريو�س  م�صادة 

“كوفيد-19”.
كلمة  يف  مي�صو�صتني،  وقال 
خلل  اجلمعة،  اأم�س  األقاها 
التن�صيقي  للمجل�س  جل�صة 
انت�صار  ملكافحة  احلكومي 
تاأكيد  يتم  اأن  “ناأمل  كورونا 
قريبا”،  )اللقاحات(  فعاليتها 
بح�صب قناة رو�صيا 

اليوم.
ف  �صا اأ و
مي�صو�صتني”جتري 
اختبارات  رو�صيا  يف  حاليا 
النوع،  هذا  من  اأدوية  ل�صتة 
خلل  طّوروها  وعلماوؤنا 

�صهرين  يف  جدا،  وجيز  وقت 
ا�صتخدام  خلل  من  فقط، 
واأحدث  املتوفرة  البتكارات 

التكنولوجيا البيولوجية”.
الحتادية  الهيئة  وكانت 
امل�صتهلك  حقوق  ملراقبة 
اإن  اجلمعة  قالت  رو�صيا  يف 
جتربة  بدوؤوا  الرو�س  العلماء 
مناذج اأولية للقاحات حمتملة 
لفريو�س كورونا على حيوانات 
م�صيفة  �صيبرييا،  يف  مبخترب 
يف  البدء  يتوقعون  العلماء  اأن 
الثلثة  الأ�صهر  لقاح يف  طرح 

الأخرية من عام 2020.
لعلم  فيكتور  مركز  وذكر 
والتكنولوجيا  الفريو�صات 
طّور  اأنه  برو�صيا  احليوية 
اإىل  ا�صتنادا  لقاحات  مناذج 
تكنولوجية  مفاهيم  �صتة 
خمتلفة، وبدوؤوا التجارب يوم 

الثنني.
الرو�صي  املعهد  مدير  اأما 

ث  بحا لأ
ا  نز نفلو لإ ا
بع  لتا ا

لوزارة 
ل�صحة  ا

دميرتي  ليوزنوف الرو�صية 
لكورونا  لقاح  اإنتاج  اإن  فقال 
ون�صف  �صنة  من  ي�صتغرق  قد 
ال�صنة اإىل 3 �صنوات، مو�صحا 

يف  الأ�رشع  العملية  اأن 
هي  ال�صل�صلة  هذه 
اللقاح،  اإعداد  فكرة 
ومن ثم تبداأ عملية 
للدرا�صات  طويلة 
احلالت  على 

ية  ير ل�رش ا

البحث  يكون  ثم  حليوانات، 
المتطوعني  على  الفعلي 

الأ�صحاء.
قناة  ذكرت  جهتها،  من 
اأن  الأمريكية  �صي”  بي  “اأن 
لفريو�س  جتريبيا  علجا 
دواء  با�صتخدام  كورونا 
اأظهر  للفريو�صات  م�صاد 
وا�صحة  حت�صن  علمات 
على مري�صني على الأقل يف 
الوليات املتحدة خلل 24 

�صاعة.
العلج  اأن  القناة  واأ�صافت 
ا�صتُخدم  الذي  التجريبي 
م�صابني يف  �صابقا ملعاجلة 
ال�صني،  يف  ووهان  مدينة 
من  كورونا  مينع  اأنه  يُعتقد 

التكاثر داخل اجل�صم.
يف  طبية  م�صادر  واأكدت 
الوليات املتحدة اأن الدواء 
اأمريكية  �رشكة  تنتجه  الذي 
مرحلة  ر�صميا  دخل  قد 
على  ال�رشيرية  التجارب 
يف  مري�س  األف  نحو 
و�صتظهر  البلد، 
النتائج بنهاية اأبريل/

ني�صان املقبل.
اأعلنت  املقابل،  يف 
للدواء  امل�صنعة  ال�رشكة 
اأنه حتى اللحظة مل يثبت 
من  للعلج  اآمن  اأنه 
ت�صدر  ومل  كورونا، 
موافقة من اأي جهة 
ا�صتخدامه  على 
اأكدت  كما  دواء، 
تدعم  اأنها  ال�رشكة 
جتارب  خم�س 
العامل  �رشيرية حول 
اأمان  مدى  لدرا�صة 

وفعالية الدواء.
هذه  مع  وبالتوازي 
بر  ي�صجل  مل  التطورات 
ال�صني الرئي�صي لليوم الثالث 
على التوايل اإ�صابات جديدة 
على  كورونا  بفريو�س 
املحلي،  امل�صتوى 
ازداد  بينما 
الإ�صابات  عدد 
لدى  امُلكت�صفة 
قادمني  وافدين 

من اخلارج.
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اأنباء �سارة من اأملانيا وفرن�سا حول كورونا

ترامب يتحدث عن عقارين ميكن اأن ُيحدثا حتوال بتاريخ الطب
ملف كورونا 

بينما تتزايد ب�سكل مفزع اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا حول العامل، ويخ�سع نحو مليار �سخ�س لعزلة اإجبارية مبنازلهم، تاأتي اأخبار �سارة 
عن لقاح وعالج الفريو�س امل�ستجد من اأملانيا وفرن�سا.



اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �صدد  لقد 
عن خمالطة  النهي  و�صلم  عليه 
مدجنة  �صباع  وهي  الكالب، 
واجلراثيم  الطفيليات  من  فيها 
والتي  الكثري،  ال�صيء  الدقيقة 
اأخطاراً  لالإن�صان  ت�صبب  قد 
�صبيل  على  منها  حمققة 
اأمعاء  احتواء   -1 املثال:  
من  كبرية  اأعداد  على  الكالب 
الديدان ال�رشيطية والتي تنتقل 
ابتالع  طريق  عن  الإن�صان  اإىل 
اأو  الطعام  يف  املوجود  بي�صها 

املاء امللوث برباز الكالب.
2- داء الَكلَب املعروف وبع�ض 

اأنواع داء اللي�صمانيات.
املائية  الكي�صة  مر�ض   -3
الكلبية والتي تكون الكالب فيها 
اإ�صابة  يف  الغالب  ال�صبب  هي 
الأليفة  وحيواناته  الإن�صان 
اجليف،  على  تتغذى  والتي 
ا�صته  ينظف  الكلب  لأن  ذلك 
ديدان  بيو�ض  فينتقل  بل�صانه 
امل�صوكة(  املكورة  )ال�رشيطية 
اإىل  اأمعائه  يف  تعي�ض  والتي 
اأو  الطعام  طريق  عن  الإن�صان 

املاء امللوث بها وت�صبب له )داء 
الكي�صات املائية اخلطري(.

4- كثري من الأمرا�ض الطفيلية 
)عداري(  مر�ض  واأخطرها 
ال�رشيطية  الدودة  ت�صببه  والتي 
جرانيولو�صا�ض(  )اأكنوكاوكا�ض 
مناطق  كل  يف  توجد  والتي 
العامل التي تعي�ض فيها الكالب 
احليوانات  من  مقربة  على 

الداجنة اآكلة الع�صب.
من هذا وغريه ندرك ال�رش يف 
عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  نهي 
اإل  الكالب  اقتناء  عن  و�صلم 

ل�رشورة.
داود  واأبو  م�صلم  الإمام  روى 
ر�صي  اأبي طلحة  والبيهقي عن 
اهلل عنه اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم قال: )
املالئكة ل تدخل بيتاً فيه كلب

ال�صالة  عليه  اأي�صاً  وقال   .)
وال�صالم: )

من اتخذ كلباً اإل كلب ما�صية اأو 
اأجره  من  انتق�ض  زرع  اأو  �صيد 

كل يوم قرياط
( رواه ال�صيخان واللفظ مل�صلم.

ال�رش يف قوله �صلى  كما ندرك 
اهلل عليه و�صلم: )

فيه  ولغ  اإذا  اأحدكم  اإناء  طهور 
مرات  �صبع  يغ�صله  اأن  الكلب 

اأولهن بالرتاب
(. رواه م�صلم.

والطيور  ال�صباع  اأخطار 
اهلل  ر�صول  حرم  اجلارحة: 
اأكل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
يحيق  خلطر  احليوانات  بع�ض 
بالإن�صان اأو �رشر ي�صيبه فحرم 
كل ذي ناب من ال�صباع وكل ذي 

خملب من الطري.
عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما 

قال: )
نهى ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 
عن كل ذي ناب من ال�صباع وكل 

ذي خملب من الطري
( رواه م�صلم.

اأبي  عن  اأي�صاً  م�صلم  وروى 
اهلل  ر�صول  قال  قال:  هريرة 

�صلى اهلل عليه و�صلم )
كل ذي ناب

من ال�صباع فاأكله حرام(.
اهلل  �صلى  النبي  اأمر  كما 

احليوانات  بقتل  و�صلم  عليه 
�صحة  على  ال�رشر  ال�صديدة 
القوار�ض  من  كالفاأرة  الإن�صان 
الطيور  من  واحلداأة  والغراب 
من  العقور  والكلب  اجلارحة، 
من  واحلية  املدجنة،  ال�صباع 

الزواحف.
ينت�رش طفيل )ال�صعرنية ناتيفا( 
القطبية  والثعالب  الدببة  بني 
فور  بها  الإن�صان  وي�صاب 

احليوانات  هذه  حلوم  تناول 
لهذا  احلا�صنة  احليوانات  اأو 
كالقط،  ثانوية  ب�صورة  الطفيل 
)تريخينال  طفيل  ينت�رش  كما 
وبنات  ال�صباع  يف  نل�صوين( 
وبع�ض  والأ�صود  والنمور  اآوي 
الأخرى،  املفرت�صة  احليوانات 
الإ�صابات  معظم  وتقع 
الب�رشية يف اأفريقيا بتناول حلم 
والوح�صي،  الداجن  اخلنزير 

لهذا  ثانويان  حا�صنان  وهما 
على  يتغذيان  لأنهما  الطفيل 
الطفيليات  تنت�رش  كما  اجليف، 
�صبه  بال�صعرينات  تعرف  التي 
�صود  )تريخنيليا  احللزونية، 
و�صيربالي�ض( يف الطيور اجلوارح 
)ذات املخلب( وي�صاب الإن�صان 
بالعدوى اإذا تناول حلم اجلوارح 
والعقبان  كالن�رش  الطيور  من 

وال�صقور وغريها.
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اأخطارالكالب:

مرتبةال�صدق
 مرتبة ال�صّديقني تَلي مرتبة النبّوة يف 

الإ�صالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�صدق 
يف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُصوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�صَّ يِقنَي َوال�ُصّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�صِ ِمّ

َوَح�ُصَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�صف اهلل 
دق يف الآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َصه بال�صّ

اأ�صدق من اهلل قيال(، كما و�صف ر�صولَه 
الكرمي اأي�صاً يف الآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�صَ ِبال�صِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�صلُها امل�صلم  مرتبُة ال�صّ

حني يرتقي بكّل تفا�صيل حياته ب�صدق تاّم يف 
الأقوال، والأفعال، والّنوايا.

اأبناءالر�صول�صلى
و�صلمعليهاهلل

الأبناء الذكور القا�صم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�صول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�صم، 

وهو ابنه من ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�صم من ال�صيدة خديجة اأي�صاً. 
اإبراهيم، وهو اأ�صغر اأبناء ر�صول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�صول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�صول اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�صيدة خديجة ر�صي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�صاء ر�صول اهلل الأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خالل حياته، 

با�صتثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�صتة 
اأ�صهر. 

زوجاتالر�صول�صلىاهللعليهو�صلم
اهلل  �صلى  الر�صول  زوجات 
عليه و�صلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�صول 
واأ�صماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�صي 
خويلد  بنت  خديجة  كالآتي: 

�صودة بنت زمعة. عائ�صة بنت 
التيمية.  ال�صديق  بكر  اأبي 
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�صمها  �صلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن املغرية 
بنت  زينب  املخزومية. 
جح�ض الأ�صدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  احلارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �صفية  الأموية.  �صفيان 
الن�صريية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت احلارث بن حزن 

الهاللية.

الكعبةك�صوة
كثري من امل�صلمني من يعتقد اأّن ك�صوة الكعبة 

ال�صوداء هي �صّنة من ال�صنن، وهذا غري �صحيح. 
يف بداية عهد الإ�صالم كان الر�صول »حمّمد �صّل 

اهلل عليه و�صلّم« اأّول من ك�صا الكعبة امل�رّشفة، 
وقد ك�صاها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�صاء وحمراء. بعد ذلك ك�صاها احلّجاج 
بالديباج، واملاأمون ك�صاها بالديباج الأحمر 

والديباج الأبي�ض اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�ض تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�صى طوال الوقت 

باللون الأ�صود فقط، بل ك�صيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�صح لنا اأّن �صواد غطاء الكعبة لي�ض 

اأمراً م�صنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ض فقد 
عرف اأّن �صوادها ما هو اإل عرف وعادة اإ�صالمية 

فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية 
ال�صعودّية هي امل�صوؤولة عن ك�صوة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�صاأت م�صنعاً خا�صّ
تنتجه باأف�صل املوا�صفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�صتخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�صوؤولة عن 

تقرير لون الك�صوة ل اأكرث.

منماذاتتكّونالكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم، 

وال�صاذروان، واأركانها الأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�صامي، وال�رشقي(، واحلجر الأ�صود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�صماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�صماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�ض، والُدّ

وقد ذكرت يف موا�صع كثرية يف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْصَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�صَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِض تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْصُكُروَن« )�صورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رّشفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�صوع 

عظيم، وهي مك�صوة بغطاء اأ�صود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�ض اللون يف فرتة احلج. 

الب�صرغ�ض
عما يف اأيدي النا�ض غ�ض الب�رش ل يقت�صي فقط بالنظر 

لل�صهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �صخ�ض مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�ض الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�صخ�ض لأن 

الأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�صح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�صاألة تولد احلقد اأي�صاً، 
واأي�صاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�صبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�صه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كالم �صقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�صاء 

الأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رش جتنبا لتلك امل�صاكل.

اأحفادالر�صول
�صلىاهللعليهو�صلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�صم 
ال�صبط، وفيما يتعلّق بر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�صبب موتهم وهم 
�صغار ال�صّن، اإل اأّن له ثمانية اأ�صباٍط من بناته، وهم خم�صة ذكور، 
واأ�صماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�صي اهلل عنها من زوجها 
العا�ض بن عبد �صم�ض، وي�صار اإىل اأّنه تويف �صغرياً يف ال�صّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�صالم اأثناء �صالته. 
احل�صن، واحل�صني، وحم�صن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�صي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�صلمني 
عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�صول اهلل عليه ال�صالم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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حامت اجلوهري

»كورونا«  فري�ش  اأن  اأعتقد 
اأمام  الغربية  احل�شارة  �شي�شع 
معا،  واأحالمها  خماوفها  اأ�شواأ 
جائحة كورونا رمبا هي البطل 
تنتظره  كانت  الذي  امل�شاد 
ليك�شف  الغربية،  احل�شارة 
قيمها احلقيقة بعيدا عن غ�شاء 
جماهريها  واأمام  الرفاهية 
بريطانيا  ت�رشيحات  العري�شة، 
عن االنتخاب الطبيعي، وخطاب 
القبح،  �شديد  ترامب  امريكا/ 

له  و�شلت  الذي  والعجز 
وت�رشيحات  اإيطاليا، 
�شتخلق  وفرن�شا،  املانيا 
فكريا  تيار  االأقل  على 
يعي�ش  كان  رمبا  جديدا 
لفرتة  الهام�ش  يف 

طويلة.
اأو  هريو«  »ال�شوبر 
املتفوق«  »البطل 
دائما  حاجة  يف  كان 
فيلون«  »�شوبر  اإىل 

يف  متفوق«  »�رشير  اأو 
ما  لكن  االأمريكية،  الدراما 
بعد احلداثة �شيئا ف�شيئا نقلت 
»ال�رشير  مركزية  اإىل  الدفة 
امل�شاد«،  »البطل  اأو  املتفوق« 

وظهرت �شور كثرية من البحث 
البطل  هذا  عند  اخلال�ش  عن 
بع�شها  املنهزم،  امل�شاد/ 
االلتحاق  قراره  يف  يتمثل  كان 
كما  اأخرى،  ح�شارية  بنماذج 
يف اأفالم »اأفاتار« و«ال�شاموراي 
االأخري« و«الراق�ش مع الذئاب« 

وغريهم.
رمبا �شن�شهد تزايدا يف م�شاحة 
ذاته  عن  الباحث  الهام�ش  تيار 
يف مناذج ح�شارية اأخرى بعيدا 
اأو  الليربايل  )�شواء  الغرب  عن 
املارك�شي(، رمبا �شيتاأثر املنت 

وفكرة  الطويل  املدى  على 
تولد  التي  املفرطة  املادية 
الليربالية  )يف  والعبثية  العدمية 
�شتتمكن  رمبا  املارك�شية(،  اأو 

-اإذا  اأخرى  ح�شارية  مناذج 
اال�شتحواذ  من  لذاتها-  وعت 
على مكان لي�ش بالهني يف النمط 
ما  مرحلة  ال�شائد، يف  العاملي 

بعد امل�شاألة االأوربية.
هناك موؤ�رشان رئي�شيان يرجحا 
امل�شاألة  مرحلة  جتاوز  بداية 
ال�شيني  النموذج  االأوربية، هما 
النموذج  العربي،  والنموذج 
ال�شيني الذي طور بنية ح�شارية 
اأو  اإن�شاين  اقت�شادية دون �شكل 
لكنه  بعد،  متاما  وا�شح  ثقايف 
يتجاوز االأ�شكال التقليدية التي 
النموذج  لها  روج 
)الليربايل  الغربي 
اأما  واملارك�شي(، 
العربي  النموذج 
فذلك مبا قدمه من 
منوذج »ثوري قيمي« 
للتمرد  يدعو  بحت 
على تراكمات ال�شياق 
اخلا�ش  التاريخي 
التي  نخبته  وعلى  به، 
بتناق�شات  ت�شبعت 
االأوربية  امل�شاألة 
وجمدت امل�شهد العربي عندها 

منذ القرن املا�شي.
العربي  النموذجان  هذان 
الفر�شة  ميلكان  وال�شيني، 
جديد  عاملي  منوذج  لتقدمي 
النموذج  على  فقط  ب�شدة، 
وجتاوز  بذاته  الوعي  العربي 
والت�شالح  املا�شي  تناق�شات 
العربية،  الثورات  م�رشوع  مع 
تتجاوز  جديدة  دولة  واإنتاج 
اإرث  اال�شتقالل  بعد  ما  دولة 
عن  والبحث  املا�شي،  القرن 
والثقايف  احل�شاري  امل�شرتك 
مع النموذج ال�شيني والعمل من 

خالل ذلك.
مع  كورونا  اأزمة  تتواكب 
ملحا�رشة  اأمريكية  خمططات 
م�شتغلة  العربي  النموذج 
وعدم  به،  االأطراف  تناق�شات 

االآنية«  بـ«اللحظة  وعيها 
حولها،  »التمف�شل«  واأهمية 
هذه  املخططات  وت�شتهدف 

املرة م�رش وال�شغط 
لتمرير  عليها 
القرن«  »�شفقة 
م�رشوع  خالل  من 
النه�شة«،  »�شد 
يتطلب  ما  وهو 
ا�شتعادة  �رشورة 
هذا  يف  املبادرة 
والتاأكيد  امللف 
»قواعد  على 
 » ك �شتبا ال ا

القدمية،  والع�شكري  ال�شيا�شي 
ثورة  وبناء اجل�شور مع م�رشوع 
بعد  ما  دولة  وجتاوز  يناير 
والتحول  وبنيتها،  اال�شتقالل 
واملجتمع  املوؤ�ش�شات  لدولة 

الفعال والفرز الطبيعي.
متنها  يف  الغربية  احل�شارة 
تبحث منذ فرتة عن ذلك البطل 
جت�شده  رمبا  الذي  امل�شاد 
املادية  فكرة  كورونا،  جائحة 
البحتة )الليربالية اأو ال�شيوعية( 
ديانة  بو�شفها  لنهايتها  و�شلت 
ن�شخ  حاولت  جديدة  عاملية 

خارجها  العامل  ثقافات  كل 
الناعمة  بالقوة  وا�شتياعبها 
هذه  جاءت  ورمبا  اخل�شنة،  اأو 

اأهمية  على  لتوؤكد  اجلائحة 
النماذج  يف  املبادرة  ا�شتعادة 
بالعمل  االأخرى،  احل�شارية 
الطبيعي  والفرز  املوؤ�ش�شي 
املوجودة  العنا�رش  الأف�شل 
بنية  واإ�شالح  املجتمع،  يف 
ومعرية  االجتماعي«  »الرتاتب 
والت�شكني«  »الدمج  مميزات 
ال�شلطة  يد  يف  املركزية 

ال�شيا�شية.
امل�شتوى  على  البع�ش  كان 
امل�رشي والعربي يروج خلطاب 
ال�شهيوين  لالآخر  »اال�شتالب« 

مل�رشوع  ويربر  والغربي، 
نهائيا،  العربية  الذات  تفكيك 
ق�شية  يف  هويتها«  و«م�شتودع 
ويف  حتديدا  فل�شطني 
»�شد  اإمالءات  قبول 
عّل  لكن  النه�شة«، 
كورونا جاءت  جائحة 
لتك�شف اأزمة امل�شاألة 
وم�رشوعها  االأوربية 
املادي )ميينا وي�شارا(، 
العامل  اأن  لتقول  جاءت 
مل يتوقف عند اللحظة 
اأرادوا  من  واأن  االأوربية 
االأوربية  للم�شاألة 
عاملية  لديانة  تتحول  اأن 
يراجعوا  اأن  عليهم  جديدة، 
رغم  مواتية  الفر�شة  اأنف�شهم، 
الذات  ال�شتعاد  ال�شعاب  كل 

العربية و«م�شتودع هويتها«.
العربية  الثورات  قدمت  لقد 
منوذجا اإن�شانيا جاذبا ومتفوقا، 
به  للوعي  حاجة  يف  هو  فقط 
القومي  لالأمن  م�شافة  كقيمة 
العربي، تزن كثريا يف خمزونه 
يف  وترجحه  الكبري  احل�شاري 
حلظة عاملية جديدة، �شيبحث 

اجلميع فيها عن بديل.

كورونا

البطل امل�شاد يف احل�شارة الغربية
 والبحث عن بديل

احل�صارة الغربية توقفت منذ فرتة عن الإميان بفكرة البطل املثايل النبيل �صاحب الأخالق واملثل، وظهرت بها يف فرتة ما بعد 
احلداثة فكرة البطل- امل�صاد اأو البطل العك�صي، الذي يفعل ما يفعل من خالل منظومة قيم م�صادة تقوم على اخلروج على املجتمع 

ومنظومته، والنطالق من ف�صادها اأو من اأزمة ذاتية خا�صة بالبطل العك�صي تعمل كمحرك له و ل متت لالأخالق املو�صوعية ب�صلة، 
وا�صتحوذت هذه الفكرة على احل�صارة الغربية واأ�صبحت »منطا« يتكرر مثلما مع »اجلوكر« وغريه من الأبطال الذين يتمثلون الفكرة 

امل�صادة للبطل التقليدي.

ملف كورونا 

احل�صارة الغربية توقفت منذ فرتة 
عن الإميان بفكرة البطل املثايل 

النبيل �صاحب الأخالق واملثل، 
وظهرت بها يف فرتة ما بعد احلداثة 

فكرة البطل- امل�صاد اأو البطل 
العك�صي

تتواكب اأزمة كورونا مع خمططات 
اأمريكية ملحا�صرة النموذج العربي 

م�صتغلة تناق�صات الأطراف به، 
وعدم وعيها بـ«اللحظة الآنية« 

واأهمية »التمف�صل« حولها، 
وت�صتهدف املخططات هذه املرة 

م�صر وال�صغط عليها لتمرير 
»�صفقة القرن«
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وكالت 

التقنيات  �سمحت  املثال،  �سبيل  على 
بالتوا�سل  الإنرتنت  مثل  الرقمية 
يف  العامل  يف  �سخ�ص  اأي  مع  فعلًيا 
وقد   .”In Real time" وقت  اأي 
التقدم  اأن  على  املنظرين  اتفق 
والنتقال  الت�سال،  تكنولوجيا  يف 
من   "post-Fordist  " منط  اإىل 
القت�سادي  وال�ستهالك  الإنتاج 
اإىل  املوؤدية  الرئي�سية  العوامل  هما 

ثم  ومن  امل�سافة  ان�سغاط 
يتعلق  العوملة. ففيما  ا�ست�رشاء 
اأ�سبح  الت�سال،  بتكنولوجيا 
العامل  يف  يتفاعلون  النا�ص 
الرقمي، عرب الأقمار ال�سناعية، 
وذلك  والنرتنت،  الهاتف،  اأو 
وفيما  الفقرية،  الدول  يف  حتى 
النتقال  فاإن  بالقت�ساد  يتعلق 
 "post-Fordist  " منط  اإىل 
الإنتاج  عن  البتعاد  اإىل  يُ�سري 
واحد،  مكان  يف  لل�سلع  ال�سخم 
فاأ�سبح لدينا ما ي�سمى امل�سنع 

يف  التحول  هذا  واقرتن  العاملي، 
ا. ال�ستهالك اأي�سً

امل�سافة  "ان�سغاط  م�سطلح  وي�سري 
هاريف  ديفيد  �ساغه  الذي  والوقت" 
الطريقة  اإىل  العوملة،  منظري  اأحد 
الأن�سطة  ت�رشيع  بها  يوؤدي  التي 
احلواجز  تدمري  اإىل  القت�سادية 
وامل�سافات املكانية. فريى هاريف اأن 
اأ�رشع من  راأ�ص املال يتحرك بوترية 
اأي وقت م�سى، حيث اإن اإنتاج وتداول 
ب�رشعات  يحدث  املال  راأ�ص  وتبادل 
متزايدة با�ستمرار، وخا�سة مب�ساعدة 
والنقل  الت�سالت  تكنولوجيا 
ت�ستغرقه  الذي  فالوقت  املتقدمة، 
اإىل  الإنتاج  من  لالنتقال  املوؤ�س�سات 
غري  يكون  يكاد  الربح  اإىل  التبادل 
الوقت  ان�سغاط  هو  وهذا  موجود، 
القت�سادي  الن�ساط  يف  وامل�سافة 

الذي هو القوة الدافعة للعوملة.
النتيجة الثانية لإلغاء امل�سافة والوقت 
اإنتاج وتداول وتبادل  –بجانب ت�سارع 
احلدود  اختفاء  هي  املال-  راأ�ص 
الدولة  قدرة  اختفاء  اأي  املادية، 
ال�سيطرة على حدودها  القومية على 
نف�سها  القومية  الدولة  واختفاء  بل 
الثقافات.  متعددة  دولة  حملها  لتحل 
ففي هذا ال�سدد راأى Castells اأننا 
 Network نعي�ص يف جمتمع �سبكي
بنيته  تتكون  والذي   Society
مدعومة  �سبكات  من  الجتماعية 
وتكنولوجيا  الدقيقة  بالإلكرتونيات 
والتي  والت�سالت  املعلومات 
نطاق  على  نف�سه  بن�رش  له  �سمحت 

وا�سع متجاوًزا العالقات والتنظيمات 
التقليدية،  الجتماعية  والتفاعالت 
ا احلدود املادية ب�سكل  متجاوًزا اأي�سً
ميكن الأ�سخا�ص من التفاعل يف ذات 
بحيث  امل�سافات.  اإلغاء  مع  الوقت، 
ال�سكل  هو  ال�سبكي  جمتمع  ي�سبح 
اجلديد للتنظيم الجتماعي يف ع�رش 
املجتمع  حمل  ليحل  املعلومات، 
املجتمع  هذا  ويتميز  ال�سناعي. 
مع  وللبقاء،  للتو�سع  وقابليته  مبرونته 
جمموعات  ي�سم  فهو  التمركز  عدم 

ذلك  ومع  الثقافات  متنوعة  كبرية 
يبقى قادًرا على التكيف، وتزداد فيه 

اأهمية املعلومات واملعرفة.
اأغلب  انت�سار فريو�ص كورونا يف  ومع 
تداعيات  وجود  لوحظ  العامل  دول 
قول  حد  اإىل  العوملة  على  خطرية 
البع�ص اإنه �سيق�سي عليها نتيجة قيام 
وقف  حدودها،  باإغالق  الدول  عديد 
حركات  ووقف  التجارية  التبادلت 
اأ�سبحت  بحيث  واإليها  منها  التنقل 
مبا  الدول،  من  غريها  عن  معزولة 
اإىل عودة امل�سافة والوقت كما  ي�سري 
ان�سغاطهما  مت  اأن  بعد  م�سبًقا  كانا 
وكذلك  التعبري،  �سح  اإن  اإلغاءهما  اأو 
عودة الدول القومية واحلدود املادية 
ذي  من  قوة  اأكرث  ب�سكل  اأخرى  مرة 
قبل. ومن هذا املنطلق �سيتم عر�ص 
انت�سار فريو�ص كورونا يف دول العامل، 
القت�سادية  الأبعاد  على  وتداعياته 

والجتماعية والثقافية للعوملة.

انت�شار كورونا:

كورونا  بفريو�ص  ي�سمى  ما  ي�ستمر 
يف  النت�سار.  يف   )19-COVID(
بالفعل  اأ�سيب  العامل،  اأنحاء  جميع 
اأكرث  وتويف  �سخ�ص   82000 من  اأكرث 
من 2800 منه )اعتباًرا من 27 فرباير 
ماليني  عزل  مت  ال�سني،  يف   .)2020
الأ�سخا�ص. ومنذ يناير، مت اإلغاء 200 
األف رحلة طريان على م�ستوى العامل 
يتم  را�سية.  احلاويات  �سفن  ومئات 
اإغالق املدار�ص يف اليابان )ثاين اأكرب 

نهاية مار�ص،  اآ�سيا( حتى  اقت�ساد يف 
وغريهم  م�رش  فرن�سا،  اإيطاليا،  ويف 
اأكرب  )ثالث  كوريا  العامل. يف  من دول 
اأحزمة  اأ�سبحت  اآ�سيا(،  يف  اقت�ساد 
حالة جمود  ال�رشكات يف  من  العديد 
ب�رشعة  امل�سابني  عدد  ويزداد 
حظر  هناك  مرة  لأول   .)1،596(
 50،000 لـ  واإيطاليا  اأوروبا  يف  جتول 
الأوروبية  للحدود  واإغالق  �سخ�ص 
يف  مر�سى  ا  اأي�سً هناك  كاملة. 
والوليات  واأ�سرتاليا  اجلنوبية  اأمريكا 
اإيران،  الأمريكية،  املتحدة 
من  وغريهم  فرن�سا  م�رش، 
من  الكثري  ومنعت  الدول. 
املتحدة  الوليات  مثل  الدول 
امل�سافرين  بالفعل  واأ�سرتاليا 
من ال�سني من دخول البالد يف 
ا�ستبعاد  يتم  كما  يناير.  نهاية 
الذين  والأ�سخا�ص  املواطنني 
يحملون ت�ساريح اإقامة دائمة. 
اإىل  يعودون  عندما  ذلك،  ومع 
اإىل  يذهبوا  اأن  عليهم  البالد، 
"احلجر ال�سحي الذاتي" ملدة 
اأ�سبوعني. تاأثرت اأكرث من 32 دولة يف 
الذي  بالفريو�ص  العامل  قارات  جميع 
اأنحاء  جميع  يف  النت�سار  يف  ي�ستمر 

العامل.

البعد القت�شادي: 
تراجع القت�شاد العاملي 

وحتول منط النتاج:

التي  القت�ساد  عوملة  مع 
جدار  �سقوط  بعد  بداأت 
كان   ،1989 عام  يف  برلني 
عاملي  تق�سيم  هناك 
لالنتاج  معني  ومنط  للعمل 
وفيه   "post-Fordist  "
العاملية  ال�رشكات  تقوم 

بانتاج ال�سلع يف اأكرث من دولة، بحيث 
يتم �رشاء اخلامات من منبعها الأ�سلي 
ت�سنيعها  ويتم  الأ�سعار،  باأرخ�ص 
واأ�سواق  رخي�سة  عمالة  يوجد  حيث 
�سال�سل  وتتحرك  كبرية،  ا�ستهالكية 
التوريد عرب القارات يف فرتات متقاربة 
للغاية - "ان�سغاط الوقت وامل�سافة". 
ال�سيارة  حتتوي  املثال،  �سبيل  على 
العادية حالًيا على قطع غيار من 35 
جميع  يف  تركيبها  يتم  خمتلفة  دولة 
نف�سه  ال�سيء  وينطبق  العامل،  اأنحاء 
التي ت�سرتيها يف م�رش  على الهواتف 
على  حًدا   15 عربت  تكون  قد  التي 
الو�سع  هذا  �رشائها.  وقت  يف  الأقل 
اإىل وجود ترابط كبري بني دول العامل 
يف  اختناقات  حدثت  فاإذا  اقت�سادًيا، 
والذي  الدول  جميع  تتاأثر  دولة،  اأي 
اأدى  ما  هذا  الدومينو.  بتاأثري  يُعرف 
ب�سبب  العاملي  القت�ساد  تعرث  اإىل 
ال�سني  يف  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
ب�سكل اأ�سا�سي. على �سبيل املثال كان 
اإيطاليا  يف  كورونا  فريو�ص  لنت�سار 
اآثاًرا  اقت�سادًيا-  الدول  اأهم  –اإحدى 
ا  اأي�سً ولكن  لي�ص فقط عليها  خطرية 
اأو�سكت  فقد  الأملانية،  لل�رشكات 
على  اأثر  مبا  الإفال�ص  على  اإيطاليا 
لديها  اأملانية  �رشكة   1500 من  اأكرث 

فروع فيها.
تنبوؤات  ظهرت  ال�سدد،  هذا  ويف 
�سيعاين  العاملي  القت�ساد  باأن  عدة 
انت�سار  جراء  يف  ج�سيمة  اأ�رشار  من 

بداية  ففي  احلايل.  كورونا  فريو�ص 
العام، بدا القت�ساد العاملي يف حالة 
جيدة، وتوقع �سندوق النقد الدويل يف 
العاملي  النمو  بانتعا�ص  يناير  مطلع 
  19-Covidتف�سي ولكن   2020 لعام 
قد غريرّ كل هذا. ففي ال�سني، نتيجة 
�سمن  القت�سادي  الن�ساط  تعطيل 
الفريو�ص، اخف�ص  اإجراءات مكافحة 
النمو  معدل  دون  ما  اإىل  النمو  معدل 
البالغ   ،2019 املا�سي  للعام  الر�سمي 
الأخري  الجتماع  وخالل   .٪6.1
الع�رشين،  جمموعة  مالية  لوزراء 
توقعاته  الدويل  النقد  �سندوق  راجع 
املائة  يف   5.6 اإىل  ال�سني  يف  للنمو 
اأدنى  للعام احلايل  و�سيكون هذا هو 

م�ستوى منذ عام 1990.
ب�سكل  يعتمد  العاملي  القت�ساد  ولأن 
وقت  اأي  من  اأكرث  ال�سني  على  اأكرب 
م�سى، ميكن اأن يتباطاأ النمو العاملي 
كانت  كبري. ففي عام 2003،  اإىل حد 
املائة  يف   4 بن�سبة  ت�ساهم  ال�سني 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  فقط 
ت�ساهم  اأ�سبحت  اليوم،  اأما  العاملي، 
املائة   يف   17 بلغت  بن�سبة  منفردة 
بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ال�سطرابات 
مكان  يف  الإنتاج  �ستقو�ص  ال�سني  يف 
التوريد  �سال�سل  العديد من  لأن  اآخر 

ومن  ال�سني.  مع  تتقارب  العاملية 
املرجح اأن يكون م�سدرو ال�سلع - مبا 
يف  البلدان  ومعظم  اأ�سرتاليا  ذلك  يف 
وال�رشق  الالتينية  واأمريكا  اأفريقيا 
لأن  ت�رشًرا  الأكرث  هم   - الأو�سط 
يعني  ل  هذا  لهم،  عميل  اأكرب  ال�سني 
اأن ال�رشر �سيقع عليهم فقط، بل على 
املهمني.  التجاريني  ال�رشكاء  جميع 
كما اأن الدول امل�سابة بالفريو�ص مثل 
الوليات  اإيطاليا،  فرن�سا،بريطانيا، 
تراجع  الالتي  وغريهم  املتحدة، 
منوهم اقت�سادًيا �سيوؤثرون على باقي 

ومن  ال�سني.  اأثرت  كما  الدول 
النقل  اأن ترتفع تكاليف  املرجح 
عرب  التجارة  انخفا�ص  بجانب 
اإىل انهيار  احلدود مبا قد يوؤدي 
وبالتبعية  العاملي  القت�ساد 
القت�سادي  بعدها  يف  العوملة 
الذي  اخلطر  احتواء  يتم  مل  اإذا 

ي�سكله فريو�ص كورونا.
�ستدفع  املتحملة  الأ�رشار  هذه 
ال�رشكات اإىل تغيري منط النتاج 
الوطني  النتاج  وا�ستبدال 
بحيث  العاملي  بالنتاج  املحلي 

القت�ساد  عن  ا�ستقاللية  اأكرث  ت�سبح 
�ستقوم  اأخرى،  بعبارة  العاملي. 
املنتجات  لت�سنيع  اجلغرايف  بالرتكيز 
دولتها  اإىل  الإنتاج  اإعادة م�سانع  عرب 
الوطنية مبا يق�سي على فكرة امل�سنع 
العاملي ويك�رش �سال�سل التوريد. هذا 
يوؤثر ب�سكل اأكرب على الدول ال�سناعية 

الكربى حيث �سيعود الإنتاج ال�سناعي 
ب�سكل متزايد اإليها بعد اأن كانت تنتج 
خارج حدودها يف الدول النامية، كما 
من  للحد  بدائل  خلق  عليها  �سيتعني 
الإنتاج بعد  التبعية مبا �سريفع تكلفة 
اأن كانت قليلة بف�سل امل�سنع العاملي 
مبا قد يدفعها اإىل خف�ص الإنتاج ومن 

ثم �سيرتاجع منوها اقت�سادًيا.

البعد الجتماعي الثقايف: 
عودة احلدود املادية واإلغاء 

الفعاليات

و�رشعة  حرية  هما  العوملة  ركيزتا 
التي  والب�سائع  النا�ص  انتقال 
نتيجة  مت�سارع  ب�سكل  ازدادت 
الذي  الهائل  التكنولوجي  التقدم 
جعل العامل كله قرية واحدة، وجعل 
جمتمع  يف  اأفراًدا  اأجمع  �سكانه 
العوملة  منظري  عليه  اأطلق  واحد 
اختفت  الذي  ال�سبكي"  "املجتمع 
ولكن  للدول.  املادية  احلدود  فيه 
انت�سار فريو�ص كورونا ب�سبب حرية 
احلكومات  اأجرب  النتقال  و�رشعة 
حدودها  على  ال�سيطرة  على 
الأجانب.  وجه  يف  معابرها  واإغالق 
ال�سمالية  كوريا  اأغلقت  ما  ف�رشعان 
جمهورية  مع  حدودهما  ورو�سيا 
فريو�ص  انت�سار  بعد  ال�سعبية  ال�سني 
اأن  املفارقات،  ومن  فيها  كورونا 
ال�سني  اأ�سدقاء  اأقرب  من  الثنني 
اليابان  مثل  دول  وقامت  الدوليني. 
و�سنغافورة  ونيوزيلندا  واأ�سرتاليا 
بفر�ص  املتحدة  والوليات  واإيطاليا 

قيوًدا على ال�سفر.
ومع تفاقم عدد امل�سابني بالفريو�ص 
الدول،  من  كثري  يف  انت�ساره  وت�سارع 
منها  النتقال  منع  اإىل  الدول  اجتهت 

فاأعلن  حدودها.  واأغلقت  واإليها 
الحتاد الأوروبي عن اإجراءات جديدة 
داخل  احلدود  بني  احلركة  من  للحد 
ينتقل  كان  اأن  بعد  الأوروبي  الحتاد 
الحتاد  داخل  دولة  اأي  اإىل  املواطن 
�ست�ستمر  مبدئية  قيود  مع  بحرية، 

التي  رو�سيا،  واأعلنت  يوًما.   30 ملدة 
ت�سرتك يف حدودها مع دول خمتلفة 
يف الحتاد الأوروبي، اإغالقها للحدود 
ا مع ال�سني واإيران وبولندا واألغت  اأي�سً
�سهر  حتى  الدولية  الرحالت  جميع 
عن  املتحدة  اململكة  واأعلنت  ماي، 
املزيد من القيود على ال�سفر، وكذلك 
اإغالق  عمليات  وا�ستمرت  كندا  
احلدود عرب اأمريكا الالتينية ومنطقة 
اإجراءات  �سمن  الكاريبي  بحر 
فاأعلنت  الفريو�ص،  انت�سار  مكافحة 
الربازيل  مع  التن�سيق  بعد  كولومبيا 
من  الأجانب  منع  والإكوادور  وبريو 
مغادرة  من  املواطنني  ومنع  الدخول 
 30 وحتى  مار�ص   17 من  بدًءا  البالد 
الكويت،  بنجالدي�ص،  وقامت  ماي 
تركمن�ستان،  بوتان،  عمان،  قطر، 
من  امل�سافرين  دخول  بحظر 
اليابان،  وحظرت  الأوروبي،  الحتاد 
طاجيك�ستان، جزر املالديف، اأنتيغوا 
ومونت�سريات،  البهاما  وجزر  وبربودا 
غرينادين،  وجزر  فن�سنت  �سانت 
وموري�سيو�ص  والكونغو  اأنغول 
و�سي�سيل دخول امل�سافرين من ال�سني 
باك�ستان  واأغلقت  واإيطاليا.  واإيران 
بع�ص  وفر�ست  حدودها،  من  اأجزاء 
الدول الأفريقية مثل اإثيوبيا، اأوغندا، 
الكونغو  جمهورية  بوت�سوانا،  بنني، 
موزامبيق،  رواندا،  الدميقراطية، 
ال�سحي  اإيريرتيا احلجر  القمر،  جزر 
على امل�سافرين الذين كانوا يف الدول 

املت�رشرة 
اإغالق احلدود  مل يقت�رش الأمر على 
الريا�سية  الفعاليات  واإلغاء  بل 
فعلى  واملحلية.  العاملية  والثقافية 
مثل  دول  قامت  املحلي  ال�سعيد 
الثقافية  الأن�سطة  بحظر  فرن�سا 
فتم  الكبرية،  والتجمعات  والريا�سية 
يف  اللوفر  متحف  اإغالق 
باري�ص ومتحف الفن احلديث 
اأوقفت  والتي  نيويورك  يف 
وعر�ص  م�رشحية   31 عر�ص 
واألغت  �سهر،  ملدة  مو�سيقي 
الأحداث  واإيران  اإيطاليا 
ال�سعيد  وعلى  الريا�سية. 
من  العديد  اإلغاء  مت  الدويل 
واإغالق  ال�سياحة  رحالت 
بجانب  الأثرية  املناطق 
الريا�سية  الفعاليات  تاأجيل 
بتاأجيل  الفيفا  فقامت 
لعام  العامل  لأ�ص  الآ�سيوية  الت�سفيات 
2022. كما مت تعليق بطولت الدوري 
حلبة  تعليق  ومت  اأوروبا،  يف  الرائدة 
 ، اأ�سابيع  �ستة  ملدة  للرجال  التن�ص 

واأغلقت NHL يف اأمريكا ال�سمالية 

تقدير موقف

تداعيات"كورونا" ..هليق�ضيالفريو�سعلىالعوملة؟
ركزت عديد النظريات الجتماعية على العوملة كتحول وا�شح يف الأبعاد املكانية والزمنية للحياة الجتماعية. وب�شكل اأكرث 

حتديًدا، يجادل املنظرون الجتماعيون باأن �شرعة احلياة الجتماعية على مدى العقود القليلة املا�شية قد ازدادت اإىل حد كبري 
بحيث اأ�شبحت امل�شافة الجتماعية "م�شغوطة" اأو ملغية، كما راأى روبرت�شون الذي عرف العوملة باأنها ان�شغاط العامل.

مل يقت�شر الأمر على اإغالق 
احلدود بل واإلغاء الفعاليات 
الريا�شية والثقافية العاملية 

واملحلية. فعلى ال�شعيد املحلي 
قامت دول مثل فرن�شا بحظر 

الأن�شطة الثقافية والريا�شية 
والتجمعات الكبرية

وقد اتفق املنظرين على 
اأن التقدم يف تكنولوجيا 

الت�شال، والنتقال اإىل منط 
الإنتاج  " post-Fordist" من 
وال�شتهالك القت�شادي هما 

العوامل الرئي�شية املوؤدية 
اإىل ان�شغاط امل�شافة ومن ثم 

ا�شت�شراء العوملة

مع عوملة القت�شاد التي بداأت 
بعد �شقوط جدار برلني يف عام 
1989، كان هناك تق�شيم عاملي 

للعمل ومنط معني لالنتاج " 
تقوم  post-Fordist" وفيه 

ال�شركات العاملية بانتاج ال�شلع 
يف اأكرث من دولة
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ب�شري احلامدي /احلوار 
املتمدن

نهاية  �أزمات  �أنتجت  لقد 
�أ�شكاال  ع�رش  �لتا�شع  �لقرن 
�ل�شيا�شي  �لتنظيم  من 
�ملتنوعة و�ملتعددة  و�لنقابي 
د�خلها  من  �نخرطت  �لتي 
مرير  �رش�ع  يف  �جلماهري 
�لر�أ�شمايل  �لنظام  الإ�شقاط 
كبرية  �أ�شو�طا  وتقدمت 
وقامت  �شّده  �ل�رش�ع  يف 
وثور�ت  بانتفا�شات 
عمال  �نتفا�شة  من  عديدة 
 1905 ثورة  �إىل   Chicago
ثورة  �إىل  رو�شيا  يف  و1917 
�ملجال�س يف �أملانيا �إىل �لثورة 
�ل�شني  يف  و�لثورة  �الإ�شبانية 
وثور�ت كثرية �أخرى يف �أقاليم 
كلها  �أنها  �إال  كثرية  وبلد�ن 

�لف�شل  على  �نتهت 
ب�شبب  �إما  و�النهيار 
�لذ�تي  �شعفها 
مثلما  و�نح�شارها 
�ملجال�س  لثورة  وقع 
بفعل  �أو  �أملانيا  يف 
هيمنة �لبريوقر�طيات 
�شعدت  �لتي  �حلزبية 
�إىل �ل�شلطة يف �أعقاب 
و�أجلمت  �لثور�ت  هذه 

�لطبقات �لقائمة بها وقمعتها 
�لثورية  �ل�شريورة  �أوقفت  و 
�الأجهزة  ل�شلطة  و�أخ�شعتها 
حتولت  �لتي  �لبريوقر�طية 

�إليها هذه �الأحز�ب.

تراكم نحو ت�شكل كتلة 
جماهريية عاملية

�الأو�شاع عموما �ليوم تختلف 
�الأم�س  �أو�شاع  عن  كثري� 
�مل�شحوقة  �لطبقات  و�أو�شاع 
�أغلبية  من  �ملكونة  �ليوم 
للخد�مة  �إ�شافة  متلك  ال 
و�ملهاجرين  و�ملعطلني 
من  و��شع  وطيف  و�ل�شباب 
�ملفقرة  �ل�شغرية  �لربجو�زية 
�أو�شاع تر�كم نحو ت�شكل كتلة 
مل  و��شعة  عاملية  جماهريية 
حتت  �لعي�س  مبقدورها  يعد 
نظام  وحو�س  �رشوط  نري 
وموؤ�ش�شاتهم  �ملال  ر�أ�س 
طريقها  يف  كتلة  �ملعوملة. 
حتررها  �رشوط  لوعي 
للت�شنيفات  تخ�شع  ال  �لذ�تي 
�لكال�شيكية  �ملدر�شية 

�إلخ(  و�شط...  ميني  )ي�شار 
�الأيديولوجية  للت�شنيفات  وال 
)�شيوعي ـ ��شرت�كي ـ حترري ـ 
قوميـ  �أناركيـ  �إ�شالمي( كتلة 
باأنها  �شوى  تعريفها  ميكن  ال 
�لنظام  عن  م�شتقلة  �أغلبية 
ومعار�شاته  وموؤ�ش�شاته 
وعن  و�الإ�شالحية  �للرب�لية 
�حلزبية  �لبريوقر�طيات 
تاريخيا  �ملفل�شة  و�لنقابية 
متثيل  لنف�شها  تن�شب  �لتي 

جماهري �لعمال و�ملفقرين.
لقد ر�أينا ذلك يف 17 دي�شمرب 
جانفي   25 ويف  تون�س  يف 
�شوريا  يف  وكذلك  م�رش  يف 
�الأوىل  �الأيام  يف  �ليمن  ويف 
�النقالب  يقع  �أن  قبل  للثورة 
حلماية  توجيهها  ويتم  عليها 
و��شتمر�ر  �ملهيمنة  �لطبقات 
لقد  �لديكتاتورية.  �أنظمتها 

�ليونان  يف  �أي�شا  ذلك  ر�أينا 
وقد  �أمريكا  ويف  �إ�شبانيا  ويف 
�لكتلة  نف�س  �شاهدنا  كنا 
�لطبقية يف �ل�رش�ع يف فرن�شا 
حركة  عرب  �ملنق�شية  �ل�شنة 

.les gilets jaunes
حلقات  �أن  للبع�س  يخيل  قد 
�لثورية  �ل�شريورة  هذه 
متقطعة  تظل  قد  �ملتقطعة 
وتنتهي  تتفكك  رمبا  �أو 
�حلقيقة  يف  هو  �لو�قع  ولكن 
فالكمون  متاما  ذلك  عك�س 
تعرث�ت  مرده  و�النكما�س 
تعرث�ت  وهي  �أكرث  ال  �لوالدة 
عميقة بحكم �لهيمنة �ل�شديدة 
�لكبرية  و�لقدرة  �ملال  لر�أ�س 
�أ�شكال  جتديد  على  له  �لتي 
�لهيكلية  �الأزمة  برغم  هيمنه 
من  �أنظمته  كل  عليها  �لتي 
�إىل  �القت�شادية  �ملوؤ�ش�شة 
�لتي  �حلكامة  و�أمناط  �لدولة 
و�لتي  مرة  كل  �إليها  يلجاأ 
�إىل  عطبها  كل  �أخرجت 
�لتي  �الأزمة  �ليوم  �ل�شطح 

فجرها فريو�س كورونا.

اأعطاب النظام اإىل ال�شطح

�الأزمة  هذه  �أخرجت  لقد 
�إىل  �لنظام  هذ�  �أعطاب  كل 
�لر�أ�شمايل  فالنظام  �ل�شطح. 
على  هيكليا  عاجز�  �شار 
�لبعيد  �لتخطيط على �ملدى 
خمططاته  كل  �نتهت  لقد 
�لبعيد  �ملدى  على  �ملبنية 
�إىل  �الأخرية  �شنة  �ل�شبعني  يف 
�لريغانية  �نهارت  لقد  �لف�شل 
و�شيا�شات  و�لتات�رشية 
وطاأة  �لفو�شى �خلالقة حتت 
و�نتهت  نف�شها  تناق�شاتها 
�خلم�س  جمتمع  ��شرت�تيجية 
�لكو�رث  �إنتاج  �إىل  �ملرفه 
�إىل  �أدت  و  مكان  كل  يف 
يعد  مل  جد�  مكلفة  هيمنة 
حتمل  �ملال  ر�أ�س  مبقدور 
�أو  �لعامل  فحر��شة  �أعبائها 

مليار�ت   6 حر��شة  باالأحرى 
مل  �ملفقرين  �لب�رش  من 
تتطلب  و�شارت  ممكنة  تعد 
�ملال  لر�أ�س  طاقة  ال  نفقات 
على حتملها و�ال�شتمر�ر فيها 
بديلة  ��شرت�تيجية  من  والبد 
ميكن  كيف  ولكن  كفة  �أقل 
موجة  �إثارة  دون  متريرها 
تلحم  �أن  جديدة ميكن  ثورية 
�ل�شل�شلة  حلقات  جديد  من 

�لثورية �ملتقطعة ؟
متعلقة  �مل�شكلة  تعد  مل 
كان  كما  وحده  بالت�شخم 
�الأمر يف �شنة 1929 �أي مل تعد 
�مل�شكلة منح�رشة يف �ملظهر 
لقد  �نتعا�س(  ك�شاد  )ت�شخم 
لقد  �لنظام  قلب  �إىل  تعدت 
�رشبت �مل�شكلة �ليوم �لنظام 
�لتي  �لهيمنة  و�أ�شكال  نف�شه 
�الأرباح  على  يح�شل  عربها 
حر��شة  وظيفة  بها  وميار�س 
�لعامل وتاأجيل مفعول فريو�س 
على  و�ل�شيطرة  �لثورة 
وتاأجيلها  �نت�شاره  �إمكانيات 
�إىل  خماطره  تقليل  بهدف 

�أق�شى حّد.

�الأمر  هذ�  �أن  �لقول  ميكن 
للخم�س  �ل�شاغل  �ل�شغل  كان 
�ل�شنو�ت  طيلة  �ملرفه 
�الأخرية  �لع�رش 
�نفجار  منذ  �أو 
يف  �ملالية  �الأزمة 
�لواليات �ملتحدة 
�شنة  �الأمريكية 
و�لتي   2008
�شملت فيما بعد 
و  �لبلد�ن  �أغلب 
�نهيار  �إىل  �أدت 
يف  بنكاً   19
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 

وحدها.

ذئاب ال�شوق

ذئاب  �الأزمة  دفعت هذه  لقد 
�إيجاد  يف  �لتفكري  �إىل  �ل�شوق 
حلول تبعث �حلياة من جديد 

�جلثة  يف 
ملتعفنة  �
مل  �لتي 
�حلياة  تفارق 
ولي�س  بعد 
و�أ�شلم  �أ�شمن 
من  لرعاتها 
�مل�شكل  خلق 
حله  �بتد�ع  ثم 

�لو�شع  و��شتثمار 
ومن  ذلك  عن  �شينتج  �لذي 
�لهرم  زو�يا  حتريك  هناك 
�أمنت  فيبدو  مظهره  لتغيري 
�لتما�شك.  على  قدرة  و�أكرث 
عميقا  �مل�شكل  كان  وكلما 
ومت�شعا وي�رشب يف كل مكان 
ومي�س كل مناحي حياة �لنا�س 
نتائج  ��شتثمار  كان  كلما 

خملفاته �أي�رش و�أ�شمن.
من هنا ميكن فهم ملاذ� كان 
البد من كارثة كبرية ومن هنا 
كان يجب �لبحث يف ملاذ� فعل 
وباء كرونا كل ما فعل ومن هنا 
�الأزمة  عنا�رش  تفكيك  يجب 
�لتي  �لنتائج  لفهم  �حلالية 
�شتوؤدي �إليها وكيف �شي�شتثمر 
�ل�شوق  ذئاب  �ملرفه  �خلم�س 
نظامهم  لرتميم  �الأزمة  هذه 
من  فيه  �لروح  بعث  وحماولة 
�ل�شوق  ذئاب  يهتم  لن  جديد. 
كورونا  فريو�س  �شيخلفه  مبا 
يف  �شحايا  ومن  �أمو�ت  من 
بل  م�شطهديهم  �شفوف 
�شين�شب  �هتمامهم  كل  �إن 
�أنظمتهم  تخلي�س  على 
�أعطابها  من  تهّرمت  �لتي 
�لعالقة  و�ل�شو�ئب  و�لزو�ئد 
فيها. �شيهتمون قبل كل �شيء 
بالتخل�س من كل ما هو و�شيط 

موؤ�ش�شات  �الأنظمة  هذه  يف 
 ( عمومية  �أنظمة  �شغرى 
بنوك تعليم �شحة بنى �أ�شا�شية 
حمائية  �شيا�شات  خدمات( 
... �إلخ. �شيفر�شون مركزة ال 
حدود لها �أي�شا لكل �الأن�شطة 
�حليتان  �شتبتلع  �القت�شادية 
�الأ�شغر  �حليتان  �لكبرية 

ال  عامليا  �قت�شاد�  و�شن�شهد 
للو�شاطة  هام�س  �أي  يرتك 
�شحايا  ذلك  و�شيخلف 
�لطبقة  د�خل  باملاليني 
�أغلب  �شتنهار  �لتي  �لو�شطى 
�أغلب  وتتال�شى  ��شتثمار�تها 
وتتدحرج  �لربحية  �أن�شطها 
�ملفقرة  �الأغلبية  �إىل م�شاف 
�لتي ال متلك غري قوة عملها 
�لقاع  ناهيك عن �شحاياه يف 

�لطبقي �ملظلم �ل�شا�شع.

الأو�شاع يف روما القدمية
�شتتحول �أغلب �الأن�شطة ذ�ت 
م�شتوى  وعلى  �ملردودية 
�لكبار  �ل�شوق  لذئاب  عاملي 
بعد  عن  �لتعليم  �شيكون 
�شتتكون  كذلك  كبري  ومبقابل 
�خلدمات  كل  وتكون  �ل�شحة 
بيدهم بيد �ل�رشكات �لعمالقة 
ماذ�  مرة  الأول  رمبا  �شن�شهد 

»عوملة  بالتحديد  تعني 
متوح�شة«.

�شتتحول �الأغلبية �أكرث فاأكرث 
�ملرفه  �خلم�س  على  عبئا 
كانت  مبا  ذلك  و�شيذكرنا 
روما  يف  �الأو�شاع  عليه 
�لقدمية و�لعبء �لذي �شكله 
عبيدها عليها و�لثابت �أننا يف 

بد�ية طور جديد من �ل�رش�ع 
�ملال  ر�أ�س  نظام  �شد 
�شتكون  �رش�ع  وموؤ�ش�شاته 
وجها  �حلرب  �لبارزة  �شمته 
�لدماء  م�شا�شي  �شد  لوجه 
�ملعوملة.  وموؤ�ش�شاتهم 
�ل�شل�شلة  ماز�لت  ولئن  ولكن 
ومل  �حللقات  متقطعة 
�ملتانة  حيث  من  بعد  تبلغ 
طبيعي  �الأمر  فاإن  و�لتو�شع 
�لقوى  نظر� الختالل ميز�ن 
ل�شالح ر�أ�س �ملال و�أجهزته 
ونظر� الأن �مل�شار يف بد�يته 
�شيء  ال  �أن  �ملوؤكد  ولكن 
بالن�شبة  حاله  على  �شي�شتمر 
الأغلبية مل يعد لها ما تخ�رش 
وكل �الأو�شاع تر�كم يف �جتاه 
و�شع  يف  �أو�شاعها  �حتد�د 
عاجز�  �ملال  ر�أ�س  �شارفيه 
عن تقدمي �أي تنازالت ميكن 
�لطبقي  �حلريق  تطفئ  �أن 

وتوؤجله لع�رشيات.
ميكن لنظام ر�أ�س �ملال 
�إنتاج  يف  ي�شتمر  �أن 
و�خلروج  �الأزمات 
�أزمة  باإنتاج  �أزمة  من 
ال  ولكن  منها  �أعمق 
مطلق  ويف  ميكنه 
�الأربعة  منع  �الأحو�ل 
�لثورة  من  �أخما�س 
�شورط  تغيري  ومن 
حياتهم لالأف�شل فكل �ل�شبل 
وقد  �أمامهم  من�شّدة  �شارت 
�شيا�شات حت�شني  كل  ف�شلت 
)�الإ�شالحية(  �لقائم  �لو�شع 
بالن�شبة لهم ومل يبق �أمامهم 
�شوى �ملقاومة و�لثورة لقلب 
�الأمور جميعا من �أجل فر�س 

حق �لبقاء على قيد �حلياة.

من الوا�شح اأن التغيري الهيكلي الذي عرفه القت�شاد العاملي يف اخلم�شني �شنة الأخرية وتركز الرثوة بيد %1 من �شكانه وانهيار مقولت 
الرفاه والرعاية الجتماعية وامل�شاواة وانحدار م�شتوى عي�س الأغلبية وارتفاع ن�شب التفقري والبطالة ـ وهو و�شع يذكر بالو�شع الذي 

عرفه العامل يف الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�شر والذي اأدى اإىل ظهور عديد احلركات الثورية وعديد النتفا�شات والثورات يف كل 
اأنحاء العامل ـ هو الذي اأنتج حالة الغ�شب العارمة لدى الطبقات امل�شطهدة التي بداأت تعرب عن نف�شها يف �شكل احتجاجات وع�شيانات 

وانتفا�شات يف كل العامل يف الع�شريات الأخرية.

روؤية خا�شة

 coronavirus ملاذا ن�سر ذئاب ال�سوق
ون مل�ستقبل الب�سرية؟ وماذا ُيِعُدّ

ملف كورونا 

لقد دفعت هذه الأزمة ذئاب ال�شوق اإىل التفكري يف اإيجاد 
حلول تبعث احلياة من جديد يف اجلثة املتعفنة التي مل 
تفارق احلياة بعد ولي�س اأ�شمن واأ�شلم لرعاتها من خلق 

امل�شكل ثم ابتداع حله وا�شتثمار الو�شع الذي �شينتج عن 
ذلك ومن هناك حتريك زوايا الهرم لتغيري مظهره فيبدو 

اأمنت واأكرث قدرة على التما�شك

لقد اأنتجت اأزمات نهاية القرن التا�شع ع�شر 
اأ�شكال من التنظيم ال�شيا�شي والنقابي املتنوعة 

واملتعددة التي انخرطت من داخلها اجلماهري يف 
�شراع مرير لإ�شقاط النظام الراأ�شمايل وتقدمت 

اأ�شواطا كبرية يف ال�شراع �شّده وقامت بانتفا�شات 
وثورات عديدة
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 مل نعد نرتقي اإىل م�ستوى التفكري 
الذي خلقنا من اأجله، فكلنا يحمل 
تعيدنا  قد  ف�ساد  �رشارة  بداخله 
اإىل ما مل نكن نتوقعه من تخلف 
و�سياع، و�سط زخم دويل تت�سارع 
واالخرتاعات  التطورات  فيه 
ب�سكل  اال�ستك�سافات  وتتقدمها 
نقل  مل  اإن  باآالف  ي�سحبنا 
نقطة  اإىل  الكيلومرتات  مباليني 
وكاأنه  الوراء  لنعتنق  البداية، 
فغرقنا  علينا،  حمتوما  م�سريا 
يف خالفاتنا ال�سيا�سية التي يحبذ 
الفقهاء اأن ي�سمونها بال�سيا�سوية، 
وال  اأخالقي  لي�س  اأ�سا�سها.  الأن 
اأ�سا�سها  بل  بال�رشورة،  �سيا�سي 
قد  التي  واملاديات  امل�سلحة 
بال�سيطرة  ممار�سيها  على  تعود 
حمور  اليوم   هي  التي  وال�سلطة 
والتغريات  التحركات  كل 
وال�رشاعات يف وطننا، وحتى يف 

االأعالم التي ت�سبهنا.

 فبعد اأن نهبت اأيادي الع�سابة كل 
ذخائر البالد من احتياطي �رشف 
مل�سلحتها  و�سفقات  واأموال 
ي�ستفيد  اأن  دون  جدا،  اخلا�سة 
من  اأمره  على  املغلوب  ال�سعب 
اأدين حقوقه، هاهو القدر ي�سيف 
االأخرية، بظهور فريو�س  مل�ساته 
بع�سوائية  ي�رشب  بيولوجي 
ب�سبب  حما�رشته،  اإمكانية  دون 
ا�ستنزاف  من  الع�سابة  ماخلفته 
للرثوات وخراب يف منظومة هي 
االأهم من كل املنظومات يف حياة 
فماذا  ال�سحة…   الب�رشية وهي 
حقق ال�سابقون يف هذا القطاع ؟ 
اأيعقل اأن جند اليوم م�ست�سفياتنا 
اال�ست�سفاء،  اإمكانيات  اأدنى  دون 
حتى تخرج طبيبة  على املن�سات 
جوارحها  وبكل  االلكرتونية 
لرئي�س  وباكية  م�ستنجدة 
اجلمهورية اأن يتدخل م�رشعا من 
فران�س  املر�سى يف  اإنقاذ   اأجل 

يتوفر  ال  والذي  بالبليدة  فانون 
؟  التداوي  اأ�سا�سيات  اأدنى  على 
اليوم  اأنف�سنا  جند  اأن  يعقل  هل 
اأن  ميكن  ما  لكل  انعدام  اأمام  
املوت  من  االإن�سان  ينق�س 
كانت  التي  املاليري  بعد  االأكيد؟ 
والتي  الطبيعية  ثرواتنا  حتققها 
كما  والف�ساد  الطمع  نار  اأكلتها 
ذهبت  فاأين   اله�سيم  النار  ياأكل 
ال�سنوات  طيلة  ال�سعب  اأموال 

املا�سية؟  ماذا فعلو بها؟ 
انهزم  اليوم  جيدا…اأن  فلنتذكر 
وتراجعت  الكورونا  اأمام  البرتول 
اأ�سعاره الأق�سى الدرجات، را�سما 
اأمامنا قدرا غريبا قد نعي�سه يف 
اأيام قليلة قادمة،  قدرا �سيحا�سبنا 
على ما فعلته بنا  اأنانيتنا، وكيف 
وجهتنا  البرتول  من   جعلنا 
الوحيدة ومل نفكر اأبدا باأن االأيام 
قد تفاجئنا بزلزال يقلب علينا كل 
املوازين ويجعلنا نفكر يف بدائل 

بعد فوات االأوان،  بدائل اأم حلول 
عليها،؟  اعتدنا  كالتي  ترقيعية 
حلوال  عند  وقفنا  اإن  حتى  و 
ناجعة  فلن  حتدث ولن تتج�سد 
بالب�ساطة التي يعتقدها جميعنا، 
اأدخرناه من  اإننا �سندفع ثمن ما 
بحبوحة طيلة �سنوات م�ست دون 
الدول  حترتمه  اقت�سادا  نبني  اأن 
م�ست�سفيات  نحقق  اأن  دون   ،
دون  اإن�سانياتنا،  مدى  عن  تعرب 
وجامعات   معاهد  ن�سيد  اأن 
اإىل  احلاجة  من  حتررنا  علمية 
اأن   دون  اأوقاتنا،  اأحرج  االآخر يف 
م�ستوى  يف  للدواء  م�سانع   نبني 
اجلزائري،  االإن�سان  طموحات 
التهمي�س  عانى  طاملا  ال  الذي 
يعيله  من  يجد  اأن  دون  والداء 
�سن�سطر  الرعاية،   اأو  بالدواء، 
وال خيارا اآخرا  اأمامنا، اأن نعيد 
جديد  لتخطيط  احل�سابات  كل 

خمالفا متاما عما اأعتدنا عليه.
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باإ�ضراف وزيرة الت�ضامن رفقة وزير 
الربيد

انطالق عملية مرافقة 
وتاأطري للم�سنني 

مبراكز الربيد  
واالأ�رشة  الوطني  الت�سامن  وزيرة  ت�رشف 
الربيد  وزير  رفقة  املراأة  وق�سايا 
و  والال�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سالت 
اليوم  اجلزائريني،  االأطباء  عمادة  ورئي�س 
من مركز الربيد بالدار البي�ساء بالعا�سمة 
عملية  انطالق  على  زواال،   )12:30( على 
الربيد  مبراكز  للم�سنني  وتاأطري  مرافقة 
من طرف م�سالح اخلاليا اجلوارية التابعة 
لوزارة الت�سامن الوطني )اخللية اجلوارية 
وخمت�س  ونف�ساين  طبيب  من  متكونة 
اجتماعي وم�ساعدين( بغية  ت�سهيل تلقي 
وتوفري  ومنحهم،  لرواتبهم  الفئات  هذه 

اأجواء تنظيمية و�سحية اآمنة.

البليدة

توقيف ثالثة اأ�سخا�س
 بتهمة املتاجرة 

باملخدرات
لوالية  الوطني  الدرك  م�سالح  اأوقفت 
حيازة  بتهمة  اأ�سخا�س  ثالثة  البليدة 
واملتاجرة باملخدرات، ح�سبما جاء اأم�س 
االأحد يف بيان لهذه  الهيئة االأمنية واأو�سح 
وردت  ملعلومات  تبعا  اأنه  البيان  ذات 
للف�سيلة ال�ساد�سة لالأمن والتدخل للدرك 
بوجود  تفيد  )�رشق(،  باالأربعاء  الوطني 
املخدرات  برتويج  يقومون  ا�سخا�س 
مراقبة  نقطة  و�سع  مت  �سيارة،  منت  على 
متنها  على  كان  التي  املركبة  وتوقيف 

ثالثة اأ�سخا�س.

�ضوين 

الك�سف عن موا�سفات 
 5  PlayStation

اجلديدة كليا
ترويجي  عر�س  خالل  �سوين  �رشكة  ك�سفت 
اجلديدة  من�ستها  موا�سفات  بع�س  عن 
التي   5  PlayStation الفيديو  الألعاب 
حول  املاليني  االأ�سواق  يف  طرحها  ينتظر 
الت�سميم  على  التغريات  تقت�رش  ومل  العامل 
بل  فح�سب،  املن�سة  لهيكل  اخلارجي 
الداخلية، لتجعل من  التقنيات  طالت جميع 
PlayStation 5 اأحد اأف�سل االإلكرتونيات 

اجلديدة لع�ساق األعاب الفيديو.
املن�سة  هذه  عليه  �ستح�سل  ما  اأهم  ومن 
برتدد   CPU  2  AMD Zen معاجلات 
ي�سل اإىل 3.5 جيغاهريتز، ومعالج ر�سوميات 
AMD RDNA 2، متنحها جميعا قدرة 
ب�رشعة  والفيديوهات  ال�سور  معاجلة  على 
 4K فيديوهات  مع  والتعامل  جدا،  كبرية 

.8Kو

روؤى

  تذكروا …القادم بال برتول

دعوى  فرن�سي  طبيب   600 رفع 
البالد،  وزراء  رئي�س  �سد  ق�سائية 
ال�سحة  ووزيرة  فيليب،  اإدوار 
بتهمة  بوزين،  اأغني�س  ال�سابقة، 
تدابري  اتخاذ  يف  تق�سريهما 
ملكافحة فريو�س كورونا يف الوقت 
اإعالم  و�سائل  وبح�سب  املنا�سب 
الدعوى �سد  فرن�سية، رفع االأطباء 
ال�سحة  ووزيرة  احلكومة  رئي�س 
فرباير  يف  من�سها  من  )ا�ستقالت 
العدل  »حمكمة  اأمام  املا�سي(، 
حماكمة  يف  )تخت�س  اجلمهورية« 
االأطباء،  ويتهم  امل�سوؤولني(  كبار 
فيليب وبوزين بـ«الكذب«، واالمتناع 
عن اتخاذ تدابري وقائية �سد كورونا 
يف الوقت املنا�سب، رغم معرفتهما 

حمامي  وقال  الفريو�س  بخطورة 
يف  في�سيو،  دي  فابري�س  االأطباء، 
»من  اإنه  لل�سحفيني،  ت�رشيحات 
عن  للك�سف  فتح حتقيق  ال�رشوري 
عن  اإخفاوؤها  مت  التي  املعلومات 
طالب  اأخرى،  جهة  الفرن�سيني«من 
امل�سنني،  رعاية  بدور  العاملون 
الطبية  الكمامات  بتوفري  احلكومة 
ر�سالة  يف  واأفادوا  كاف.  ب�سكل 
احلايل،  ال�سحة  وزير  اإىل  موجهة 
اأوليفييه فريان، باأن نق�س الكمامات 
الطبية قد يت�سبب يف وفاة 100 األف 
م�سن. وبلغ عدد االإ�سابات بفريو�س 
و612،  األفا   12 فرن�سا  يف  كورونا 
اأول  حتى  وفاة،   450 �سجلت  فيما 

اأم�س ال�سبت.

فرن�ضا

600 طبيب يقا�سون رئي�س وزرائهم

قلم جاف24

وع�ضناها يا ماركيز

الرق�س يف زمن 
كورونا ..

الوليد فرج

يف الوقت الذي كنا نبحث فيه عن �رش الغياب 
دورها  رغم   ، الثقافة  لوزارة  مربر  الغري 
االأزمة  هذه  اإدارة  يف  امل�ساركة  يف  احل�سا�س 
احل�سا�سة املعقدة ، تخرج علينا وزيرة الثقافة 
بقفازات وقائية ، �ساربة بذلك تو�سيات زميلها 
على ل�سان الناطقة با�سمه ، بعدم �رشورة و�سع 
ويا   ، والتعقيم  بالتطهري  واالكتفاء   ، القفازات 
ال�سوق  يف  ك�سلعة  النادرة  القفازات  كانت  ليت 
التي  الوحيدة  الثقافية  الر�سالة  هي   ، اليوم 
مل  بفكرة  علينا  بل خرجت   ، الوزيرة  اأر�سلتها 
اإليها وزير ثقافة عرب العامل ، مفادها  ي�سبقها 
مبنا�سبة   ، الواب  عرب  مهرجانات  يف  التفكري 
اإلينا  ، و دخوله  العامل  تف�سي وباء كورونا عرب 
غري مرحب به ، ع�سى الرق�س يف زمن كورونا 

يخفف عنا وطاأة هذا الفريو�س الفّتاك .
من  دقيقة   ن�سف  يتعدى  ال  مقتطف  يف 
ت�رشيح ذات الوزيرة ، ا�ستعملت حرف )رمبا( 
، للحفاظ على خط الرتاجع عن  اأربعة مرات 
و  كافة  رمبا  تبقى  النحاة  فعند  ت�رشيحها 

مكفوفة .
الوزيرة نغمة  ليبقى تناق�س ت�رشيحات ، هذه 
ال�سابق  قناة زميلها  التي همزت  تقليدية فهي 
ملهامها  ت�سلمها  مبنا�سبة  لها  ت�رشيح  اأول  يف 
 . مهرجانات  لي�ست  الثقافة   : قائلة  النبيلة 
لتتحول املهرجانات بقدرة قادر اإىل اأداة وفعل 
ثقايف يف زمن الداء القاتل. نبحث من خاللها 
عن �سبل الوقاية ال�سحية باعتبار ال�سحة قيمة 
م�سرتكة والظرف املعقد الذي نعي�سه ي�ستدعي 
واإر�ساء  جتذير  اأجل  من  اجلهود  تكاثف 
معتقدات ثقافية �سحية ، من خالل ا�ست�سعار 
اأهمية الفرد و املجتمع يف بث روح الت�سامن و 
الوقاية و اخلروج بامل�ساواة يف خدمة عمومية 
اأر�س  اإىل  البريوقراطية  ال�سوامع  من  �سحية 
بذل  وقت  اأي  قبل  اليوم  تتطلب  التي   ، الواقع 
املزيد من اجلهد و الوقت باال�سرتاك املثمر 
لكل الطاقات الثقافية للت�سدي لهذا الفريو�س 
و غريه من االأمرا�س التي تنخر ج�سد املجتمع 

اجلزائري .
لعل ال�سيدة الوزيرة و طاقم م�ست�ساريها الدائر 
بها ، مل يطلعوا على خرب ربع مليون قتيل عرب 
ثقافة  اإحياء  وحدها  بايطاليا  بلغ   ، املعمورة 
فريو�س  ميهلها  مل  حيث   ، احلرق  يف  نريون 
جثث  حترق  فراحت   ، موتاها  بدفن  كورونا 

ال�سحايا دون وداع .
يف  مهم  دور  تلعب  املوؤ�س�سية  الثقافة  اإن 
الت�سدي ملثل هذه االأزمات ، ال �سيما بتحديد 
املمار�سات التي من �ساأنها ان ت�سب يف تقويه 

مناعة املجتمع يف الت�سدي لكورونا .
م�سح  و  �سدمنا  الذي  الوزيرة  ت�رشيح  اأن  بيد 
على  بنيناه  الذي  الطموح  اأمل  اأذهاننا  من 
خلفيتها املعرفية ، و املتمثل يف تطوير منهج 
و ا�ستحداث اأدوات اإ�سرتاتيجية ثقافية ي�ستفيد 
ثقافة  عمل  اإطار  يف  بالعمل  مهتم  كل  منها 

ال�سحة ، ال �سيما يف هذا الظرف املعقد .
البقاء يف بيوتنا اجنع  اليوم هي  لتبقى ثقافتنا 
عن  االأذى  نكف  �سوف  باأننا  وجنزم  ثقافة 
باأن  الوزيرة  مطالبة  مع   ، غرينا  وعن  اأنف�سنا 
)الرمبا(  مع  وتبقى   ، مهرجاناتها  عنا  تكف 
الكافة و املكفوفة عنا و تدعنا نتفرغ ملحاربة 
نرق�س  �سوف  باأننا  ونعدها   ، الفريو�س  هذا 
ويا  ال�سحة  يا   . انت�سارنا  نغني جميعا عند  و 

ال�سحة ويا عدوة موالها .

�ضفيقة العرباوي

يتحدث عن مواجهة وباء كورونا

تقرير اأمريكي يذكر بتو�سيات النبي حممد
وكاالت

واحلجر  النظافة  مثلت 
البيوت  ومالزمة  ال�سحي 
يجري  اإجراءات  ثالثة  اأهم 
اتخاذها حاليا ملواجهة وباء 
وتطرقت  العامل،  يف  كورونا 
هذه  اإىل  اأمريكية  جملة 
بالدعوة  وذّكرت  االإجراءات 
تقرير  قرنا   14 قبل  اإليها 
اأمريكي يتحدث عن مواجهة 
وباء كورونا مذكرا بتو�سيات 

حممدباالأرقام..  النبي 
ت�رشرا  الدول  باأكرث  قائمة 
من »كورونا« وفقا ملعطيات 

اأمريكية!
جملة  وت�ساءلت 
االأمريكية   »newsweek«
يف تقرير بعنوان »هل ميكن 
اإيقاف  وحدها  ال�سالة  لقوة 
حتى  كورونا؟  مثل  وباء 
راأي  له  كان  حممد  الر�سول 
املجلة  اآخر«وا�ست�سهدت 
يف  حممد  النبي  بتو�سيات 

له  االأوبئة وبحديث  مواجهة 
يو�سي بعدم دخول اأر�س حل 
فيها الوباء، اأو اخلروج منها، 
حاليا  ي�سمى  بات  ما  وهو 
كما  ال�سحي«،  بـ«احلجر 
ا�ست�سهدت بحديث الر�سول: 
)الطاعون(  به  �سمعتم  »اإذا 
عليه،  تقدموا  فال  باأر�س 
واأنتم  باأر�س  وقع  واإذا 
فرارا  تخرجوا  فال  بها 
ال�سحيفة  لفتت  منه«كذلك 
حممد  النبي  تعاليم  اإىل 

حول النظافة وما يدعو اإليه 
واخلرباء  املخت�سون  االآن 
حيث  ال�سحي،  املجال  يف 
على  باحلفاظ  يو�سون 
انت�سار  ملنع  النظافة 
الفريو�س عن طريق العدوى. 
منظمة  اأن  االإ�سارة  جتدر 
ال�سحة العاملية، وال�سلطات 
اأ�سدرت  للدول،  ال�سحية 
الدائم  باحلفاظ  تعليمات 
على النظافة وغ�سل االأيدي، 
الفريو�سات  على  للق�ساء 

باليدين،  تعلق  قد  التي 
داخل  بالبقاء  واأو�ستهم 
املنازل، ومت يف بع�س الدول 
بع�سها، يف  عن  املدن  عزل 
اإطار تدابري مكافحة كورونا 
تقرير  عنوان  من  ويت�سح 
املجلة االأمريكية، اأنه ينبغي 
عدم مواجهة االأمرا�س مثل 
على  باالقت�سار  كورونا، 
ينبغي  بل  وال�سالة،  الدعاء 
االأخذ باالأ�سباب، م�ست�سهدة 

بو�سايا النبي حممد.

اجلفاف من اأمامنا وانهيار اأ�سعار الن
فط من ورائنا فاأين املفر ..؟ فنحن 
نحيا بحياة النفط وننتك�س بانتكا�ست
اأغرقنا فيه النظا ه لالأ�سف هذا ما  
م الفا�سل ال�سابق الذي تفنن يف تق�سي
م »الريوع« و�رشاء ال�سلم االجتماعي 
يخ وتغييب اأي م�رشوع من �ساأنه اأن  
لق بدائل طاقوية واقت�سادية وبناء ق
اعدة �سلبة لالقت�ساد الوطني رغم و
جود االإمكانيات ال�سخمة والتي هي 

غري متوفرة  يف اأي بلد يف العامل .
لكن هذه االإمكانيات »الرّبانية« من 
طاقات طبيعية وثروات معدنية ومائ
ية ومعادن ثمينة وحتى الرثوة الب�رش
ت�سبقها اأي اإرادة �سيا ية ال�سبابية مل  
�سية طيلة الفرتة املا�سية لتحرك ال
راكد وجتعلنا نحقق اإقالع اقت�سادي 
يحرر اأعناقنا من الهيمنة النفطية ال
تي مرات اأ�سنفها اأنا اأنها نقمة علني
ا رغم اأنها نعمة ربانية كان ميكن اأن ت

جعلنا من بني اأف�سل الدول يف اإفري
قيا وحتى  يف العامل ملا ال مادامت ك
ل االإمكانيات متوفرة تنق�سها فقط 

»وخزة« �سيا�سية تر�سم م�سارها .
فالرئي�س عبد املجيد تبون اأثناء ال
حملة االنتخابية وحتى يف خطاب 
التن�سيب ،قال اأنه �سيتخل�س من ال
ترجمه حدي ريع النفطي وهذا ما  
ث وزير الطاقة عن الذهاب نحو ا
لطاقة ال�سم�سية كم�سدر لالإنارة ال

عمومية وغري االإنارة العمومية ، نح
ن نحتاج منك �سيدي الرئي�س فتح ا
لباب على م�رشعيه لتح�سني قدرات
نا الزراعية فبالدنا جنة ب�سمالها و
و�سح �ساحلها و�سهوبها وه�سابها  
رائها فهذا التنوع املناخي جدير ب
جعلنا من بني االأوائل يف جمال الز

راعة .
وكذلك ال�سياحة التي اأ�سبحت م�س
در دخل رئي�سي لدولة جارة فماذ

ا ينق�س اجلزائر كي تكون مق�سد 
لل�سواح وتكون بذلك قد خلقت بد
يل اقت�سادي انا قلت ماذا ينق�س 
وت�ساءلت واأنا �ساأجيب ينق�سنا عزي
مة �سيا�سية حقيقية لتحريك هذه 
املمار�سات القبيحة  االأمور وقرب  
التي هّدمت االقت�ساد الوطني و ر
هنتنا للريع النفطي فحاليا اإن مل ن
ذهب اإىل تنوع اقت�سادي و طاقوي  

فاأين املفر فعال ..؟

اأين املفر ..؟قلم جاف
 بقلم /عالء الدين مقورة

بر�سلونة  نادي  اإدارة  عقدت 
بارتوميو،  جوزيب  برئا�سة، 
اليوم االأحد، اجتماعا مع العبي 
مناق�سة  متت  حيث  الفريق، 
حمتمل  تخفي�س  اإمكانية 
الن�ساط  تعليق  بعد  لرواتبهم 
للت�سدي  اإ�سبانيا  يف  الكروي 

لكورونا.
 El Mundo« ل�سحيفة  ووفقا 
االنت�سار  وا�سعة   »Deportivo
العبي  فاإن  اإ�سبانيا،  يف 
قائد  راأ�سهم  وعلى  »البار�سا« 
ليونيل  االأرجنتيني  الفريق، 
النادي  اقرتاح  تفهموا  مي�سي، 
ذلك  واعتربوا  رواتبهم،  خلف�س 

االأزمة  ظل  ومعقوال يف  منطقيا 
والظروف احلالية، وكانت رابطة 
االإ�سباين  االأوىل  الدرجة  دوري 
الـ12  يف  اأعلنت  القدم،  لكرة 
كل  تاأجيل  اجلاري،  ال�سهر  من 
اأ�سبوعني  »الليغا« ملدة  مباريات 
خماوف  ب�سبب  االأقل  على 

انت�سار فريو�س كورونا.
من  جولة   27 انق�ساء  وبعد 
االإ�سباين،  الدوري  مناف�سات 
اللقب،  حامل  بر�سلونة،  ينفرد 
نقطة،   58 بر�سيد  بال�سدارة 
غرميه  اأمام  نقطتني،  بفارق 
�ساحب  مدريد  ريال  التقليدي 

املركز الثاين.

جتاه فريقهم بر�ضلونة

مبادرة رائعة ملي�سي ورفاقه 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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