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املنظمة الوطنية لنا�شري الكتب

تخفي�سات ا�ستثنائية على جممل الإ�سدارات
م.ر

لنا�رشي  الوطنية  املنظمة  اإن 
الكتب، مبجموع اأع�ضائها، وقياماً 
بواجبها جتاه املجتمع يف ظل هذه 
بها،  مير  التي  الع�ضيبة  الظروف 
جممل  اأن  اجلميع  علم  اإىل  تنهي 

عن  القارئ  دعم  قرروا  اأع�ضائها 
هامة  تخفي�ضات  اإجراء  طريق 
اإ�ضداراتهم مع توفري  على جممل 
عناوين  تت�ضمن  خا�ضة  عرو�ض 
من  املبادرة  هذه  وتاأتي  جمانية. 
طرف املنظمة واأع�ضائها مرافقة 
للقراء الكرام -ودعماً ملعنوياتهم- 

اخلا�ضة  التعليمات  ظل  يف 
كورونا  فريو�ض  وباء  مبواجهة 
وتبقى  البيوت،  مبالزمة  القا�ضية 
ينجلي  اأن  اإىل  املفعول  �ضارية 
الوباء وترفع قيود احلجر ال�ضحي 
العام. كما تدعو املنظمة الوطنية 
لنا�رشي الكتب املكتبات و�رشكات 

يف  املتدخلني  و�ضائر  التو�ضيل 
اإجراء  اإىل  الكتاب  توزيع  �ضل�ضلة 
-يف  التخفي�ضات  من  قدر  اأق�ضى 
الظرف  هذا  يف  قدرتها-  حدود 
اأعلى  اإظهار  ي�ضتدعي  الذي 
خمتلف  بني  الت�ضامن  درجات 

اأفراد املجتمع اجلزائري.

اإجراءات الغلق

ال�سيادلة اخلوا�ص واأ�سحاب 
الأك�ساك غري معنيني 

غري   ، الأك�ضاك  واأ�ضحاب  اخلوا�ض،  ال�ضيادلة  اأن  م�ضدر  ك�ضف 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  اأقرها  التي  الغلق،  باإجراءات  معنيني، 
اأجل  من  لالأمن،  الأعلى  املجل�ض  اجتماع  ختام  تبون، يف  املجيد 

مواجهة انت�ضار فريو�ض كورونا يف البالد.
وح�ضب م�ضادر اإعالمية، ف�ضت�ضمح مثل هذه الإجراءات ال�ضتثنائية 
مبمار�ضة   ، الأك�ضاك  ولأ�ضحاب  بالأدوية،  بالتزود  للمواطنني، 

ن�ضاطاتهم، مبا يف ذلك بيع ال�ضحف الوطنية.
مرمي خمي�شة

جممع »اأغروديف« 

توفري 90 األف قنطار يوميا من 
»ال�سميد« و«الفرينة«

يعمل املجمع الوطني لل�ضناعات الغذائية )اغروديف( على توفري 
كمية يومية من مادتي دقيق القمح ال�ضلب )ال�ضميد( ودقيق القمح 
اللني )الفرينة ( تقدر ب 90 األف قنطار /اليوم عرب خمتلف نقاط 
اأفرزه خوف  املادتني  ا�ضتثنائي على هاتني  لإقبال  ا�ضتجابة  البيع 
املواطنني من تف�ضي فريو�ض كورونا مما اأدى اىل طفرة يف الطلب، 

ح�ضبما اأفاد به املدير العام للمجمع عدي�ض كمال.
طلب  لتلبية  يوميا  املنتجة  الكميات  اأن  عدي�ض  ال�ضيد  واأو�ضح 
 250 عرب  توزيعها  يتم   ، املادتني  على  التجزئة  وجتار  املواطنني 
الوطني  القطر  بيع و خمزن متواجدة عرب عدة وليات من  نقطة 
وميثل املجمع ن�ضبة تقدر ب 20 باملائة من ح�ضة �ضوق منتجات 
يتعلق  فيما  �ضيما  ال�ضوق  �ضبط  يف  خاللها  من  ي�ضارك  احلبوب، 
باحلفاظ على م�ضتوى الأ�ضعار وح�ضب عدي�ض فاإنه >ل توجد ندرة 
يف التموين باملادتني« ، واإمنا يوجد »ا�ضتهالك مفرط » و »متوين 
�رشيع« من طرف املواطنني لتخزين هذه املواد نتيجة لتخوفاتهم 

من تاأثريات انت�ضار وباء كوفيد-19.

»املتحف يزور بيوتكم »

زيارة افرتا�سية ملتحف »اأحمد 
زبانة » بوهران

بادر املتحف الوطني العمومي »اأحمد زبانة« بوهران باإطالق ن�ضاط 
»املتحف يزور بيوتكم« عرب �ضبكة النرتنت متا�ضيا مع التدابري 

ا�ضتفيد  انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد، ح�ضبما  للحد من  الوقائية 
لدى هذه املوؤ�ض�ضة املتحفية.

وي�ضمح هذا الن�ضاط ملحبي عامل املتاحف بزيارة افرتا�ضية ملتحف 
»اأحمد زبانة« عرب �ضفحته على الفاي�ضبوك وق�ضاء حلظات ممتعة بني 
للمتحف  الثقايف  امل�ضت�ضار  اأبرزه  ح�ضبما  واحل�ضارات،  التاريخ  عبق 
التجوال  ال�ضفحة  واأ�ضدقاء  بيوتكم« مل�ضتخدمي  ويتيح »متحفكم يف 
بني قاعات هذه املوؤ�ض�ضة املتحفية عن طريق فيديو يبث يوميا والذي 
يربز املجموعات املتحفية التي تزخر بها مما جعلها وجهة �ضياحية 
وثقافية بامتياز للكبار والأطفال الذين ت�ضتهويهم خمتلف الف�ضاءات 

على غرار قاعة العلوم الطبيعية، كما اأ�ضاف عادل زواوي.
يذكر اأن هذه املبادرة تاأتي بعد تعليق جميع الن�ضاطات الثقافية من 
املتخذة  الوقائية  الجراءات  �ضياق  يف  العمومية  ال�ضلطات  طرف 
انت�ضار وباء كوفيد 19 املتف�ضي يف العامل وكذا تزامنا والعطلة  ملنع 

الدرا�ضية ملو�ضم الربيع.

العربية  اجلمهورية  اأعلنت 
ال�ضحراوية الدميقراطية عن اتخاذ 
الحرتازية  الإجراءات  من  جملة 
ظل  يف  الدولة  موؤ�ض�ضات  لعمل 
كورونا  وباء  انت�ضار  من  خماوف 

العاملي.
ال�ضحراوية،  النباء  وكالة  وح�ضب 
اجلمهورية  رئي�ض  اأ�ضدر  فقد 
جلبهة  العام  الأمني  ال�ضحراوية، 
البولي�ضاريو، ابراهيم غايل، مر�ضوما 

رئا�ضيا يحدد من خالله اآليات العمل 
ظل  يف  والدولة  اجلبهة  مبوؤ�ض�ضات 
وبعد  العاملي  كورونا  وباء  انت�ضار 
تقييم مكتب الأمانة الوطنية جلبهة 
الأرا�ضي  يف  للو�ضعية  البولي�ضاريو 
الالجئني  وخميمات  املحررة 
ال�ضحراويني يف ظل انت�ضار جائحة 

كورونا يف الكثري من 
الرئي�ض  اأ�ضدر  العامل،  بلدان 
»ن�ض  الذي  املر�ضوم  ال�ضحراوي 

الوطنية  الهيئات  ت�ضيري  اأن  على 
من  يتم  الدولة  وموؤ�ض�ضات  للجبهة 
خالل هيئات م�ضغرة يف حني تعمل 
القوة  من  الدنى  باحلد  الإدارات 

الب�رشية العاملة«.
توقيف حركة  و�ضدد املر�ضوم على 
الآليات وال�ضخا�ض اإل يف احلالت 
التي ت�ضتجيب لل�رشورات الق�ضوى، 
الوطنية  الآلية  اعتماد  جانب  اىل 
كمرجعية  كورونا  وباء  من  للوقاية 

ذات  واخلطط  القرارات  جميع  يف 
الأ�ضا�ضية  اخلدمات  بتوفري  ال�ضلة 
للمواطن  ال�رشورية  والحتياجات 
واأكد  ال�ضتثنائي  الظرف  هذا  يف 
حر�ض  على  ال�ضحراوي  الرئي�ض 
اخلدمات  �ضمان  على  القيادة 

الأ�ضا�ضية والحتياجات 
ا�ضتعداد  على  والبقاء  ال�رشورية، 
من  ي�ضتجد  ما  مع  للتعاطي  دائم 
تطورات وما تتطلبه من اإجراءات .

اجلمهورية ال�شحراوية 

اإجراءات اخلا�سة ملواجهة جائحة كورونا 

خبر في 
صورة

بن قرينة ي�سيد بت�سريح 
وزير ال�سحة

البناء  حركة  رئي�ض  ثمن 
بن  القادر  عبد  الوطني، 
ا�ضتجابة  اأم�ض،  قرينة، 
وزير ال�ضحة، عبد الرحمان 
بوزيد، لطلبه ب�رشورة فتح 
فريو�ض  عن  للك�ضف  فروع 
املناطق  يف  كورونا، 
اجلنوبية، )اجلنوب ال�رشقي 
وذلك  الغربي(،  اجلنوب  و 
الوطن،  م�ضلحة  اأجل  من 
با�ضتور  معهد  غرار  على 

العا�ضمة و فرعي وهران و ق�ضنطينة.
الر�ضمية، على  اأ�ضاد بن قرينة، يف من�ضور له، عرب �ضفحته  حيث 
الفاي�ضبوك، بت�رشيح وزير ال�ضحة، للتلفزة الوطنية، اأول اأم�ض، يف 
ن�رشة الثامنة، بفتح فرع جديد يف اجلنوب ال�رشقي بولية ورقلة، 
الغربي  اجلنوب  اآخر يف  لفرع  يتطلع  لزال  اأنه  باملنا�ضبة،  معربا 
للبالد. يف حني اأكد ذات املتحدث، اأنه مبثل هذه ال�ضلوكات، تتعمق 
وبني  املجتمعية،  الو�ضائط  بني  و  املحكوم،  و  احلاكم  بني  الثقة 
الإجراءات  يبارك مثل هذه  اأنه  ال�ضياق،  ال�ضلطة، م�ضريا يف ذات 

من طرف احلكومة م�ضتقبال .

جمعية الإر�شاد والإ�شالح بالنعامة 

حملة توعوية ب�سعار"األزم بيتك , نق�سي على الكورونا "
والإر�ضاد  الإ�ضالح  جمعية  نظمت 
النعامة  ولية  امل�رشية  ببلدية 
�رشائح  جميع  م�ضت  حملة توعية 
»كيف حتمي  عنوان  املجتمع حتت 
 ،« الكورونا   « فريو�ض  من  نف�ضك 
وذلك بالتن�ضيق مع  املجل�ض ال�ضعبي 
الأمنية  امل�ضالح  ،وجميع  البلدي 
فور  وجمعية  ال�ضالمية  والك�ضافة 
ميديا وم�ضاهمة اجلزائرية حلماية 
وحميطه،  امل�ضتهلك  واإر�ضاد 

ال�ضحة اجلوارية بامل�رشية،احلماية 
وجمعية  الو�ضال  وجمعية  املدنية 
املجتمع،  وتنمية  خلدمة  اجلزائر 

وجمعية الب�ضمة اخل�رشاء.
ودعا رئي�ض املكتب الولئي حلركة 
عبد  عمارة  والإ�ضالح  الإر�ضاد 
النا�رش جميع �ضكان الولية بتوخي 
احلذر  واأخذ احليطة وتكثيف العمل 
توزيع  احلملة  التوعوي، وت�ضمنت 
ب�ضبل  والتعريف  توعوية  مطويات 

فريو�ض كوفيد  من  العامة  احلماية 
19، و كيفية التعامل مع هذا الوباء 
وطرق العالج، واأعرا�ض وم�ضاعفات 
املل�ضقات  ن�رش  املر�ض من خالل 

التوعوية يف كافة اأرجاء املدينة.
ا�ضتخدام  التوعية  هذه  �ضملت  كما 
من  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
اأطباء  واإر�ضادات  ن�ضائح  بث  خالل 
ومتكنت  املدينة  اأخ�ضائيني،واأئمة 
القوافل التح�ضي�ضية  التي لبت نداء 

يف  انت�رشت  التي  الإر�ضاد  جمعية 
من  امل�رشية  مدينة  اأحياء  جميع 
اجلمهورية  رئي�ض  ر�ضالة  اإي�ضال 
الدين  ورجال  ال�ضلطات  وجميع 
ملحا�رشة  جميعا  التعاون  اأجل  من 
هذا الوباء وذلك بالبقاء يف املنازل 
التي  اجلمعيات  عمل  وت�ضهيل 
لتعقيم  متوا�ضل  برنامج  �ضطرت 

ور�ض الإدارات وال�ضوارع .
اإبراهيم �ضالمي

من  مقربة  م�ضادر  ك�ضفت 
حزب جبهة القوى ال�ضرتاكية، 
ورئي�ض  باحلزب  النائب  اأن 

وزو  لتيزي  ال�ضعبي  املجل�ض 
قد  كالل�ض  حممد  �ضابقا، 
كوفيد-19  بفريو�ض  اأ�ضيب 

اأن  احلزب  من  م�ضدر  واأكد 
النائب كالل�ض مت و�ضعه قيد 
مب�ضت�ضفى  ال�ضحي  احلجر 

لتلقي  وزو  لتيزي  اجلامعي 
العالج

ب.ع

تيزي وزو

اإ�سابة قيادي يف الأفافا�ص بالكورونا 

مرمي خمي�شة
وزير التجارة  ي�شرف على حمل وتقدمي 

امل�شاعدات بنف�شه اىل امل�شت�شفى



املجل�س الأعلى للأمن يقرر

حجر يف �لبيوت ملدة 10 �أيام 
على �سكان �لبليدة

.     ت�سهيل جمركة امل�ستلزمات الطبية
.      من ال�سابعة ليل اإىل ال�سابعة م�ساءا بالعا�سمة

ٍتراأ�س عبد املجيد تبون, رئي�س اجلمهورية, القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني, الثنني  مبقر رئا�سة اجلمهورية, اجتماعا للمجل�س الأعلى 
للأمن, خ�س�س لدرا�سة الو�سع ال�سحي على �سوء القرارات الأخرية املتخذة يف هذا ال�ساأن وكذا و�سائل تعزيز الآلية التي مت و�سعها لوقف انت�سار الوباء 

وقد خل�س بعدة قرارات اأهمها فر�س حجز على العا�سمة من ال�سابعة م�ساءا اإىل ال�ساعة ال�سابعة ليل  وكذا حجر تام يف البيوت ملدة ع�سرة اأيام قابلة 
للتمديد مع منع احلركة من و اإىل البليدة ح�سبما اأفادت به رئا�سة اجلمهورية

باية عطار 

عر�ض  �إىل  �ملجل�ض   ��ستمع  وقد 
و�ل�سكان  �ل�سحة  وزير  قدمه 
وتكملة  �مل�ست�سفيات,  و�إ�سالح 
تعليمات  �جلمهورية  رئي�ض  �أعطى 
لعدة  �لفوري  �لتطبيق  �أجل  من 
�لوطني,  �ل�سعيد  على  �إجر�ء�ت 
منها �أمر م�سالح �جلمارك بتخفيف 
�إجر�ء�ت جمركة �لتجهيز�ت �لطبية 
�ملخ�س�سة  �ل�سحية  و�ملنتجات 
خالل  من  كورونا  فريو�ض  ملحاربة 
وقيام  �أخ�رض  رو�ق  تخ�سي�ض 
تعقيم  باأن�سطة  �ملحلية  �جلماعات 
وتطهري �لأماكن �لعمومية على نطاق 
�لرئي�ض �ملوؤ�س�سات  و��سع كما كلف 
للمتطوعني  قو�ئم  �إعد�د  �ل�سحية 
ذلك  يف  مبا  �لت�سجيل  يف  �لر�غبني 
يف  عامل  وكل  �خلو��ض  �لأطباء 
�لطبي,  و�ل�سبه  �لطبي  �ملجال 
وحتيني �لقو�ئم يوميا ملجابهة تطور 

هذ� �لوباء
�إجر�ء  بتطبيق  �لرئي�ض  �أمر  كما 
ت�رضيح 50 باملائة من �لعمال كذلك 
و�خلدمات  �لقت�سادي  �لقطاع  يف 
�سيتم  بحيث  و�خلا�سة,  �لعمومية 
هذ�  عن  �ملنجرة  �خل�سائر  در��سة 
وقت  يف  �لدولة  بها  لتتكفل  �لإجر�ء 
�لو�يل,  لدى  ��ستحد�ث,  وكذ�  لحق 
�لن�ساط  بتن�سيق  مكلفة  ولئية  جلنة 
وباء  مكافحة  و  للوقاية  �لقطاعي 
فريو�ض كوروناو تت�سكل هذه �للجنة 
�لنائب  رئي�سا,  ب�سفته  �لو�يل,  من 
�لدرك  جمموعة  قائد  و  �لعام 
�لوطني و رئي�ض �أمن �لولية و ممثل 
�لد�خلي  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
�لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  و 
�لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  و 
�للجنة  تتكفل  و  �لولية  لعا�سمة 
�لوطنية  �للجنة  قر�ر�ت  بتنفيذ 
�نت�سار  حماربة  �إطار  يف  لالأمن 
)كوفيد- �مل�ستجد  كورونا  فريو�ض 

�لأخذ  �للجنة  لهذه  يخول  و   )19
و  �ملحلي  �مل�ستوى  على  مببادر�ت 
�لأمر  �قت�سى  �ذ�  �لقر�ر�ت  تكييف 
بكل  �لولية,  خ�سو�سية  ح�سب 
�تخاذ  �لولة  على  يتعني  م�سوؤولية. 
هذه  لتكييف  �ملالئمة  �لتد�بري 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  �لجر�ء�ت 

ق�سد تنفيذها.

حجر تام ملدة 10 اأيام ومنع 
التنقل من واىل البليدة 

تقرر  �لبليدة  ولية  م�ستوى  وعلى 
ملدة  �لبيوت  يف  لل�سكان  تام  حجر 
مع  للتمديد  قابلة  �أيام   )10( ع�رضة 
�لولية  هذه  �إىل  و  من  �حلركة  منع 
�أن  يجب  �أنه   �ملجل�ض  ذكر  فيما 
تكون �خلرجات �ل�ستثنائية مرخ�سا 
�ل�سلطات  طرف  من  م�سبقا  بها 
�لأمن  �أو  �لوطني  للدرك  �ملخت�سة 
�أنه   �ل�سياق  نف�ض  موؤكد� يف  �لوطني 

��ستثنائية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �سيتم 
ل�سمان متوين �ل�سكان بامل�ستلزمات 
هذ�  ويف  �لغذ�ئية  �ملو�د  و  �لطبية 
مر�قبة  حو�جز  و�سع  �سيتم  �لإطار, 

�أمنية.
حجر على العا�سمة من 7 
م�ساءا اإىل ال�سابعة �سباحا

مت  �جلز�ئر  ولية  م�ستوى  على  �أما 
�لتالية فر�ض حجر  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
�سا   19( م�ساء  �ل�سابعة  �ل�ساعة  من 
00( �إىل �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحا لليوم 
�ملو�يل )07�سا00( و �سيتم تعميم هذ� 
�لإجر�ء على كل �لوليات �لتي ظهر 
فيها �و �سيظهر فيها �لفريو�ض ح�سب 
�ل�سحة  لوز�رة  �ليومية  �ملالحظات 
�مل�ست�سفيات  �إ�سالح  و  �ل�سكان  و 
لأزيد  �لتجمعات  جميع  منع  مع 
�ملجل�ض   رخ�ض  كما  �سخ�سني  من 
�ملتنقلني  �لغذ�ئية  �ملنتجات  لتجار 
مبمار�سة ن�ساطاتهم يف �سكل تناوبي 

على م�ستوى �لأحياء مع �لعمل على 
جتنب �لتجمعات

رئي�ض  جدد  �لجتماع   هذ�  وخالل 
لكافة  دعمه  و  ت�سجيعه  �جلمهورية 
م�ستخدمي �ل�سلك �لطبي و �حلماية 
عن  معرب�  �لدولة  �أعو�ن  و  �ملدنية 
و  �جلمعوية  للحركات  �سكره  جزيل 
�ملبذولة  �جلهود  نظري  للمتطوعني 
يف �طار مكافحة وباء كورونا فريو�ض 
و كذ� جتندهم و �لتز�مهم �ملتو��سل 

خدمة للمو�طن.
هذ�  مبنا�سبة  �أي�سا  تقرر  كما 
�ملقاهي  كل  غلق  �لجتماع 
با�ستثناء  و�ملحالت,  و�ملطاعم 
)�ملخابز  �لغذ�ئية  �ملو�د  حمالت 
وحمالت  و�لبقالت  و�مللبنات 
�أي  �أن   موؤكد�  و�لفو�كه(  �خل�رض 
�ست�سحب  �لإجر�ء  لهذ�  خمالف 
قائمة  يف  و�سيو�سع  رخ�سته  منه 
على  بعدها  يح�سل  لن  كما  �سود�ء, 
بخ�سو�ض  �أما  ��ستغالل  رخ�سة  �أي 

�لأمر  فيتعلق  �لآخرين,  �لتجار 
�ل�سجل  �سحب  مع  �ملحل  بغلق 
مز�ولة  من  نهائيا  ومنعهم  �لتجاري 
�لن�ساط وكذ�  غلق قاعات �حلفالت 
�لعائلية  و�لأعر��ض  و�لحتفالت 
وغريها مربز� �أن  كل خمالف لذلك 
�سيتعر�ض, يف حال تكر�ر �ملخالفة, 
ب�سبب  عقوبة  وفر�ض  �لتوقيف  �إىل 

تعري�ض �لآخرين للخطر
كما �أو�سى �ملجل�ض باحرت�م م�سافة 
مرت   1 �لأقل  على  �لإجبارية  �لأمان 
بني �لأ�سخا�ض يف كافة �ملوؤ�س�سات 
و�لف�ساء�ت �لتي ت�ستقبل �جلماهري, 
�لإد�ر�ت  عاتق  على  يقع  بحيث 
هذه  �حرت�م  على  �حلر�ض  �ملعنية 
�مل�سافة و�للجوء �إىل �لقوى �لعمومية 
بالإ�سافة �ىل منع  �لأمر  �قت�سى  �إن 
كافة  عرب  �لأجرة  �سيار�ت  تنقل 
ت�سجيل  حالة  ويف  �لوطني  �لرت�ب 
ممار�سة  رخ�سة  ت�سحب  خمالفة, 

�لن�ساط
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رئي�س عمادة الأطباء الربفي�سور بركاين يوؤكد

�إجر�ء�ت �لرئي�س تبون حاجز ملنع تف�سي كورونا
لر�سد  �لعلمية  �للجنة  �أكد ع�سو 
على  كورونا  فريو�ض  تف�سي 
ورئي�ض  �ل�سحة  وز�رة  م�ستوى 
�جلز�ئريني  �لأطباء  عمدة 
�أن  بركاين  بقاط  �لربوف�سور 
�ملتخذة  �لأخرية  �لإجر�ء�ت 
�جلمهورية  عبد  رئي�ض  قبل  من 
وهي  �يجابية  تبون  �ملجيد 
مبثابة حاجز ملنع تف�سي فريو�ض 

كورونا يف �جلز�ئر .
بركاين  �لربوف�سور  و�سدد 
�لقناة  على  �سيفا  حلوله  لدى 
برنامج  �سمن  �لأوىل  �لإذ�عية 
�رضورة  على  �ل�سباح  �سيف 
�أقرها  �لتي  بالإجر�ء�ت  �للتز�م 
رئي�ض �جلمهورية خالل �جتماع 
لالأمن  و  �لأعلى  �ملجل�ض 
�ل�سحي  �حلجر  يف  �ملتمثلة 

�لتي  �لبليدة  ولية  على  �لكامل 
و  �لوباء,  هذ�  تف�سي  بوؤرة  تعد 
بالن�سبة  �ملتخذة  �لتد�بري  كذ� 
لولية �جلز�ئر �لتي حتتل �ملرتبة 
�لثانية من حيث عدد �لإ�سابات, 
على  �ل�سياق  ذ�ت  يف  م�سدد� 
�رضورة �لتعامل معها ب�رض�مة .

هذه  �إن  �ل�سباح  �سيف  وقال 
�لتد�بري �لوقائية �أثبتت جناعتها 

يف  �سبقتنا  �لتي  �لدول  لدى 
كورونا  فريو�ض  مو�جهة 
�ل�سني  غر�ر  على  �مل�ستجد, 
باتخاذها  �لوباء  حا�رضت  �لتي 
لتد�بري مماثلة يف مدينة ووهان 
�لتغلب  من  تتمكن  �ليوم  وهاهي 
�سفر  �إ�سابة  بـت�سجيلها  عليه 

لعدة �أيام متتالية.
باية ع 

مع تاأجيل توزيع الوثيقة 

�لرئي�س يت�سلم �مل�سروع �لتمهيدي للتعديالت �لد�ستورية 
رئي�ض �جلمهورية, عبد  ��ستقبل 
�لثالثاء,  �أم�ض  تبون,  �ملجيد 
�ملكلفة  �خلرب�ء  جلنة  رئي�ض 
مر�جعة  مقرتحات  ب�سياغة 
�أحمد  �لأ�ستاذ  �لد�ستور, 
�مل�رضوع  له  �سلم  �لذي  لعر�بة, 
�لتي  للتعديالت  �لتمهيدي 
ما  ح�سب  �للجنة,  �قرتحتها 
�أفاد به بيان لرئا�سة �جلمهورية 
و جاء يف �لبيان »��ستقبل رئي�ض 

تبون,  �ملجيد  عبد  �جلمهورية, 
 ,2020 مار�ض   24 �أم�ض  �سباح 
رئي�ض  لعر�بة  �أحمد  �لأ�ستاذ 
ب�سياغة  �ملكلفة  �خلرب�ء  جلنة 
�لد�ستور,  مر�جعة  مقرتحات 
�لذي كان مرفوقا مبقرر �للجنة 

�لدكتور وليد عقون«.
»ت�سلم  �ملقابلة,  هذه  وخالل 
�مل�رضوع  �جلمهورية  رئي�ض 
�لتي  للتعديالت  �لتمهيدي 

�إطار  يف  �للجنة  �قرتحتها 
يف  �لو�ردة  �ل�سبعة  �ملحاور 
�ملهمة,  بهذه  تكليفها  ر�سالة 
�لأع�ساء  �ملنا�سبة,  بهذه  و�سكر 
بذلوها  �لتي  �جلهود  كل  على 
�إر�دة  لرتجمة  �سهرين  طو�ل 
مو�د  يف  �جلذرية  �لتغيري 
�أ�سا�سا  ت�سكل  �سوف  د�ستورية 
بعد  �جلديدة  �جلمهورية  لبناء 
يف  عليها  �ل�سعب  م�سادقة 

�سيغتها �لتو�فقية �لنهائية«.
وخل�ض �لبيان �أنه »نظر� للظروف 
�لبالد يف مو�جهة  بها  �لتي متر 
حمنة وباء كورونا فريو�ض, فقد 
على  �لوثيقة  هذه  توزيع  تاأجل 
وقياد�ت  �لوطنية,  �ل�سخ�سيات 
و�لنقابات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�ملجتمع  ومنظمات  وجمعيات 
�إىل  �لإعالم,  وو�سائل  �ملدين 

حني حت�سن هذه �لظروف«.

اللجنة العلمية للت�سدي لفريو�س كورونا

�لدو�ء �جلديد موجه للحاالت �حلادة فقط 
�أكدت �للجنة �لعلمية للت�سدي 
لفريو�ض كورونا �أم�ض �لثالثاء 
باجلز�ئر �لعا�سمة �أن �لدو�ء 
هذ�  لعالج  �ملوجه  �جلديد 
»للحالت  و�سفه   يتم  �لوباء 

�حلادة فقط«.
و�أو�سح �أحد �أع�ساء �للجنة يف 
ت�رضيح �أن �لدو�ء, �لذي �أعلن 
و�ل�سكان  �ل�سحة  وزير  عنه 
عبد  �مل�ست�سفيات,  و��سالح 
�أم�ض  بوزيد  بن  �لرحمان 
لعالج  و�ملوجه  �لثنني 
و�سفه  »يتم  كورونا,  فريو�ض 
للحالت �حلادة فقط ود�خل 
تتكفل  �لتي  �مل�ست�سفيات 
�لوباء«,  بهذ�  بامل�سابني 
ي�ستعمل  �لدو�ء  �أن  مذكر� 
�إطار �لتجارب �لعيادية و  يف 

�لتو�سيات �لدولية.
باأن  �ل�سياق  هذ�  يف  و�أ�سار 
يخ�سع  �لدو�ء  هذ�  و�سف 
�سارمة  طبية  »مر�قبة  �إىل 
�ملخت�سني  طرف  من 
�ل�سحية  �مل�سالح  د�خل 
بامل�سابني«,  تتكفل  �لتي 
و�أف�سل  »�أجنع  �أن  موؤكد� 
�لذي  �لوباء  لهذ�  عالج 
�للتز�م  يبقى  �لعامل  �جتاح 
�لوقائية«وذكر  بالإجر�ء�ت 
�جلز�ئرية  �جلمعية  رئي�ض 
�ملعدية,  لالأمر��ض 
��سماعيل  �لربوف�سور 
كورونا  فريو�ض  �أن  م�سباح, 

يف  �لنت�سار  و��سع  »��سبح 
�لعامل ومل يتمكن �لعلماء من 
عالج  �أو  لقاح  عن  �لك�سف 
بعد با�ستثناء ��ستعمال �أدوية 
�ملالريا  لعالج  و�سفها  مت 
�ليوم  وتو�سف  �سنة   70 منذ 

للحالت �حلادة فقط«.
قائال  �ل�سدد  هذ�  يف  وتابع 
»مل يبق يف مثل هذه �لظروف 
على  �لعتماد  �إل  �ل�سعبة 
ك�سالح  �لوقائية  �لإجر�ء�ت 
يلتزم  �أن  لبد  وناجع  �سهل 
�خلبري  �جلميع«ودعا  به 
بالإجر�ء�ت  �لعمل  �إىل 
وز�رة  بها  �و�ست  �لتي 
و��سالح  و�ل�سكان  �ل�سحة 
يف  و�ملتمثلة  �مل�ست�سفيات 
غ�سل �ليدين باملاء و�ل�سابون 
وملدة  �ليوم  يف  مر�ت  عدة 
�أو  �لأقل  على  ثانية  ع�رضين 

باملحلول �لكحويل.
�ل�سخ�ض وحميطه,   وحلماية 
»�حرت�م  �رضورة  على  �سدد 
بني  تف�سل  �لتي  �مل�سافة 
�خلروج  حالة  �لأ�سخا�ض يف 
بع�ض  لق�ساء  �ملنزل  من 
يف  للعمل  �أو  �حلاجات 
مبرت  �حليوية  �لقطاعات 
و�حد على �لأقل مع �لتحلي 
وم�سوؤول  ح�ساري  ب�سلوك 

ملو�جهة هذ� �خلطر �لذي 
يهدد �لعامل �أجمع«.

�لتطبيق  على  �أكد  كما 

�لنظافة  جلو�نب  »�ل�سارم« 
ويف جميع �حلالت, د�عيا �إىل 
�مل�ساحات  وتنظيف  غ�سل 
�لتي يتم مل�سها بالأيدي وكذ� 
يتم  �لتي  �لأ�سياء  خمتلف 
غر�ر  على  يوميا  ��ستعمالها 
�لهاتف و�للوحات �لإلكرتونية 
و�حلا�سوب ومقاب�ض �لأبو�ب 
ويف حالة �ل�سعال �أو �لعط�ض, 
حث �لربوف�سور م�سباح على 
»�لقيام بذلك يف منديل ورقي 
ويتم  و�حدة  مرة  ي�ستعمل 
رميه يف مكان ل ميكن �عادة 
غياب  حالة  ويف  ��ستعماله 
�ل�سخ�ض  يقوم  �ملنديل  هذ� 
بالعط�ض و�ل�سعال يف مرفقه 
حالة  يف  �لعدى  نقل  لتفادي 
من  للفريو�ض«و�أكد  حمله 
جانب �آخر �أن تظافر �جلهود 
»ي�ساهم ب�سكل و��سع يف �حلد 
�لفريو�ض  خطر  �نتقال  من 
من  �لتخفي�ض  خالل  من 
�لأ�سخا�ض  بني  ما  �لت�سال 
بالأيدي  �لت�سافح  وتفادي 

و�لقبالت«.

�لوطني,  �لدرك  قيادة  دعت 
�للتز�م  �إىل  �ملو�طنني, 
باإجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي �لتي 
�أقرها �ملجل�ض �لأعلى لالأمن 
برئا�سة رئي�ض �جلمهورية عبد 

�ملجيد تبون.

وجاء يف بيان لقيادة �لدرك , 
�ملو�طنني,  بكافة  تهيب  �إنها 
يف  �ملقيمني  منهم  �سيما 
�أن  و�جلز�ئر,  �لبليدة  وليتي 
�لدرك  وحد�ت  على  ي�سهلو� 
�للتز�م  خالل  من  �لوطني, 

عن  �ل�سادرة  بالقر�ر�ت 
�إطار  يف  �جلمهورية,  رئي�ض 
�ملتخذة  �لوقائية  �لتد�بري 
من �أجل وقف �نت�سار فريو�ض 
كورونا �لقاتل, خا�سة ما تعلق 
�لبيوت ملدة  �لتام يف  باحلجر 

10 �أيام قابلة للتمديد, مع منع 
�لبليدة  و�إىل  من  �لنقل  حركة 
�ل�سابعة  �ل�ساعة  من  و�حلجر 
�سباحا  �ل�سابعة  �إىل  م�ساء 

باجلز�ئر.
باية ع 

قيادة الدرك الوطني 

دعوة مو�طني �لبليدة و�لعا�سمة لاللتز�م بقر�ر�ت �لرئي�س 
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بعد  اإ�شدار ولة اجلمهورية تعليمات بح�شر الن�شاطات 

حممد بن ترار    

املدينة  �سوق  اإخالء  مت  وهران  ففي 
من  العديد  وعا�ست  اجلديدة 
املدينة  وعا�ست  �سكونا  املحالت 
باملواد  التموين  يف  حقيقية  اأزمة 
واخلبز،  احلليب  يف  خا�سة  الغذائية 
تلم�سان   مدينة  �سهدته  الو�سع  نف�س 
ال�سباح  منذ  اأزمة حليب  التي عرفت 
�سوق  اإغالق   مت  حني  يف   ، الباكر 
تلم�سان  بوالية  ال�سهري  حامد  �سيدي 
ن�ساطا  اجلملة  �سوق  عرف  حني  يف 
كما مت ت�سجيل م�سادات اأمام �ساحنة 
تدخل  على  اأرغم  ما  �سباحا  احلليب 
املنطقة  يف  اأما   ، االأمن  م�سالح 
املروج  موؤ�س�سة  فقامت   اجلنوبية 
على توزيع احلليب جمانا ، ومبع�سكر 
ال�سميد  يف  نذرة  املدينة  �سهدت 
و�سلت  واحلليب  واخلبز  والفرينة 
 ، اأبوابها  املحالت  واأغلقت  احلركة 

يف حني عرفت مدينة  �سيدي بلعبا�س 
الذي  و�سميد  اأزمة خرب  االأخرى  هي 
�سعره  وارتفع  املحالت  من  اختفى 
اإىل 900دج للكي�س دو 25 كلغ ، نف�س 
النعامة حيث  االأو�ساع �سهدتها والية 
اختف ال�سميد من املحالت بعدما مت 
حتويله من البدو الرحل نحو  خيامهم 

بتيارت   ، اجلوع  من  خوفا  كموؤونة 
 ، فرندة   ، الرحوية  مناطق  �سهدت 
حليب  ازمة  وال�سوقر  الدهب  عني 
اأزمة   الوالية  �سهدت  حني  يف  وخبز 
يدخلون  امل�ساربني  جعل  ما  �سميد  
القنطار  �سعر  ويرفعون   اخلط  على 
اأما   ، الفرينة اىل حدود 4000دج  من 

على  النائية  املناطق  فكانت  غليزان 
اهلل  عبد  بن  دار   ، مو�سى  غرار عمي 
، يلل، مازونة، جديوية  وادي رهيو ، 
وريزان اأكرث املناطق ت�رضرا من اأزمة 
االأو�ساع  ونف�س   ، واخلبز  احلليب  
ومدا�رضها  �سلف  اأرياف   �سهدتها 
 ، الزبوجة   ، مران  عني  خا�سة 
الزبابجة ، اأوالد فار�س  وال�سطية ،يف 
حني �سهدت املنطقة ال�رضقية لوالية 
 ، ال�سميد  يف  حقيقية  اأزمة  م�ستغامن 
الفرينة  ومعها اخلبز واحلليب خا�سة 
اهلل  مع  اأوالد   ، ع�سعا�سة  من  بكل 
عني  عرفت  حني  ويف  علي   و�سيدي 
متو�سنت ا�ستقرارا نوعا ما عد نق�س 
�سهد  اآخر  جانب  من   ، احلليب  يف 
بفعل  نقل   ازمة  الغربية  الواليات  كل 
واحلافالت  االأجرة   �سيارات  توقف 
ما جعل الكلوند�ستان ي�ستغل الفر�سة 

ويفر�س منطقه على ال�سكان .

عا�شت نهار اأم�س وليات اجلهة الغربية اأزمات كربى يف املواد الغذائية وخا�شة اخلبز واحلليب واخل�شر والفواكه 
بعد اإقدام  املئات من التجار على غلق حمالتهم تنفيذا لتعليمات  الولة الذين اأ�شدروا تعليماتهم  بغلق بع�س 

املحالت وتعليق بع�س الن�شاطات ، من دون املخابز و، حمالت املواد الغذائية  ،اخل�شر والفواكه و اللحوم  حتت طائلة 
الردع والعقوبات  وهو ما فهمه  التجار بطريقة  خاطئة وت�شببوا يف اأزمة غذاء الأمر الذي �شجع امل�شاربة.

رئي�س م�شلحة الأوبئة والوقاية، يف امل�شت�شفى 
اجلامعي بتلم�شان »للو�شط«:

امل�ستوى الرابع من تف�سي 
كورونا  لي�س م�ستبعدا

ك�سف رئي�س م�سلحة االأوبئة والوقاية، 
دمرجي  اجلامعي  امل�ست�سفى  يف 
قوال،  مقني  بتلم�سان،  تيجاين، 
حاالت   3 ت�سجيل  مت  قد  اأنه  اأم�س، 
يف  كورونا،  بفريو�س  موؤكدة  اإ�سابة 
انتظار نتائج حتاليل م�ستبه به اآخر. 
اأكد مقني يف ت�رضيح خ�س به جريدة 
تعليمة  و�سلتهم  قد  اأنهم  »الو�سط«، 
دواء  با�ستعمال  ال�سحة،  وزارة  من 
املوؤكدة  احلاالت  لعالج  املالريا، 
من  معينة  جرعات  عرب  بكورونا، 
طرف املخت�سني، م�سريا باملنا�سبة 
اأنهم يف �سدد انتظار و�سول الدواء، 
االأيام  يف  العالج،  عملية  يف  لل�رضوع 

القليلة القادمة.
اأن  املتحدث،  ذات  اعترب  حني،  يف 
ال�سحة،  لوزير  االأخرية  الت�رضيحات 
عبد الرحمان بوزيد، حول اأننا ننتظر 
االأ�سواأ، هي ت�رضيحات حقيقية، بكل 
�رضاحة، مبنية على درا�سات واأبحاث، 
حول ما مت معاينته يف بلدان اأخرى، 
منحناها  يف  جنوين  ت�ساعد  �سهدت 
مل  كما  قيا�سية.  فرتة  يف  الوبائي، 
خالل  املقني،  الدكتور  ي�ستبعد 
يف  ننتقل  اأن  »الو�سط«،  مع  حديثه 
الرابع  امل�ستوى  اإىل  القادمة،  االأيام 
من تف�سي وباء كورونا، ب�سبب ات�ساع 
الرقعة اجلغرافية، للمناطق املوبوءة 
املرحلة  خطورة  وكذا  الوطن،  عرب 
ال�سياق،  ذات  يف  داعيا  الراهنة، 
تدابري  اتخاذ  اإىل  العليا  ال�سلطات 
ق�سوتها  كانت  مهما  اأكرث،  �سارمة 

فريو�س  انت�سار  لتفادي  ومرارتها، 
م�سوؤولية  نتحمل  ال  حتى  كورونا، 
وفيات اأخرى، خا�سة بني كبار ال�سن 
واملر�سى املزمنني، الذين لن تتمكن 
الهياكل ال�سحية املتوفرة من التكفل 

بهم.
اأخرى، قال رئي�س م�سلحة  من جهة 
امل�ست�سفى  يف  والوقاية،  االأوبئة 
اجلامعي بتلم�سان، اأننا مقبلون على 
ب�سفة  �سحية،  طوارئ  حالة  �سبه 
اإمكانية  عن  معربا  ا�ستعجالية، 
ناحية  على  �سحي  حجر  فر�س 
�ستم�س  الوطن،  نواحي  من  كاملة 
وتيبازة  والبليدة  العا�سمة  منطقة 
مناطق  الأنها  نظرا  وبومردا�س، 
وبالتايل  كبري،  �سكاين  متركز  ت�سهد 
احتمال ارتفاع حاالت االإ�سابة فيها، 

مرتفع بدرجة كبرية.
عن  مقني  الدكتور  عرب  حيث 
اأمل  الذي  الوبائي  الو�سع  من  اأ�سفه، 
املخت�سني  اأن  معتربا  باجلزائر، 
كامل،  مهني  ا�ستعداد  على  لي�سوا 
ملواجهة مثل هذا الفريو�س اخلطري، 
فما بالك باملواطن الب�سيط الذي ال 
ما  بقدر  اخلطر،  هذا  ي�ست�سعر 
ال�سحة،  لقطاع  املنت�سبون  به  ي�سعر 
الو�سع  خطورة  ت�سل  اأن  توقع  حيث 
املقبل،  اأفريل  بداية  مع  البليدة،  يف 
املدن  بع�س  اإليه  و�سلت  ما  اإىل 
االأوروبية، كميالنو، من اأعداد مهولة 

لالإ�سابة والوفيات.
مرمي خمي�شة

على م�شتوى املطابع وال�شهار و التوزيع

تراخي�س ملدة ع�سرة اأيام 
لت�سهيل عمل منت�سبي الإعالم

الناطق  االت�سال  وزير  وجه 
عمار  الدكتور  للحكومة  الر�سمي 
بلحيمر اأم�س الثالثاء تعليمات اإىل 
خمتلف و�سائل االإعالم �سواء كانت 
الو�سعية  ب�ساأن  خا�سة  اأو  عمومية 
تعي�سها  التي  املتاأزمة  ال�سحية 
يف  اال�ستمرار  ق�سد  حاليا  البالد 
التنويري  ودورها  خدماتها  تقدمي 
ان�سغاالت  ونقل  ر�سد  خالل  من 

املواطنني ويومياتهم.
»اعتبارا  اأنه  له  بيان  يف  وجاء 
التي  املتاأزمة  ال�سحية  للو�سعية 
)فريو�س  حاليا  بالدنا  تعي�سها 
كورونا(، يذكر وزير االت�سال الناطق 
عمار  الدكتور  للحكومة،  الر�سمي 
اال�سرتاتيجي  بالطابع  بلحيمر، 
ملختلف و�سائل االإعالم وال�سحافة 
الوطنية )عمومية وخا�سة( كخدمة 
الفاعلني  لدور  وكذا  عمومية 
�سحافة  من  االت�سال  قطاع  يف 
ومرئية  وم�سموعة  مكتوبة 
وتوزيع«كما  واإ�سهار  ومطابع 
»الدور  كذلك  االت�سال  وزير  اأبرز 
ال�سحافيون  به  يقوم  الذي  الكبري 
واملرا�سلون يف ال�سحافة اجلوارية 
املحلية  االإذاعات  ذلك  يف  مبا 
وال�سحف  الف�سائيات  ومرا�سلو 

االلكرتونية«.
الوطنية  ال�سحافة  فاإن  وعليه، 
نف�س  --ي�سيف  واجلوارية 
باال�ستمرارية  »مطالبة  امل�سدر-- 
اأداء دورها يف تقدمي خدماتها  يف 
االإعالمي  ودورها  العمومية 
ونقل  ر�سد  من  التنويري 
ويومياتهم  املواطنني  ان�سغاالت 
الظرف  هذا  يف  اخل�سو�س  وعلى 
خمتلف  ومرافقة  اال�ستثنائي 

واالأمنية  ال�سحية  امل�سالح 
وال�سلطات  املدنية  واحلماية 
املحلية ب�سكل ت�سامني ملحا�رضة 
وباء كورونا واحليلولة دون تف�سيه، 
خمتلف  اإىل  والتنبيه  الوعي  بن�رض 
الدكتور  واأو�سح   املخاطر«. 
قطاع  يف  »العاملني  اأن  بلحيمر 
هذا  يف  واالإعالم،  ال�سحافة 
الظرف اال�ستثنائي، مطالبون باأمر 
يف  املهنية  تنقالتهم  يف  مبهمة 
املر�سوم  حددها  التي  املواقيت 
ال�سحي  احلجر  ب�ساأن  التنفيذي 
م�سريا  اجلزئي«،  ال�سحي  واحلجر 
لـ10  ال�سالح  »االأمر مبهمة،  اأن  اإىل 
املعني  ب�سورة  مقرتنا  يكون  اأيام، 
لبطاقته  االأ�سل  طبق  وبن�سخة 
املهنية )بالن�سبة لوالية البليدة ليل 
العا�سمة  للجزائر  وبالن�سبة  نهار 
االإجراء،  لهذا  وت�سهيال  ليال(«. 
وحر�سا على اأن تتم االأمور ب�سال�سة 
تامة، فاإن م�سوؤويل الن�رض ومديري 
العمومية  االعالمية  املوؤ�س�سات 
قوائم  باإعداد  مطالبون  واخلا�سة 
واملجندين  املعنيني  االأ�سخا�س 
يف  اأو  ال�سحفية  مبهامهم  للقيام 
املطابع وم�سالح التوزيع واال�سهار« 
تر�سل  القوائم  هذه  اأن  اإىل  م�سريا 
اإىل والة اجلمهورية املكلفني مبنح 
�ساحلة  للتنقل  الرتاخي�س  هذه 
ملدة 10 اأيام قابلة للتجديد ح�سب 

تطور الو�سع ال�سحي.
ال�سياق  هذا  يف  الوزير  ودعا 
واملطابع  االعالمية  املوؤ�س�سات 
اىل  والتوزيع  اال�سهار  وم�سالح 
تتقيد  بدقة  القوائم  هذه  »�سبط 
يتعلق  فيما  ال�رضورة  تفر�سه  مبا 

بالعدد«.

جتارة خارجية

امليزان التجاري ي�سجل عجزا بقيمة 792 مليون دولر 
بلغ عجز امليزان التجاري اجلزائري 
جانفي  خالل  دوالر  791،74مليون 
دوالر  مليون   862،05 مقابل   ،  2020
م�سجال   ،  2019 من  الفرتة  نف�س  يف 
باملائة،   8،16 بن�سبة  تراجعا  بذلك 
ح�سب ما علمته لدى املديرية العامة 
املوؤقتة  البيانات  وتظهر  للجمارك. 
و  الدرا�سات  مديرية  عن  ال�سادرة 
اأن  للجمارك  التابعة  اال�ست�رضاف 
بلغت  اجلزائرية  ال�سادرات  قيمة 
من  دوالر خالل جانفي  مليار   2،305
مليار  مقابل3،070   ، اجلاري  العام 
دوالر يف نف�س ال�سهر ل2019، م�سجلة 

بذلك تراجعا بن�سبة 24،91باملئة.
تكلفتها  بلغت  فقد  الواردات،  اأما 
مقابل  دوالر،  3،097مليار  االإجمالية 
تقل�ست  حيث   ، دوالر  مليار   3،932

بن�سبة 21،24باملئة.
�سمحت  امل�سدر،فقد  لنف�س  ووفقا 
بتغطية  الفرتة  هذه  ال�سادرات خالل 
فاتورة الواردات بن�سبة 74،44 باملئة، 
نف�س  خالل  78،08باملئة  مقابل 
العام املا�سي وقد �سكلت  الفرتة من 
الوطنية  املبيعات  اأهم  املحروقات 
متثل  اذ   ، يناير  خالل  اخلارج  نحو 
92،53باملئة من ال�سادرات الوطنية ، 
دوالر،  2،13مليار  قيمتها  بلغت  حيث 
م�سجلة  دوالر،  2،85مليار  مقابل 

بذلك تراجعا بواقع 25،16باملئة.
خارج  ال�سادرات  قيمة  وتظل 
تتجاوز   �سئيلة، حيث مل  املحروقات 
يعادل  )ما  دوالر  مليون   172،33
اجلزائرية  املبيعات  من  7،47باملئة 

نحو اخلارج خالل هذه الفرتة(، مقابل 
220،37مليون دوالر خالل نف�س الفرتة 
بانخفا�س  اأي  املا�سي  العام  من 
21،80باملئة . و قد م�س هذا الرتاجع 
املحروقات  خارج  املنتوجات  كافة 
وت�سكلت ال�سادرات خارج املحروقات 
بقيمة  امل�سنعة  ن�سف  املواد  من 
دوالر)مقابل154،21  137،27مليون 
بن�سبة10،98  مرتاجعة  دوالر(  مليون 
باملائة وكذا املواد الغذائية ب26،34 
مليون  )مقابل32،04  دوالر  مليون 
باملائة  بانخفا�س قدره17،78  دوالر( 
دوالر  مليون  ال�سناعيب4،38  والعتاد 
)مقابل20،29 مليون دوالر( بانخفا�س 

ن�سبته78،41 باملائة.
اأي�سا  ال�سادرات  هذه  وت�سكلت 
بقيمة2،99  اخلام  املواد  من 
مليون  مقابل11،57  دوالر  مليون 
واملواد  )-74،13باملئة(  دوالر 
ب1،34  الغذائية  غري  اال�ستهالكية 
دوالر  مليون  دوالر مقابل2،11  مليون 
للواردات،  بالن�سبة  )-36،42باملئة( 
من  منتجات  خم�س  تراجعت  فقد 
اأ�سل �سبعة من جمموعات املنتوجات 
التي تت�سمنها �سعبة اال�سترياد خالل 

جانفي.
العتاد  فاتورة  بلغت  فقد  بالفعل، 
ال�سناعي ، التي متثل 30،2باملئة من 
امل�ستوردة،  املنتوجات  جمموعات 
933،92مليون دوالر مقابل 1،43مليار 
العام  من  الفرتة  نف�س  خالل  دوالر، 
بواقع  انخفا�سا  م�سجلة  املا�سي، 
تكاليف  انخف�ست  كما  34،85باملئة 

املواد ن�سف امل�سنعة ب26،28 باملئة 
دوالر،  مليون   684،28 بلغت  حيث 
بلغت  و  دوالر  مقابل928،16مليون 
امل�ستوردة  الغذائية  املواد  فاتورة 
 737،66 مقابل  دوالر  مليون   625،84
مليون دوالر، لت�سجل بذلك انخفا�سا 
اجلمارك  ح�سب  باملئة،   15،16 ب 
غري  اال�ستهالكية  للمواد  بالن�سبة  اأما 
الغذائية فقد قدرت ب476،87 مليون 
دوالر  مليون  مقابل525،95  دوالر 
مواد  واردات  وبلغت  )-9،33باملئة( 
دوالر  19،40مليون  الفالحي  العتاد 
بانخفا�س  دوالر  46،94مليون  مقابل 
عرفت  املقابل،  يف  باملئة   58،67
اال�سترياد  �سعبة  من  جمموعتني 
يتعلق  املقارنة   فرتة  خالل  ارتفاعا 
بلغت  التي  اخلام  باملواد  االأمر 
دوالرمقابل  194،83مليون  فاتورتها 
متثل  بزيادة  اأي  دوالر  174،65مليون 
واردات  ارتفعت   11،56باملئةو 
الت�سحيم  زيوت  و  الطاقة  جمموعة 
)الوقود( ب 88،75باملئة لت�ستقر عند 
 85،97 مقابل  دوالر  مليون   162،27

مليون دوالر .
 

ال�شني اأول ممول للجزائر

التجاريني  ال�رضكاء  وبخ�سو�س 
العام اجلاري  للجزائر يف جانفي من 
كاأول  مكانتها  على  فرن�سا  حافظت 
ال�سني  بينما ظلت  للجزائر  زبون  بلد 
كان احلال  كما  لها، متاما  اأول ممون 
هذه  يف  و  ل2019  الفرتة  نف�س  يف 

االأوائل  اخلم�سة  الزبائن  حاز  الفرتة، 
من  على50،74باملىة  للجزائر 

ال�سادرات اجلزائرية.
وت�سدرت فرن�سا القائمة حيث ا�سرتت 
الوطنية  ال�سادرات  من  16،25باملئة 
374،65مليون  قدره  اإجمايل  مببلغ 
دوالر ،برتاجع 3،83باملئة مقارنة مع 
نف�س الفرتة للعام املا�سي، تليها تركيا 
ب265،19مليون اأي ما ميثل 11،50من 

املبيعات اجلزائرية نحو 
اإيطاليا  تتبعها  اخلارج، 
ميثل  ما  دوالر  التي229،11مليون 
، و ال�سني  ال�سادرات  9،94باملئة من 
ميثل  ما  دوالر،  ب178،74مليون 
122،23مليون  وبلجيكا  7،75باملئة، 
من  5،30باملئة  مايعادل  اأي  دوالر 
�سادرات البلد وفيما يخ�س املمونني 
ت�سدرت   ، للجزائر  الرئي�سني، 
�سادراتها  بلعت  حيث  ال�سني،القائمة 
الفرتة،  هذه  خالل  اجلزائر  نحو 
)18،14باملائة  دوالر  مليون   ،562،01
اجلزائرية(،  العامة  الواردات  من 
تتبعها  بانخفا�س25،19باملئة  
دوالر  285،21مليونن  ب  ايطاليا 
)9،21باملائة(،فرن�سا ب 276،35مليون 
ب  ا�سبانيا  دوالر)8،92باملائة(، 
و  )6،47باملئة(  دوالر  200،41مليون 
اأملانيا ب 192،53، مليون دوالر،)6،22 

باملائة(.
وقد �سجل امليزان التجاري اجلزائري 
مليار   6،11 بلغ  2019،عجزا  خالل 
خالل  دوالر  مليار  4ر53  دوالرمقابل 

2018، ح�سب معطيات اجلمارك. 

اأزمة خبز وحليب  وموؤونة  ونقل  بغرب البالد

ال�سلطات  اأم�س  نهار  ا�ستقبلت   
جزائريا  م�سافرا   65 املحلية  
من   جوية  رحلة  منت   على   قادما 
والتي  الرو�سية   مو�سكو   مدينة 
مي�سايل  الدويل  باملطار  حطت 

�سمال  كلم   30 بزناتة   احلاج 
تلم�سان  ومت التكفل بهم من  خالل 
طريق  عن  للك�سف  اإخ�ساعهم  
التاأكد  وفور  احلرارية   الكامريا 
من �سالمتهم املوؤقتة  مت حتويلهم 

اإىل والية عني متو�سنت الإخ�ساعهم 
هذا  ال�سحي   احلجر  الإجراءات 
ال�سلطات املحلية  لهم  وقد وفرت 
مبواكبة  مدعمة  خا�سة  حافالت  
�سمان  بغية  امني  وموكب  �سحية  

و�سولهم اإىل مركز احلجر  �ساملني  
ودون اأية حوادث والذين �سيمكتون 
�سمانا  وهذا  يوما    14 فيه  

ل�سالمتهم و�سالمة  ذويهم
حممد بن ترار   

قادمينمن مو�شكو  

حتويل 65 م�سافرا اإىل احلجر بعني متو�سنت



الأربعاء 25   مار�س  2020  املوافـق  ل 01 �شعبان  1441ه 24 �ساعة5

مفاتيح ا�ستيعاب ال�سدمة االقت�سادية 
و احتواء الو�سع

اجلزائر تقف يف مفرتق طرق

الدكتور عاليل 
خمتار/املركز اجلامعي 

تي�شم�شيلت

تخفي�س معدلت 
البطالة

البطالة  معدالت  تخفي�ض  ان 
االعوام  يف  الن�صف  مبقدار 
تلبية  مع  القادمة  الع�رش 
اجلدد  الوافدين  احتياجات 
ال�صيما  العمل  �صوق  اىل 
ومعاهد. اجلامعات  خريجوا 

ترى  ولذا   ، املهني  التكوين 
من  ذلك  حتقيق  اإمكانية 
خالل اجراء تقلي�ض كبري  يف 
درا�صة  مع  احلقيقية  االأجور  
االجتماعية  التكاليف  عقلنة 
قفزة  بتحقيق  ذلك  ويكون 
املحلي  الناجت  منو  يف  نوعية 

والبحث  االجمايل  
ال�صهلة  ال�صبل  عن 
قيمة  رفع  يف 
املحلية  العملة 
الطرق  وبكل 
الرتكيز  املتاحة مع 
تكوين  اآليات  على 
احلقيقية يف  قيمتها 

ال�صوق العاملي .
ذلك  كل  لتحقيق 

تفتح  اأن  اجلزائر  على  البد 
اأمام  واقت�صادها   اأ�صواقها 
اىل  اخلا�ض  القطاع  ن�صاط 
االجنبية  اال�صتثمارات  جانب 
لتعزيز  وهذا  للرثوة  املنتجة 
االنتاجية  ومنو  املناف�صة  
ويخفف ذلك دورها احلقيقي 
اخلارجية  التجارة  حترير  يف 
دخول  القيود.على  والغاء 
االجنبية  العمالقة  ال�رشكات 
مما  املحلية   اال�صواق  اىل 
ال�رشكات  مع  مناف�صة  يخلق 
عليها  يفر�ض  والتي  املحلية 
االندماج  او  التحالف  الواقع 
لل�صمود،اأمام  بع�صها  فيما 
وهذا  العمالقة  ال�رشكات 
االإنتاجية  زيادة  اإىل  مايوؤدي 

ويحفز النمو االقت�صادي .
اإذا اأردنا باجلزائر حتقيق هذه 
االهداف يجب اإزاحة العوائق 
القانونية واالإدارية وتدخالت 
االإدارة يف االقت�صاد منا ت�رش 

باملناف�صة  الت�رشفات  هاته 
وتعكر  النمو  وتكبح  ال�رشيفة 
وخذا  اال�صتثمار   مناخ 
واملناف�صة  االإبداع  مايوقف 
حقوق  احرتام  فكر  وتخنق   ،

واال�صتثمار  الفكرية   امللكية 
وتعطل  املبا�رش   االجنبي 
وتوؤثر  املالية   املعامالت 
الق�صائي   النظام  على  حتى 
ال�رشيبي   النظام  وتدمر 
ب�صيطرة  الف�صاد  ويزداد 
الع�صابة التي دمرت االخ�رش 

والياب�ض باجلزائر 

هل تقف اجلزائر يف 
مفرتق طرق؟

جند اليوم اجلزائر يف مفرتق 
�صعر  انهار  حيث  الطرق  
النفط وبالتايل انهيار الركيزة 
العامة  مليزانيتها  اال�صا�صية 
الذي  الكورونا  وباء  وانت�صار 
حتول اإىل وباء عاملي وهاج�ض 
االقت�صاد  �رشب  خوف 
العاملي يف حمركاته الرئي�صية 
فاأدى اىل ركود خطري اثر غلى 
غلى  ثم  اجلزائر  االقت�صاد 

كل جوانبه  حياة املجتمع يف 
ان تكيف اجلزائر  ولهذا ترى 
يف  اخلارجي  املحيط  مع 
ظل هذا الوباء كان م�صطربا 
لها  العوامل  من  العديد  الن 
مغايرة  تداعيات 
فان  ولذلك  ومتغرية  
امل�رشوعات  حتى 
تعطل مما يوؤثر على 
وكذا  العاملة  اليد 
الدولة  مداخيل 
براجمها  وجت�صيد 
التي  التنموية 
ب�صبب  �صتتوقف 
املداخيل  نق�ض 
على  الواردات  تفوق  ظل  يف 
الي�صتهان  بفجوة  ال�صادرات 
بها حمققة بذلك عجز جتاري 
لتغطية  مايل  عجز  اإىل  يوؤدي 

الواردات  فاتورة 
�صتدفع  حتما  والتي 
اىل  باحلكومة 
احتياطها  ا�صتعمال 
ال�صعبة  العملة  من 
كانت  ذلك  ومن   ،
قرارات جمل�ض الوزراء 
االحد22مار�ض  اليوم 

امل�صاريع  وقف  هي   ،2020
ينطلق  مل  والتي  امل�صجلة 
�صلبا  يوؤثر  مما  جت�صيدها 
رغم  اخلا�ض  القطاع  على 
والبديل  امللحة  �رشورته 
على  يوؤثر  ومنه  ذلك  عن 
يعترب  ذلك  لكن  العاملة  اليد 
 ، منه  مفر  ال  ا�صتثنائي  حل 
ويوؤدي اىل جمود.�صوق العمل 
ومنه  قيد ا�صا�صي على درجة 

النمو خا�صة يف ظل التحوالت 
وامل�صتجدات  االقليمية 
الوباء  من  احلالية  العاملية 
االقت�صاد  غلى  وموؤثراته 
العاملي ، والتطورات املحلية 
التحويالت  فاتورة  ارتفاع  يف 
موقع  ومنه  االجتماعية 
للعاطلني  االجتماعي  االمان 
عن العمل والفئات اله�صة عن 
العمل الذي الميكن اال�صتمرار 
يف حتمل تكاليفه يف ظل النمو 
منا�صب  وانخفا�ض  ال�صعيف 
اذا  التعفن  وي�صتمر  التوظيف 
اخلا�ض  القطاع  يتطور  مل 
منا�صب  توفري  لتحمل  اإيجابا 
ومن   ، العمل  عن  للعاطلني  
النظر  اعادة  وجب  كله  ذلك 
يف قانون ال�صفقات العمومية 
الإعطاء جمال كبري للمناف�صة 

امل�رشوعة ووقف االحتكار .

الإ�شراع يف حت�شيل 
ال�شرائب والر�شوم

انطالقا من تو�صيات جمل�ض 
اال�رشاع  �رشورة   يف  الوزراء 
يف حت�صيل ال�رشائب والر�صوم 
�رشورة  هي  االأتاوات  وحتى 
توعية رجال االعمال بالتقرب 

لدفع  اجلبائية  امل�صالح  من 
انه  كما  الدولة  م�صتحقات 
باإمكان الدولة فتح ا�صتثناءات 
تتعلق بالتح�صيل املبا�رش من 
احل�صابات  من  اي  املنبع  
ظل  يف  مبا�رشة  البنكية 
جانب  اإىل   ، كورونا  تداعيات 
القرو�ض ال�صيما من  حت�صيل 
وامل�صتثمرين  االأعمال  رجال 
احرتام  �رشورة  مع   ، الكبار 
عن  بعيدا  الت�صديد  اآجال 
بالتمييز  تتعلق  التي  ال�صغوط 

التح�صيل  وحماولة 
�صند  دون  امل�صبق 
قانوين ، ولهذا اأمتنى 
الرئي�ض  ي�صدر  اأن 
من  للحكومة  تعليمة 
االأوراق  تغيري  اجل 
ظرف  يف  النقدية 
�صهر واحد  ال�صرتجاع 
املكتنزة  االموال 
واملهربة  بالبيوت 

يجب  كما   ، جمهولة  مبناطق 
�صبابيك  فتح  يف  االإ�رشاع 
خا�صة  اال�صالمية  امل�صارف 
 BNA، BADR، بالبنوك) 
ا�صتفاد  التي  البنوك    )BDL
تكوين  من  موظفيها  بع�ض 
املايل  الت�صيري  حول  فعال 
للم�صارف االإ�صالمية ،  وهذا 
مداخيل  �صيحقق  االإجراء 
اإىل  بالنظر  تفوق200مليار  
داخل  املوجودة  االموال 
جانب  اىل  اجلزائر 
امل�صتثمرين  دخول 
ورجال  العرب 
منهم  املال 
اال�صتثمار  اىل 
ئر  ا جلز با
ثرواتهم  وحتويل 
البنوك  اىل 
بالنظر  باجلزائر  اال�صالمية 
ميتلكها  التي  الثقة  اىل 
كل   ، البنوك  من  النوع  هذا 
على  بناءا  املقرتحات  هذه 
تو�صيات جمل�ض الوزراء الذي 
انطالقا  الق�صايا  هذه  عالج 
الوطني  االقت�صاد  تاأثر  من 
النواحي  كل  من  واملجتمع 

مبر�ض كروونا.
النواحي  كل  من  املجتمع 

يفر�ض  الذي  كرونا  مبر�ض 
بالبيوت  االلتزام  على اجلميع 
فهو   امتداده  وقف  الآجل 
لكل  فتاك  لكنه  اليرى  عدو 
توقفه  مل   ، املجتمعات 
النووية  الدول  �صواريخ 
الكبار  الدول  حكومات  وال 
من180دولة  اكرث  وزار     ،
العاملي  االقت�صاد  وحطم 
�صيحقق  الذي  الوباء  وهو   ،
تتحدث  مل  جديدة  حتالفات 
اال�صرتاتيجيات  كتب  عنها 

حتى  وال  الدبلوما�صية   وال  
املعا�رشة  الدولة  مفاهيم 
خارطة  �صيغري  انه  كما 
التحالفات امل�صتقبلية وتفكك 
قوى  وظهور  االوربي  االحتاد 
عودة  منها  جديدة  اقت�صادية 
ال�صني  وتو�صع  ايطاليا  اجماد 
وحتالفات مع دول عربية على 
اإقليمية  كقوة  اجلزائر  غرار 

حقيقية 

تغيريالنمط القت�شادي
على  بقي  امل�صمون  هذا  من 
لتغيري  حثيثا  العمل  اجلزائر 
التنوع  اإىل  النمط االقت�صادي 
بداية من الطاقات املتجددة  
لكن  ال�صحراوية  والفالحة 

ا�صتقطاب  يف  االإ�رشاع 
املبا�رش   االأجنبي  اال�صتثمار 
والرثوات  املعادن  ال�صتغالل 
النفقات  تر�صيد  مع  الثمينة  
التي  القطاعات  وخو�ص�صة 
الدولة  ميزانية  على  اأثرت 
والعمل على تقلي�ض الوزارات  
وا�صتغالل احل�صابات اخلا�صة 
البطاقة  يف  واالإ�رشاع   ،
لتحديد  العقارية  االلكرتونية 
من  العقار  نهب  درجة 
الكثري  متتلك  مافيا  طرف 
واأ�صولهم  باأ�صمائها 
والعمل   ، وفروعهم 
لرقمنة  حثيثا 
والتعجيل  االإدارة  
حكم  باقامة 
على  مبني  را�صد 
مقومات  اأ�صا�ض 
ئ�ض  خ�صا و
 ، اأ�صا�صية 
لالإرث  بالنظر 
اجلديد  الرئي�ض  وجده  الذي 
بالفخاخ  اململوء  وحكومته 
وحتى   ، املوقوتة  والقنابل 
اأرقام   تفكيكها يتطلب ت�صفري 
اأن وا�صعيها حلد االآن  اعتقد 
نتمنى   ، عليهم  العثور  يتم  مل 
القريب  امل�صتقبل  يكون  اأن 
من  للخروج  بالتفاوؤل   مليئ 
عزق الزجاجة باأقل التكاليف 
ت�صتعمل  ال  اأن  متمنيا 
جمل�ض  تو�صيات  البنوك 
باثارة  عك�صها  على  الوزراء 
�صباب  اأو�صاط  يف  البلبلة 
الأنهم   ،  ANSEJ،CNAC
املرحلة  يف  معنيون  غري 
التو�صيات  بتلك  احلالية 

ح�صب مفهومي

اأن املرحلة احلالية والتي جعلت العامل قرية �شغرية  تاأثرت بوباء ل يرى بالعني املجردة  ودمر كربياء دول عظمى وحولها اإىل مدن 
اأ�شباح ، وجعل زعماوؤها يتباكون على قتالهم وعجزهم عن اإنقاذهم ، هذا الوباء الذي و�شل اجلزائر، وحل بها يف ظل واقع مر تعي�شه  

ظلت احلكومة تبحث عن حل يرتبط مب�شكلة البطالة ارتباطا وثيقا لتحقيق التح�شن يف اأداء منو الناجت املحلي الجمايل حيث كانت 
غالبية ال�شيا�شات والإ�شالحات التي اأقرتها احلكومات املتعاقبة اىل حماولتها لتح�شني املناخ الالزم للنمو  وخا�شة عن طريق  ا�شتعادة 

ا�شتقرار القت�شاد،الكلي واحلفاظ عليه وزيادة معدلت حمو المية  ودور القطاع اخلا�س يف القت�شاد من خالل بع�س الإجراءات 
التي قامت بها اجلزائر خا�شة جمال اخلو�ش�شة لإعطاء ديناميكية فعالة لهذا القطاع اإل اأنه اأثبت ف�شله الذريع يف م�شاركته يف تنمية 

القت�شاد،اأو حتقيق ا�شتجابة من حيث النمو وخلق  الوظائف وكانت نتائجه خميبة لالآمال من اجلهتني لل�شلطة ولل�شعب حيث برز 
امل�شتفيدون من اخلو�ش�شة بان بع�شهم عبارة عن ع�شابات نهبت املال العام بدواعي ال�شتثمار وتطاولوا وقاموا بتهريب العملة ال�شعبة 

باأ�شاليب خمتلفة  ومل تكن نتائجهم اإل دمارا كبريا  خا�شة اإذا ماقارناهم مبا فعله اخلوا�س بدول نا�شئة اأخرى.

بقي على اجلزائر العمل حثيثا لتغيري 
النمط القت�شادي اإىل التنوع بداية 

من الطاقات املتجددة  والفالحة 
ال�شحراوية لكن الإ�شراع يف ا�شتقطاب 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر  ل�شتغالل 

املعادن والرثوات الثمينة

ان تخفي�س معدلت البطالة مبقدار 
الن�شف يف العوام الع�شر القادمة 

مع تلبية احتياجات الوافدين اجلدد 
اىل �شوق العمل ل�شيما خريجوا 

اجلامعات ومعاهد

جند اليوم اجلزائر يف مفرتق الطرق  
حيث انهار �شعر النفط وبالتايل انهيار 
الركيزة ال�شا�شية مليزانيتها العامة 
وانت�شار وباء الكورونا الذي حتول 

اإىل وباء عاملي وهاج�س خوف �شرب 
القت�شاد العاملي يف حمركاته الرئي�شية
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اح�شن خال�س   

هذه  علينا  طلعت  لقد 
يق�سم  فيديوهات  الأيام 
نا�رشوها باأغلظ الأميان 
باإظهار  حق  على  اأنهم 
تقاطع معلومات وبيانات 
لت�سديق  املتتبعني  لدفع 
ن�رشها  ثم  ومن  ذلك 
مثل  نطاق  اأو�سع  على 

التدخل  ذلك 
الذي ا�ستنجد 
ير  ر بتقا
ة  ر من�سو
�سلوع  عن 
مة  حلكو ا
ن�سية  لفر ا
اإن�ساء  يف 
�س  و فري
يف  كورونا 
ت  ا خمترب

�سينية 
قبل   2003 عام  بيوهان 
خري«  »دلل  ياأتي  اأن 
م�رشية  رعية  وهو  اآخر 
كثريا  يفهم  هولند  يف 
وال�سيا�سة  الأدب  يف 
ملركز  تقريرا  ين�رش 
اأن  يوؤكد  اأمريكي  اأبحاث 
الفريو�س هو يف حقيقته 
يف  اخترب  فتاك  غاز 
خرج  لكنه  اأفغان�ستان 
واأ�ساب  ال�سيطرة  عن 
مما  اأمريكيا  جنديا   67
القوات  قادة  ا�سطر 
لإر�سالهم  الأمريكية 
يف  للم�ساركة  يوهان  اإىل 
ع�سكرية  ا�ستعرا�سات 
هذه  يف  »الغاز«  وتوطني 
تكون  اأن  قبل  املدينة 

نحو  انطالقه  نقطة 
عن  وحتدث  العامل، 
فرن�سي ملهاجمة  تواطوؤ 
ال�سني واإيطاليا واإ�سبانيا 
والإ�رشار  وبريطانيا 
تر�س  مل  التي  باجلزائر 
انتقالها  عن  فرن�سا 
ينطلق  جديد  نظام  اإىل 
ال�سعبية  ال�سيادة  من 
ب�رشذمة  فا�ستعانت 

الع�سابة ال�سابقة.
هذه  تكون  ل  وقد 
الفيديوهاتية  الإطاللت 
نوعها  من  الأخرية  هي 
اأخرى  انتظار  ميكن  اإذ 
عامة  حملة  �سمن 
الربوز  عن  للبحث 
الإبهار.  نحو  وال�سباق 
املعلومات  تكون  قد 
دقيقة  غري  اأو  �سحيحة 
قد  النهاية  يف  لكنها 
من  اأهم  هو  عما  تلهينا 
ذلك كله وهو كيف نواجه 
اللعني  الغازي  هذا  معا 
قدراتنا  ن�ستنفر  وكيف 
تنا�سق ملواجهة  كلها يف 
وكيف  امل�سرتك  اخلطر 
اختالفاتنا  جانبا  ن�سع 

ال�سيا�سية والإيديولوجية 
وننظر  وغريها  والدينية 
منا  طرف  كل  اإىل 
من  هام  مورد  اأنه  على 
اأن  يجب  التي  املوارد 
هذا  مواجهة  يف  حت�سد 
الذي  ال�سعيف«  »الكائن 
ل  قوة  عنا�رش  ميتلك 
بها  اليوم  لالإن�سان  طاقة 
منها اأنه ل يرى ول ي�سم 
اإل  ياأتي  ول 
يت�سلل  بغتة، 
اإلينا يف �سمت 
ول  وخبث 
ي�سهر �سيفه اإل 
عندما تتهياأ له 

�رشوط الفتك.
هو  الأهم  لكن 
الغازي  هذا  اأن 
يخترب  »الذكي« 
وذكاءنا  وعينا 
وميتحن  اجلمعي 
ا�ستنفار  على  قدرتنا 
وجماعات  كاأفراد  قوانا 
و�سع  وقد  وموؤ�س�سات 
يف  جمعاء  الإن�سانية 
معركة لن ينت�رش فيها اإل 
والأقدر  تنظيما  الأكرث 
من حيث فعالية قواعده 
الت�سدي.  على  اخللفية 
فاإن  املخلوقات  وكبقية 
اإثم  فيه  الغازي  هذا 
واإن  للنا�س  ومنافع  كبري 
اآثامه  عن  كثريا  حتدثنا 
الكثرية فاإن احلديث عن 

منافعه قليل.
منافع  اأهم  من  ولعل 
ك�سف  اأنه  به  اأ�سبنا  ما 
منظومتنا  عورات 
لوجه  وجها  وو�سعنا 

هيئاتنا  �سعف  اأمام 
ال�سيا�سية  وموؤ�س�ساتنا 
وك�سف  والجتماعية 
عن  ورثناه  ما  زيف 
والبهتان  الزيف  نظام 
ت�سيري  على  هيمن  الذي 
اأمورنا لعقود من الزمن. 
جميعنا  اأ�سبح  لقد 
اأن  بعد  حقيقة،  على 
يقت�رش  اإدراكها  كان 
زيف  وهي  بع�سنا،  على 
البنيات التي قامت عليها 
اإىل  قمتها  من  الدولة 
قطيعتها  بل  قاعدتها 

التامة مع املجتمع.
يجري البحث يف عز اأزمة 
املجال�س  عن  كورونا 
وجلان  البلدية  ال�سعبية 
اجلمعيات  وعن  الأحياء 
واملنظمات  والأحزاب 
وحتى الربملان قد و�سع 
يف قائمة املفقودين هذه 

بعدما  الأيام 
لنف�سه  منح 
اإجازة، وبع�س 
ت  عا لقطا ا
ية  ر ا ز لو ا
ت  جد و
يف  نف�سها 
قاعة انتظار 
ل  قرارات 
اإل  ميلكها 
ملجل�س  ا

الأعلى لالأمن الذي كلف 
اجلماعات املحلية بتويل 
املحيط  تطهري  عملية 
مع  بالتفاق  وتعقيمه 
التي  التنظيف  �رشكات 

قبل  من  معها  تعاقدت 
قوات  كلف  مثلما  متاما 
بال�سهر  والدرك  الأمن 
لقرارات  المتثال  على 

والعزل  احلجر 
اتخذها.  التي 
بني  لقد 
الفراغ  لنا 
تي  �س�سا ملوؤ ا
نعي�سه  الذي 
منلك  اأننا 
قوية  �سلطة 
ز  جلها با

مني  لأ ا
يف  �سعيفة  دولة  مقابل 
الو�سيطة  موؤ�س�ساتها 

واملحلية واجلوارية. 
هل يجب اأن ن�سكر كورونا 
غفلة  على  اأتانا  الذي 
موؤ�س�ساتنا  وهن  فف�سح 
اأج�سام  جمرد  اأنها  وبني 
له  األي�س  اأرواح؟  بال 

لنا  اأكد  اأنه  يف  الف�سل 
اأن بلدياتنا ل تبادر اأو ل 
متلك املبادرة وقد تركت 
ومدا�رش  املدن  اأحياء 
وحدها  تواجه  الأرياف 

املفرت�س  الوح�س 
اجلديد فارتاأت فعاليات 
اأن  العميق  املجتمع 
املبادرة  زمام  تاأخذ 

خا�سة  جلان  باإن�ساء 
اأن  بعد  ملواجهة اخلطر 
غادرت موؤ�س�سات الدولة 
واملعينة  املنتخبة 
املواقع منتظرة اإ�سارات 
يف  بالتحرك  فوقية 
اأمل  الأحوال.  اأح�سن 
زيف  كورونا  لنا  يك�سف 

تنظيمنا 
وتراجع  املدين 
حركتنا  دور 
ية  جلمعو ا
توجيه  يف 
طنني  ا ملو ا
حت�سي�سهم  و
على  وامل�ساعدة 
ال�سري  �سمان 
للحياة  العادي 
ظل  يف  العامة 
يفر�سها  التي  القيود 
اأو  العام  احلجر  قرار 
اجلزئي على املواطنني؟ 
الأحمر  الهالل  يجد  اأمل 
عندما  غائبا  اجلزائري 

اأغيثوا  اأن  املنادي  نادى 
قاد  الذي  وهو  النا�س، 
�سهر  من  يقرب  ما  منذ 
ال�سعب  لإغاثة  حملة 
لليبي  ا
من  باأمر 
ت  ل�سلطا ا
لعليا  ا
؟  د للبال
ل  اأ�سئلة 
اأهمية،  تقل 
ل  وقد 
اليوم  تطرح 
ونحن  بحدة 
مع  املعركة  قلب  يف 
منا�س  ل  اأنه  اإل  كورونا 
من ت�سجيلها يف كنا�ساتنا 
طاولة  على  لتطرح 
عندما  ما  يوما  النقا�س 
ن�سع نظام حكامة الدولة 
املحك  على  اجلزائرية 
بديل  عند  له  ونبحث 

قوي ينقذنا جميعا.
هذه بع�س منافع كورونا 
حلراكنا  فتح  لقد  الآثم، 
التغيري  نحو  اجلزائري 
ور�سات جديدة لالإ�سالح 
العميق فخراب الدولة مل 
يكن يف قمتها فح�سب بل 
قواعدها  يف  اأكربه  اإن 
التحتية  وبنياتها 
امل�سلولة. لبد اأن نلتقي 
ما  ونتدبر  الكورونا  بعد 
نحن فيه من وهن وزيف 
للوعي  وغياب  وف�ساد 
وامل�سوؤولية ونعيد النظر 
امل�سلحة  مفهوم  يف 

العامة.

هل نلتقي بعد الكورونا؟
ل تزال خمتلف القنوات الإعالمية وو�شائط التوا�شل تنقل كما تنقل الريح النار معلومات مت�شاربة حول اأ�شل وباء كورونا وامل�شار الذي اتبعه 

لي�شل اإلينا وطبيعته ومدى تاأثريه والفرتة التي ميكن اأن يق�شيها على الأر�س جازمة اأنه مقامه على الأر�س لن يدوم، لذا جند اأنف�شنا نت�شاءل 
الآن: هل نلتقي بعد مغادرة الكورونا وكيف نلتقي وعلى ماذا نلتقي؟ هل نبقي كما كنا دون اأن يغري هذا الوباء من تنظيمنا و�شلوكنا �شيئا؟   

ولعل من اأهم منافع ما اأ�شبنا 
به اأنه ك�شف عورات منظومتنا 

وو�شعنا وجها لوجه اأمام 
�شعف هيئاتنا وموؤ�ش�شاتنا 

ال�شيا�شية والجتماعية 
وك�شف زيف ما ورثناه عن 

نظام الزيف والبهتان

يجري البحث يف عز اأزمة كورونا 
عن املجال�س ال�شعبية البلدية 
وجلان الأحياء وعن اجلمعيات 

والأحزاب واملنظمات وحتى الربملان 
قد و�شع يف قائمة املفقودين هذه 

الأيام بعدما منح لنف�شه

هذه بع�س منافع كورونا الآثم، 
لقد فتح حلراكنا اجلزائري 
نحو التغيري ور�شات جديدة 

لالإ�شالح العميق فخراب 
الدولة مل يكن يف قمتها فح�شب 

بل اإن اأكربه يف قواعدها 
وبنياتها التحتية امل�شلولة

بعد اأن ك�شف لنا مواطن الزيف

24 �ساعة
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متى اأزمت اأزمة ، اأو نزلت نازلة ، اأو حدث حدٌث ، اإل و ي�شرب العرب موعدا مع تاأويل ن�س مقد�س اأو ا�شتح�شار 
التاريخ ، فاليوم جند العوام و النخب امل�شتعومة ، تتداول بع�شا من اآيات �شورة املدثر ، حماولة عبثا اإ�شقاطها على 

امل�شرحية الرتاجيدية للكورونا ، ب�شخو�شها و نتائجها ، و حتى ن�شائحها الوقائية .

العوام و النخب امل�شتعومة

كنا و اأ�سبحنا وماذا بعد .. العرب و كورونا

الوليد فرج

منهم  فئة  انتهت  ومتى 
ت�ستح�رض  اأخرى  ذهبت 
و  الأ�سالف  اأجماد 
التي   ، العلمية  فتوحاتهم 
يف غالبها ل �سلة لهم بها 
فاملوؤلفات   ، ترجمًة  ال 
ثمرة  هي  الكال�سيكية 
فجلها   ، اليوناين  العقل 
املكتبة  رفوف  دخل 
العربية ، يف اأوائل الع�رض 
اأعيد  وحديثا   ، العبا�سي 
من خالل  الإلياذة  اإدخال 
الذكر  ح�سن  ترجمة 
�سليمان الب�ستاين الب�ستاين 

، فقط .
ت�سكلت  العربية  احل�سارة 
داخل ارث م�سرتك لل�رضق 
كما   ، القدمي  ال�سامي 
من  مبا�رضا  فرعا  كانت 
الهيلينية  احل�سارة  فروع 

عنا�رض  حوت  و   ،
اإليها  وفدت  اأخرى 
زادت  و   ، كالفار�سية 
بعد  معارفها  قوت 
اأر�ض  اإىل  انت�سارها 
اإىل  ال�سني  من  متتد 

ا�سبانيا .

احلافل  الذكر  هذا 
التليدة ال�ساربة  بالأجماد 
يف اأعماق التاريخ لن ي�سنع 
بها  نت�سدى  حقنة  �سوكة 

فريو�ض كورونا .

املده�سون  هوؤلء  اأن 
�سذرات  من  و�سلهم  وما 
 ، الكال�سيكي  الرتاث 

اأ�رضهم  يف  جنح   الذي 
اأجماد مل يبق  داخل وهم 
من اأثرها �سئ يف واقعهم 
عن  متغافلني   ، البائ�ض 
جماعة  و�سط  عي�سهم 
و   ، و قحط معريف  اأدبية 
عط�ض روحي،  فلو كانت 
لأعلنت   ، طوارئ  للعقول 
بعيد  زمن  منذ  منطقتنا 

منطقة منكوبة فكريا .
اأرومها  التي  غايتي  لي�ض 
اأو  حال  تو�سيف  هنا، 
يعلمهما   ، و�سع  تفكيك 
اأجدين  واإمنا   ، اجلميع 
يف رهبة من و�سع الهوان 
الذي �رضنا اإليه ، فما عاد 
�سرت  على  قادر  مئزر  اي 
و مواراة عيوبنا   ، عورتنا 
، فيكفي مذلة اأن عني لنا 
على مري�ض او م�ستبه يف 
الأخرى  والعني   ، مر�سه 
اإىل �رضيط  النظر  ت�سرتق 

ال�سا�سات  على  الأخبار 
العالجي  الفتح  نرتقب 
الأمم  من  اأمة  من  ياأتي 
احلية ، ومتى جنحت  يف 
التاريخ  اىل  رجعنا  ذلك 
منقذنا نبحث فيه عالقة 
اأو  م�سرتكة  ديبلوما�سية 
يف  مد�سو�سة  �سداقة 

عمق التاريخ ، ن�ستدر بها 
عطفها على اإنقاذنا ، من 
كورونا  حتى بلغت الإهانة 
يف  كالعي�ض  �رضنا  اأن  بنا 
و  العط�ض  يقتلها  البيداء 

املاء على ظهرها حممول 
، و ما الكميات املكد�سة 
الدواء  من  خمازننا  يف 
وزير  اأعلنها  التي  الواعد 
اكت�سفت  اأن  بعد  ال�سحة 
جناعة مفعولها من اأطباء 
لنا  فاأذنوا  فرن�سي�ض، 
لفريو�ض  كعالج  بتناولها 

�ساءوا  فلو   ، كورونا 
تناولها  من  ملنعونا  غدا 
اخلطرية  لأعرا�سها 
 ، الفريو�ض  حامل  على 
اآخر  دواء  اإىل  قادونا  وان 
 ، اجلميع  لن�ساع 
كميت  تردد  دون 
ُمغ�ّسله  يدي  بني 
، حيث اأدار راأ�سه 

دار .
يكون  قد 
كورونا  فريو�ض 
م�ستجد  وباء 
اجلميع  و�سع   ،
 ، واحدة  م�سطرة  على 
حتكم  من  ي�ستثني  ومل 
قلبها  فدخل  الذرة  يف 

على  عجز  والذي   ،
حبة  زرع  يف  التحكم 
بعد  ما  لكن   ، قمح 
كثرية  درو�ض  كورونا 
ا�ستخل�ض  من  يبقى 
وهو  حيا،  عربها 
ومن   ، اليوم  احلي 
ميتا  بقي  جتاوزته 
، وكم جتاوز التاريخ 

اأمم .
اجزم اأن الثقة بني احلاكم 
و املحكوم ، والتي ل متد 
م هوتها  ج�سورها و ل ترنِدّ
اإل بحرية الإرادة و العدل، 
مناط  هي    ، وامل�ساواة 
فاملراقب    ، اأمة  اأي  قوة 
يدرك  اليوم  الب�سيط 

مدى الهوة ال�سحيقة ، بني 
والتي  احلكومة  و  ال�سعب 
مازالت مل يُردم منها �سربا 
ملمح  يوجد  ل  و  واحدا 
اإن �سمت  بل   ، لتج�سريها 
ت�رضيحات  و  �سلوكات  و 
زادت   ، منهم  الكثري 
الفجوة ات�ساعا ، فال�سعب 
ل يثق يف احلكومة ، وكاأن 
تثق  ل  ب�سعفها  احلكومة 
وقد    ، نف�سها  يف  حتى 
الأزمة  هذه  يف  انك�سفت 
و ظهرت مبظهر خميف ، 
اإبان عن عجزها ، يف اإدارة 
الأزمة يف اأب�سط جوانبها ، 
فمنذ    ، املعنوي  اجلانب 
ال�ستباه يف حالة الطلياين 

، جاءت  اإ�سابة  اآخر  اإىل   ،
خالية  باهتة  الت�رضيحات 
معنوية  �سحنة  اأي  من 
ان  بل   ، ال�سعب  تطمئن 
امل�سوؤولني  بع�ض  �سلف 
و�سل به اإىل حتدي ال�سعب 
بان  طالبه  باأن   ، تعيريه  و 

يكون كال�سعب الدامناركي 
بخدمة  يطالب  قبل 
�سبيهة  �سحية  عمومية 
تقدمها  التي  باخلدمات 
اأن  متغافال   ، الدامنارك 
ال�سعب  هذا  من  �سابا 
يندمل  مل  جرحه  مازال 
من يوم دفن عرو�سه التي 
فارقت احلياة جراء نزيف 
عمومي  م�ست�سفى  يف 
يف  وخ�سابها  للولدة 
و   ، بعد  ينمحي  مل  كفيها 
زميله الوزير  كانت يومها 
الباري�سيات  املمر�سات 
ما  ريا�سة  زوجته  يعلمن 
وزير  ابنة  و   ، الو�سع  قبل 
حقائبها  حتزم  كانت  اخر 

لرت�سي�ض  مدريد  اإىل 
ندخل  ونحن   ، �رض�سها 
فنخرج  �رضو�سنا  نقتلع 
الكبد  التهاب  بداء 
زميلتك  و   . الفريو�سي 
املثقفة وعدتنا مبهرجات 
لكورونا  كان  الواب  عرب 

يف   ، ابتداعها  يف  الف�سل 
النا�ض  فيه  يقب�ض  زمن 
اإليه  اآل  ملا   ، اأنفا�سهم 
اإخواننا  عند  و�سعنا 
ا�ستغاثوا  لو  و   ، بالبليدة 
لقتحم  الأبي  ال�سعب 
غري  بفريو�سها  البليدة 
وانتم   ، جزع  ول  مبايل 
حميته  و  ال�سعب  تعرفون 
اجلزائر.  كانت  ولو   ،
الفريو�ض  هذا  من  معافة 
كان  فمتى   ، امل�ستجد 
يرق�ض  اجلزائري  ال�سعب 
جريانه  ماآمت  عويل  على 
اأقوى  لتبقى   ! اأ�سدقائه  و 
نف�سية مطمئنة ما  دعامة 
ورد يف خطاب الرئي�ض من 
ح�رضتها  �سائل  و  اأدوات 
لهذا  للت�سدي  الدولة 
القاتل الهادئ ، وما ي�سلنا 
يف  اتخذت  قرارات  من 
املنعقد  الوزراء  جمل�ض 
هذه  مبنا�سبة  دوريا 

اجلائحة .
اأرى اأن هذه الأزمة ، اأن مل 
واحدة  خ�سلة  فينا  تبعث 
 ، �سهدائنا  خ�سال  من 
و  الل�سان  اأجلموا  يوم 
فطردوا   ، ال�سنان  ا�سهروا 
مذمومة  م�ستدمرة  اأعتى 
اأن  الأوان  اأن   ، مدحورة 
ن�سمر  و  الل�سان  نخر�ض 
للعمران . فموجة احلروب 
القادمة هي موجة اجلراثيم 
الفريو�سات  و 
دون  ال�سامتة 

ر�سا�ض اأو دم .
الت�سدي  اأدوات  و 
تكون  لن  لها 
حكومة مثل هذه ، 
باإخال�ض  اأرى  واإين 
عّبدت  اأنها  اأمل  و 
خروجها  طريق 
�سعدان  ق�رض  من 
يف  الأمل  جذوة  لتبقى   ،
جمهورية جديدة قوية ، مل 

تنطفئ بعد .
و التعجيل بهذا الراأي بعد 
من  اأكرث  كورونا  اجنالء 

�رضورة .
و خري الرب عاجله

فموجة احلروب القادمة هي موجة اجلراثيم و 
الفريو�شات ال�شامتة دون ر�شا�س اأو دم ،

و اأدوات الت�شدي لها لن تكون حكومة مثل هذه ، 
واإين اأرى باإخال�س

اأن هوؤلء املده�شون وما و�شلهم من �شذرات 
الرتاث الكال�شيكي ، الذي جنح  يف اأ�شرهم 
داخل وهم اأجماد مل يبق من اأثرها �شئ يف 

واقعهم البائ�س ، متغافلني عن عي�شهم و�شط 
جماعة اأدبية و قحط معريف
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وكالت
بات  العاملي  االقت�صاد  انكما�ش 
االقت�صاديني  معظم  بنظر  حقيقة 
يدور  اليوم  ال�صوؤال  لكن  الدوليني، 
احلالية  االأزمة  كانت  اإذا  ما  حول 
�صت�صبه ما حدث خالل فرتة الك�صاد 

العظيم يف ثالثينات القرن املا�صي
بات  العاملي  االقت�صاد  انكما�ش 
االقت�صاديني  معظم  بنظر  حقيقة 
يدور  اليوم  ال�صوؤال  لكن  الدوليني، 
احلالية  االأزمة  كانت  اإذا  ما  حول 
�صت�صبه ما حدث خالل فرتة الك�صاد 
العظيم يف ثالثينات القرن املا�صي، 

اأو هي م�صابهة ملا وقع يف 2008.
حالياً  ي�صعب  اأنه  اخلرباء  ويوؤكد 
تقدمي تقديرات عن حجم االأ�رضار 
تف�صي  جراء  العامل  يف  تقع  التي 
الأن  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ش 
باجتاهات  يومياً  تتطور  االأو�صاع 
خمتلفة، فاالأ�صبوع املا�صي، مل تكن 
االأوروبي،  املركزي  البنك  رئي�صة 
الأن  اأبداً،  متفائلة  الغارد،  كري�صتني 
النمو  يخف�ش  العزل  من  �صهر  كل 
اأن  يعني  ما  نقطة،   2.1 االأوروبي 
نقاط   5 نحو  �صيبلغ  االنخفا�ش 
على االأقل يف اأ�صهر قليلة، هي فرتة 
تف�صي  الحتواء  املتخذة  االإجراءات 

الوباء.
اأما اإذا طالت املدة، فالهبوط �صيكون 
مريعاً، بح�صب معظم االقت�صاديني. 
االأوروبية  املفو�صية  لهجة  لكن 
اإىل  ت�صري  بتوقعات  ت�صاوؤماً،  اأقل 
عام  لكامل  نقطة   2.5 النمو  تراجع 
يف   1 �صي�صجل  النمو  اأن  اأي  2020؛ 
اأن يعود  املائة بال�صالب فقط، على 

لالرتفاع يف 2021.
االقت�صاديني  فاإن  املقابل،  ويف 
توقع  اإذ  �صوءاً،  اأكرث  االأمر  اأن  يرون 
بنك«  »دويت�صه  عن  �صادر  تقرير 
)على  املائة  يف   24 بن�صبة  هبوطاً 
اأ�صا�ش �صنوي( يف الف�صل الثاين من 
2020 يف منطقة اليورو، منها 28 يف 
وبالن�صبة  وحدها.  اأملانيا  يف  املائة 
لكامل العام، فاإن االقت�صاد االأوروبي 
عموماً،  املائة  يف   2.9 �صيرتاجع 

و3.3 يف املائة يف اأملانيا.
�صاك�ش«،  »غولدمان  لبنك  وبالن�صبة 
 1 �صيرتاجع  االأوروبي  الناجت  فاإن 
يف  و3  االأول،  الف�صل  يف  املائة  يف 
اأن  على  الثاين،  الف�صل  يف  املائة 
منو  عند   2020 كامل  نتيجة  ت�صتقر 
�صلبي بن�صبة 1.7 يف املائة. واإيطاليا 
تدفع ثمناً غالياً برتاجع ناجتها 3.4 
املائة،  يف   1.9 واأملانيا  املائة،  يف 

وفرن�صا 0.9 يف املائة.

»اأك�صفورد  من  حملل  وقال 
الناجت  تراجع  اإن  اإيكونوميك�ش« 
يف  املائة  يف   4 �صيبلغ  االأوروبي 

الف�صل الثاين من العام احلايل.
ولكامل العام، فاإن النمو ال�صلبي �صيبلغ 
اأنه متفائل  2.2 يف املائة. وي�صيف 
اإجراءات  جناح  بعد  الن�صاط  بعودة 
احتواء تف�صي وباء كورونا امل�صتجد، 
وبدء تخفيف احلجر املنزيل، وعودة 
تدريجياً، ومع  االقت�صادية  االأن�صطة 
النقدية  االإجراءات  مفاعيل  بدء 
اأقرت،  التي  املالية  والتحفيزات 
وبداأ �رضفها. اأما »مورغان �صتانلي«، 
في�صري اإىل هبوط ن�صبته 5 يف املائة 
يف منطقة اليورو، وذلك بالنظر اإىل 
خلفها  التي  االقت�صادية  التداعيات 
وقطاعاتها  ال�صني  يف  الفريو�ش 

املختلفة.
»دويت�صه  اأكد  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
احلاد  االقت�صادي  الهبوط  اأن  بنك« 

جانفي  �صهري  خالل  ال�صني  يف 
 5 النمو  تراجع  يف  ت�صبب  وفرباير 
يف املائة على اأ�صا�ش �صنوي، و9 يف 
املائة على اأ�صا�ش ف�صلي فاإجراءات 
التباعد االجتماعي واحلجر املنزيل 
هبطت باأعمال املطاعم، على �صبيل 
يف   43 بن�صبة  احل�رض،  ال  املثال 
املائة يف �صهرين، وتراجعت مبيعات 
وبالن�صبة  املائة.  يف   37 ال�صيارات 
متو�صط  فاإن  االأخرى،  للقطاعات 
واملتوقع  املائة  يف   13 بلغ  الهبوط 
ال�صيني  االقت�صاد  يف  الثاين  للف�صل 
املائة  يف   0.7 بن�صبة  انتعا�صة  هو 
على اأ�صا�ش �صنوي، و7.4 يف املائة 
مقارنة بالف�صل االأول. اأما منو 2020 
يف   1.5 اإىل  ال�صني  يف  يهبط  فقد 
اأوف  لـ»بنك  وفقاً  فقط،  املائة 
التوقعات قبل  اأمريكا«، بعدما كانت 
بن�صبة  �صيني  منو  اإىل  ت�صري  االأزمة 

6.5 يف املائة.

يتوقع  االأمريكي،  اجلانب  وعلى 
»انقبا�ش«  اأكرب  بنك«  »دويت�صه 
العاملية  احلرب  منذ  اقت�صادي 
بن�صبة  تراجع  اإىل  ي�صري  اإذ  الثانية، 
الثاين على  الف�صل  املائة يف  13 يف 
اأ�صا�ش �صنوي، علماً باأنه خالل اأزمة 
2008 كان الرتاجع 8.4 يف املائة يف 
الف�صل االأخري من ذلك العام، وعلى 
اأ�صا�ش �صنوي.ويقول تقرير »دويت�صه 
الذي  القيا�صي  الهبوط  اإن  بنك« 
�صجله االقت�صاد االأمريكي يف الف�صل 
بن�صبة  وكان   ،1958 عام  من  االأول 
هذه  جتاوزه  �صيتم  املائة،  يف   10
االقت�صاد  يف  الهبوط  اأن  اأي  ال�صنة، 
بني  املائة  يف   10 من  اأكرب  �صيكون 
بنك  يف  اقت�صاديون  ويقول  ف�صلني. 
»جي بي مورغان ت�صي�ش« اإن تراجع 
يف   2 يبلغ  قد  االأمريكي  االقت�صاد 
املائة يف الف�صل االأول، و3 يف املائة 
فاإن  عام،  الثاين.وب�صكل  الف�صل  يف 
كما  هوة  اإىل  ت�صري  التوقعات  معظم 
االنتعا�ش  اأن  اأي  )V(؛  احلرف  يف 
�صيعود فور انتهاء االأزمة بعد اأ�صهر 
�صيبلغ  االأ�صواأ  اأن  اعتبار  قليلة، على 
من  االأول  الن�صف  نهاية  مع  القاع 
الثاين  الن�صف  ليعود  احلايل،  العام 
اإىل ت�صجيل وترية ا�صتئناف م�صارات 
التوقعات  هذه  كل  باأن  علماً  النمو، 
املقبلة  االأ�صابيع  يف  ت�صقط  قد 
اإذا تبني  اأ�صواأ منها،  لت�صجيل ما هو 
تاأثرياً  واأعمق  اأمداً  اأطول  االأزمة  اأن 

مما هو ظاهر حتى االآن.
وقال �صكوت ميرند، مدير اال�صتثمار 
ملحطة  »جوجنهامي«،  �رضكة  يف 
املرة  »اإنها  »بلومربغ«:  تلفزيون 
نواجه  التي   1930 عام  منذ  االأوىل 

فيها كارثة بهذا احلجم«، م�صرياً اإىل 
ك�صاد مرجح يعم معظم دول العامل، 
اإذا طالت االأزمة اأكرث من عدة اأ�صهر 

اإ�صافية.
ت�صاوؤماً،  اأقل  فلي�صوا  اخلرباء   اأما 
اإذ اأجمعوا على اأن االأزمة قد تطول 
عدوى  انتقال  توا�صل  مع  ن�صبياً 
قارة  من  امل�صتجد  كورونا  فريو�ش 
اإىل اأخرى، ومن اإقليم اأو بلد اإىل اآخر، 
هنا  حمدودة  جناحات  ت�صجيل  مع 
وف�صل هناك يف حماوالت االحتواء، 
معه  ت�صتطيع  ال  �صلبي  وقع  ولذلك 

الرتيليونات فعل الكثري.
واأ�صافوا اأن الربامج التحفيزية التي 
حول  الدول  حكومات  عنها  اأعلنت 
العامل، وباتت باأحجام خيالية، تتجاوز 
الـ10 تريليونات دوالر، ب�صكل مبا�رض 
وغري مبا�رض، �صواء بحزم مالية من 
من  نقدية  اإجراءات  اأو  احلكومات 
حتى  ت�صتطع  مل  املركزية،  البنوك 
يف  امل�صتثمرين  هلع  تخفيف  االآن 
�صداً  تقف  ولن  املالية،  االأ�صواق 
بداأت  التي  االإفال�صات  اأمام  منيعاً 
تطل براأ�صها يف عدد من القطاعات. 
كان  ما  يتجاوز  االآن  اأعلن حتى  فما 
العاملية  املالية  االأزمة  غداة  اأعلن 

يف 2008.
كل  ي�صمل  فالهبوط  ذلك،  ومع 
اإىل  و�صندات  اأ�صهم  من  االأ�صول، 

ذهب ومواد اأولية و�صلع ونفط.
وقال ثالثة اأرباع اخلرباء االأوروبيني 
اإن  راأيهم،   امل�صتطلع  واالأمريكيني 
الذي  العاملي  االقت�صادي  التو�صع 
طويلة  �صنوات  منذ  م�صتمراً  كان 
وعلينا  وبعنف،  »فجاأة،  توقف  قد 

حت�صري اأنف�صنا لالأ�صواأ«!

�القت�ضاد �لعاملي يعاين �أ�ضو�أ �أزمة منذ 
1930 يف نظر �القت�ضاديني

يوؤكد اخلرباء اأنه ي�شعب حاليًا تقدمي تقديرات عن حجم الأ�شرار التي تقع يف العامل جراء تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد، لأن الأو�شاع تتطور 
يوميًا باجتاهات خمتلفة 

د. عبري عبد الرحمن ثابت

ظهور  على  العامل  اعتاد  لقد 
وا�صتطاع  �صبق،  فيما  الفريو�صات 
على  قادرا  وكان  مقاومتها  العامل 
انت�صارها  من  واحلد  احتوائها 
الوراثية  خالياها  لت�صابه  نظرا 
ال�صابقة، ولكن  االأجيال  مع خاليا 
ح�صب حديث العلماء واملخت�صني 
طفرة  اأحدث   19 كوفيد  فريو�ش 
يحمل  حيث  متوقعة  غري  وراثية 
خمتلفة  الوراثية  اخلاليا  من  زوج 
الفريو�صات  كل  بعك�ش  الرتكيب 
نوع  من  وراثية  خاليا  حتمل  التي 
خطورة  يف�رض  ما  وهو  واحد. 
فريو�ش كورونا و�رضعة انت�صاره  .

واأمام هذه التطور اجلينى اخلطري 
م�صتقبال  يحدث  قد  ما  وملنع 

اأ�صباب  فهم  العامل  على  يتوجب 
هي  وهل  اجلينية،  الطفرة  هذه 
طبيعية  غري  اأم  طبيعية  الأ�صباب 
وثمة  بيولوجية،  اأبحاث  وبفعل 
عن  االن�صان  يتحملها  م�صوؤولية 
وطفرات  حتوالت  من  يجرى  ما 
جينية لهذه الفريو�صات؛ والتي هي 
باالأ�صا�ش نتاج التغيري الدراماتيكى 
نتاج  هو  والذى  االأر�ش؛  مناخ  يف 
اأدى  والذى  التلوث  حلالة  طبيعى 
احلرارى  باالحتبا�ش  يعرف  ملا 
الغازات  ن�صبة  ارتفاع  نتيجة 
العادمة يف طبقات الغالف اجلوى 
ممنهج  تدمري  اإىل  اأدى  ما  وهو 
من  زاد  مما  االأوزون  طبقة  يف 
ما  وهو  االأر�ش؛  كوكب  حرارة 
كانت نتيجته تغري يف مناخ االأر�ش 
واختفاء العديد من الكائنات احلية 

الدقيقة والغري دقيقة نتيجة لعدم 
التغريات  مع  التاأقلم  على  قدرتها 
ولكن  االأر�ش،  مناخ  يف  ال�رضيعة 
حتاول  الدقيقة  الكائنات  هذه 
تطوير  عرب  يجرى  ما  مع  التاأقلم 
تاأتى  والتي  الوراثية؛  خالياها 
على �صكل طفرات حتى تتمكن من 
ما  وهذا  احلياة،  قيد  على  البقاء 
يحدث نتيجة العبث الب�رضى مبناخ 

االأر�ش.
وعلى طرف اآخر هنا ثمة عبث ال 
يقل خطورة عن العبث باملناخ، وهو 
عبث ا�صتخدام املبيدات الزراعية 
وامل�صادات احليوية وذلك يحدث 
خالل مكافحة االن�صان لالأمرا�ش 
زراعته؛  على  اأو  عليه  توؤثر  التي 
اليوم  وكورونا  اأخرى  ماأ�صاة  وتلك 
وبقية اجليل  الثلج  راأ�ش جبل  هي 

العامل  �صي�صدم  والذى  املختفى 
طفرات  عرب  البكترييا  تطور  هو 
جينية م�صابهة لتتحول اإىل بكترييا 
امل�صادات  اأنواع  لكل  مقاومة 
العامل  �صيكون  وحينها  احليوية 
االنتقال  فتاكة �رضيعة  اأوبئة  اأمام 
وتنتقل عرب املياه والهواء وحت�صد 

ماليني الب�رض .
بعيدا  يكون  لن  ال�صيناريو  وهذا 
ال�رضيبة  اإىل  العامل  يتلفت  مل  اإن 
جراء  �صيدفعها  التي  الباهظة 
و�صول التلوث البيئى اإىل معدالت 
م�صوؤوليته  تتحمل  والذى  قيا�صية 
وعدم  الكربى،  ال�صناعية  الدول 

ال�صناعية  الدول  تلك  حتمل 
خا�صة  البيئة  نحو  مل�صوؤوليتها 
اإىل  �صعبويني  قادة  ي�صل  حينما 
ترامب  دونالد  مثل  احلكم  �صدة 
اتفاقيات  بكل  ا�صتهان  والذى 
من  واحلد  البيئة  حماية 
وان�صحب  احلرارية  االنبعاثات 
من اتفاقية باري�ش للمناخ والعديد 
اخلا�صة  امللحقة  اتفاقاتها  من 

بحماية البيئة .
وعلى العامل اإدراك اأن و�صول مثل 
�صدة  اإىل  ال�صعبويني  القادة  اأولئك 
احلكم لن ميثل خطر على مواطنيه 
الب�رضية،  على  خطر  بل  فح�صب 
اختبار  اأمام  تقف  الب�رضية  واليوم 
حا�صمة  نتيجته  و�صتكون  �صعب 
الب�رضى  بقاء اجلن�ش  يف م�صتقبل 

على هذه الكوكب .

كورونا بد�ية ر�أ�س جبل �لثلج..
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2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
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احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  حذر 
اأبو جهاد ل�شوؤون  مدير عام مركز 
جامعة  يف  الأ�شرية  احلركة 
حكومة  ا�شتغالل  من  القد�س 
للظروف  الإ�رسائيلي  الحتالل 
الدويل  وان�شغال املجتمع  احلالية 
والذي  كورونا  فريو�س  مبحاربة 
بعدم  وذلك  عاملي،  وباء  اأ�شبح 
خا�شة  اإجراءات  اأية  اتخاذها 
داخل  الفايرو�س  تف�شي  مبنع 

من  العك�س  عل  بل  املعتقالت، 
ذلك قامت بالعديد من اخلطوات 
التي ي�شت�شف منها عزم الحتالل 
على تعمد النيل من الأ�رسى،منها 
من  �شنفا  و�شبعون  مئة  �شحب 
مواد  اأهمها  الكانتينا  اأ�شناف 
التنظيف ومواد غذائية هامة من 
الأ�رسى  يحتاجها  وخ�شار  فواكه 
املناعة  وجهاز  اأج�شادهم  لتقوية 
اللقاء  اأثناء  ذلك  جاء   . لديهم 

اخلا�س الذي جمعه مبعايل وزيرة 
مي  الدكتورة  الفل�شطينية  ال�شحة 
كيلة للتباحث حول كل الإجراءات 
حياة  لإنقا�س  اتخاذها  الواجب 
معايل  قالت  الأ�رسى،حيث 
الوزراء  رئي�س  دولة  باأن  الوزيرة 
عن  تتابع  احلكومة  اأجهزة  وكل 
يخ�س  مبا  امل�شتجدات  كل  كثب 
حيث  املعتقالت،  داخل  الأ�رسى 
قامت احلكومة مبخاطبة ال�شليب 

الأحمر الدويل مطالبة اإياه بتحمل 
باحلفاظ  يتعلق  مبا  م�شوؤولياته 
واملطالبة  الأ�رسى  حياة  على 
جميعا  �رساحهم  اإطالق  ب�رسورة 
الحتالل  دولة  ف�شل  ظل  يف 
مبنع  كفيلة  اإجراءات  باأي  بالقيام 
اإىل  ولفتت  الفايرو�س.  تف�شي 
يقبع  التي  احلالية  الظروف  اأن 
�شعوبة  من  �شتزيد  الأ�رسى  بها 
الفايرو�س يف حال  ال�شيطرة على 

حيث  املعتقالت،  داخل  تف�شى 
والظروف غري  العايل  الكت�شا�س 
بالكادر  والنق�س  �شحيا  املالئمة 
اأ�شارت  كما  والعالجات،  الطبي 
كل  على  يتكتم  الحتالل  اأن  اإىل 
ما يجري داخل املعتقالت، وعلى 
�شعيها  توا�شل  فاحلكومة  ذلك 
املعتقالت  لداخل  جلان  ليفاد 
للوقوف عل حقيقة ما يجري، واأنه 
مدعاة  يكون  اجراء  اأي  يوجد  ل 

للثقة من قبل الحتالل اإل اإطالق 
 . العتقال  من  جميعا  �رساحهم 
وقد ثمن الدكتور اأبو احلاج الأداء 
الفل�شطينية  للحكومة  املتميز 
الرئي�س  �شيادة  اإعالن  اأن  معتربا 
من  تبعه  وما  الطوارىء  حلالة 
الوزراء  رئي�س  قبل  من  اإجراءات 
منعت تف�شي الوباء اإىل الآن، متنيا 
ل�شمان  اجلهود  كافة  ا�شتمرار 

�شالمة كل اأبناء �شعبنا . 

الإعالمية وفاء بهاين

الأم الأ�شرية التي هي اجلرح 
كلها،  الأمة  ج�شد  يف  الغائر 
وحيدة  هناك  تقبع  فهي 
يحكمه  موح�س  عامل  يف 
اجلالدون، وتعانى فيه اأق�شى 
حمرومة  وهي  احلياة،  اأنواع 
من اأب�شط احلقوق التي ن�شت 
ال�شماوية  ال�رسائع  عليها 
والعدو  الأر�شية،  والقوانني 
الفقري  الإن�شانية  العدمي 
يعاملها  والأخالق  القيم  اإىل 
غرميه.  حمتٌل  ما  باأ�شواأ 
ال�شجن  مرارة  تعي�س  فهي 
الأبناء  من  احلرمان  ومرارة 
ج�شدياً  وتعاين  والأهل، 
الأ�شريات  فحياة  ونف�شياً، 
واملعتقالت  ال�شجون  داخل 
مليئة  الإ�رسائيلية 
بامل�شايقات وال�شتفزازات، 
الزيارة  من  حتى  واحلرمان 
من  وكثرٍي  والتعليم  والعالج 
الأولية  الإن�شانية  احلقوق 
لكل  طبيعي  حق  هي  التي 
واأربعني  �شبعاً  معتقٍل. اإن 
زلن  ل  فل�شطينية  اأ�شرية 
الحتالل،  �شجون  يف  يقبعن 
بينهن �شبعة ع�رس اأماً يُحرمن 
من عناق اأطفالهن، ويتعّر�شن 
ال�شغط  اأ�شكال  ملختلف 
والإجراءات  والتعذيب 
�شواء  امل�شّددة،  التع�شفية 
الطبي  الإهمال  حيث  من 
غرفهن  اقتحام  �شيا�شة  اأو 
وفر�س العقوبات عليهن، مما 
جعلهن يع�شن ظروفاً حياتية 
وقا�شية  �شعبة  واعتقالية 
اأعدادهن  اأن  علماً  للغاية، 

الإ�رسائيلية  ال�شجون  يف 
وت�شمل  تنق�س،  ول  تزداد 
الفل�شطينية  املناطق  كل 
العمرية،  الفئات  وخمتلف 
واملعتقالت  ال�شجون  ففي 
الطفلة  توجد  الإ�رسائيلية 
العجوز  واملراأة  القا�رسة، 
وال�شبية  النا�شجة  وال�شابة 
املري�شات  وفيهن  الفتية، 
�شلطات  واجلريحات. حترم 
"الإ�رسائيلي"  الحتالل 
زيارة  من  املعتقالت  بع�س 
ت�شّيق  فيما  عائالتهّن، 
وحترم  كما  الأخريات،  على 
من  الأّمهات  الأ�شريات 
ومن  املفتوحة  الزيارات 
احت�شان  من  متكينهّن 
منع  اإىل  اإ�شافة  اأبنائهن، 
معهم،  الهاتفي  التوا�شل 
ال�شجون  يف  يوجد  حيث 
الإ�رسائيلية اأمهاٌت معتقالٌت 
يحرمن  اأنهن  اإل  واأبنائهن، 
الت�شال  اأو  روؤيتهم  حق  من 
يكونوا  قد  اأنهم  رغم  بهم، 
جميعاً يف �شجٍن واحٍد. يلجاأ 
ال�شغط على  اإىل  املحققون 
الأ�شريات الأمهات من خالل 
اأبنائهن، حيث يتم تهديدهن 
اإيذائهم،  اأو  الأبناء  باعتقال 
اأو ترهيب الأم من اأن بقائها 
يف الأ�رس �شوف يبقي اأبنائها 
ويتم  كما  باخلارج،  وحيدين 
الأمهات  الأ�شريات  مقاي�شة 
مع  التعاون  مقابل  باأبنائهن 
الأ�شاليب  وهذه  الحتالل، 
التعذيب  اأنواع  من  نوع  هي 
ميار�شها  التي  النف�شي 
الأ�شريات  بحق  املحقق 
اأ�شاليب  وهي  الأمهات، 

وفقاً  حمّرمة  وو�شائل 
الدولية. �شلطات  للمواثيق 
ل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
�شد  جرميٍة  اأي  عن  تتورع 
الأ�شرية،  الفل�شطينية  املراأة 
ابنتها  اغت�شبت  من  فهناك 
رف�شت  عندما  عينيها  اأمام 
ل�شباط  حديث  باأي  الإدلء 
التحقيق،  خالل  املخابرات 
اأبنائها  من  حرمت  واأخرى 
اأنهم  لتكت�شف  عام  ملدة 
لالأيتام،  مالجئ  يف  و�شعوا 
و�شع  على  ترغم  واأخرى 
مولودها وهي مقيدة اليدين 
اأ�شرية  وهناك  والرجلني، 
ُهددت بتهدمي بيت عائلتها، 
لكن والدتها طلبت منها اأن ل 
تعرتف يف الوقت الذي كانت 
اأمام  تقف  التهدمي  جرافة 
املعاناة  البيت. رغم  باب 
ال�شديدة تظل الأ�شرية والأم 
�شامدة  عموماً  الفل�شطينية 
لتعطي  مبوقفها،  متم�شكة 
وال�شمود  ال�شرب  يف  مثالً 
قلب  داخل  املوجود  والأمل 

بفعل  فل�شطيني،  اأ�شري  كل 
والديني  الإمياين  البعد 
بق�شيته  والرا�شخ  العميق 
الفل�شطينية  العادلة. الأم 
حتر�س على اإطالق الزغاريد 
عندما تزور ابنها يف ال�شجن 
حتى ترفع معنوياته وتعطيه 
اأن  وال�شرب، وتنجح يف  القوة 
الإ�رسائيلي  ال�شجان  حترم 
ودموع  دموعها  روؤية  من 
وهذه  الأ�شري،  ولدها 
وقمة  املقاومة  هي 
عن  نتحدث  الن�شال. عندما 
بد  فال  الفل�شطينية،  الام 
واعتزاٍز  بفخٍر  نذكر  اأن 
والن�شال  اجلهاد  يف  دورها 
امل�شتمر منذ بداية ال�رساع 
. فهي اأم ال�شهيد واأم ال�شري 
املبعد،  واأم  املطارد  واأم 
والأ�شرية  ال�شهيدة  اأم  وهي 
والأر�س  الوطن  واأم 
فل�شطني  هي  والق�شية، 
الأم  فل�شطني. ت�شتقبل  كل 
اليوم  هذا  الفل�شطينية 
ياأخذ  فهو  وحزن  مبرارة 

اآخر،  �شكاًل  حياتها  يف 
التي  الأمل  حلظات  يرتجم 
تعي�شها جراء فقدان الزوج 
فبدل  الأخ،  اأو  البن  اأو 
فان  الحتفال،  اإىل  التوجه 
هذا  يف  فل�شطني  اأمهات 
املقابر،  اإىل  يتوجهن  اليوم 
ومنهن من ينتظرن جثامني 
من  ليخرجوا  اأبناءهن 
�شجون  لدى  الأرقام  مقابر 
ال�شجون  واإىل  الحتالل، 
اأو اإىل هواتف �شماء خالية 
والأحا�شي�س  امل�شاعر  من 
اأبناءهن  اأحوال  ليتلم�شن 
منهن  وكل  املبعدين،  
اأن  كون  حزنها،  تقاوم 
او  جريحاً  اأو  �شهيداً  ابنها 
يتحدى  اأ�شرياً  اأو  مبعداً 
اإرادته.  بقوة  ال�شجان 
الأم  عيد  منا�شبة  اأن  اإل 
ع�رسات  منها  حُترم  التي 
�شجون  يف  الأ�شريات 
حلظات  حتمل  الحتالل 
يف  تزيد  م�شاعفة،  حزن 
اأملها وت�شاعف حزنها، اإل 

تنتقي  منهن  اأ�شريٍة  كل  اأن 
اخلا�شة  طريقتها  بنف�شها 
حزنها  عن  التعبري  يف 
واآمالها  ومعاناتها  واأملها 
واأمنياتها. نعم  ... تواجه 
حتّديات  الفل�شطينية  الأم  
حياتها  ت�شتنزف  كثرية 
عمرها،  على  وتق�شي 
التحديات  اأبرز  ومن 
الحتالل  تواجهها،  التي 
الإ�رسائيلي الغا�شم وتبعاته، 
البغي�س  الحتالل  اأن  اإل 
بق�شاوته وظلمه قد �شقلها 
فريدة،  ما�شة  منها  وجعل 
الكفاح،  ميادين  تخو�س 
الوطن،  ثغرات  وت�شّد 
�شعبها  حقوق  ل�شرتداد 
حلم  وحتقيق  املنكوب، 
يعّج  والتحرير.   العودة 
ال�شجل الفل�شطيني باأ�شماء 
تركن  فل�شطينيات  اأمهات 
الوعي  وا�شحٍة يف  ب�شماٍت 
بدءاً  الفل�شطيني،  ال�شعبي 
املهّجرات  الأّمهات  من 
النكبة  �شهدن  اللواتي 
اآثارها،  الفل�شطينية وع�شن 
احلياة  اأعمدة  و�شّكلن 
يف  الفل�شطيني  والبقاء 
و�شولً  الالجئني،  خيام 
املقاتالت  الأمهات  اإىل 
والأ�شريات  املنا�شالت 
واجلريحات  وال�شهيدات، 
وكثري  واملبعدات 
التاريخ  �شّجل  غريهن. لقد 
اأ�شماء جنوم فل�شطينية كان 
قهر  يف  عظيماً  اأثراً  لهن 
عطاء،  منابع  فكن  القهر، 
ورفعن ا�شم فل�شطني عالياً، 
فكان لالأم الفل�شطينية الأثر 

املفا�شل  كل  يف  العظيم 
الوطنية  للحركة  التاريخية 
الفل�شطينية، فكان ح�شورها 
ال�شعب  ثورات  كافة  يف 
وانتفا�شاته  الفل�شطيني 
اإىل  اندفعت  فقد  باهراً، 
املقاومني  �شفوف  مقّدمة 
احلياة  اأعداء  وقاومت 
�شياط  وتقّطعت  بروحها، 
ج�شدها،  على  اجلاّلد 
اجتماعياً  �شياجاً  وكانت 
ا�شتمرار  غّذى  واقت�شادياً 
واملقاومة  ال�شمود 
الفل�شطينية  ال�شعبية. الأم 
�شابرة جماهدةٌ، حتمل يف 
جبالً  كاهلها  وعلى  قلبها 
من املعاناة والقهر، ولكنها 
ول  ت�شت�شلم،  ول  تياأ�س  ل 
الراية  ترفع  ول  تتذمر 
قدماً  مت�شي  بل  البي�شاء، 
الن�شانية  ر�شالتها  اأداء  يف 
ال�شهيد  فاأم  والخالقية، 
تلب�س  ل  التي  الأ�شري  واأم 
ال�شواد، ول تنزوي يف ثياب 
دمعتني  تذرف  بل  احلداد، 
الراية  وحتمل  ووردة، 
وتعلي  البندقية،  وترفع 
الركب  وحتدو  الزغرودة، 
هي  تلك  امل�شرية،  وتتقدم 
اأجمل الأمهات، فاألف حتية 
وكل  الفل�شطينية،  اأمي  لك 
عزيزًة  بخرٍي،  واأنت  عاٍم 
مرفوعة  اأبيًة  حرًة  كرميًة، 
الكرامة،  موفورة  الراأ�س 
وغداً باإذن اهلل �شنلتقي معاً، 
نحيي يومك ونحتفل بعيدك 
ورباها،  فل�شطني  �شوح  يف 
ويف  وبلداتها،  قراها  ويف 

قد�شها واأق�شاها. 
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عاٌم جديٌد من اأعوام الظلم واحلرمان مير على الأمهات الأ�شريات يف �شجون الحتالل ال�شرائيلي، هذا الحتالل الذي ل يعرف الإن�شانية ول يطبق القوانني الدولية، 
ول ميلك اأدنى حٍد من القيم والأخالق، اإذ ل تتمالك الأمهات الأ�شريات الفل�شطينيات اأنف�شهن يف �شجون الحتالل يف كل اللحظات والأوقات التي يتذكرن اأجمل ما 

فيها مع عائالتهن قبل اعتقالهن، �شواء كن اأمهات اأو بنات اأو اأبناء لأمهات ينتظرن الإفراج عنهن من غياهب �شجون الحتالل حلظة بلحظة.

�لأ�شرية و�لأم �لفل�شطينية قامة �شاخمة ور�أ�س مرفوع

الدكتور اأبو احلاج.. يحذر 

�لحتاللقد ي�شتغل تف�شي كورونا للتخل�س من �كرب عدد ممكن من �لأ�شرى
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عبد النا�شر فروانة

نخ�سى ا�ستخدام االحتالل لـ "كورونا" 
كذريعة ملعاقبة االأ�سرى 

قال عبد النا�شر فروانة، رئي�س وحدة الدرا�شات والتوثيق يف هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، اإن �شلطات الحتالل 
الإ�شرائيلي، ترف�س حتى اللحظة، عدد من الطلبات التي تقدمت بها جهات حقوقية ودولية، لإر�شال وفٍد طبي دويل 
ومب�شاركة فل�شطينية، لالطالع عن كثب على اأو�شاع الأ�شرى الفل�شطينيني يف �شجون الحتالل، يف �شوء انت�شار وباء 

كورونا على نطاق عاملي، و�شط خماوف من اإ�شابة اأ�شرى يف �شجون الحتالل بالفريو�س.
تقرير: غزة بو�شت

خا�ص  حديث  يف  فروانة  واأ�شار 
اإىل  الإخباري،  بو�شت"  "غزة  ملوقع 
ال�شلطة  بني  الطبي  التن�شيق  رغم  اأنه 
ملف  يف  والحتالل  الفل�شطينية 
الأخري  اأن  اإل  الفل�شطينيني،  الأ�رسى 
الفل�شطيني  اجلانب  و�شع  يرف�ص 
يف  يتبعها  التي  الإجراءات  �شورة  يف 
الفحو�ص التي يجريها لأ�رسى م�شتبه 
منعه  عن  عدا  بالفريو�ص،  باإ�شابتهم 
لأي طرف فل�شطيني من امل�شاركة يف 
اإن  واأو�شح فروانة،  الفحو�ص.  اإجراء 
الت�شيقيية  اإجراءاته  ورغم  الحتالل 
مواد  �شحب  مثل  الأوقات  هذه  يف 
مقا�شف  من  والتنظيف  التعقيم 
لهيئة  طلباً  رف�ص  كذلك  ال�شجون، 
الدولية  واللجنة  الأ�رسى  �شوؤون 
لل�شليب الأحمر، باإدخال مواد تعقيم 
وتنظيف بالتزامن مع حاجة الأ�رسى 
املا�شة لها، لتباع اإجراءات ال�شالمة 
والوقاية من الفريو�ص �شديد العدوى، 
بذرائع  يتذرع  الحتالل  اأن  اإىل  لفتاً 
الكلور  مادة  "اإدخال  اأن  مثل  واهية، 
الأمن  على  خطراً  ت�شكل  املعمقة 

داخل ال�شجون".
خلو  من  يرد  ما  اأن  فروانة،  واأفاد 
الإ�شابات  من  الحتالل  �شجون 
اإ�شابات  وجود  وعدم  بالفريو�ص 
من  تاأتي  كلها  الأ�رسى  بني  موؤكدة 
ال�شحة  ووزارة  ال�شجون  اإدارة  قبل 
م�شكك  م�شادر  وهي  ال�رسائيلية 
اإىل اأن  بروايتها بكل الأحوال، م�شرياً 
طرف  اإىل  و�رسورية  ما�شة  احلاجة 
ل  الذي  الوقت  يف  للتدخل،  حمايد 

الأ�رسى من هذا  يوجد ح�شانة على 
الفريو�ص. واأو�شح فروانة، اأن �شلطات 
للوقاية  اأي تدابري  الحتالل مل تتخذ 
�شفوف  يف  الفريو�ص  انت�شار  وجتنب 
معاجلة  على  تقدم  مل  فهي  الأ�رسى، 
ت�شع  ومل  ال�شجون،  داخل  الزدحام 
بال�شجناء  الحتكاك  ملنع  �شبل  اأي 
اأو  كمامات  توفر  مل  كما  اجلنائيني، 
حتدث  مل  كما  وتنظيف،  تعقيم  مواد 
الغذائي  النظام  يف  اإيجابي  تغيري  اأي 
لالأ�رسى. وذكر فروانة، اأن املواد التي 
مقا�شف  من  ب�شحبها  الحتالل  قام 
ي�شرتيها  مواد  اأ�شاًل  هي  ال�شجون، 
نفقتهم  على  الفل�شطينيني  الأ�رسى 
اخلا�شة، ومل يقم الحتالل باأي وقت 
فروانة  وقال  بتوفريها.  الأوقات  من 
زيارات  مبنع  قام  فقط  الحتالل  اإن 
هو  وهذا  واملحامني،  الأ�رسى  ذوي 
الإجراء الوحيد الذي اتخذه يف �شوء 
واأ�شار  كورونا.  وباء  انت�شار  تطورات 
املوجودة  املعطيات  اأن  اإىل  فروانة 
�شجون  يف  الأ�رسى  واقع  عن  حالياً 

�شلطات  ا�شتمرار  يوؤكد  الحتالل 
و�شحة  بحياة  بال�شتهتار  الحتالل 
خمالفة  يف  الفل�شطينيني،  الأ�رسى 
واملواثيق  القوانني  ملعايري  وا�شحة 
حالة  اأن  فروانة  واأ�شاف  الدولية. 
من القلق بني الأ�رسى وذويهم ت�شود، 
عقب وقف اإ�رسائيل للزيارات وقطعت 
كما  وذويهم،  الأ�رسى  بني  الأو�شال 
خلقت حالة توتر بني الطرفني. وجدد 
ال�شليب  تدخل  ب�رسورة  املطالبة 
عرب  ات�شال  و�شائل  لإيجاد  الأحمر 
الهاتف او الكرتونية لل�شماح للتوا�شل 
الأمر  اأن  مو�شحاً  بذويهم،  والت�شال 
ظل  يف  ان�شانياً  ومطلباً  �رسورة  بات 
حياة  يتهدد  الذي  احلقيقي  اخلطر 
خالل  فروانة،  وطالب  الأ�رسى. 
بو�شت"  "غزة  موقع  ملرا�شل  حديثه 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  الإخباري، 
الحتالل  على  بال�شغط  والدولية، 
الدولية  املعايري  باحرتام  للزامه 
كل  وتوفري  الظروف  هذه  مثل  يف 
الإجراءات الوقائية حلماية واحلفاظ 

داخل  الأ�رسى  وحياة  �شالمة  على 
التحركات  اأن  فروانة  وبني  ال�شجون. 
الواقع غري موازية حلجم  اأر�ص  على 
الأ�رسى  حياة  تهدد  التي  اخلطورة 
ب�شكل  نتحرك  اأن  "علينا  وقال: 
اأكرب، فامل�شوؤولية جماعية وتقع على 
وقوى  ر�شمية  موؤ�ش�شات  اجلميع، 
فروانة  وف�شائلية".ودعا  اجتماعية 
من  الحتالل  �شلطات  على  لل�شغط 
الأ�رسى  عن  الفوري  الفراج  اأجل 
اأ�شحاب الأمرا�ص املزمنة والأطفال 
وال�شيدات وكبار ال�شن، م�شرياً اإىل اأن 
تلك من الق�شايا امللحة، وهي الفئات 
بالفريو�ص،  لالإ�شابة  عر�شة  الأكرث 
الذين  الإداريني  الأ�رسى  عن  عدا 
يقبعون يف �شجون الحتالل دون تهمة 
ودون حماكمة. ولفت فروانة يف ختام 
حديثه ملوقع "غزة بو�شت" الإخباري، 
املرتدية  ال�شحية  الأو�شاع  اأن  اإىل 
الحتالل  �شجون  يف  الأ�رسى  لدى 
حيث  كورونا،  وباء  اأزمة  على  �شابقة 
اإدارة  قبل  من  املتعمد  الإهمال 
ال�شجون، وهذا ما اأدى لرتفاع اأعداد 
الأ�رسى املر�شى وا�شت�شهاد 5 اأ�رسى 
يف  الحتالل  �شجون  يف  فل�شطينيني 
 5000 نحو  اأن  يذكر  املا�شي.  العام 
الحتالل  �شجون  يف  يقبعون  اأ�شري 
و430  ا�شرية  و43  طفل   180 بينهم 
اأ�شري   700 عن  عدا  اداري،  معتقل 
مري�ص بحاجة لتدخل عالجي بينهم 
من يعاين من اأمرا�ص خطرية ومزمنة 
الكلوي  والف�شل  والقلب  كال�رسطان 
وهوؤلء  وال�شكري  وال�شغط  وال�شلل 

اأكرث املعر�شني لالإ�شابة بالفريو�ص.

تقرير: جملة احلرية 

ينتاب اخلوف والقلق اأهايل الأ�رسى 
الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطينيني 
فريو�ص  انتقال  خ�شية  الإ�رسائيلي 
ظل  يف  ال�شجون،  داخل  »كورونا« 
يعي�ص  الذي  الوقت  يف  تف�شيه، 
ظروفاً  الفل�شطينيون،  الأ�رسى 
وا�شتمرار  للغاية،  �شيئة  �شحية 
باجلانب  تالعبها  يف  ال�شجون  اإدارة 
النف�شي لالأ�رسى وذويهم، ومماطلتها 
يف توفري اإجراءات ال�شالمة واحلماية 
لهم، ومنعها مواد التنظيف والتعقيم 
الوباء.  انت�شار  من  للحد  الالزمة 
الإ�رسائيلية  ال�شجون  اإدارة  وتوا�شل 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �شيا�شية 
وخا�شة  الفل�شطينيني  الأ�رسى  جتاه 
ال�شن،  وكبار  والأطفال  املر�شى 
الكلوي  والف�شل  القلب  كاأمرا�ص 
والتي  وغريها،  وال�شلل  وال�رسطان 
اأ�شفرت عن ا�شت�شهاد خم�شة اأ�رسى 

فل�شطينيني خالل العام املا�شي. 
التاأثري  �شاأنها  من  خطوة  ويف 
يف  الأ�رسى  خطوات  على  �شلباً 
اإدارة  �رسعت  »كورونا«،  مواجهة 
من  اأكرث  ب�شطب  الحتالل  �شجون 
ال�شجون.  كانتني  من  �شنًفا   140
املعتقلون  �رسع  ذلك  مقابل  ويف 
ت�شعيدية،  بخطوات  الفل�شطينيون، 
التنظيف  مواد  اإدخال  ملنع  رف�شاً 
واخل�رسوات  وال�شامبو،  كال�شابون 
والأفوكادو  كالليمون  غذائية،  ومواد 

والبهارات واللحوم.

خ�شية تف�شي »كورونا«
الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  وقالت 
حماكم  يخ�ص  »ما  واملحررين، 
كافة  منع  �شيتم  التوقيف،  متديد 
حلم  بيت  مدينة  من  الأ�رسى  اأهايل 
الع�شكرية  املحكمة  دخول  من 
فيما  جل�شاتها،  وح�شور  عوفر  يف 
بيت  غري  من  لالأ�رسى  �شي�شمح 
من  واحداً  فرداً  يح�رس  اأن  حلم 
املحاكمة،  جل�شات  عائالتهم 
ع�رسة  من  اأكرث  تواجد  منع  وكذلك 
املحكمة،  قاعة  داخل  اأ�شخا�ص 
وحمام واحد فقط، ودرا�شة اإمكانية 
تقنية  عرب  املحاكمة  جل�شات  عقد 
ح�شور  دون  كونفرن�ص  الفيديو 
اإدارة  اأن  مبينة  واملحامي«.  الأ�شري 
هذه  اأن  ادعت  الحتالل  �شجون 
احتمالية  من  للحد  جاءت  التدابري 
�شفوف  »كورونا« يف  فريو�ص  تف�شي 
ومراكز  ال�شجون  وداخل  املعتقلني 
الباحث  اأكد  جهته،  من  التوقيف. 
عبد  الأ�رسى  �شوؤون  يف  املخت�ص 
النا�رس فروانة يف حديث لـ»احلرية« 
اأن واقع ال�رسى يف �شجون الحتالل 
�شعب للغاية، وهذا يجعلنا اأكرث قلقاً 
على حياتهم و�شحتهم يف ظل تف�شي 
فريو�ص »كورونا«. ُمعرباً عن خ�شيته 
من اإمكانية اأن يداهم هذا الفريو�ص 
الأبواب  طرقه  بعد  ال�شجون 
بعزل  للقيام  ال�شجان  ودفعه  هناك، 
وال�شجانني  ال�رسى  من  الع�رسات 

فروانة:  وقال  باإ�شابتهم.  لال�شتباه 
التحركات  لكل  بالغ  باهتمام  »ننظر 
على  ال�شوء  بت�شليطها  الفل�شطينية 
يف  املر�شى  وخا�شة  ال�رسى  واقع 
على  م�شدداً  »كورونا«،  تف�شي  ظل 
اأن  وعلينا  جماعية،  امل�شوؤولية  اأن 
حماية  لأجل  ال�شغط  يف  ن�شتمر 
املر�شى  حياة  واإنقاذ  ال�رسى 
هم  الذين  الفئات  وكافة  والأطفال 

اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالفريو�ص.

منع مواد التنظيف!
قال  الأ�رسى،  وقاية  طرق  وعن 
تتخذ  مل  اللحظة  »حتى  فروانة: 
اإجراءات حلماية  اأية  ال�شجون  اإدارة 
ال�رسى، ومل توفر لهم مواد التنظيف 
ترف�ص  بل  والكمامات،  والتعقيم، 
املنا�شبة،  والأدوية  الغذاء  تقدمي 
فالنظام الغذائي كما هو على حاله، 
والإجراءات القمعية م�شتمرة، يف حني 
اأن الكتظاظ والزدحام ل زال على 
حاله، وهذا ما يُقلقنا اأكرث«. مردفاً: 
يطلب  الأ�رسى  ممثل  اأن  »تخيل 
ممثل  عليه  فريد  وقاية،  كمامات 
:ا�شتخدموا  الحتالل  �شجون  اإدارة 
مدى  تعك�ص  اجلوارب..!! يف خطوة 
الوباء  هذا  ملواجهة  ا�شتهتارها 
اخلطري«.وكانت جلنة الأ�رسى للقوى 
واملوؤ�ش�شات  والإ�شالمية  الوطنية 
قطاع  يف  الأ�رسى  �شوؤون  يف  العاملة 
الأ�شبوعي  غزة قد علّقت العت�شام 
اأمام  الأ�رسى  اأهايل  ينظمه  الذي 
الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  مقر 
على  حفاًظا  موؤقًتا  غزة  مدينة  يف 
واملعت�شمني  الأ�رسى  اأهايل  �شالمة 
وذكرت  »كورونا«.  انت�شار  ظل  يف 
اللجنة اأن العت�شام هو اإجناز وطني 
بعد  ودميومته  طبيعته  اإىل  و�شيعود 
تعقيبه  ويف  مبا�رسة.  الأزمة  انتهاء 
التعليق  اأن  فروانة  اأكد  ذلك،  على 
طواعية  جاء  الأحمر«  »ال�شليب  يف 
وبتوافق ف�شائلي وموؤ�ش�شاتي، وهذا 
ال�شليب  مع  العالقة  تعليق  يعني  ل 
هذه  مع  التوا�شل  اأو جتميد  الأحمر 
املوؤ�ش�شة الدولية التي نوؤمن باأهمية 
دورها جتاه الأ�رسى وق�شاياهم، كما 
عن  تخلينا  يعني  ل  التعليق  هذا  اأن 
دورنا التاريخي جتاه ال�رسى وتغيبنا 
خلف  املغيبني  ودعم  م�شاندة  عن 
ال�شجان الإ�رسائيلي.  الق�شبان بفعل 
مع  »الت�شالت  اأن  فروانة  واأ�شاف 
جانب  اإىل  م�شتمرة  الأحمر  ال�شليب 
منظمة ال�شحة العاملية، حيث طلبنا 
طبي  وفد  اإر�شال  �رسورة  منهما 
عن  والطالع  ال�شجون  لزيارة  دويل 
ال�شحية  الأو�شاع  حقيقة  على  كثب 
ال�شيئة هناك، وال�شغط على �شلطات 
الالزمة  التدابري  لتخاذ  الحتالل 
حلماية  ال�رسورية  املواد  وتوفري 
الأ�رسى من خطر »كورونا««. م�شرياً 
واملواثيق  التفاقيات  كافة  اأن  اإىل 
باتخاذ  الحتالل  دولة  تلزم  الدولية 
من  املحتجزين  حلماية  التدابري 
باملر�ص  الإ�شابة  اأو  املوت  خطر 

بغ�ص النظر عن عالقتها بهم.

فايرو�س كورونا ُيهدد حياة 
االأ�سرى يف �سجون االحتالل

بقلم الكاتبة الفل�شطينية : متارا 
حداد

ولو  الكورونا  عن  احلديث  يتوقف  مل 
الوقت  فحديث  واحدة،  دقيقية  ملدة 
واأعداد  الكورونا  عن  فقط  الراهن 
من  خرجوا  الذين  واأعداد  الوفيات 
الإجراءات  واأهم  ب�شالم،  الأزمة 
الحرتازية والوقائية، واهم امل�شببات 
من  �شواء  العامل  حول  وتداعياته 
وال�شيا�شية  القت�شادية  النواحية 
فريو�ص  يتوقف  ومل  والجتماعية. 
خارج  هم  من  حد  عند  "كورونا" 
داخل  هم  من  تخطى  بل  ال�شجون 
كيف  الأهم  ال�شوؤال  ولكن  ال�شجون، 
املعتقالت  اإىل  الفريو�ص  و�شل  اإذا 

اأ�شري  اآلف   5 واأ�شاب  الإ�رسائيلية 
فريو�ص  خماطر  اإن  فل�شطيني؟ 
ولكن  الباأ�ص  �شديد  اخلارج  كورونا يف 
الإ�رسائيلية  ال�شجون  داخل  و�شل  اإذا 
ف�شوف يكون �شديد الوطـاأة على حياة 
5 اآلف اأ�شري فل�شطيني داخل ال�شجون 
 " فريو�ص  لن  وذلك  الإ�رسائيلية 
وبالتحديد  النت�شار  �رسيع   " كورونا 
عام  ب�شكل  هي  والتي  املعتقالت  يف 
للعي�ص  ت�شلح  ول  �شحياً  موؤهلة  غري 
الآدمي. عند و�شول فريو�ص " كورونا 
ال�رسى  ا�شت�شهاد  يعني  فهذا   "
داخل  اأن  وبالتحديد  الفل�شطينيني 
ال�شجون ل يتوفر العالج الالزم، فبدون 
الأمرا�ص  جلميع  العالج  كان  كورونا 
اجل�شدية  الأمرا�ص  اأو  النف�شية  �شواء 

اإل  تُعالج  ل  وغريها  وال�رسطانات 
اإذا  فكيف  فقط،  امل�شكنات  بعالج 
"كورونا"،  فريو�ص  ال�رسى  اأ�شاب 
لهم  مدافن  �شتكون  املعتقالت  فان 
اأجهزة  يف  نق�شاً  اأن هناك  وبالتحديد 
التنف�ص ال�شطناعي والذي يُعترب اأهم 
من  الأوك�شجني  نق�ص  لتفادي  جهاز 
والتي  احلادة  الروؤية  اللتهابات  جراء 

يُ�شببها فريو�ص" كورونا".
هذا الأمر يدق ناقو�ص اخلطر لإنقاذ 
داخل  الفل�شطينيني  ال�رسى  حياة 
اإىل  بحاجة  الأمر  وهذا  املعتقالت 
ممنهجة  وروؤية  واأقوى  اأعمق  �شيا�شة 
لل�شغط على الحتالل قبل فوات الأوان 
وتف�شي الفريو�ص الذي هو خطر على 
بنقل  الأمر  يكتفي  ولن  حياة ال�رسى، 

الفل�شطينيني  ال�رسى  لنف�ص  العدوى 
يعتقل  من  اإىل  الأمر  �شيتعدى  بل 
ال�شجون  وحرا�ص  �شباط  ال�رسى من 
اإىل  بحاجة  الأمر  هذا  الإ�رسائيلية. 
بان  الأحمر  ال�شليب  من  عاجل  حل 
العاملي  الوباء  اأمام  م�شوؤوليته  يتحمل 
ال�رسى  وبالتحديد  ال�رسى  جتاه 
الأمرا�ص  من  يعانون  الذين  املر�شى 

التنف�شية والتهابات الق�شبة الهوائية.
اإن فريو�ص " كورونا" ل يعرف حدوداً 
اجمع  العامل  و�شل  حيث  حواجز  ول 
اإىل  ومل يقف عند حد معني فو�شوله 
ال�شجون الإ�رسائيلية ما هو اإل م�شالة 
تعاين من  ب�شكل عام  واإ�رسائيل  وقت، 
بال  �شي�شل  والذي  الفريو�ص  انت�شار 

حمالة اإىل ال�شجون داخل اإ�رسائيل.

كورونا ال يعرف حدودًا وال حواجز ...
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املواطنني  من  جمموعة  ي�شتكي 
الرانب  اأم  مبنطقة  القاطنني 
النائية و التي تبعد حوايل 25 كلم 
،  وكذا  ورقلة  الوالية  مقر  عن 
بذات  املار  الطريق  م�شتعملي 
�شبكة  اجلهة من مع�شلة  اهرتاء 
احلفر  متلئها  التي  الطرقات 
الت�شققات  وكرثة  واملطبات 
االأر�شفة  تر�شيف  عدم  كذا  و 
ي�شكل  بات  الذي  االأمر   ،
ال�شائقني  �شالمة  على  خطرا 
واملواطنني على حد �شوى ، كما 
مرور  حوادث  وقوع  يف  ت�شبب 
الدرجات  ا�شطدام  جراء  مميتة 
عدد  اأبدى   . باملركبات  النارية 
بذات  القاطنني  ال�شكان  من 
امتعا�شهم   ، النائية  املنطقة 
نتيجة  ال�شديدين  تذمرهم  و 
اهرتاء �شبكة الطرقات و انعدام 
حجم  من  زاد  ما  و   ، االأر�شفة 
ال�شلطات  معاناتهم  التزام 
املو�شوع  حيال  ال�شمت  املعنية 
ملطالبهم  جتاهلها  و  املتعفن 
بامل�رشوعة  و�شفوها  التي 
التي  ال�شكاوي  عديد  رغم   ،
يف  املحلية  وجهوها  لل�شلطات 

وقت �شابق ، و ما اأثار حفيظتهم 
م�شاريع  من  منطقتهم  اإق�شاء 
الوزير  اأقرها  التي  التنمية 
يف   ، جراد   العزيز  عبد  االأول  
العملية  من  ا�شتفاد  الذي  الوقت 
 . املجاورة  واالأحياء  املناطق 
القائمة  املع�شلة  ت�شببت  وقد 
مميتة  مرور  حوادث  وقوع  يف 
نتيجة ا�شطدام الدرجات النارية 
ح�شد  عن  ف�شال   ، باملركبات 
االأرواح  من  لعدد  االأخرية  هذه 
خا�شة يف �شفوف االأطفال الذين 
يف�شلون العب مبحاذاة منازلهم ، 
 ، اآخرين  اأع�شاء  برت  عن  ناهيك 
الكارثية  الو�شعية  نتيجة  وذلك 
من  تعاين  التي  الطرقات  ل�شبكة 
االهرتاء و كرثة احلفر و املطبات 

، باالإ�شافة اإىل تخوف املواطنني 
و  العيون  باأمرا�ض  اإ�شابتهم  من 
الغبار  تطاير  ب�شبب  احل�شا�شية 
تر�شيف  عدم  جراء  االأتربة  و 
تزداد املع�شلة مع  و   ، االأر�شفة 
على  تعمل  التي  الرياح  هبوب 
حجب الروؤية  و ت�شاهم يف ارتفاع 
معدل حوادث املرور  خا�شة و اأن 
اجلهة تتوفر على عدد من الكثبان 
الذي  امل�شكل  هو  و  الرملية 
القائم  امل�شكل  �شاعف من حدة 
االأعمدة  �شقوط  عن  ف�شال   ،
ي�شتوجب  مما  بات   ، الكهربائية 
التدخل  املعنية  ال�شلطات  على 
الرتاكمات  الحتواء  العاجل 
تهيئة  على  العمل  و  احلا�شلة 
�شبكة االأر�شفة . وح�شب ت�رشيح 

جمموعة من ال�شائقني لـ »الو�شط 
» فاإن املع�شلة املطروحة اأثقلت 
كاهلهم بامل�شاريف ب�شبب اإ�شالح 
االأعطاب التي ت�شيب مركباتهم يف 
املتواجدة  احلفر  نتيجة  مرة  كل 
كبدهم  ما  وهو   ، ذاته  بالطريق 
اأ�شحاب  خا�شة  باجلملة  خ�شائر 
نا�شد  وعليه   ، الب�شيط  الدخل 
هوؤالء ال�شلطات املحلية بالتدخل 
العاجل والت�رشيع يف عملية اإعادة 
الطرقات  واالأر�شفة  تهيئة �شبكة 
العاملية املعمول  وفق املقايي�ض 
بها ، والعمل على تفادي الغ�ض يف 
ب�شبكة  اخلا�شة  امل�شاريع  اجناز 
اإرهاب  من  للتقليل  الطرقات 
املزيد  يح�شد  الذي  الطرقات 
اإىل  باالإ�شافة   ، االأرواح  من 
مطالبة املواطنني باجلهة نف�شها 
و  التدخل  املحلية  اجلهات  من 
امل�شاريع  من  ر�شيدهم  منحهم 
دائرة  من  الإخراجهم  التنموية 
املفرو�ض  التهمي�ض  و  املعاناة 
من  قرن  ربع  قرابة  منذ  عليهم 
االأدوات  تفاوت  نتيجة    . الزمن 

الرقابية .
�شالح ،ب 

 
ال�شباب  من  املحتجون  واتهم 
يف كل مرة وكاالت الت�شغيل التي 
املنا�شب  يف  التوظيف  تختار 
يف  واملعرو�شة  املقرتحة 
تراب  على  العاملة  ال�رشكات 
امللتوية  بالطرق  الواليات  
يف  بال�شباب  دفع  ما  وباملعرفة 
الكثري من املرات اإىل غلق مقر 
الوكالة املحلية للت�شغيل مبدينة 
النظر  باإعادة  للمطالبة  اأدرار 
تعليقها  يتم  التي  القوائم  يف 
بالوكالة والتي يف كل مرة تكون 
حتمل اأ�شماء من خارج املنطقة 
�رشوط  فيها  تتوفر  ال  اأو 
باملنا�شب املعرو�شة  االلتحاق 
املحتجون  مرة  كل  يف  وكان 
و  الوكاالت  يتهمون  روؤ�شاء 
باملنا�شب  بالتالعب  اإطاراتها 
اأن  اأالف  غري   ، املتوفرة 
توفريها  مت  ال�شغل  منا�شب 
�شوق  م�شتوى  على  للبطالني 
امل�شكل  اأن  اإال  بالوالية  العمل 

واالحتجاجات  قائما  بقي 
توا�شلت .

ومن بني امل�شاكل التي واجهت 
هو  كذلك  بالواليات   الت�شغيل 
ال�رشكات  من  العديد  دخول 
الواليات    تراب  اإىل  البرتولية 
يقوم  حتى  ال�شلطات  علم  دون 
هذه  اأمام  باالحتجاج  ال�شباب 
تتدخل  مت  ومن  ال�رشكات 
ملبا�رشة  امل�شوؤولة  اجلهات 

بعمل  اخلا�شة  االإجراءات 
ال�رشكات يف املناطق هذه .

وبني هذا وذاك يبقى الوايل  هو 
هذه  على  املبا�رش  امل�شوؤول  
�شوق  يف  احلا�شلة  التجاوزات 
متابعة  عدم  ظل  يف  الت�شغيل 
وت�شيريه  بدقة  امللف  هذا 

ب�رشامة .
ون�شاج  اأخرى م�شاريع  من جهة 
�شاهمت ب�شكل كبري يف انتعا�ض 

�شوق العمل بالوالية يف ظل خلق 
مئات املوؤ�ش�شات امل�شغرة التي 
ال�شغل  منا�شب  اأالف  وفرت 
جميع  يف  واملوؤقتة  الدائمة 
ال�شغل  امليادين وتبقى م�شاريع 
الفالحي  بالقطاع  اخلا�شة 
والتي  االأ�شد  ح�شة  حت�شد 
ال�شباب  من  العديد  اختارها 
و  البطالة  �شبح  من  الإخراجهم 
اإنهاء معاناة البحث عن العمل .

تعالت اأ�شوات �شاكنة واليات جنوب 
جاد  تدخل  ب�رشورة  الكبري  البالد  
اأجل  ،من  بالبالد  القرار  �شناع  من 
دوائر  لدى  ال�شخ�شي  التدخل 
و�شع  اجل  من  املعنية  االخت�شا�ض 
واإثارة  ال�شائعات  الأ�شحاب  حد 
تتعلق  ومعطيات  اأرقام  بن�رش  البلبلة 
ال  الكورونا  بداء  اإ�شابات  بت�شجيل 

اأ�شا�ض لها من ال�شحة .
بال�شاأن  املهتمني  عديد  نا�شد 
على  ال�شحي  و  عموما  املحلي 
 ، ورقلة  بواليات  اخل�شو�ض  وجه 
لهم  ت�رشيح  يف  اأدرار   ، مترنا�شت 
مع يومية »الو�شط«، اجلهات املعنية 
�شواء  االأمنية اأو الق�شائية  بالتحرك 
اأ�شموه  ملا  و�شع  اأجل  من  العاجل 

مبر�ض وهو�ض ال�شائعات التي تن�رش 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
اإ�شابة  حاالت  ت�شجيل  بخ�شو�ض 
اأثار حالة من  بداء الكورونا وهو ما 
الذعر و الهلع الكبريين لدى ال�شاكنة 
الذين وجد اأنف�شهم غالبيتهم تائهني 

بني تاأكيد اأو نفي املعلومة .
الوزراء قد �شن  اأن جمل�ض  ومعلومة 
موؤخرا جملة من القرارات والقوانني 
ملا  كبري  بحزم  الت�شدي  تقت�شي 
ال�شائعات  مظاهر  بتف�شي  و�شفته 
�شاأنها  من  التي  الكاذبة  االأخبار  و 
للبالد  القومي  باالأمن  امل�شا�ض 
خا�شة يف مثل هذه الظروف ال�شعبة 

التي متر بها البالد .
اأحمد ،ب

�شجل ملف الت�شغيل خالل ال�شنة املا�شية ومع بداية ال�شنة اجلارية  ان�شغال امل�شوؤولني املحلني اأكرث 
من اأي ملف اآخر ب�شبب عدد الحتجاجات امل�شجلة عرب وليات اجلنوب الكبري  خا�شة الحتجاجات 
امل�شجلة  يف حميط ال�شركات النفطية خا�شة تلك املتخ�ش�شة يف ال�شناعة البرتولية ،  �شواء مبنطقة 

رقان جنوب عا�شمة الولية اأو مبنطقة واد الزين ب�شماله  وحا�شي م�شعود وعني �شالح اأين مت 
ت�شجيل العديد من الحتجاجات وغلق اأبواب هذه ال�شركات لعدة اأيام ب�شبب عدم تطبيق تعليمة 

احلكومة  و�شربها عر �س احلائط واملتمثلة يف اإعطاء الأولوية لأبناء املنطقة . 

ملف الت�شغيل باجلنوب 

قرية اأم الرانب بورقلة 

جناة ،ح 

بني �سخط البطالني و تطمينات امل�س�ؤولني 
.    ولة غري قادرين على تروي�س مدراء ال�شركات 

غنب وتهمي�ش وحل�ل م�ؤجلة 

ا�شتغالل مواقع  التوا�شل الجتماعي كاأداة لذلك 

�شرطة مترنا�شت 

تيندوف

مطالب ب��سع حد لأ�سحاب 
ال�سائعات واثارة البلبلة باجلن�ب 

حجز خم�سة اأطنان من مادة 
ال�سكر الأبي�ش املكرر  

الأمن يداهم م�قع ملتعامل 
اقت�سادي 

اأخبار اجلن�ب

و  امل�شاربة  اإطارمكافحة  يف 
و  الغذائية  املواد  يف  االحتكار 
متكنت  ال�شيدالنية،  املنتجات 
املالية  و  االقت�شادية  الفرقة 
الوالئية  للم�شلحة  التابعة 
والية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة 
اأعوان  مع  بالتن�شيق  مترنا�شت 
لوالية  التجارة  مبديرية  الرقابة 
مترنا�شت من �شبط و حجز مواد 
اأطنان  خم�شة  يف   متمثلة  غذائية 
منتهية  االأبي�ض  ال�شكر  مادة  من 
 500 اىل  باال�شافة  ال�شالحية، 
علبة من حفاظات االطفال منتهية 

ال�شالحية اي�شا.
اأفاد بيان خللية االعالم و االإت�شال 
مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت  مترنا�شت   والية  اأمن 
ن�شخة   « »الو�شط  يومية  ت�شلمت 

تعود  الق�شية  حيثيات  اأن  منه 
موؤكدة مل�شاحلنا  لورود معلومات 
مفادها قيام بع�ض التجار بتخزين 
اال�شتهالك  وا�شعة  غذائية  مواد 
التنقل  ليتم  بطريقة غري �رشعية، 
هذه  يف  امل�شتعملة  املخازن 
غري  خمزنني  �شبط  و  العملية 
م�رشح بهما لدى مديرية التجارة 
عقود  على  اأ�شحابها  يحوز  ال  و 
الكراء.  اأما املخزن الثالث فقد مت 
�شبط فيه كمية تقدر ب 5 اأطنان 
املكرر  االأبي�ض  ال�شكر  مادة  من 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شالحية  منتهية 
االأطفال  حفاظات  من  علبة   500
ليتم  ال�شالحية  منتهية  كذلك  هي 
اجتاه  القانونية  االإجراءات  اتخاذ 

هوؤالء املخالفني.
�شيخ مدقن 

اجلاري  االأ�شبوع  خالل  نظمت 
رفقة  تندوف  والية  اأمن  م�شالح 
خرجة   ، التجارة  مديرية  م�شالح 
املحالت  اأ�شحاب  اإىل  ميدانية 
مكافحة  بغر�ض   ، التجارية 
وعدم  و  ،االحتكار  امل�شاربة 
اأ�شفرت  حيث   ، لل�شلع  الفوترة 
املخالفة  معاينة  عن  العملية 
املمار�شات  ب�شفافية  املتعلقة 
املتمثلة  و  نزاهتها  و  التجارية 
حتفيز  بهدف  منتوج  تخزين  يف 

لالأ�شعار  مربر  الغري  االرتفاع 
 25 املادة  بن�ض«  عليه  املعاقب 
فقرة 02و 03 من القانون رقم 04-

 ،  »2004/06/23 يف  املوؤرخ   02
متثلت هذه املحجوزات يف 6642 
�شفيحة زيت  من نوع اليور ب�شعة 
5 لرت، ما يعادل 62 طن )62.150 
من طرف  العملية  تغطية  مت  لرت( 
اجلزائري  التلفزيون  مرا�شل 
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ريدالعلماءمعرفتهعنتف�سيفريو�سكورونا
ماي

التناف�سعلىكوروناتاأثريات
القت�ساديبنيال�سنيواأمريكا

واملخاطرالأوبئةالتحليالت
القت�سادية.."كورونا" منوذجا



الألعاب  تاأجيل  بات احتمال 
الأوملبية ال�صيفية يف طوكيو 
من  مطروحا  العام،  هذا 
ومطلبا  املنظمني  قبل 
ملحا للريا�صيني، ويرجح اأن 
ي�صبب هذا التاأجيل تداعيات 
اأعوام  بعد  هائلة  اقت�صادية 
ياأتي  ما  يف  التح�صري  من 
التحديات  لأكرب  عر�ض 
دورة  تاأجيل  يواجهها  التي 
 24 بني  املقررة  الأوملبياد 
يوليو والتا�صع من اأغ�صط�ض، 
من  �صابقة  �صيكون  والذي 

نوعها خارج زمن احلرب: 

اإعادة جدولة املناف�سات

اتخاذ  لعدم  تربيره  يف 
من  الألعاب  تاأجيل  قرار 
اللجنة  رئي�ض  اأو�صح  الآن، 
الأملاين  الدولية  الأوملبية 
اأن خطوة كهذه  باخ  توما�ض 
عدم  حكما  �صتعني  كانت 
اإمكان حتديد موعد جديد، 
ال�صخمة  للتعديالت  نظرا 
الوا�صعة  والنقا�صات 
القيام  قبل  املطلوبة 
الأوملبياد  تاأجيل  بذلك 
 ،2021 عام  اإىل  ال�صيفية 
اأطراف  بذلك  تطالب  كما 
�صيكون  عدة،  ريا�صية 
اإىل  بالن�صبة  كابو�ض  مبثابة 
حقوق  ومالكي  الريا�صيني 
لأن  نظرا  التلفزيوين،  البث 
اأ�صا�صا  يت�صمن  العام  هذا 
ويف  عدة  ريا�صية  مواعيد 
اىل  الألعاب  اأرجئت  حال 
فقد  املقبل،  العام  �صيف 
العامل  بطولة  مع  تتعار�ض 

يف  املقررة  القوى  لألعاب 
�صهر  يف  املتحدة  الوليات 
العام  ذلك  من  اأغ�صط�ض 
كما من املقرر اإقامة بطولة 
اليابان  يف  ال�صباحة  العامل 
من  والأول  يوليو   16 بني 
وبطولتي   .2021 اأغ�صط�ض 
اأمريكا  وكوبا  اأوروبا  كاأ�ض 
مقررتني  كانتا  القدم  لكرة 
واأرجئتا   2020 �صيف  يف 
اإىل �صيف العام املقبل على 
خلفية تف�صي فريو�ض كورونا 

امل�صتجد.
وي�صار اإىل اأن 2022 هو اأي�صا 
اأ�صا�صي  ريا�صي  حدث  عام 
العامل  كاأ�ض  نهائيات  هو 
لكرة القدم، والتي �صتقام يف 

اأواخر ال�صنة يف قطر.

املالعب واملن�ساآت

 43 يف  الألعاب  �صتقام 
بع�صها  اأوملبية،  من�صاأة 
بني  وبع�صها  موؤقت، 
والآخر  للحدث،  خ�صي�صا 
لأغرا�ض  ا�صتخدامه  �صيعاد 
وعدد  الدورة،  بعد  خمتلفة 

حتتاج  التي  املن�صاآت  من 
يكون  »ل  قد  لالألعاب  اإليها 
ول  التاأجيل  بحال  متاحا« 
يقت�رص الأمر على املن�صاآت 
حجز  اإذ  الريا�صية، 
معار�ض  مركز  املنظمون 
»بيغ  طوكيو  يف  �صخما 
املركز  اإىل  لتحويله  �صايت« 
اأن  يتوقع  الذي  ال�صحايف 
خالل  الآلف  ي�صتخدمه 
العاملي  احلدث  تغطيتهم 
وعادة ما يكون حمجوزا قبل 
اأ�صهر، و�صيكون تعديل موعد 
الألعاب  اأجل  من  حجزه 
الأوملبية، اأو اإقناع من �صبق 
اإىل  بالنتقال  حجزه  لهم 
تعار�ض  )بحال  اآخر  مكان 
كبريا  حتديا  املوعدين(، 

للمنظمني.

القرية الأوملبية

حول  كثرية  اأ�صئلة  تدور 
الأوملبية  القرية  م�صري 
املقامة على عقارات غالية 
طوكيو  خليج  على  مطلة 
وج�رص  ال�صحاب  وناطحات 

ت�صم  ال�صهري  قزح«  »قو�ض 
من  موؤلفا  مبنى   21 القرية 
ب�صعة  طابقا   18 اىل   14
األف �رصير  اإجمالية تبلغ 18 
الأوملبية  الألعاب  خالل 
لالألعاب  اآلف  وثمانية 
وكان املخطط  الباراأوملبية 
اإعادة تاأهيل القرية  يقت�صي 
ال�صقق  اآلف  اىل  وحتويلها 
وعر�صها  الفخمة  اخلا�صة 
وطرحت  اليجار  اأو  للبيع 
املوؤلفة  الأوىل  الدفعة 
بداية  للبيع  �صقة   940 من 
وقد   ،2019 العام  �صيف 
منها،  الأكرب  الق�صم  بيع  مت 
التقارير  تفيد  ما  بح�صب 
،وبحال  اليابانية  ال�صحافية 
�صي�صطر  الألعاب،  تاأجيل 
اأعمال  لتاأجيل  املنظمون 
التاأهيل، وتاليا تاأخري ت�صليم 
ال�صقق للم�صرتين الذين �صبق 
لهم توقيع عقود ال�رصاء التي 

تت�صمن مواعيد الت�صليم.

الفنادق

»الكثرية  التحديات  بني  من 
الكثرية« التي ذكرتها اللجنة 
حجوزات  هي  الدولية 
الفنادق التي كلفت املاليني 
ال�صعب  »من  �صيكون  والتي 
جدا معاجلتها«فقد مت حجز 
الفندقية  الغرف  العديد من 
قبل اأ�صهر عديدة حيث دفع 
الكثريون مبالغ طائلة كدفعة 
اأوىل قد يخ�رصونها، اإ�صافة 
لإعادة  ا�صطرارهم  اإىل 
مت  حال  يف  جمددا  احلجز 

اإرجاء الألعاب.
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الريا�صة  اأ�صاب  فبعدما 
والكرة  والتجارة  وال�صفر 
بداأت  تام،  ب�صلل  الأر�صية 
الإقت�صادية  انت�صاره  اآثار 
الأفق،  يف  تلوح  املدمرة 
من  املخاوف  لتتزايد 
الن�صاط  تعليق  ا�صتمرار 
من  اأطول  لفرتة  الريا�صي 
املتوقع ومل ت�صلم اأي م�صابقة 
التجميد  م�صري  من  ريا�صية 
والتاأجيل، من كرة القدم اإىل 
�صباقات ال�صيارات.. اإىل كرة 
اخليول،  و�صباقات  امل�رصب 
وبطولت  ال�صلة  بكرة  مروًرا 
ال�صباحة وهوكي اجلليد  كما 
اأ�صاب فريو�ض ”كوفيد-19“ 
الريا�صة يف  من جنوم  عدًدا 
لتخ�صع  الألعاب،  خمتلف 
للحجر  بالكامل  اأندية 

انت�صار  من  خوًفا  ال�صحي 
العدوى على نطاق اأو�صع.

كرة  م�صابقات  تعليق  ومع 
بداأ  اأوروبا،  قارة  يف  القدم 
اخل�صائر  عن  احلديث 
تهدد  التي  الفادحة  املالية 
الدوريات  وروابط  الأندية 
املثال  �صبيل  وعلى  الكربى، 
الإيطالية  الأندية  باتت 
يقل  ل  ما  بخ�صارة  مهددة 
يف  يورو  مليون   700 عن 
الكالت�صو،  مو�صم  اإلغاء  حال 
وهي  �صحفية،  لتقارير  وفًقا 
وحقوق  التذاكر  بيع  ح�صيلة 
البث وعوائد الت�صويق اأما يف 
الو�صع  يختلف  فلم  اإ�صبانيا 
كثرًيا، اإذ اأ�صبحت اأندية الليغا 
 680 حوايل  بخ�صارة  مهددة 
لتقديرات  وفًقا  يورو  مليون 

ال�صحافة الإ�صبانية.
يف  اأملانيا  اأندية  تفلح  ومل 

امل�صري  هذا  من  الإفالت 
كري�صتيان  حذر  حيث  ا،  اأي�صً
رابطة  مدير  �صيفرت 
البوند�صليغا من انهيار كامل 
واأ�صار  القدم،  كرة  ل�صناعة 
من  الأندية  حرمان  اأن  اإىل 
يعر�ض  الأ�صا�صية  مداخيلها 
الإفال�ض.  خلطر  بع�صها 
من  ذاته  الوقت  يف  وحذر 
األف   56 من  اأكرث  ت�رصيد 
يف  العاملني  من  �صخ�ض 

اأندية اأملانيا.
ومل ينجح الدوري الإنكليزي 
يف تفادي توابع زلزال كورونا، 
ت�صويقًيا  الأغلى  الدوري 
ب�صلل  اأُ�صيب  العامل  يف 
مهددة  اأنديته  وباتت  كامل، 
تقل عن  لن  مزلزلة  بخ�صائر 
اإ�صرتليني  جنيه  مليون   750

من حقوق البث فقط.
كالرك  جريج  وبح�صب 

الإنكليزي  الحتاد  رئي�ض 
جمموع  فاإن  القدم،  لكرة 
حال  يف  الربميريليغ  خ�صائر 
 3 عن  يقل  لن  املو�صم  اإلغاء 
مليارات جنيه اإ�صرتليني هذا 
الأوروبي  الحتاد  يقف  ومل 
مكتوف  ”يويفا«  القدم  لكرة 

اخل�صائر  هذه  اأمام  الإيدي 
حيث  لالأندية،  الفادحة 
اإىل  �صحفية  تقارير  اأ�صارت 
قواعد  تعديل  يدر�ض  اأنه 
النظيف  اللعب املايل  قانون 
ل  حتى  احلايل،  املو�صم  يف 
تقع الأندية يف فخ خروقات 

لعقوبات  عر�صة  ت�صعها 
وخيمة.

كما اأ�صارت تقارير عديدة اإىل 
�صتغري  الأوروبية  الأندية  اأن 
بالكامل  الإنفاق  �صيا�صة 
خالل املريكاتو املقبل، وهو 
ما يعني نهاية ع�رص �صفقات 

مل  حيث  يورو،  مليون  الـ100 
يعد يف مقدور الأندية اإنفاق 
اأجل  من  املبلغ  هذا  مثل 
جلب لعب واحد مهما بلغت 

جنوميته.
�صحفية  تقارير  اأ�صارت  كما 
بداأت  الأندية  اأن  اإىل  عديدة 
تطبيق  درا�صة  يف  بالفعل 
رواتب  تخفي�ض  �صيا�صة 
التخفي�ض  وهو  الالعبني، 
 %30 اإىل  ي�صل  قد  الذي 
التقديرات،  لبع�ض  وفًقا 
يف  الأندية  بع�ض  واأعلنت 
وا�صكتلندا  وفرن�صا  اأملانيا 
الأجور يف ظل  عن تخفي�ض 
انقطاع كافة مواردها ب�صبب 

تعليق الن�صاط ب�صكل كامل.
الأ�صد  ال�صوؤال  يظل  ولكن 
غيمة  تنق�صع  متى  اإحلاًحا.. 
كورونا لتعود عجلة كرة القدم 

للدوران ب�صكل طبيعي؟.

يوا�سل فريو�س كورونا �سرباته املوؤملة املتالحقة ل�سناعة الريا�سة، وبات يهددها بخ�سائر فادحة تنذر باإنهيار و�سيك لبع�س الأندية حول 
العامل، يف ظل تف�سيه املتزايد يف جميع مناطق الكرة الأر�سية.

جنوم يف احلجر ال�سحي وخ�سائر باملليارات

هليفتككوروناب�صناعةكرةالقدم؟

الحتادالإ�صباينيعلقجميعخماوفاقت�صاديةكبريةمناإرجاءاأوملبيادطوكيو
م�صابقاتهلأجلغريم�صمى

مدريدريالجنوممنماليةخطة
ملكافحةكورونا

الإ�صباين  الحتاد  اأعلن 
كافة  تعليق  عن  القدم  لكرة 
�صمنها  ومن  امل�صابقات 
لأجل  الأوىل،  الدرجة  دوري 
تف�صي  ب�صبب  م�صمى،  غري 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض 
ر�صميا،  بيانا  ون�رصالحتاد 
فيه:«امل�صابقات  قال 
�صتتوقف حتى ترى احلكومة 
اأنه ميكن ا�صتئناف البطولت 

دون خماطر تهدد ال�صحة«.
الإ�صباين  الحتاد  واتفق 
تعليق  على  الليغا  ورابطة 
تقرر  حتى  امل�صابقة 

باأن  الإ�صبانية  ال�صلطات 
ل�صتكمال  ي�صمح  الو�صع 
للبيان  وفقا  املباريات 
الحتاد  واأعلن  املذكور 
لحق  وقت  يف  الإ�صباين 
الليغا  مباريات  تاأجيل  عن 
اأبريل  �صهر  بداية  حتى 
انت�صار  من  احلد  اأجل  من 
بعد  ولكن  كورونا  فريو�ض 
كافة  يف  الفريو�ض  تف�صي 
الحتاد  قرر  اإ�صبانيا،  مدن 
الليغا  ورابطة  الإ�صباين، 
مراقبة  جلنة  مبوافقة 
تاأجيل  العامة على  املن�صاآت 

اإ�صعار  املباريات حلني  كافة 
اآخر.

يذكر اأن �صدارة جدول ترتيب 
توقف  قبل  الإ�صباين  الدوري 
الليغا تعود لرب�صلونة بر�صيد 
58 نقطة وبفارق نقطتني عن 

ريال مدريد الو�صيف.

مدريد،  ريال  نادي  و�صع 
بطريقة  للم�صاهمة  خطة 
يف  وامل�صاعدة  مبا�رصة، 
كورونا  فريو�ض  مكافحة 
وذكرت  البالد  اجتاح  الذي 
الإ�صبانية،  »ماركا«  �صحيفة 

امللكي  النادي  لعبي  اأن 
م�صاعدة  تقدمي  يريدون 
مالية لأحد القطاعات الأكرث 
منهم  كم�صاهمة  احتياجا 
تف�صي  �صد  املكافحة  يف 

فريو�ض كورونا.
واأكدت ال�صحيفة، باأن هناك 
خمتلف  يف  متخ�ص�صني 
يقدمون  الأزمة  نواحي 
امل�صورة لالعبني حول اأف�صل 
للم�صاعدة،  املمكنة  الطرق 
م�صاعدة  خطة  ولو�صع 
تلك  ت�صل  بحيث  مالية، 
وامل�صاهمات  امل�صاعدات 
اإىل اأكرث الأماكن والأ�صخا�ض 

التخفيف  وبالتايل  احتياجا، 
الذي  كورونا  وباء  اأعباء  من 
اأي  قبل  ولكن  العامل  �رصب 
لعبو  يرغب  ر�صمي،  اإعالن 
املرينغي اأن يكونوا على علم 
100%، ب�صاأن ما يجب القيام 
ويلزم  تنفيذه  وكيفية  به، 
نادي  اأع�صاء  جميع  حاليا 
الفني  بجهازه  مدريد،  ريال 
ولعبيه،  والطبي  والإداري 
الراهن  الوقت  يف  منازلهم 
امتثال لفرتة العزل ال�صحي، 
لعبي  اأحد  اإ�صابة  عقب 
بفريو�ض  ال�صلة  بكرة  النادي 

كورونا.
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 وحدة الر�شد والتحليل /مركز 
الفكر ال�شرتاتيجي للدرا�شات

 مقدمة
اتهمت  ال�صينية  احلكومة  وكانت 
الواليات املتحدة )يف 3 فرباير 2020( 
التف�صي  على  الفعل  رد  يف  باملبالغة 
وتاأجيج الذعر. وت�صتنكر ال�صني كذلك 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اإ�رصار 
بالفريو�س  ترامب على ت�صمية كورونا 
الواليات  نفت  جهتها  من  ال�صيني. 
املتحدة تلك االتهامات، ومن �صمنها 
الناطق  تغريدة  يف  وردت  التي  تلك 
ت�صاو  ال�صينية،  اخلارجية  وزارة  با�صم 
وكالة  ونقلتها  تويرت  يف  جيان،  يل 
االأمريكي  اجلي�س  وتتهم  )رويرتز(، 
مدينة  اإىل  كورونا  فريو�س  بجلب 
من  ت�رصراً  االأكرث  كانت  التي  ووهان 

هذا الفريو�س.
تف�صي  اأثر  يف  املوقف  تقدير  يبحث 
ال�صيني  االقت�صادين  يف  الفريو�س 
يف  االأكرب  بو�صفهما  واالأمريكي، 
ال�رصاع  �صريورة  يف  وتاأثرياته  العامل، 
القائم بني البلدين، وما هي انعكا�صاته 

على االقت�صاد العاملي ككل؟

�شياقات الت�شعيد القت�شادي 
وتاأثريات الفريو�س

االأخرية  الثالثة  العقود  مدار  على 
حتقيق  يف  ال�صيني  االقت�صاد  ا�صتمر 
يف  خا�صة  مرتفعة،  منو  معدالت 
من  ال�صني  ن  مَكّ املا�صيني،  العقدين 
االقت�صاد  يف  الثانية  املرتبة  تبوء 
معتمدة  العاملي،  امل�صتوى  على 
وتبنيها  االقت�صادية  �صيا�صاتها  تنوع 
ال�صرتاتيجية )احلزام والطريق(، التي 
املحور  منها  عدة؛  حماور  تت�صمن 
التجاري الذي ترغب ال�صني من خالله 
يف املحافظة على مكانتها يف الت�صدير 
على م�صتوى عاملي، واملحور النقدي 
زيادة  على  خالله  من  حتر�س  الذي 
ال�صينية؛  بالعملة  التجاري  التبادل 
التجاري  التبادل  تكلفة  تقليل  لت�صمن 
وتقليل خماطر تقلبات اأ�صعار ال�رصف 
العمالت  مقابل  ل�رصكاتها  بالن�صبة 
اجليو�صيا�صي،  واملحور  االأجنبية، 
هذه  خالل  من  ال�صني  تهدف  اإذ 
اال�صرتاتيجية اإىل التو�صع يف الت�صدير 

)احلدود  احلزام  طريق  عن 
)احلدود  والطريق  الربية( 
البحرية(، وهو ما ي�صري اإىل 
عدم اقت�صار اال�صرتاتيجية 
البعد  على  ال�صينية 
اإن  بل  وح�صب،  االقت�صادي 
�صيا�صية قد تعمل  اأبعاداً  لها 
جديدة  حتالفات  خلق  على 

على م�صتوى العامل.
املتحدة  الواليات  تقراأ 

ال�صينية  التحركات  االأمريكية 
اأن  خ�صو�صاً  بتوج�س،  االقت�صادية 
رغم  باطراد  منا  االقت�صادي  حراكها 
تنبهت  العاملية.  االقت�صادية  االأزمات 
منو  على  املتعاقبة  وا�صنطن  اإدارات 
مبكر،  وقت  منذ  ال�صيني  االقت�صاد 
لتاأخري  عملية  خطوات  اتخاذ  لكن 
اإال  تكن  مل  واإبطائها  منوه  عملية 
خالل والية الرئي�س دونالد ترامب؛ اإذ 

مليار   50 تبلغ  ر�صوم جمركية  ُفر�صت 
ال�صينية،  ال�صلع  على  اأمريكي  دوالر 
مبوجب املادة 301 من قانون التجارة 
بـ»املمار�صات  املتعلق   1974 لعام 
و�رصقات  العادلة«  غري  التجارية 

امللكية الفكرية.
ر�صوماً  ال�صني  فر�صت  باملقابل 
منتجاً   128 من  اأكرث  على  جمركية 
االألومنيوم  �صمنها  ومن  اأمريكياً، 
اخلنزير  وحلم  وال�صيارات  والطائرات 
واملك�رصات  والفواكه  ال�صويا  وفول 

وال�صلب.
فر�صت  ال�صني  اإجراءات  على  ورداً 
 %25 بن�صبة  اإ�صافية  ر�صوماً  وا�صنطن 
وال�صيارات  الطائرات  من  كل  على 
اإىل  اإ�صافة  ال�صني،  من  امل�صتوردة 
من  اإ�صافية  دوالر  مليار   100 فر�س 
 5 يف  ال�صني  على  اجلمركية  الر�صوم 
اأفريل 2018. ونتيجة لهذه الق�صوفات 
�صندوق  �س  خَفّ البلدين  بني  التجارية 
النقد الدويل، يف اأفريل 2018، توقعاته 
 2019 لعام  العاملي  االقت�صاد  لنمو 
ال�صتمرار   ،%3.5 مقابل   ،%3.3 اإىل 
بني  العاملية  التجارية  التوترات 

البلدين.
الطرفان  وقع   2020 جانفي   15 يف 
اأول مرحلة من االتفاق التجاري الذي 
يت�صمن اإجراءات حول »حقوق امللكية 
الفكرية ونقل التكنولوجيا واملنتجات 
واخلدمات  والزراعية،  الغذائية 
وال�صفافية  ال�رصف  و�صعر  املالية 
املتبادل  والتقييم  التجارة  وزيادة 

ال�صني  تعهدت  املنازعات«،  وت�صوية 
اإ�صافية  اأمريكية  ب�صائع  ب�رصاء  فيه 
بقيمة 200 مليار دوالر خالل ال�صنتني 
املقبلتني تت�صمن املنتجات الزراعية 
ا�صتقرار  على  واحلفاظ  االأمريكية، 
عملتها، وفتح اأ�صواق اخلدمات املالية 
اأمام ال�رصكات االأمريكية، مقابل اإلغاء 
الر�صوم  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
�صلعها،  على  املفرو�صة  اجلمركية 
ومن بينها الهواتف الذكية بن�صبة %16 

مقارنة بـ25% التي فر�صت �صابقاً.
ووفقاً لتقارير تداعيات تف�صي فريو�س 
النتائج  يلغي  فقد  العامل  يف  كورونا 
املتحققة من هذا االتفاق، خ�صو�صاً 
االتفاق،  ت�صمنها  مهمة  قطاعات  اأن 
�صمن  توقفت  والت�صدير،  كالزراعة 
تف�صي  من  للحد  املتخذة  االإجراءات 
وترتبط خماوف  العامل.  الفريو�س يف 
ال�صني من وقف حركة الت�صدير بينها 
اإذ  االأخرى،  والدول  وا�صنطن  وبني 
تعتمد بكني ب�صكل رئي�س على واردات 
التي  اخلارج،  اإىل  امل�صدرة  الب�صائع 
تف�صي  ومع  االقت�صاد،  ع�صب  ت�صكل 
هذا املر�س والقدرة على انتقاله اإىل 
توقع  اإن  القول  ميكن  احلدود،  خارج 
خا�صة  ال�صينية،  ال�صادرات  انخفا�س 
ب�صبب  حتمياً؛  �صيكون  وا�صنطن،  اإىل 
والتخوف  ال�صحي  احلجر  اإجراءات 
من تداعيات تف�صي الفريو�س، وهو ما 
�صي�رص باالتفاق التجاري بني البلدين، 
االقت�صاد  على  بظالله  و�صيلقي 

العاملي ككل.

تاأثري الفريو�س يف القت�شاد 
ال�شيني

ال�صني  مواجهة  من  الرغم  على 
باأزمة  املتمثل  م�صبقاً،  وبائي  لتحٍدّ 
تداعيات  فاإن   ،2003 يف  )�صار�س( 
اقت�صادها  على  )كورونا(  فريو�س 
تكن  مل   2003 يف  فال�صني  تختلف، 
ال�صني  العاملي مثل  موؤثرة باالقت�صاد 
�صهد  اإذ   ،2020 يف 
ال�صيني  االقت�صاد 
خالل  مذهلة  قفزات 
ففي  ال�صابقة؛  الفرتة 
عام 2000 جتاوز الناجت 
االإجمايل  املحلي 
نظريه  لل�صني 
عام  ويف  االإيطايل، 
نظريه  جتاوز   2005
اململكة  جتاوز   2007 ويف  الفرن�صي، 
اليابان،  جتاوز   2009 ويف  املتحدة، 
على  اقت�صاد  كثاين  ذلك  بعد  لي�صتقر 
املتحدة  الواليات  بعد  العامل  م�صتوى 

االأمريكية.
ال�صني  م�صارعة  من  الرغم  وعلى   
اأجل  من  �صارمة  اإجراءات  لتطبيق 
احلد من تف�صي الوباء، فاإنها مل تتمكن 
من تاليف االأ�رصار االقت�صادية الناجمة 
عن تطبيق تلك االإجراءات، اإذ ت�رصرت 

اأبرزها  هامة،  اقت�صادية  قطاعات 
ونظراً  والطريان،  ال�صياحة  قطاع 
الرتباطها باأ�صواق عاملية يف الت�صنيع 
والت�صدير، اأثَّر انت�صار الفريو�س وحالة 
فر�س وقف اال�صترياد والت�صدير منها 
كبري.  ب�صكل  االقت�صادي  منوها  يف 
تف�صي  اأن  اخلرباء  من  العديد  ويرجح 
الناجت  تراجع  اإىل  يوؤدي  قد  الفريو�س 
بن�صبة  ال�صيني  االإجمايل  املحلي 
املحلي  الناجت  ويقدر   ،%1.2 تقارب 
يف  دوالر  تريليون   13.6 بنحو  لل�صني 
 %15.8 ن�صبة  ميثل  مبا   ،2018 عام 
هنا  ومن  العاملي،  املحلي  الناجت  من 
ت�صري كثري من التقارير اإىل اأن انت�صار 

فريو�س كورونا �صيكون 
يف  كبرية  تاأثريات  له 
العاملي،  االقت�صاد 
الوكالة  خف�صت  ولذا 
بنمو  توقعاتها  الدولية 
اإىل  ال�صيني  االقت�صاد 
يف   %5.6 مقابل   %4
للربع  �صابقة  توقعات 
احلايل،  العام  من  االأول 
)اأوك�صفورد  وتتوقع 
انخفا�س  اإيكونومك�س( 

عام  خالل   %5.4 اإىل  ال�صيني  النمو 
عام  منذ  لها  االأدنى  وهو   ،2020

.1990

تاأثري الفريو�س يف القت�شاد 
الأمريكي

بلغ  االأمريكية  اخلزانة  لوزارة  وفقاً 
لل�صنة  االحتادية  امليزانية  عجز 
املالية 2019 حتى �صهر �صبتمرب ، نحو 
984 مليار دوالر، اأي ما يوازي %4.6 
من اإجمايل الناجت الداخلي. يعد هذا 
عندما   2012 عام  منذ  االأكرب  العجز 
بلغ العجز 1100 مليار دوالر يف عهد 
الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما، حينما 
كان اأول اقت�صاد يف العامل يخرج من 
االأزمة املالية ومن االنكما�س الكبري. 
الر�صوم  �صيا�صة  اأن  من  الرغم  وعلى 
التي فر�صت على  العقابية  اجلمركية 
املواجهة  اإطار  يف  ال�صينية  ال�صلع 
ترمب  اإدارة  تخو�صها  التي  التجارية 
مع بيجني، قد حققت عائدات قيا�صية 
بزيادة  دوالر،  مليار  ثالثني  بلغت 
العادية،  االأحوال  عن   %70 ن�صبتها 
اإىل 205 مليارات دوالر  العجز  ارتفع 

اإ�صافية عن 2018.

ن�صبته  ارتفاعاً  الواردات  �صجلت  اإذ 
دوالر،  مليار   3462 وبلغت   ،%4
زيادة  وترية  لكن  قيا�صي،  مبلغ  وهو 
 ،%8 اأي  ذلك،  �صعف  كانت  النفقات 
رقم  وهو  دوالر،  مليار   4447 لتبلغ 
اخلزانة  وعزت  اأي�صاً.  قيا�صياً  يعد 
النفقات  ارتفاع  ال�صبب يف  االأمريكية 
اإىل �صيخوخة ال�صكان وارتفاع رواتب 
التاأمني  ونفقات   ،)%6( التقاعد 
واالأكرب  فقراً  لالأكرث   )%8( ال�صحي 

�صناً. 
امل�صت�صار  كودلو،  الري  وي�صري 
اأن  اإىل  االأبي�س،  للبيت  االقت�صادي 
ال�صني  يف  كورونا  فريو�س  تف�صي 
االإجمايل  املحلي  الناجت  يقل�س  قد 
 0.2 بواقع  االأول  الربع  االأمريكي يف 
اإىل 0.3 باملئة. ووفقاً لتقرير موؤمتر 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم 
كورونا  فريو�س  ت�صبب  )االأونكتاد( 
اإنتاج  بن�صبة 2% يف  انكما�س  بحدوث 
ال�صني، وهو ما اأثر يف جممل ان�صياب 
ذلك  جراء  ومن  العاملي،  االقت�صاد 
املتحدة  الواليات  خ�صائر  بلغت 
دوالر  مليارات   5.8 قرابة  االأمريكية 

خالل �صهر فرباير وحده.

موؤ�شرات يفر�شها كورونا على 
امل�شتوى العاملي

القائم  االقت�صادي  ال�رصاع  اأن  رغم 
املتحدة  الواليات  من  كل  بني 

بظالله  األقى  قد  وال�صني  االأمريكية 
يبدو  ككل،  العاملي  االقت�صاد  على 
كورونا  فريو�س  تف�صي  تاأثريات  اأن 
الذي  االأ�صعب  التحدي  هي  �صتكون 
يواجه االقت�صاد العاملي يف املرحلة 
القادمة، اإذ ي�صري تقرير وكالة اأونكتاد 
للتجارة  املتحدة  االأمم  )موؤمتر 
ت�صبب  التي  االأزمة  اأن  اإىل  والتنمية( 
يف  ركود  اإىل  �صتوؤدي  كورونا  بها 
�صيت�صبب  ما  وهو  العاملي،  االقت�صاد 
العاملي  ال�صنوي  النمو  انخفا�س  يف 
ي�صوء  وقد   ،%2،5 بن�صبة  العام  لهذا 
يف  عجز  ت�صجيل  درجة  اإىل  الو�صع 
مليار   2000 بقيمة  العاملي  الدخل 
االقت�صاد  انهيار  يعني  وذلك  دوالر، 
الك�صاد  ي�صبه  فيما  ككل،  العاملي 
الكبري الذي اأعقب االأزمة االقت�صادية 
لعام 1929 من القرن املا�صي، حيث 
على  مدمراً  االأزمة  تلك  تاأثري  كان 
اأن  خ�صو�صاً  ا�صتثناء،  بال  الدول  كل 
يتعاَف بعد من  العاملي مل  االقت�صاد 
حدثت  التي  املالية  االأزمة  تاأثريات 
نتيجة  حدث  الذي   ،2008 عام  يف 
االقت�صادي  للنظام  املالية  لله�صا�صة 

العاملي.

ال�صحي  احلجر  اإجراءات  جراء  من 
بغية مكافحة تف�صي الفريو�س، تاأثرت 
كبري،  ب�صكل  اقت�صادية  قطاعات 
وال�صياحة  الطريان  قطاع  خ�صو�صاً 
واأ�صواق االأ�صهم والنفط، ووفقاً لتقرير 
تنكم�س  اأن  املتوقع  فمن  اأونكتاد 
الغيار  قطع  من  ال�صني  �صادرات 
ترتاوح  ملنتجات  احليوية  واملكونات 
بني ال�صيارات والهواتف اخللوية بن�صبة 
فرباير/ يف  �صنوي  اأ�صا�س  على   %2
دوالً  يكلف  ما  وهو  املا�صي،  �صباط 
دوالر،  مليار   50 و�صناعاتها  اأخرى 
ال�صني،  يف  الفريو�س  لتف�صي  ونتيجة 
العاملية  التجارة  من   %20 ت�صكل  التي 
يف املنتجات الو�صيطة تاأثرت 75 دولة، 
املت�رصر  االأوروبي  االحتاد  دول  وتعد 
االأكرب من تف�صي هذا الفريو�س، حيث 
تبلغ خ�صارته قرابة 15.6 مليار دوالر، 
 5.2( بن�صبة  اليابان  ت�رصرت  حني  يف 
اجلنوبية  وكوريا  دوالر(،  مليارات 
وتايوان  دوالر(،  مليارات   3.8( بن�صبة 
وفيتنام  دوالر(،  مليار   2.7( بن�صبة 

بن�صبة )2.3 مليار دوالر(.

خامتة
ال�صني  كورونا  فريو�س  اآثار  جتاوزت 
وباء  اإىل  وحتول  و�صحة  اقت�صاداً 
مليون  ربع  جتاوزت  �صحاياه  عاملي 
اإن�صان رغم حمدودية الوفيات بحدود 
اجلاري،  مار�س/   21 حتى  األفاً   12
وعلى امل�صتوى االقت�صادي فقد اأحدث 
مبئات  تقدر  وخ�صائر  �صلاًل 
التقديرات  وفق  املليارات 
يتعلق  فيما  اأما  االأولية. 
فيبدو  ال�صيني  باالقت�صاد 
من  االأكرب  املت�رصر  اأنه 
جراء هذا الفريو�س؛ نتيجة 
التي  ال�صارمة  لالإجراءات 
اتُِّخذت من اأجل مكافحة 
الفريو�س، اإ�صافة اإىل عدم 
اال�صتفادة  على  قدرتها 
خمرجات  من  املبا�رصة 
من  االأوىل  املرحلة 
واأمريكا،  بينها  التجاري  االتفاق 
وت�رصر �صمعتها، التي حتتاج اإىل وقت 
حديثة  لتقارير  وفقاً  لكن  لتجاوزها. 
فاإن االإجراءات ال�صارمة التي اتخذتها 
اإ�صافة  الفريو�س،  مكافحة  يف  ال�صني 
اإىل تقدميها م�صاعدات طبية، واإر�صال 
ك�رصبيا  املنكوبة،  للدول  خرباء 
من  )ال�صني(  متكنها  قد  واإيطاليا، 
حتويل كارثتها االقت�صادية اإىل فر�صة 
املتحدة  الواليات  ملناف�صة  �صيا�صية 
اأخفقت- والأول مرة-  التي  االأمريكية 
يف  العاملي  بدورها  اال�صطالع  يف 
غرار  على  االإن�صانية،  االإغاثة  جانب 
فريو�س  تف�صي  فرتة  خالل  دورها 

�صار�س واإيبوال.
التي  والتداعيات  االآثار  تكن  واأياً 
اأن  املوؤكد  فمن  الفريو�س  �صيخلفها 
لن  البلدين  بني  االقت�صادي  التناف�س 
التي  الباهظة  الفواتري  لكن  يتوقف، 
اإىل  تدفعهما  قد  الطرفان  �صيدفعها 
اإعادة  ت�صمن  اآليات  على  التوافق 
اأجل  من  االقت�صادي  القطاع  اإنعا�س 
انت�صار  خلفها  التي  االآثار  تعوي�س 
فريو�س كورونا، ثم معاودتهما )ال�صني 

واأمريكا( التناف�س االقت�صادي.

تاأثري�تكوروناعلى�لتناف�س�القت�صاديبني�ل�صنيو�أمريكا
يف ذروة التناف�س التجاري والعقوبات املتبادلة بني ال�شني واأمريكا ظهر فريو�س كورونا )كوفيد19( يف دي�شمرب املا�شي يف ال�شني، وحتديداً يف مقاطعة 
ووهان؛ املعقل ال�شناعي الأ�شخم يف ال�شني، مت�شببًا بانخفا�س كبري يف الإنتاج، وتوقف العديد من امل�شانع وحركة املوا�شالت نتيجة الإجراءات التي 

فر�شتها ال�شلطات يف حماولة للحد من انت�شاره وتقليل اخل�شائر املرتتبة عليه، لكنها اأخفقت يف حما�شرته، وهو ما ت�شبب يف انت�شاره يف اأغلب دول 
العامل. وقد جتاوز امل�شابون به )�شحاياه(، حتى منت�شف يوم 21 مار�س/اآذار 2020، ربع مليون على م�شتوى العامل، من �شمنها الوليات املتحدة واأوروبا 

ودول املنطقة العربية وجوارها، وبلغ عدد الوفيات من جراء هذا الفريو�س )11،842(، وامل�شابني ) 284،724(، واملتعافني )93،576(، ف�شاًل عما �شببه 
من حالة هلع وقلق نف�شية، و�شلل يف حركة املوا�شالت واملالحة؛ نتيجة توقيف الدرا�شة والدوام، واإغالق العديد من الدول حدودها وفر�س حظر 

التجول والتجمعات، وقد �شنفته منظمة ال�شحة العاملية جائحة عاملية.

على مدار العقود الثالثة الأخرية ا�شتمر 
القت�شاد ال�شيني يف حتقيق معدلت منو 

مرتفعة، خا�شة يف العقدين املا�شيني، 
ن ال�شني من تبوء املرتبة الثانية يف  مَكّ

القت�شاد على امل�شتوى العاملي، معتمدة 
تنوع �شيا�شاتها القت�شادية وتبنيها 

ل�شرتاتيجية )احلزام والطريق(،

وفقًا لوزارة اخلزانة الأمريكية بلغ عجز 
امليزانية الحتادية لل�شنة املالية 2019 

حتى �شهر �شبتمرب ، نحو 984 مليار دولر، 
اأي ما يوازي %4.6 من اإجمايل الناجت 

الداخلي.
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وكالت

اأخبارا  ت�ضمن  تقريرا  ن�رشت 
وقالت  الفريو�س،  ب�ضاأن  مفرحة 
قبل اأن نبداأ بالأخبار اجليدة نريد 
تهوينا  لي�س  حديثنا  اأن  نوؤكد  اأن 
دعوة  اأو  املر�س،  خطورة  من 
لال�ضتخفاف وعدم اتباع اإجراءات 
اأو  ال�ضحي  احلجر  اأو  ال�ضالمة 
ال�ضلطات  فر�ضتها  التي  العزل 
اإر�ضادات  اتباع  اأو عدم  بلدك،  يف 

الوقاية والنظافة ال�ضخ�ضية.

ونقدم لك هنا 13 خربا جيدا 
عن كورونا:

 %99 اأن  اإىل  التقديرات  ت�ضري   -1
من الأ�ضخا�س امل�ضابني بفريو�س 
النا�س  وبع�س  �ضيتعافون،  كورونا 

لن تتطور لديهم اأعرا�س.
من  الآلف  وفاة  رغم   -2
الوفيات  معدل  فاإن  الأ�ضخا�س، 
رمبا  اأو   %1 حوايل  يبلغ  الإجمايل 

ن�ضبة  من  بكثري  اأقل  وهو  اأقل، 
متالزمة  م�ضابي  لدى  الوفيات 
اللتهاب التنف�ضي احلاد "�ضار�س" 
الإيبول  اأو   ،%11 كان حوايل  الذي 

.%90
ومع اأن ن�ضب الوفيات تختلف من 
املح�ضلة  يف  فهي  لأخرى  فئة 
لبيانات  وفقا  فمثال   .%1 حوايل 
فاإن  الإ�ضبانية  ال�ضحة  وزارة 
مر�ضى  بني  الوفاة  احتمالت 
كورونا الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
وتنخف�س   ،%5 هي  عاما  و79   70
الذين  الأ�ضخا�س  بني   %2.16 اإىل 
اإىل  �ضتني  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
 %0.3 واإىل  عاما،  و�ضتني  ت�ضعة 

فقط يف �رشيحة الأربعينيات.
ي�ضابون  الأطفال  اأن  يبدو   -3
وي�ضابون  اأقل  ب�ضكل  بالعدوى 

باملر�س ب�ضكل اأخف.
خطورة  متاما  يدرك  العامل   -4
الو�ضع، ولذلك فالدول واحلكومات 
وحازم  جدي  ب�ضكل  تتحرك 

ملحاربته.

كيفية  اإىل  العلماء  تو�ضل   -5
للخاليا  كورونا  فريو�س  اخرتاق 
الب�رشية، ما �ضي�ضاعد ب�ضكل كبري 

يف تطوير العالجات.
6- تت�ضابق دول العامل للو�ضول اإىل 
لقاح لفريو�س كورونا، وكان املدير 
العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  العام 
جيربي�ضو�س،  اأدهانوم  تيدرو�س 
ما  املا�ضي  الأربعاء  اأعلن  قد 
وهي  ت�ضامن،  بتجربة  و�ضفه 
درا�ضة مب�ضاركة عدة دول لتحليل 
اأجل  من  جمربة  غري  عالجات 
العالجات  عن  البحث  ت�رشيع 
لفريو�س  املحتملة  والأدوية 

كورونا.
الدرا�ضة  هذه  ت�ضميم  "مت  وقال 
البيانات  لتوليد  الكبرية  الدولية 
ملعرفة  نحتاجها  التي  القوية 

العالجات الأكرث فعالية".
7- وفقا للباحث اأرتورو كا�ضاديفال 
فيمكن  هوبكنز  جونز  جامعة  يف 
اأخذ الأج�ضام امل�ضادة من مر�ضى 
يف  وا�ضتخدامها  كورونا  فريو�س 

املعر�ضني  الأ�ضخا�س  حماية 
للخطر.

ا�ضرتاليون  باحثون  يعمل   -8
لفريو�س  عقارين  اختبار  على 
كورونا، منهم الربوفي�ضورة كاثرين 
كيدزير�ضكا. ويقولون اإنهم حددوا 
يف  املناعة  جهاز  يحارب  كيف 
ون�رش  كورونا.  فريو�س  اجل�ضم 
البحث يف دورية نيت�رش ميدي�ضني.

يف  جناحا  ياباين  عقار  اأظهر   -9
وا�ضمه  كورونا،  فريو�س  عالج 
بعد   ،favipiravir فافيبريافري 
يف  �رشيرية  جتارب  يف  اختباره 

ووهان و�ضنت�ضن يف ال�ضني.
ها�س  فارنر  فرانت�س  قال   -10
الأملانية  كورفاك  �رشكة  رئي�س 
من  الآلف  ع�رشات  اإن  بالإنابة، 

من  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني 
لقاح  على  يح�ضلوا  اأن  املمكن 
بعد  اأنه  م�ضيفا  القادم،  اخلريف 
"التقدم الذي اأحرزه علماء ال�رشكة 
فاإن التجارب ال�رشيرية لهذا اللقاح 

�ضتنطلق ال�ضيف القادم".
حال  يف  "اأنه  ها�س  واأ�ضاف 
وافقت ال�ضلطات �ضنبداأ يف عملية 
�رشكته  لدى  اأن  م�ضيفا  الإنتاج"، 
قدرة اإنتاجية ما بني مائتي مليون 
لقاح  جرعة  مليون  اأربعمائة  اإىل 

لفريو�س كورونا يف العام الواحد.
11- تخترب ال�ضني خم�ضة خيارات 
فريو�س  �ضد  خمتلفة  للقاحات 
اأن يكون  اإنه ميكن  كورونا، وتقول 
لديها لقاحا جاهزا بحلول اأفريل.

معهد  يخطط  اأملانيا  يف   -12

الطب ال�ضتوائي ل�ضتخدام عقار 
للمالريا-  -امل�ضاد  الكلوروكني 
وقال  الب�رش.  على  جتارب  يف 
يف  كرميزنر  بيرت  املعهد  مدير 
اإن  الأ�ضبوع،  هذا  من  �ضابق  وقت 
�ضد  يعمل  اأنه  يبدو  الكلوروكني 

فريو�س كورونا امل�ضتجد.
عالج  مت  اأنه  كرميزنر  واأ�ضاف 
كوفيد-19  مر�ضى  من  كبري  عدد 

بالكلوروكني يف ال�ضني واإيطاليا.
للفريو�ضات  امل�ضاد  العقار   -13
"رميدي�ضيفري" الذي ت�ضنعه �رشكة 
الوليات  مقرها  والتي  "غيلياد" 
النهائية  باملراحل  مير  املتحدة، 
اآ�ضيا،  يف  ال�رشيرية  التجارب  من 
اأثبت  اإنه  ال�ضني  يف  الأطباء  وقال 

فعاليته يف مكافحة كورونا.

هل �شئمت من الأخبار ال�شيئة؟

اإليك13خربًامفرحًاعنفريو�سكورونا
اأ�شبحت الأخبار املتعلقة بتف�شي فريو�س كورونا م�شدرا للقلق 

واأثارت هلعًا مربرا بني ال�شعوب نظرا لنت�شار الوباء يف خمتلف 
اأنحاء العامل ، كما تزايدت الإ�شاعات حول الفريو�س الأمر الذي 
�شادت على اإثره حالة من اخلوف والفزع. حتى اإن بع�س النا�س 

رمبا اأ�شابهم الإحباط من هذه الأخبار. ولكن رغم كرثة الأخبار 
ال�شيئة عن كورونا اإل اأن هناك اأي�شا اأخبار مب�شرة ومفرحة حول 

اإمكانية عالجه وال�شيطرة عليه.

نقا�س

ماذالوحّل“كورونا” مندوناإنرتنت؟
طوين فرن�شي�س

العامل  اأو�ضاع  ت�ضّور  ميكن  هل 
و�ضكانه لو داهمه الوباء احلايل قبل 
ربع قرن؟ قبل 25 �ضنًة واأكرث قلياًل، 
مل تكن ثورة الت�ضالت الراهنة قد 
احلياة  مفا�ضل  واحتلت  انطلقت 
الت�ضعينيات  مطلع  وحتى  الب�رشية. 
من القرن املا�ضي مل يكن الإعالم 
ما  اإىل  و�ضل  الف�ضائي  التلفزيوين 
عن  نعرفه  ما  وكل  الآن،  عليه  هو 
التوا�ضل  وو�ضائل  الإنرتنت  �ضبكة 

الجتماعي مل يكن ولد بعد.
النا�س  �ضيعي�ضه  ما  نت�ضّور  اأن  ولنا 
عليهم  يفر�س  وباء  مواجهة  يف 
عزلة تامة يف جحورهم التي كانت 
منازل قبل قليل. كانوا �ضيت�ضّمرون 
اأمام اأجهزة الراديو يف انتظار خرٍب 
على  احل�ضول  و�ضيحاولون  ما، 
نع توزيعها  �ضحيفة يومية قبل اأن ميمُ
العدوى  ينقل  قد  ورٍق  من  كونها 
)كما قررت الإمارات(، و�ضينتظرون 
اأخبار على ال�ضا�ضة ال�ضغرية  ن�رشة 
ترافقها من اآن لآخر ق�ض�س عاجلة 

قدر الإمكان.
عليهم  املحجور  ي�ضتعيد  رمبا 
عالقات  من  بع�ضاً  املنازل  يف 

�ضيفتقدون  لكنهم  مفقودة،  عائلية 
العائلة  بقية  مع  اأغنى  توا�ضل  اإىل 
والأقارب والأ�ضدقاء تتيحه و�ضائل 
ربع  بعد  موجودة  �ضتكون  توا�ضل 
يف  يخت�رش  ذكي  هاتف  عرب  قرن، 

علبته ال�ضغرية عوامل حيوية.
من  مزيد  طرح  يف  تخيالتنا  تفيد 
الأ�ضئلة . كيف واجه الب�رش الأوبئة 
البائدة و�ضمن اأية ظروف، الطاعون 
واملالريا واحلمى الإ�ضبانية؟ كيف 
جماعات  الوباء  حلظات  عا�ضوا 
وا�ضت�ضلموا  خافوا  كيف  وفرادى؟ 
�ضلطاتهم  كانت  فيما  وماتوا؟ 
املر�س  هوية  تخفي  املتحاربة 
وتن�ضبه اإىل اإ�ضبانيا التي ل ناقة لها 
اأن  قبل  احلّمى،  تلك  يف  جمل  ول 

يبلور العلماء اللقاح ال�ضايف.
اليوم ينتظر العامل اللقاح، ولدى كل 
مواطن كوين كمية زائدة يومياً من 
الأخبار اجليدة وال�ضيئة، ال�ضحيحة 
الوباء،  تطورات  عن  الكاذبة،  اأو 
والتقدم  به،  اخلا�ضة  والفحو�ضات 
يف اإنتاج م�ضادات له. ومي�ضي هذا 
مع  مت�ضاركاً  يومه  الكوين  املواطن 
اآخرين يف املنزل اإياه اأو يف اأقا�ضي 
الهجوم  يوميات  ق�ض�س  الأر�س، 
الب�رشي  اجلن�س  له  يتعر�س  الذي 

وما يفعله الب�رش ل�ضّده.
التكنولوجية،  الثورة  منافع 
اأ�ضعفت  الت�ضالت،  ثورة  و�ضمناً 
اإىل  ال�ضني  من  العامل  مواطني 
مبا  معرفة  اأكرث  جعلتهم  اأمريكا، 
لقادتهم  و�ضهلت  حولهم  يجري 
دولهم،  اأعمال  ت�ضيري  وحكوماتهم 
اتخاذ  الدينية  لقياداتهم  ومّهدت 
الوباء،  انت�ضار  ظروف  يف  تدابري، 
كان ي�ضعب جمرد التفكري فيها قبل 

�ضنوات قليلة.
وملواجهة كورونا �ضتعقد جمموعة 
واأقوى  اأغنى  ت�ضّم  التي  الع�رشين، 
“يجرى  اجتماعا  العامل،  دول 
الإعداد له برئا�ضة ال�ضعودية لبحث 

الو�ضع الدويل يف ظروف الوباء”.
�ضيعقد  الفرتا�ضي  الجتماع 
وتولّت  الإنرتنت،  عرب  “اأونالين” 
ال�ضعودية الدعوة له، وكان يمُفرت�س 
ملجموعة  مماثل  اجتماع  يمُعقد  اأن 
ال�ضبع بدعوة من الرئي�س الفرن�ضي 
الثالثاء  يوم  ماكرون  فرن�ضوا 
ويرى  اأمُرجىء،  اأنه  اإل  املا�ضي، 
الع�رشين  اجتماع  اأن  كثريون 
اإحلاحاً، خ�ضو�ضاً  اأكرث  الفرتا�ضي 
كال�ضني  دولً  ت�ضّم  املجموعة  اأن 
والربازيل  اأفريقيا  وجنوب  ورو�ضيا 

واأ�ضرتاليا، وكلها دول معنّية مبا�رشة 
مبواجهة امل�ضكلة القائمة.

ثورة  توفرها  التي  اخلدمة 
اجتماعات  تتعدى  الت�ضالت 
م�ضكلة  حّل  اإىل  والدول،  القادة 
عرب  الوباء  انت�ضار  تفادي 
العاملني  يف  واأبرزها  التجمعات، 
التجمعات  والإ�ضالمي  العربي 

الدينية.
الإذاعة  لهيئة  تقرير  وح�ضب 
�ضلوات  منع  “يعترب  الربيطانية 
من  العديد  يف  واجلماعة،  اجلمعة 
احرتازي  كاإجراء  العربية،  الدول 
اأكرث  من  املر�س،  انت�ضار  لوقف 

بني  جدلً  اأثارت  التي  الإجراءات 
موؤيد ومعار�س”، ويف موازاة هذا 
اجلدل تقررت خطوات لل�ضالة يف 
مزدحم،  غري  مكان  يف  اأو  البيوت 
اعتماد  جرى  امل�ضيحيني  وعند 
تمُبثمُّ  الكنائ�س  من  القدادي�س 
مبا�رشة عرب الإنرتنت اإىل املوؤمنني 

يف منازلهم.
اأمناط احلياة فاأ�ضعفها  الوباء  غرّي 
وجود الإنرتنت، ولنا اأن نتخيل منذ 
بعد  ما  حياة  �ضتبنى  كيف  اليوم 
اجلاحمة.  اجلائحة  على  النت�ضار 
انت�ضار  عن  احلديث  يتم  ولكي 
يجب حتقيق تقدم علمي يف جمال 

مكافحة الأوبئة، وهذا �ضي�ضتدعي 
يف  خ�ضو�ضاً  الهتمام،  من  مزيداً 
الأبحاث  مبراكز  العربي،  عاملنا 
و�ضيتطلب  العلمية،  واملختربات 
الأنظمة  يف  النظر  اإعادة  اأي�ضاً 
ه�ضا�ضة  تبينت  حيث  ال�ضحية، 
يف  حتى  الأنظمة  هذه  ا�ضتعداد 
عن  وعجزها  متطورة،  بلدان 
يقود  للمخاطر احلادة.  ال�ضتجابة 
التمحي�س  �رشورة  اإىل  اأي�ضاً  ذلك 
املرحلة  يف  الدولة  دور  جوهر  يف 
الإطار  �ضتبقى  بو�ضفها  املقبلة، 
ال�ضامن، الذي ل بديل عنه، ل�ضحة 

ورفاهية واأمن املجتمع واأفراده.
بعد  ما  يف  التفكري  �ضيتخطى 
من  الكثري  الوباء  على  النت�ضار 
يزال  والتي ل  ال�ضابقة،  احل�ضابات 

بع�ضها قائماً لدى اأطراٍف ودول.
ومثلما مل يقبل كثريون بنربة دونالد 
“فريو�س  عن  حديثه  يف  ترمب 
اإىل  باإ�ضفاق  ونظروا  �ضيني”، 
تبادل الرهائن بني اإيران وخ�ضومه 
الغربيني، �ضيتم�ضك اآخرون بتعاون 
جديد  عامٍل  اأجل  من  اأعمق  دويل 
خا�س اإن�ضانه جتربة حياٍة اأو موت 
جمعاء  الب�رشية  حا�رش  عدٍو  مع 

“يف جحورها”.
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طوين فرن�شي�س /
اندبندت عربي

ُم�صدر  �أكرب  �ل�صني  �إن  بل 
�أكرب  وثاين  �لعامل  يف  لل�صلع 
�القت�صاد�ت �لدولية، �أ�صحت 
يف عزلة �صبه تامة عن �لعامل، 
بعد �أن قرر عدد من �رشكات 
تعليق  �لعاملية  �لطري�ن 
هذ�  �إىل  �جلوية  رحالتها 
دول  �صارعت  فيما  �لبلد، 
رعاياها  �إجالء  �إىل  متعددة 
�لفريو�س  هذ�  تف�صي  بعد 
و�رتفاع �صحاياه، وهو ما دفع 

بع�س �ل�رشكات �لعاملية 
�إىل �إغالق م�صانعها يف 
خطوة تُنذر بالرت�جع يف 

�القت�صاد �ل�صيني.
�نت�صار  �صيُلقي  فهل 
على  بظالله  كورونا 
لنمو  �لتو�صعية  �لفر�س 
يف  �قت�صاد  �أكرب  ثاين 
�أمام  يكون  وهل  �لعامل؟.. 

»وقت  �لعاملي  �القت�صاد 
�ل�صيطرة  �إذ� مل جتر  �صعب« 

على �لفريو�س �جلديد؟.

خماطر الأوبئة 

حني  �لبع�س  يتعجب  رمبا 
يالحظ �أن �أخطر ما يف هذه 
�ل�صني  �أنها وقعت يف  �الأزمة 
�لتوقيت؛  هذ�  يف  حتديًد�، 
�إذ لو ظهر هذ� �لفريو�س يف 
ح�صلت  ملا  مثال،  �أفريقيا 
�لقارة �ل�صمر�ء على مثل هذ� 
نتذكر  �أن  ولنا هنا  �الهتمام، 
�الهتمام  �صعف  كان  كيف 
»�إيبوال«  بفريو�س  �لعاملي 
قبل  �أفريقيا  يف  ظهر  �لذي 

�صنو�ت.
بل، �إن �الأمر �جلدير بالتاأمل 
�أن فريو�س كورونا لو ظهر يف 

عقود   4 قبل  نف�صها  �ل�صني 
�حلا�صلة  �ل�صجة  ملا حدثت 
ب�صيط،  ل�صبب  وذلك  �الآن؛ 
�أ�صبحت جزًء�  فال�صني �ليوم 
�ل�صناعية  �الآلة  من  �أ�صا�صًيا 
باعتبارها  �حلديثة،  �لعاملية 
م�صوؤولة عن »�ُصد�س« �الإنتاج 
يُ�صيف  ثم،  ومن  �لعاملي. 
�صعبًا  بُعًد�  كورونا  فريو�س 
و�لتجارة  لالقت�صاد  وُمعقًد� 
�صدمة  يُعد  وال  �لعاملية، 
فح�صب،  �ل�صيني  للنمو 
ككل  �لعاملية  لالأ�صو�ق  ولكن 
�أ�صار  �ملخاوف،  هذه  وحول 

�ملتحدث  ر�ي�س  جريي 
�لدويل  �لنقد  �صندوق  با�صم 
 30 �خلمي�س  لل�صحفيني، 
�ملا�صي،  �لثاين  يناير/كانون 
بقوله: »ل�صنا يف مرحلة ت�صمح 
لنا بو�صع �أي �أرقام ثابتة حول 
�أن  موؤكًد�  كورونا«؛  تاأثري 
»�صندوق �لنقد �لدويل يُر�قب 
�لفريو�س، وقد يكون ُم�صتعًد� 
ُمددة  تقدير�ت  لتقدمي 
وزر�ء  �جتماع  موعد  بحلول 
�لع�رشين  جمموعة  مالية 
و23   22 يومي  �ل�صعودية  يف 

فرب�ير ».
�أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  وجتدر 
كان  �لدويل  �لنقد  �صندوق 
عن  ك�صفت  در��صة  �أعد  قد 
يُكلف  �الأوبئة  »�نت�صار  �أن 
 570 نحو  �لعاملي  �القت�صاد 
ما  �أو  �صنويُا،  دوالر  مليار 

حجم  من   %0.7 نحو  يو�زي 
�لعاملي«.  �ملحلي  �لناجت 
فريو�س  بانت�صار  وُمقارنة 
ا  �أي�صً �نت�رش  �لذي  »�صار�س«، 
يف �ل�صني، يف عام 2003، �أكد 
�ل�صندوق يف هذه �لدر��صة �أن 
قد  �صار�س  فريو�س  »�نت�صار 
لالقت�صاد  خ�صائر  يف  ت�صبب 
�لعاملي تُقدر بنحو 50 مليار 
�نت�صار  فاإن  دوالر«وهكذ�، 
من  و�الأوبئة،  �الأمر��س 
�ملمكن �أن توؤدي �إىل خماطر 
م�صتوى  على  �قت�صادية 
على  تاأثريها  عرب  �لعامل، 

ا على  مو�طن �النت�صار، و�أي�صً
�القت�صادي  �لنمو  مركات 
كالتجارة  �لعامل،  �لرئي�صة يف 

و�ل�صياحة و�لنفط.
وكما  �ملثال،  �صبيل  وعلى 
�صندوق  در��صة  �أو�صحت 
فريو�س  فاإن  �لدويل،  �لنقد 
يف  �نت�رش  �لذي  »مري�س«، 
كوريا �جلنوبية، يف عام 2015، 
حركة  تر�جع  يف  ت�صبب  قد 
�ل�صياحة يف �لبالد بنحو %41. 
فقد  »�إيبوال«  فريو�س  �أما 
�قت�صاد�ت دول غرب  �أ�صاب 
�أكرث  بلغت  بخ�صائر  �أفريقيا 
من ملياري دوالر. هذ� ف�صاًل 
�لبقر«  »جنون  مر�س  عن 
�الأوروبي  �الحتاد  دفع  �لذي 
�إىل فر�س حظر على و�رد�ت 
��صتمر  �لربيطانية  �للحوم 

ملدة 10 �أعو�م.

تداعيات اقت�شادية
عند  �لدر��صات  تتوقف  ومل 
حدود �صندوق �لنقد �لدويل، 
�أجرتها  در��صة  �أظهرت  فقد 
�لعاملية،  �ملخاطر  جلنة 
�الأمر��س  �أن   ،2016 عام  يف 
تُكِلف  �صوف  �لوبائية 
�القت�صاد �لعاملي �أكرث من 6 
تريليونات دوالر خالل �لقرن 

�لو�حد و�لع�رشين.
ويف �أحدث تقرير عن خ�صائر 
نتيجة  �لعاملي  �القت�صاد 
جر�ء تف�صي فريو�س كورونا، 
�ل�صني  د�خل  �جلديد، 
وكالة  ذكرت  وخارجها، 
يف  �الأمريكية،  »بلومربج« 
موقعها  على  بثته  تقرير 
�أول  �ملا�صي،  �ل�صبت 
�أن  �جلاري،  فرب�ير 
�القت�صاد �لعاملي �أ�صبح 
ُمهدًد� بخ�صارة �أكرث من 
مليار دوالر؛ حيث   160
�أو�صح �لتقرير �أن �لتقدير�ت 
�ل�صاأن قد تفوق  �الأولية بهذ� 
بها  ت�صبب  �لتي  �خل�صائر 
 ،2003 عام  �صار�س  فريو�س 
مبعدل يرت�وح ما بني 3 �إىل 4 
 160 حاجز  »لتك�رش  �أ�صعاف 

مليار دوالر«.
من  �ملخاوف  �أثار  وما 
تد�عيات �نت�صار كورونا على 
�إعالن  �لعاملي،  �القت�صاد 

�لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 
»حالة  عن  �أيام،  قبل 
ذ�ت  �صحية  طو�رئ 
بعد  خا�صة  دويل«،  بعد 
عاملًيا  �لفريو�س  �نت�صار 
وظهوره  قيا�صي،  زمن  يف 
مناطق  من  �لعديد  يف 
�أظهرت  حيث  �لعامل؛ 
�أن  �ملنظمة  �إح�صاء�ت 
�ل�صني  غري  �آخر  بلًد�   18

يعني  �لفريو�س  �أ�صابها  قد 
هذ� �أنه �إذ� طال �أمد �الأزمة 
فريو�س  بها  ت�صبب  �لتي 
تت�رشر  ف�صوف  كورونا، 
�القت�صاد  من  مهمة  �أجز�ء 
كيف  نتاأمل  �أن  لنا  �لعاملي، 
�ل�صينية  �مل�صانع  �إغالق  �إن 
�صوف  موؤقًتا،  ولو  �أبو�بها 
يت�صبب يف تعطيل �لقطاعات 
�ل�صناعية يف كثري من �لبلد�ن 
مقدمتها  ويف  �لعامل،  حول 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
حيث  من  �الأوروبية،  و�لدول 
على  كبري  ب�صكل  �عتمادها 
�ل�صينية  �لتوريد�ت  �صال�صل 
�أبرزها  قطاعات،  عدة  يف 

و�مل�صتح�رش�ت  �لتكنولوجيا 
هذ�،  و�ل�صيار�ت  �لطبية 
مثل  دول  �أن  عن  ف�صاًل 
�جلنوبية  وكوريا  �ليابان 
تعي�س  �أن  ميكن  وفيتنام 
كابو�ًصا �قت�صادًيا، بالنظر �إىل 
�أن 40% من �إجمايل و�رد�تها 
�مل�صنعة  �ملنتجات  من 
�إح�صاء�ت  �لو�صيطة، بح�صب 
�ل�صني.  تاأتي من  عام 2017، 
وهو ما ي�صري �إىل �أن فريو�س 
�صوف  �جلديد،  كورونا 
على  بو�صوح  ب�صماته  يرتك 
�القت�صاد �لعاملي، مبا ميثله 
�إحدى  �ل�صيني من  �القت�صاد 

�ملحركات �لرئي�صة له.

»كورونا« منوذًجا

�إذ�  بو�صوح،  ذلك  يبدو 
 14 �أعلنت  كيف  الحظنا 
�صينية،  ومدينة  مقاطعة 
�ملحلي  �لناجت  »ثلثي«  ُتثل 
�ل�صيني، ف�صاًل عن 78% من 
�صادر�ت �لبالد، �أن �ل�رشكات 
بها  �ملوجودة  و�مل�صانع 
��صتئناف  توؤجل  �صوف 
�آخر،  �أ�صبوع  ملدة  عملياتها 

عقب نهاية �الإجازة �ل�صنوية، 
�أن  �مُلقرر  من  كان  �لتي 
يناير/كانون   30 يف  تنتهي 
�ملدن  فهذه  �ملا�صي.  �الأول 
ع�رشة،  �الأربعة  و�ملقاطعات 
م�صوؤولة عن 90% من عمليات 
�ل�صني،  يف  �لنحا�س  �صهر 
�إنتاج  من  �الأقل  على  و%60 
�أن�صطة  من  و%65  �ل�صلب، 
�إىل  �إ�صافة  �لنفط،  تكرير 

40% من �إنتاج �لفحم.
تفاقم  من  يزيد  ما  �إن  بل 
�ل�صني  �أهمية  �أن  �الأو�صاع 
بالن�صبة �إىل �لعامل ال تقت�رش 
�ل�صناعي  �إنتاجها  على 
فامل�صتهلكون  وح�صب؛ 

جزًء�  ي�صكلون  �ل�صينيون 
عمالء  قاعدة  من  �أ�صا�صًيا 
�لعاملية  �ل�رشكات  كربى 
و�لهو�تف  لل�صيار�ت  �ملنتجة 
�لذكية وغريها من �ملنتجات؛ 
�لتي  �ل�صياحة،  عن  ناهيك 
�لقطاعات  مقدمة  يف  تاأتي 
بفريو�س  تتاأثر  �صوف  �لتي 
يف  ت�صبب  �أن  بعد  كورونا، 
تقييد حركة �ل�صفر يف �لعديد 

من �لدول حول �لعامل.
�ل�صياحة  ملنظمة  ووفًقا 
�ل�صينيني  فاإن  �لعاملية، 
خارج  �إىل  ي�صافرون  عندما 
 258 ينفقون  فاإنهم  �لبالد 
يقرتب  ما  وهو  دوالر،  مليار 
من »�صعف« ما ينفقه �ل�صياح 
وب�رشف  كمثال.  �الأمريكيون 
»�ل�صنة  �حتفاالت  عن  �لنظر 
كان  �لتي  �لقمرية« �جلديدة، 
من �ملفرت�س �أن ت�صهد قيام 
�صيني  مليون   200 من  �أكرث 
بهذه  لالحتفال  بال�صفر 
�إىل  �الإ�صارة  �ملنا�صبة، تكفي 
�لفريو�س  ظهور  تاأثري  مدى 
منها  خرج  �لتي  �ل�صني،  يف 
نحو 150 مليون �صائح، خالل 
عام 2018، و�أنفقو� نحو 277 

دول  خمتلف  يف  دوالر  مليار 
�لعامل.

ويف �لوقت نف�صه، فقد كانت 
ر�بع  نف�صه،  �لعام  �ل�صني، يف 
�لقادمني  لل�صياح  وجهة  �أكرب 
و�إ�صبانيا  فرن�صا  من  كل  بعد 
حيث  �ملتحدة؛  و�لواليات 
��صتقبلت �أكرث من 141 مليون 
�أولئك  فيهم  مبن  �صائح، 
كونغ  هونغ  من  �لقادمون 

وتايو�ن.

ال�شياحة والنفط

تاأثري كورونا  هنا، يبدو مدى 
على  يقت�رش  ال  قد  �لذي 

فاالقت�صاد  وحدها؛  �ل�صني 
و��صح  ب�صكل  يعتمد  �لعاملي 
�لتي  �ل�صياحة،  �إير�د�ت  على 
عام  نف�صه،  �لعام  يف  و�صلت 
و700  تريليون  �إىل   ،2018
عن  ف�صاًل  دوالر،  مليون 
فر�س �لتوظيف �لتي يوفرها 

هذ� �لقطاع.
كورونا  تاأثري  �أن  يبدو  ا،  �أي�صً
ال يتوقف عند هذه �حلدود، 
قطاعات  �إىل  ميتد  ولكنه 
�أخرى من بينها قطاع �لنفط؛ 
�إذ رغم �أن �حلاجز �لذي مينع 
�لرت�جع  من  �لنفط  �أ�صعار 
حتى �الآن هو »رف�س منظمة 
قيود  فر�س  �لعاملية  �ل�صحة 
�إال  و�ل�صفر«،  �لتجارة  على 
�لنفط  �أ�صعار  منيات  �أن 
مثل  �إىل  ت�صري  �ملتقلبة 
�لذي  فالتعطل  �لتاأثري،  هذ� 
�مل�صانع  يطال  �أن  ميكن 
حاجة  �أن  يعني  �ل�صينية، 
�لدول �الآ�صيوية للنفط �خلام 
�صيوؤدي  ما  وهو  تقل،  �صوف 
منه،  و�رد�تها  �نخفا�س  �إىل 
ما  �رشعان  �حلقيقة  هذه 
�خلام  �أ�صعار  على  �نعك�صت 
يف   %15 بنحو  تر�جعت  �لتي 
�ملا�صي  �الأول  جانفي 
�ملتوقع  فمن  وهكذ�، 
�لدول  بع�س  تتاأثر  �أن 
و�لغاز،  للنفط  �ملنتجة 
�لتي  تلك  ا  وخ�صو�صً
�لتي  �ل�صني،  ت�صتهدف 
تُعد ثاين �أكرب م�صتهلك 
بعد  �لعامل  يف  للنفط 
�ملتحدة،  �لواليات 
على  م�صتورديه  و�أكرب 

�الإطالق.
ميكن  ال  �ل�صياق،  هذ�  يف 
�إنكار �أن �ل�صني تتلك ر�هًنا 
و�أكرث  �أكرب  �أدو�ت  جمموعة 
تباطوؤ  �أي  ملكافحة  تطوًر� 
�نت�صار  عن  ناجت  �قت�صادي، 
�الأقل  على  كورونا،  فريو�س 
عندما   ،2003 بعام  مقارنة 
حاربت فريو�س �صار�س �لذي 
و��صتطاعت  كالوباء،  �نت�رش 
 8 خالل  يف  عليه  �ل�صيطرة 

�أ�صهر.
فهل ي�صمد �القت�صاد �لعاملي 
مدة مثل تلك، بدون �مل�صانع 
و�مل�صتهلكني  �ل�صينية 

�ل�صينيني؟.. ممكن.

منذ اأن اأعلنت ال�شني وفاة عدد من مواطنيها، يف اأوائل يناير/كانون الأول 
املا�شي، نتيجة ظهور وانت�شار الفريو�س التاجي »كورونا«، اجلديد، بني �شكان 

مدينة ووهان، الذين يزيد عددهم عن 11 مليون ن�شمة، اأُ�شيبت املنظومة 
القت�شادية العاملية بحالة من الذعر، جراء احتمال خروج الأمر عن نطاق 
ال�شيطرة، ما قد يوؤدي اإىل تراجع عجلتي الإنتاج وال�شتهالك يف اأكرب دول 

العامل من حيث عدد ال�شكان. 

حالة من الذعر ت�شيب املنظومة القت�شادية العاملية

التحليالتاالأوبئةواملخاطراالقت�صادية.."كورونا" منوذجا

يبدو مدى تاأثري كورونا الذي قد ل يقت�شر على 
ال�شني وحدها؛ فالقت�شاد العاملي يعتمد ب�شكل 
وا�شح على اإيرادات ال�شياحة، التي و�شلت يف 

العام نف�شه، عام 2018، اإىل تريليون و700 مليون 
دولر، ف�شاًل عن فر�س التوظيف التي يوفرها 

هذا القطاع.

ل ميكن اإنكار اأن ال�شني متتلك راهًنا جمموعة 
اأدوات اأكرب واأكرث تطوًرا ملكافحة اأي تباطوؤ 

اقت�شادي، ناجت عن انت�شار فريو�س كورونا، على 
الأقل مقارنة بعام 2003، عندما حاربت فريو�س 

�شار�س الذي انت�شر كالوباء، وا�شتطاعت ال�شيطرة 
عليه يف خالل 8 اأ�شهر.
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فريو�سنخ�شىأن�يجبهل
»كورونا«حًقا؟

و�صل  فرباير   21 تاريخ  حتى 
كورونا  فريو�س  وفيات  عدد 
و55707  ا،  �صخ�صً  2250 اإىل 
م�صابني باملر�س بينهم 12066 
)22%( حالة خطرية، يف الوقت 
نف�صه تعافى 18862 �صخ�س من 
معدل  اأن  يعني  مما  املر�س، 
ما  لكن   ،%11 املر�س  وفيات 
الذي يعنيه ذلك؟ واإىل اأي مدى 

يجب اأن نخ�صى الفريو�س؟
تتغري  الإح�صاءات  اأن  رغم 
درا�صة  هناك  فاإن  با�صتمرار، 
بحثت يف 44672 حالة للمر�س 
يف ال�صني يف الفرتة ما بني 31 
من دي�صمرب/ و11 من فرباير ، 
اإجمايل  اأن  الدرا�صة  ووجدت 
معدل الوفيات ل يتجاوز %2.3، 
ما  نوًعا  يختلف  قد  اأنه  ورغم 
فاإن  احلالّية،  التقديرات  عن 
معدل  تنوع  كان  املثري  الأمر 
والفئات  املناطق  بني  الوفيات 

العمرية املختلفة.
وجدت  املثال،  �صبيل  فعلى 
الوفيات يف  اأن معدل  الدرا�صة 
فيها  بداأ  التي  خوبي  مقاطعة 
وهو   %2.9 اإىل  و�صل  املر�س 
اأعلى من 7 مقاطعات اأخرى مل 
تتجاوز 0.4%، وجدت الدرا�صة 
ا اأن الفريو�س على الأرجح  اأي�صً
جتاوزوا  من  وفاة  يف  يت�صبب 
الـ80 عام مبعدل وفاة %14.8، 
بينما كان معدل الوفاة للأعمار 
 %0.2 �صنة   39 اإىل   10 بني  ما 
فقط، وللأعمار ما بني 40 اإىل 

49% ي�صل اإىل 0.4% فقط.
من   %80 ن�صبة  وجود  ومع 
الذين  الأ�صخا�س  بني  الوفيات 
تتجاوز اأعمارهم 60 عاًما، يبدو 
الأ�صخا�س  يقتل  املر�س  اأن 
ذوي اجلهاز املناعي ال�صعيف 
بالفعل ومن يعانون من م�صاكل 
�صحية اأ�صا�صية، بينما يبدو اأقل 
وبالتايل  الأخرى  بالفئات  فتًكا 

عموم ال�صكان.
وفيات  معدل  انخفا�س  رغم 
قدرته  فاإن  كورونا،  فريو�س 
ما  النا�س  بني  النت�صار  على 

ي�صبب القلق
زال  ما  املر�س  لأن  ونظًرا 
الباحثون  يعلم  فل  جديًدا، 
متاًما كيف يعمل الفريو�س مما 
نحدد  اأن  ال�صعب  من  يجعل 
متاًما مقدار قوته وكيف ميكن 
اأن يتغري مبرور الوقت مع ظهور 
املزيد من البيانات وفًقا لآثاره 
والبعيد،  القريب  املدى  على 
اإذا مل  يتحول  اأن  وكيف ميكن 

نتعامل معه ب�صكل �صحيح.
البيانات  بح�صب  لكن 
الباحثون  يقول  الأولية 
يف  يت�صبب  املر�س  اإن 
لنحو  معتدلة  اأعرا�س 
بينما  احلالت،  من   %82
يعاين البقية من اأعرا�س 

وتت�صمن  �صدتها  يف  تختلف 
اللتهاب الرئوي مما يت�صبب يف 
والكبد  التنف�صي  اجلهاز  ف�صل 

وف�صل عدة اأع�صاء اأخرى.
عند هذه النقطة ي�صبح منطقًيا 
ووهان  فريو�س  نقارن  اأن 
بالفريو�صات التي تف�صت �صابًقا 
خا�صة تلك املرتبطة بفريو�س 
اأن  �صنجد  حينها  كورونا، 
كورونا  فريو�س  وفيات  معدل 
اإىل  فقط  ي�صل  الذي  اجلديد 
بكثري  اأقل  معدل  هو   %2.3
)متلزمة  مري�س  فريو�س  من 

التنف�صية(  الأو�صط  ال�رشق 
الذي و�صل اإىل %34.4، 

�صار�س  وفريو�س 
اإىل  و�صل  الذي 

.%14
الفريو�صني  مع ذلك كل 
معدل  كان  ال�صابقني 

�صخ�س  اأقل، فكل  انت�صارهما 
اأن  املتوقع  من  للعدوى  حامل 
بالن�صبة  اآخر  �صخ�س  ي�صيب 
لفريو�س مري�س، و2.9 �صخ�س 
اأما  �صار�س،  لفريو�س  بالن�صبة 
كورونا  فريو�س  عدوى  معدل 
اجلديد فيرتاوح بني 2 اإىل 5.3 
انخفا�س  رغم  لذا  �صخ�س، 
قدرته  فاإن  الوفيات،  معدل 
على النت�صار بني النا�س هو ما 

ي�صبب القلق.

كورونا

احلالّية  التقديرات  كانت  اإذا 
�صحيحة،  احل�صابية  للنماذج 
فيجب اأن ي�صل تف�صي 

الن�صف  يف  ذروته  اإىل  املر�س 
 ، فرباير  �صهر  من  الأخري 
ت�صبح  �صوف  ذلك  حدث  واإذا 
يثري  ما  اأقل  الفريو�س  خطورة 
الو�صع  تغري  اإذا  اأما  القلق، 
الو�صول  يف  الفريو�س  وف�صل 
قادمة،  اأ�صهر  لعدة  ذروته  اإىل 
�صت�صبح اآثاره حينها اأكرث فتًكا.
عند تقييم احتمالته املميتة فاإن 
مبلحظات  املتعلقة  ال�رشدية 
اأهمية  بنف�س  �صتكون  تقدمه 
املعلومات املتاحة، وكما هو 

مع  احلال 
كل 

قد  �صيء 
بع�س  يثري 

و�صائل  فاإن  ال�صطراب 
الإعلم ت�صارع اإىل خلق �صجة 
لإثارة الراأي العام ورمبا تبالغ 
اأجل  من  معينة  عنا�رش  يف 
وزيادة  �صيا�صية  مكا�صب 
وزيارات  ال�صحف  مبيعات 

املواقع الإلكرتونية.
مع  يحدث  ما  هذا  يكون  قد 
�صبيل  فعلى  كورونا،  فريو�س 
عن  التقارير  ت�صببت  املثال 
اأم  بق�صد  �صواء   - الفريو�س 
دون ق�صد - يف ن�رش م�صاعر 
معادية لل�صني يف هونغ كونغ، 
ال�صتقطاب  يعمق  مما 
املوقف  يف 

بالفعل،  احل�صا�س  ال�صيا�صي 
الأكرث من ذلك، كانت �صكوك 
عن  الغربية  الإعلم  و�صائل 
للفريو�س قد  ال�صني  ا�صتجابة 
خلقت توتًرا بني ال�صني وعدة 
اأ�صحبت  اأخرى يف �صياق  دول 
تهديًدا  فيه  متثل  ال�صني 
وبالطبع  الغربية،  للهيمنة 
اإن  يقول  ماأثور  قول  هناك 
»الأخبار ال�صيئة حتقق مبيعات 

اأكرث من الأخبار اجليدة«.
يف  القوى  هذه  كل  و�صع  مع 
ال�رشوري  فمن  العتبار، 
ال�صيا�صية  احلوافز  جتريد 
على  توؤثر  التي  واملالية 
ب�صاأن  املعلومات  انت�صار 
الفريو�س لن�صبح قادرين على 
الفريو�س  فتك  مدى  فهم 
ففي  خطورته،  وحجم 
ولتحقيق  الأحيان  من  كثري 
ومالية  �صيا�صية  اأهداف 
عنا�رش  وت�صخيم  تاأكيد  يتم 
الوفيات،  اأعداد  مثل  معينة 
تعد  التي  ال�صفاء  اأما معدلت 
حقيقة  لفهم  متاًما  �رشورية 
الب�رش  على  الفريو�س  خطر 

فل يلتفت اإليها اأحد.

ختاًما
كورونا  فريو�س  اأن  فرغم 
يبدو قاتًل يف بع�س احلالت، 
متيل  احلالت  غالبية  فاإن 
ورمبا  طبيعتها،  يف  للعتدال 
ل ت�صتحق تلك ال�صمعة القاتلة 
التي حتر�س الكثري من و�صائل 
ومع  ن�رشها،  على  الإعلم 
ا�صتمرار ظهور بيانات جديدة 
طبيعته  لفهم  الفريو�س  عن 
اأن  ال�رشوري  فمن  القاتلة، 
للدوافع  حذرين  نكون 
انت�صار  وراء  اخلفية 
رمبا  التي  املعلومات 
اأهداف  لها  يكون 
اأو حتى جلذب  �صيا�صية 

النتباه.

أثبتت�شرت�تيجيات��خم�س
جناحايف�حتو�ء�لوباء

ينت�رش فريو�س كورونا يف جميع اأنحاء العامل، ما اأثار الذعر يف كل مكان، حيث 
يتم الإعلن عن اآلف الإ�صابات اجلديدة، ومئات الوفيات كل يوم.

وتعي�س مدن عدة، بل ودول باأكملها، حالة اإغلق تام واألغيت الرحلت اجلوية 
والأحداث الدولية واملهرجانات ال�صنوية.

اأمريكا  اأخرى، يف  اأماكن  بينما يف  للمر�س،  البوؤرة اجلديدة  اأوروبا  واأ�صبحت 
اللتينية والوليات املتحدة وال�رشق الأو�صط، يزداد معدل الإ�صابة يوميا.

للفريو�س،  النت�صار املفاجئ  احتواء  البلدان متكنت، من  بع�س  اأن  يبدو  لكن 
الذي قتل حتى 23 مار�س/ اآذار اجلاري حوايل 15 األف �صخ�س، واأ�صاب اأكرث 

من 340 األفا اآخرين، يف جميع اأنحاء العامل.
العديد من الدول الآ�صيوية، على الرغم من قربها اجلغرايف من ال�صني، حيث 

بداأ املر�س، تقود الطريق يف كبح معدل الإ�صابة بفريو�س كوفيد 19.
وقال عامل الأوبئة تولربت نين�صوا، الأ�صتاذ بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، : 
اأننا  »هناك دول متكنت من اتخاذ اإجراءات لحتواء تف�صي املر�س، واأعتقد 

يجب اأن نتعلم منها«.
بينما �صجلت هونغ كونغ، التي يبلغ عدد �صكانها 7.5 مليون ن�صمة وتت�صارك 
حدودا برية مع ال�صني، 155 حالة اإ�صابة موؤكدة، واأربع وفيات خلل اأكرث من 
�صهرين، لكن الإ�صابات تزايدت مرة اأخرى خلل الأ�صبوع املا�صي، ومت اتخاذ 

جمموعة من الإجراءات الإ�صافية.
فيما يلي اأكرث تلك ال�شيا�شات فعالية:

1-اخترب واخترب ثم اخترب مرة اأخرى
تتفق منظمة ال�صحة العاملية واخلرباء، الذين ا�صت�صارتهم بي بي �صي، على اأن 

الت�صخي�س املبكر عامل اأ�صا�صي يف احتواء انت�صار الوباء.
يقول نين�صوا: "ل ميكنك معرفة التاأثري احلقيقي للفريو�س، اأو اتخاذ الإجراء 

املنا�صب اإذا كنت ل تعرف عدد الأ�صخا�س امل�صابني".
وتتفق كري�س جون�صون، اأ�صتاذ علم الأوبئة يف جامعة متبل الأمريكية، مع هذا 

الراأي.
فقد  الفريو�س،  احتواء  يف  حقيقيا  فارقا  اأحدث  ما  هو  هذا  اإن  وتقول 
�صهدت الدول التي اعتمدت على الختبار انخفا�س عدد احلالت اجلديدة، 
ارتفاعا حادا يف عدد  الختبار  اإجراء  فيها  يتم  التي مل  الدول  �صهدت  بينما 

احلالت.
امل�شابني عزل   2-

تقول الربوفي�صور كري�س جون�صون: "قامت كوريا اجلنوبية وال�صني بعمل ممتاز، 
يف تتبع واختبار واحتواء مواطنيها".

فح�صب،  النت�صار  من  الفريو�س  ومنع  املر�صى،  بعزل  الختبارات  تقوم  ل 
تكون يف  التي قد  اكت�صاف احلالت اجلديدة املحتملة،  اأي�صا يف  ت�صاعد  بل 

املراحل املبكرة وبالتايل بدون اأعرا�س، ح�صب الربوفي�صور كري�س.
يف  اليقظة"،  "�صديدة  ال�صينية  ال�صلطات  كانت  جون�صون،  كري�س  وبح�صب 
وراء  الأ�صباب  اأحد  يكون  قد  ما  املحتملة،  اجلديدة  احلالت  عن  الك�صف 

النخفا�س الكبري يف الإ�صابات امل�صجلة.
ال�شريع والت�شرف  ال�شتعداد   3-

يقول نين�صوا، الذي عمل �صابقا يف منع انت�صار فريو�س اإيبول يف غرب اأفريقيا، 
اأن  قبل  ب�رشعة،  الت�رشف  هو  الفريو�س  لحتواء  الأ�صا�صية  العنا�رش  اأحد  اإن 

تنتقل العدوى اإىل ال�صكان.
ويقول: "اأظهرت دول، مثل تايوان و�صنغافورة، اأن الإجراء ال�رشيع للك�صف عن 
احلالت اجلديدة وعزلها ميكن اأن يكون عامل حا�صما، يف احتواء النت�صار".

الجتماعي التباعد   4-
يقول نين�صوا: »مبجرد اأن يدخل املر�س اإىل بلدك بالفعل، لن ت�صبح اإجراءات 

الحتواء �صاحلة«.
تنفيذ  هي  ال�صكان  حلماية  فعالية  الأكرث  الطريقة  فاإن  الوقت،  ذلك  بحلول 

التباعد الجتماعي ب�رشعة، كما هو متبع بو�صوح يف هونغ كونغ وتايوان.
املدار�س  واأغلقت  املنزل،  من  العمل  النا�س  من  كونغ  هونغ  �صلطات  طلبت 
الثاين  كانون  يناير/  اأواخر  بحلول  الجتماعية،  املنا�صبات  جميع  واألغت 

املا�صي.
وراقبت  اختبارات  اأجرت  لكنها  مفتوحة،  املدار�س  اإبقاء  �صنغافورة  وقررت 

الطلب وهيئة التدري�س ب�صكل يومي.
ال�شخ�شية النظافة  تدابري  تعزيز   5-

اليدين بانتظام، والنظافة ال�صخ�صية  اإن غ�صل  العاملية  تقول منظمة ال�صحة 
اأمران �رشوريان لتجنب العدوى.

ويقول نين�صوا: »تعلمت العديد من الدول الآ�صيوية، من جتربة �صار�س يف عام 
2003. هذه الدول تعرف اأن النظافة �صتقي النا�س من املر�س، ومتنعهم من 

اإ�صابة الآخرين«.



»كوفيد-19/جائحة  وباء  يدفع 
وم�صادر  احلكومات  كورونا« 
اأح�صن  اقرتاح  اإىل  الأخبار 
�صاكنة  مل�صاعدة  الن�صائح 
يف  من�رش  املر�ض  لأن  العامل، 
النطاق. هناك طلب عال  اأو�صع 
الرعاية  يف  املتخ�ص�صني  على 
الذين  العلماء  وكذا  ال�صحية 

يدر�صون انتقال وتاأثري الأوبئة.
اأخ�صائي  اأمثال  خرباء  يقول 
املناعة الدكتور »اأنتوين فو�صي« 
الدكتور  الطبي  واملرا�صل 
النظافة  اإن  غوبتا«،  »�صاجناي 
اأو  ال�صحي  واحلجر  اجليدة 
الآخرين  عن  العزل  ممار�صة 
الأمرا�ض  انت�صار  منع  اأمل  على 
الأدوات  اأكرث  هي  املعدية، 

فعالية لحتواء »كوفيد 19«.

هل تعرفون من �قرتح �أي�ضا 
و�حلجر  �جليدة  �لنظافة 
�جلائحة/ خالل  �ل�ضحي 

�لوباء؟

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، نبي 
الإ�صالم قبل 1400 �صنة م�صت.

فرغم اأنه مل يكن خبري »تقليديا« 
يف الأمرا�ض الفتاكة، كان حممد 
تطور  وحماربة  باحلماية  ين�صح 

مثل »كوفيد 19«.
عن  �صمعتم  »اإذ  قال:  حممد 
الطاعون يف اأر�ض فال تدخلوها، 
يف  الطاعون  تف�صى  اإن  ولكن 
فال  بها  تواجدكم  اأثناء  اأر�ض 

تغادروها«.

وهذا هو احلديث املق�صود:
اهلل  ر�صي  َزيٍْد  بِْن  اأُ�َصاَمَة  )َعْن 
عنه عِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: اإَذا �صِمْعتُْم 
تَْدُخلُوَها،  َفاَل  ِباأَْر�ٍض،  اُعوَن  الَطّ
َواإَذا وَقَع ِباأَْر�ٍض، َواأَنْتُْم ِفيَها، َفاَل 
عليِه:  )متفٌق  ِمنَْها«،  تَْخُرُجوا 

البخاري وم�صلم(.
»امل�صابون  اأي�صا:  وقال 
اأن  يجب  املعدية  بالأمرا�ض 

يكونوا يف مناأى عن الأ�صحاء«.

وهذا هو احلديث املق�صود:

عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  )قال 
على  ممر�ض  يورد  »ل  و�صلم: 

م�صح«(.

على  بقوة  النا�ض  النبي  و�صجع 
ال�صحية  املمار�صات  التزام 
النا�ض  اأن جتعل  التي من �صاأنها 
يف ماأمن عن العدوى. وتاأمل يف 
اأقوال النبي  اأو  الأحاديث التالية 

حممد:

»�لنظافة �ضطر من 
�لإميان«.

وهذا هو احلديث املق�صود:
)يف �صحيح م�صلم عن اأبي مالك 
اهلل  -�صلى  النبي  اأن  الأ�صعري 
»الطهـور  قال:  و�صلم-  عليه 
اأحمد  )رواه  الإميــان«  �صطر 
يف  كما  والرتمذي،  وم�صلم، 
اجلامع ال�صغري، وهو من اأحاديث 
الأربعني النووية ال�صهرية(. وورد 
عن النبي اأنه قال: »النظافة من 
�صعيف،  حديث  لكنه  الإميان«، 
يف  جاء  معناه  �صحيح،  ومعناه 

احلديث  هذا  اأخرى،  اأحاديث 
�صعيف:  باإ�صناد  الرتمذي  رواه 
ولكن  الإميان«،  من  »النظافة 

لي�ض �صنده �صحيًحا.
»�غ�ضل يديك بعد 

�ل�ضتيقاظ من نومك، 
فاإنك ل تعلم �أين حتركت 

خالل نومك«.

وهذا هو احلديث املق�صود:

)روى البخاري، وم�صلم– واللفظ 
اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن  له-: 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  عنه 
و�صلم قال: )اإَِذا ا�ْصتَيَْقَظ اأََحُدُكْم 
يِف  يََدهُ  يَْغِم�ْض  َفاَل  نَْوِمِه،  ِمْن 
اْلإِنَاِء َحتَّى يَْغ�ِصلََها ثاََلًثا، َفاإِنَُّه َل 

يَْدِري اأَيَْن بَاتَْت يَُدهُ(.
غ�صل  يف  الطعام  بركات  »اإن 

اليدين قبل وبعد الأكل«.

هذا هو احلديث املق�صود:
ر�صي  الفار�صي،  �صلمان  )عن 
التَّْوَراِة:  يِف  َقَراأُْت  قال:  عنه  اهلل 
بَْعَدهُ.  وءُ  الُو�صُ َعاِم  الَطّ بََرَكَة  اأََنّ 
َعلَيِْه   ُ لَّى اهلَلّ َفَذَكْرُت َذِلَك للنَِّبِيّ �صَ
يِف  َقَراأُْت  ا  ِبَ ْخرَبْتُُه  َفاأَ َو�َصلََّم، 
 ُ لَّى اهلَلّ التَّْوَراِة، َفَقاَل َر�ُصوُل اهللِ �صَ
وءُ  الُو�صُ َعاِم  الَطّ بََرَكُة  َو�َصلََّم:  َعلَيِْه 
العلماء  قال  بَْعَدهُ.  وءُ  َوالُو�صُ َقبْلَُه، 
املق�صود بالو�صوء غ�صل اليدين(.
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هكذااأو�صىالنبيحممدبالنظافةواحلجرال�صحيملواجهةالوباء

ف�صلالدعاء
�لدعاء هو �أن يطلَب �لد�عي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�ضف �ضُ
وحقيقته �إظهار �لفتقار �إىل 

�هلل، و�لتربوؤ من �حلول و�لقوة، 
وهو �ضمُة �لعبوديِة، و��ضت�ضعاُر 

�لذلِة �لب�ضرية، وفيه معنى 
�لثناِء على �هلل عز وجل، 

و�إ�ضافِة �جلود و�لكرم �إليه.
�لدعاُء طاعٌة هلل، و�متثال 

لأمره
ُكُم �ْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ �َلِّذيَن َي�ضْ �أَ�ْضَتِجْب َلُكْم �إِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َضَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َد�ِخِريَن«. ]�ضورة غافر: �لآية 
]60

�لدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى �هلَلّ قال �ضَ

َعاُء ُهَو �ْلِعَباَدُة«. ]رو�ه  »�لُدّ
�لرتمذي و�بن ماجه،[

�لدعاء �أكرم �ضيء على �هلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى �هلَلّ قال �ضَ
 ِ ْكَرَم َعَلى �هلَلّ »َلْي�َس �َضْيٌء �أَ

َعاِء«. ]رو�ه  َتَعاىَل ِمْن �لُدّ
�أحمد و�لبخاري، و�بن ماجة، 

و�لرتمذي و�حلاكم و�ضححه، 
وو�فقه �لذهبي[

�لدعاء �ضبب لدفع غ�ضب �هلل
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم: »َمْن  َلّى �هلَلّ قال �ضَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�ضَ اأَْل �هلَلّ َلْ َي�ضْ
، و�بن ماجَة،  �لرتمذُيّ ]رو�ه 

و�ضححه �حلاكم، وو�فقه 
�لذهبي، وح�ضنه �لألبان[

م�صطلحاتالإماممالكيفالرتجيح
�صجود  يف  كما  عندنا«  »الأمر  قوله 
�صجود  عزائم  اأن  عندنا  »الأمر  التالوة: 
يف  لي�ض  �صجدة  ع�رشة  اإحدى  القراآن 
املف�صل منها �صيء« . ثم م�صطلح »الأمر 
الإمام  ا�صتخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  ال�صتثناء  ق�صية  يف  اهلل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�صتعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ل  حني  اأو  ذلك،  على  جممعون  املدينة 
 . ذلك  يخالف  قول  املدينة  لأهل  يعلم 
كما اأن الإمام مالك كان ي�صتعمل م�صطلح 

قوله:  يف  كما  النا�ض«  اأدركت  »عليه 
الرحمان  اهلل  ب�صم  ال�صالة  يف  يقراأ  »ل 
و  نف�صه  يف  �رشا  ل  املكتوبة  يف  الرحيم 
 ، النا�ض«  اأدركت  عليها  هي  و  جهرا،  ل 
منها:  كثرية  مرادفات  امل�صطلح  ولهذا 
النا�ض  عليه  يزل  مل  الذي  الأمر  »وهو 
عندنا«، »وعلى هذا راأيت النا�ض«، »الذي 
ببلدنا« .  العلم  واأهل  النا�ض  اأدركت عليه 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�صطلحات   •
هم  اعتمدوا  لقد  املالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�صطلحات  على  اأي�صا 
ب�صبب  املذهب،  املعتمد يف  القول  على 
كرثة الأقوال و الروايات عن الإمام مالك 
لهذا جتد يف  اهلل،  رحمهم  اأ�صحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�صطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�صهور« 
و »املعروف« و »الأ�صح وال�صحيح« و«ما 
به الفتوى« و »ما عليه العمل« و »الأح�صن« 
و«املختار«  و«الأ�صبه«  و«الأوىل« 

و«ال�صواب« و«احلق« و«ال�صتح�صان« .

التوبةوال�صتغفاريفالقراآنالكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 
وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 

رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 
الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 

بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ اإَِلّ َمْن تَاَب َواآََمَن 

 ُ ُل اهلَلّ ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا َرِحيًما  �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ

]الفرقان: 70.

:اخللقمب�صالحمعللةالعبادات
�أيها �لأخوة �لأكارم، ل زلنا يف 

مو�ضوٍع يت�ضل �أ�ضد �لت�ضال بـ: 
�لقبول"  وعالمات  �لو�ضول  "�ضبل 

�أل وهو �خل�ضوع.
 �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�ضالح 
�خللق وقد بينت يف �للقاء �ل�ضابق 

�أن هناك عباد�ت كما قال عنها 
�لإمام �ل�ضافعي: معللٌة مب�ضالح 

�خللق، و�أن هناك طقو�ضًا من 
�ضمات �لديانات �لو�ضعية 

�لأر�ضية، �لطقو�س حركاٌت، 
و�ضكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ل 
معنى لها، بينما �لعباد�ت معللة 
مب�ضالح �خللق ُخْذ ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم 

يِهْم ] �ضورة  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ �ضَ
َها �َلِّذيَن  �لتوبة �لآية : 103  يا �أَُيّ

َياُم َكَما ُكِتَب  ّ �آََمُنو� ُكِتَب َعَلْيُكُم �ل�ضِ
ُقوَن   َعَلى �َلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ

] �لبقرة  ] �ضورة 
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الباحثة �شذى خليل/ وحدة 
الدرا�شات القت�شادية

مركز الروابط للبحوث 
والدرا�شات ال�شرتاتيجية

كما اأن اأزمة الكورونا غري املتوقعة 
ال�شني  يف  النمو  على  اأثرت  قد 
ما  العاملي..  النمو  على  وبالتايل 
اال�شطرابات  هذه  عن  ينتج  قد 
حم�شوبة  غري  عواقب  االقت�شادية 
يتم  مل  ما  كارثية  نتائجها  تكون 
االأزمة  حلل  طاولة  حول  اجللو�ش 
ب�شكل عقالين ومقبول لدى اجلميع 

.
الواليات  تطلب  اأن  جدا  املهم  من 
تخفي�ش  اخلليج  دول  من  املتحدة 

�شعر  على  للمحافظة  االإنتاج 
50 دوالرا للربميل للمحافظة 
الزيت  �شناعة  على 

ال�شخري.
الواليات  اأ�شبحت  حيث 
للنفط  منتج  اكرب  املتحدة 
يف العامل حيث بلغ اإنتاجها 
13مليون  حوايل   2019
ذلك  اإىل  ي�شاف  برميل 
ال�شوائل النفطية املنتجة 
اإنتاج  لي�شبح  الغاز  مع 
ال�شائل  االيدوكربون 
برميل  مليون   15 حوايل 
من  ولكن   . باليوم 
الواليات  اأن  املغالطات 

فاحلقيقة  ذاتيا..  مكتفيه  املتحدة 
ماليني   5 ا�شترياد  اإىل  بحاجه  اأنها 

برميل يوميا.

اأبعاد احلرب النفطية اليوم 
واأبعادها القت�شادية

منظمه  داخل  ترتب  االأمور  كانت 
اإىل  رو�شيا  بعد دخول  ولكن  االأوبك 
�شوق النفط العاملي وهي اليوم ثاين 
غري  من  اأ�شبح  للنفط  منتج  اأكرب 
و  رفع  وحدها  اوبك  لدول  املمكن 
تخفي�ش االإنتاج للتحكم بال�شعر كما 
تريده الواليات املتحدة فاأ�شبح ما 
.كانت  رو�شيا  اأي   )+ )اوبك  ي�شمى 
االأخرية تقبل التن�شيق مع ال�شعودية 

االإنتاج  وخف�ش  برفع 
باالأ�شعار،  للتحكم 
املوافق  اليوم  ويف 
 )2 0 2 0 /0 3 /0 6 (
قررت عدم تخفي�ش 
يكون  وان  اإنتاجها 
من  التخفي�ش 

الواليات  فيهم  مبا  االآخرين 

اأيام  املتحدة. وهكذا وخالل ثالثة 
هبط �شعر النفط �شباح اليوم االثنني 

اإىل حوايل 33 دوالرا للربميل .
االنتاج  تخفي�ش  املطلوب  كان 
العاملي حلوايل 3٫50 مليون برميل 
قد  الكورونا  م�شكلة  الن  باليوم 
حوايل  ال�شني  ا�شتهالك  خف�شت 
برميل  مليون   2٫8 حوايل  اأي   %20
هبوط  ذلك  اىل  ي�شاف  باليوم 
ويف  اجلنوبية  كوريا  يف  اال�شتهالك 
لتباطوؤ  نتيجة  العامل  دول  من  كثري 

النمو .
يوؤكد خرباء االقت�شاد ، ان انخفا�ش 
اأ�شعار النفط �شيمار�ش �شغوطا على 
باالأخ�ش  النفطية  الدول  موازنات 
العراقية كونها تعتمد وب�شكل كامل 

واأي�شا   ، النفط  بيع  اإيرادات  على 
مما  اخلليجية  الدول  على  �شيوؤثر 
االأ�شواق  من  لالقرتا�ش  �شيدفعها 
تراجع  تداعيات  ملواجهة  العاملية 
االإغراق  من  مزيد  وهذا  االإيرادات 

يف املديونية :
العراق

املوازنة  يف  الهائل”  “العجز 
اإىل 40  ،  والذي قد ي�شل  العراقية 
مليار دوالر )48 ترليون دينار(، وهذا 

حتدث  املتوقع  عنه العجز 
منت�شف  نواب يف 
اأوت 2019، حينما 
النفط  �شعر  كان 
 20 بنحو  اأعلى 

دوالرا للربميل من �شعره احلايل.
االقت�شادي  امل�شت�شار  اأكد   حيث 
حممد  مظهر  امل�شتقيلة  للحكومة 
العراق  العام يف  االإنفاق  “اإن  �شالح 
املحلي  الناجت  من   %45 نحو  ي�شكل 
“توقف  اأن  من  حمذرا  االإجمايل”، 
االإنفاق  وتعرث  املوازنة  اإقرار 
اجلديد  اأو  املخطط  اال�شتثماري 
�شيقودان اإىل تزايد معدالت البطالة 
النمو  ب�شبب  الفقر  ن�شب  وارتفاع 
ال�شنوي لل�شكان والقوى العاملة التي 
�شتتعطل  وبهذا  العمل،  اإىل  تتطلع 
املرتابطة  امل�شالح  من  الكثري 
واملعتمدة على االإنفاق اال�شتثماري 
الذي  اجلديد  احلكومي  وال�شيما 
اإىل  املطاف  نهاية  يف  يقود 

الركود”.
دوالر  كل  ومع 
�شعر  يف  ينخف�ش 
يخ�رش  الربميل، 
 –  3٫4 نحو  العراق 
دوالر  مليون   3٫6
العراق  اأن  اأي  يوميا، 
 18 يوم  يف  خ�رش 
 75 نحو   2020 مار�ش 
باملقارنة  دوالر  مليون 
بواردات نف�ش اليوم من 
املا�شي،  فرباير  �شهر 
العراق  اأن  يدلل  مما 
من  حقيقية  كارثة  اأمام 

هذا االنخفا�ش .

ال�شعودية

انخفا�ش ال�شعر من 70 اىل 30 دوالر 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يكلف 
يوميا  دوالر  مليون   400 خ�شارة ب 
 .. ال�شنة  يف  مليار   150 حوايل  اي 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ويكلف 

باأكمله 300 مليار دوالر .
خف�شا  ال�شعودية  احلكومة  واأقرت 
موازنتها  بنود  بع�ش  يف  جزئيا 
 13٫3( ريال  مليار  خم�شني  بقيمة 
اأ�شعار  تراجع  نتيجة  دوالر(؛  مليار 
النفط احلالية واملتوقعة، اإثر حرب 
بعد  �شنتها  التي  االأ�شعار 
رو�شيا  مع  اتفاق  ف�شل 
هناك  اآخرين،  ومنتجني 
اأثار هذه احلرب النفطية 
االقت�شادية  وانعكا�شاتها 

على العامل .
رو�شيا  اإىل  بالن�شبة 
اأعلنت  بعدما  ذلك  ياأتي 
الثاين  -الطرف  مو�شكو 
يف حرب اأ�شعار النفط- عن 

خ�شائر متوقعة تقارب اأربعني مليار 
 ، االأ�شعار  انخفا�ش  ب�شبب  دوالر 
ميزانية رو�شيا يف الظرف الطبيعي 
الرو�شي  االحتاد  ميزانية  تتاأثر  لن 
مادام ال�شعر فوق 42 دوالر للربميل 
وهو ال�شعر الذي اعتمدته ميزانية 
على  ذلك  �شيوؤثر  ولكن  رو�شيا 
اإيراداتها من العملة ال�شعبة عندما 
يهبط ال�شعر اقل من ذلك وهو اليوم 

يهبط اإىل الن�شف من 
احلد االأدنى لت�شجيل 

اخل�شارة الرو�شية .

اأما الوليات 
املتحدة:

هذه  �شتكون 
التي  االأوىل  املرة 
الواليات  تتعر�ش 
ل�شدمة  املتحدة 
حيث  كبرية. 

يعتقد خرباء �شوق النفط اأن هناك 
 26 اإىل  ال�شعر  هبوط  اإىل  اإمكانيه 
كارثة  يعني  وهذا  للربميل  دوالرا 
عموما  االأمريكي  النفط  ل�شناعة 
ال�شخري  الزيت  انتاج  �شناعة  و 
خ�شو�شا. كلفة اإنتاج برميل النفط 
من ال�شخر الزيتي من اأكرث احلقول 
للربميل  دوالرا   50 حوايل  هي 
ولبع�شها بني 40-45 دوالرا للربميل 
اأو  للربميل  دوالرا   32 اليوم  �شعر   .
�شعر 26 دوالرا للربميل كما يتوقع 
خرباء ال�شوق يف حال حرب اأ�شعار 
واإنتاج يعني تعرث الكثري من �رشكات 
طال  وان  ال�شخري  الزيت  نفط 

االأمر يعني اإفال�شها
الواليات  خ�شارة  اأي�شا  يعني  وهذا 
اإنتاجها  من  كبريا  جزءا  املتحدة 
الزيتي  ال�شخر  يكون  اليومي حيث 
حوايل ثلثي اإنتاج الواليات املتحدة 
االإنتاج  طرق  فاإن  .كذلك  احلايل 
من  االإنتاج  وخ�شو�شا  االأخرى 
املياه العميقة �شي�شيبها اخل�شارة.

اأ�شعار  هبوط   ، اأخرى  جهة  من 

االأمريكي  االقت�شاد  يفيد  النفط 
النفط  قطاع  على  العواقب  ولكن 
حاجة  يعني  مما  كارثية  �شتكون 
من  مزيد  اإىل  املتحدة  الواليات 
يف  العجز  من  ومزيد  اال�شترياد 
اإىل  ي�شاف  املدفوعات،  ميزان 
ذلك انح�شار منو االقت�شاد العاملي 

والذي يزيد االأمر �شعوبة.

ـ ال�شني:

بن�شبة  ال�شني  هبط اال�شتهالك يف 
برميل  مليون   2٫8 حوايل  اأي   %20
قبل  يعني   ، الكورونا  نتيجة  باليوم 
علما   ، اأ�شال  النفط  اأ�شعار  هبوط 

اأكرب  هما  والعراق  ال�شعودية  بان 
م�شدرين لنفطهما لل�شني . حتتاج 
ال�شني اإىل ا�شترياد حوايل 7 مليون 
برميل يوميا وب�شعر 30 دوالر مقابل 
حوايل 70 دوالرا قبل اأزمة الكورونا 
اأي اأن فاتورة النفط �شتنخف�ش ب 
حوايل   ، يوميا  دوالر  مليون   280

100 مليار دوالر �شنويا .

دول الحتاد 
الوروبي .

االحتاد  دول  تتاأثر 
معدل  بهبوط  االأوروبي 
نتيجة  العاملية  التنمية 
االقت�شاد  هبوط  و  كورونا 
اأزمة  �شيزيد  ال�شيني 
العديد من الدول االأوروبية 
من  �شتت�شتفيد  اأنها  اإال 
واحلال   . للنفط  ال�شعر 
الدول  لبقية  بالن�شبة  كذلك 
كاالأردن  للنفط  غري املنتجة 
املذكور  ال�شعر  على  حيث  مثال 
اأكرث  اإىل  النفط  فاتورة  �شتنخف�ش 

من الن�شف !
ويف اخلتام حذرت �رشكات لتجارة 
اأن الطلب العاملي على  النفط من 
النفط قد ينخف�ش باأكرث من %10، 
مع جلوء مزيد من الدول االأوروبية 
فريو�ش  مكافحة  اأجل  من  للعزل 
مزيدا  العامل  ينتظر  فهل  كورونا. 
تدخل  �شيتطلب  اأم  الكوارث  من 
الدول العظمى حلل االأزمة العاملية 
مع ال�شعودية واطراف اأخرى موؤثرة 
اأ�شعار  ا�شتقرار  الإعادة  حماولة 

النفط العاملي .

خ�شائر حرب اأ�شعار النفط 

اأثر على اجلغرافيا القت�شادية وال�شيا�شية يف العامل
ي�شهد العامل حرب اأ�شعار النفط ، و�شت�شل ذروتها يف �شهر ابريل املقبل، حيث �شينتهي تطبيق اتفاق خف�س الإنتاج الذي كان قائما بني 
دول اأوبك واملنتجني الكبار بقيادة رو�شيا، اأو ما بات ي�شمى “اأوبك بل�س”، مما يعيني اأن الأ�شواق �شوف تغرق بالنفط، ومن ثم املزيد من 
انخفا�س اأ�شعار النفط”، وهذا الأمر يدعو للقلق والإرباك يف �شوق النفط، خ�شو�شا من انخفا�س الطلب على خلفية تداعيات انت�شار 

فايرو�س كورونا عامليا الذي اثر وب�شكل مبا�شر على اكرب اقت�شاديات العامل .

ملف كورونا 

كانت الأمور ترتب داخل منظمه الأوبك 
ولكن بعد دخول رو�شيا اإىل �شوق النفط 
العاملي وهي اليوم ثاين اأكرب منتج للنفط 
اأ�شبح من غري املمكن لدول اوبك وحدها 

رفع و تخفي�س الإنتاج للتحكم بال�شعر 
كما تريده الوليات املتحدة فاأ�شبح ما 

ي�شمى )اوبك +( اأي رو�شيا

تتاأثر دول الحتاد الأوروبي بهبوط 
معدل التنمية العاملية نتيجة كورونا و 

هبوط القت�شاد ال�شيني �شيزيد اأزمة 
العديد من الدول الأوروبية اإل اأنها 

�شتت�شتفيد من ال�شعر للنفط . واحلال 
كذلك بالن�شبة لبقية الدول غري 

املنتجة للنفط كالأردن مثال حيث على 
ال�شعر املذكور �شتنخف�س فاتورة النفط 

اإىل اأكرث من الن�شف !
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اإيون كالوي، وديفيد 
كريانو�شكي 

 Nature دورية  مثول  �أثناء  ويف 
�ل�صينيون  �مل�صوؤولون  كان  للطبع، 
قد �أّكدو� �إ�صابة ما يزيد على 4500 
ي�صبب  �لذي  بالفريو�س،  �صخ�س 
�صخ�س   100 ووفاة  تنف�صًيّا،  ا  مر�صً
د ما يقرب  تَاأََكّ ب�صبب �لفريو�س، كما 
من 50 حالة �إ�صابة يف بلد�ن �أخرى يف 

�آ�صيا، و�لواليات �ملتحدة، و�أوروبا.
مع  �لت�صابه  �أوجه  �لباحثون  يخ�صى 
�حلادة  �لتنف�صية  �ملتالزمة  وباء 
�لذي   ،SARS »�صار�س«  �لوخيمة 
تف�صى يف عاَمي 2002-2003، و�لذي 
ظهر يف جنوب �ل�صني، و�أودى بحياة 
ينتمي  �إذ  دولة،   37 يف  ا  �صخ�صً  774
فريو�صات  ف�صيلة  �إىل  �لفريو�صان 
كبرية، يُطلَق عليها فريو�صات كورونا، 
ا �لفريو�صات �مل�صِبّبة  �لتي ت�صمل �أي�صً

لنزالت �لربد.
�إجر�ء�ت  �ل�صني  �تخذت  هذ�.. وقد 
الحتو�ء  حماولٍة  يف  م�صبوقة؛  غري 

ْمنها  �صِ ِمن  �لفريو�س؛  تف�صي 
و�ملدن  ووهان  مدينة  ع  َو�صْ
�ل�صحي،  �حلجر  حتت  �ملجاورة 
ومل  و�إليها.  منها  �النتقال  لتقييد 
�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  تعِلن 
�لفريو�س  �أن  �الآن  حتى   )WHO(
ي�صكل حالة طو�رئ متعلقة بال�صحة 
�أعلى  �لعامة، ومثار قلق دويل )وهي 
�ملنظمة(،  لدى  �لقلق  م�صتويات 
�مل�صوؤولني خالل  �لتقاء  عقب  وذلك 
قد  هذ�  �أن  غري  �ملا�صي،  �الأ�صبوع 

يتغري.
جمعت دورية Nature �الأ�صئلة �لتي 
�لفريو�س،  لَفْهم  �لعلماء  يتق�صاها 

وهي:

كيف ينت�شر الفريو�س؟

فيما  �إحلاًحا  �الأكرث  �ل�صوؤ�ل  هو  هذ� 
�إذ  �لفريو�س،  هذ�  بتف�صي  يتعلق 
�نتقال  �ل�صينية  لطات  �ل�ُصّ �أكدت 
�آَخر  �إىل  �صخ�س  من  �لفريو�س 
�أعد�د �حلاالت  عقب �كت�صاف زيادة 
�لو�حدة،  �لعائلة  �أفر�د  بني  �مل�صابة 
�إىل  �ملر�صى  من  �نتقاله  وكذلك 
�صاأن  ومن  �ل�صحية.  �لرعاية  عّمال 
د معدل ظهور �حلاالت �جلديدة،  ر�صْ
�أن  حالة  كل  �أعر��س  بدء  وتوقيت 
يك�صفا مدى �صهولة �نتقال �لفريو�س 
بني �لب�رش، ومدى �حتمالية ��صتمر�ر 

�لتف�صي.
ِمن بني �الأرقام �لتي يرغب متخ�ص�صو 
علم �الأوبئة يف �لتو�صل �إليها هو عدد 
يُْعِديهم  �أن  ميكن  �لذي  �الأ�صخا�س 
�صخ�ٌس م�صاب بالفريو�س، �ملعروف 
و�إذ�   .)R0( �الأ�صا�صي  �لتكاثر  بعدد 
ز�د هذ� �لعدد عن 1، فهذ� يعني �أنه 
م�صادة،  �إجر�ء�ت  �تخاذ  من  بد  ال 
مثل �حلجر �ل�صحي؛ الحتو�ء �نت�صار 
�ل�صحة  منظمة  وكانت  �لفريو�س. 
�الأ�صبوع  خالل  ن�رشت  قد  �لعاملية 
�لتكاثر  لعدد  تقديًر�  �ملا�صي 
حني  يف   ،2.5-1.4 بلغ  �الأ�صا�صي، 
بِقيَم  َقّدَرتْه  �أخرى  بحثية  ِفرًقا  �أن 
�لقيم  هذه  ُتَاِثل  قليال1،2.  �أعلى 

�الأ�صا�صي  �لتكاثر  عدد  تقدير�ت 
�ملر�حل  خالل  »�صار�س«  لفريو�س 
-2002 عاَمي  يف  تف�صيه  من  �الأوىل 
2003، وكذلك تقدير�ت عدد �لتكاثر 
�الأ�صا�صي لل�صاللة �جلديدة لالأنفلونز� 
»H1N1«، �لتي �صببت جائحة يف عام 
2009، على �أّن هذه �لتقدير�ت تفوق 
رة  �مُلَقَدّ �الأ�صا�صي  �لتكاثر  عدد  ِقيَم 
متالزمة  فريو�س  تف�صي  خالل 
 ،MERS �لتنف�صية  �الأو�صط  �ل�رشق 
وهو �أحد فريو�صات كورونا �مل�صابهة 

لفريو�س »�صار�س«.
عامِل  -وهو  وولهاو�س  مارك  و�رّشح 
�لربيطانية-  �إدنربه  جامعة  يف  �أوبئة 
�الأ�صا�صي  �لتكاثر  عدد  "يقع  قائاًل: 
للفريو�س �الآن يف �لنطاق نف�صه لهذه 
�الأوبئة �لبارزة �الأخرى، ما ي�صري �إىل 
لل�صحة  خماوف  يف  تَ�َصبُّبه  �حتمالية 
ميكن  مل  ما  نف�صه،  باحلجم  �لعامة 

تد�ركه".
�أّن  ِمْن  رون  يحِذّ �لباحثون  �أن  وغري 
�الأ�صا�صي  �لتكاثر  عدد  تقدير�ت 
عادًة ما تكتنفها �صكوك كبرية، ب�صبب 

و�الفرت��صات  �لبيانات  يف  �لفجو�ت 
�لرقم.  هذ�  ح�صاب  يف  �مل�صتخَدمة 
ا �إىل �أن هذ� �لعدد  كما ي�صريون �أي�صً
خالل  تتغري  تقدير�ته  و�أن  متغري، 
�إجر�ء�ت  تطبيق  عند  �لتف�صي  فرتة 
ترتقب  ول�صوف  �لفريو�س.  �حتو�ء 
�ملعنيون  و�لباحثون  �ل�صلطات 
بال�صحة يف �الأيام �ملقبلة �أّي �أمار�ت 
�لعدد  هذ�  �نخفا�س  �إىل  ت�صري  قد 
هناك، على �إثر �الإجر�ء�ت �مُلتَخذة 
فر�س  مثل  �لفريو�س،  �نت�صار  لكبح 
�لقيود على �لتنقل يف ووهان و�ملدن 

�ل�صينية �الأخرى.

ر  هل ميكن للم�شابني ن�شْ
الفريو�س، دون اأن تظهر عليهم 

اأّي اأعرا�س؟

من بني �الأ�صئلة �ملهمة �الأخرى �لتي 
�الآن: هل ميكن  �إجابة حتى  مل جتد 
عليهم  تظهر  مل  �لذين  لالأ�صخا�س 
�إىل  �لعدوى  ينقلو�  �أن  �الأعر��س 
ذلك؟  �نت�صار  مدى  وما  �الآخرين، 
ت�صري در��صة3 �أجريت على جمموعة 
�أ�رشة  يف  م�صابني  �صتة  من  تتكون 
و�حدة يف مدينة �صنجن �ل�صينية �إىل 
�إ�صابة طفل بالفريو�س، دون �أن تظهر 
عليه �أّي �أعر��س. ويقول �لباحثون �إنه 
�إذ� كانت مثل هذه �حلاالت �مل�صابة 
غري �مل�صحوبة باأعر��س هي حاالت 
�حلاالت  لتلك  �صنحت  ثم  �صائعة، 
�لفر�صة لن�رش �لفريو�س، فاإّن �حتو�ء 
فِمْن  �رش�وة.  �أ�صد  �صيكون  تف�صيه 
�أ�صهمت  �لتي  �الأ�صا�صية  �لعو�مل  بني 
ِقلّة  »�صار�س«:  فريو�س  �حتو�ء  يف 
�مل�صحوبة  غري  �مل�صابة  �حلاالت 

باأعر��س.

�إعالم  مركز  عن  �صدر  بيان  ويف 
�لعلوم �لربيطاين، �رّشح جوناثان بول 
-عامِل �لفريو�صات بجامعة نوتنجهام 
حتديد  "يظل  قائاًل:  �لربيطانية- 
�حلاالت  من  �لعدوى  �نتقال  حجم 
باأعر��ٍس  �مل�صحوبة  غري  �مل�صابة 
ا، فاإذ� كان ذلك نادًر�، فاإّن  �أمًر� مهًمّ
�أثره يُفرَت�س �أن يكون حمدوًد� بالن�صبة 
عملية  �إىل 

تف�صي 
�س  و لفري �
ككل، لكْن �إذ� 
كانت طريقة 
ى  و لعد �
ت�صهم  هذه 
كبري  ب�صكل 
تزد�د  فعندئذ  �لفريو�س،  �نت�صار  يف 

�صعوبة �لتحكم فيه".
-عاملة  بريد  �صيال  �أ�صارت 
بجامعة  �لبيولوجية  �الإح�صاء�ت 
كامربيدج �لربيطانية- �إىل �أن در��صة 
�الأُ�رْشة  د�خل  �لفريو�س  �نت�صار 
�إحدى  تثل  �ل�صني  يف  �لو�حدة 
�الأ�صخا�س  كان  �إذ�  ما  طرق حتديد 
ين�رشون  �أعر��س  بدون  �مل�صابون 
مر�قبة  �صاأن  فِمْن  ال؟  �أم  �لفريو�س، 
�لتي  �لو�حدة،  �الأ�رشة  �أفر�د  جميع 
َمن  حتدد  �أْن  م�صاًبا،  ا  �صخ�صً ت�صم 
ي�صاب بالعدوى، وكيف يحدث ذلك. 
وت�صيف بريد قائلة �إّن هذه �لدر��صات 
ِمن �ملفرَت�س �أن ت�صاعد على حتديد 
يف  �لفريو�س  �نت�صار  �إيقاف  �صبل 

�الأُ�رْشة �لو�حدة.
-عاملة  ماكينتاير  ر�ينا  و�رّشحت 
يف  ويلز  �صاوث  نيو  بجامعة  �الأوبئة 
قائلة  �الأ�صرت�لية-  �صيدين  مدينة 
�حلاالت  عدد  �رتفاع  �أّن  برغم  �إنه 
�ختبار�ت  يف  زيادة  يعك�س  ما  غالبًا 
�رتفاع  يظل  و�كت�صافه،  �لفريو�س 
�لنحو  هذ�  على  �الإ�صابة  حاالت 
�إّن  قائلة  وت�صيف  مقلًقا.  �لهائل 
و�لن�صاط،  �لتاأجج  �صديد  "�مل�صهد 
ظهور  حني  �إىل  مقلًقا  و�صيظل 
�أمار�ت على �نخفا�س عدد �حلاالت 
ا  �أي�صً ت�صري  �أنها  غري  �مل�صابة"، 
يف  �صعوبة  يجدون  �لباحثني  �أن  �إىل 
منذجة �لتف�صي بدقة، ويف �لتنبوؤ مبا 
بيانات  الأّن  وذلك  عنه،  يتمخ�س  قد 
ت�صدره  �لذي  �الإ�صابة  تقرير حاالت 
مكتملة.  غري  �ل�صينية  �ل�صلطات 
معرفته  نريد  ما  "�إّن  بقولها:  وتُتَاِبع 
�إ�صابة �حلاالت بالفريو�س،  هو وقت 
�حلاالت.  عن  �الإبالغ  وقت  ولي�س 

�الآن  حتى  بيانات  من  لدينا  وما 
عن  �الإبالغ  بتوقيت  جميعها  يتعلق 

�حلاالت".

ما مدى �شراوة الفريو�س؟

�الإ�صابة  معدالت  �رتفاع  �أثار 
بااللتهاب �لرئوي بني �أو�ئل �مل�صابني 
باأّن  �لباحثني  خماوَف  بالفريو�س 
غري  �لفتك،  �صديد  ووهان  فريو�س 
�أن هذه �ملخاوف تقل�صت قلياًل بعد 
ظهور حاالت معتدلة. وبالنظر �إىل �أّن 
�لفريو�س قد �أودى بحياة 100 �صخ�س 
من بني 4500 حالة م�صابة، يبدو �أنه 
»�صار�س«،  فريو�س  من  فتًكا  �أقل 
�حلاالت  من   %10 بحياة  �أودى  �لذي 
�مل�صابة، لكّن نيل فريج�صون -عامِل 
بالكلية  لالأوبئة  �لريا�صية  �لنمذجة 
"من  �أنه  يرى  لندن-  يف  �مللكية 
متفائلني  نكون  �أْن  الأو�نه  �ل�صابق 

ب�صاأن مدى �رش�وة �لفريو�س".

ِمْن اأين جاء الفريو�س؟

وفًقا  �إجر�ء�تها  �ل�صلطات  تتخذ 
الفرت��س �أن �لفريو�س ن�صاأ يف حيو�ن 
د هويتها بعد، و�أنه  �أو حيو�نات مل حُتَدّ
�نتقل �إىل �لب�رش يف �صوق للحيو�نات 

�لبحرية  و�ملاأكوالت 
وهو  ووهان،  يف 
ويرى  �الآن.  مغلق 
�لتعرف  �أن  �لباحثون 
َدِر  َم�صْ �حليو�ِن  على 
ي�صاعد  قد  �لفريو�س 
�مل�صوؤولني يف �ل�صيطرة 
على �لتف�صي �لفريو�صي 
حجم  وحتديد  �حلايل، 
منْع  ورمبا  �ملخاطر، 

ظهور �أوبئة م�صتقباًَل.
�جليني  �لت�صل�صل  ي�صري 

�إىل  ينتمي  ووهان  فريو�س  �أن  �إىل 
�ملنت�رِشة  كورونا  فريو�صات  عائلة 
فريو�س  فيها  مبا  �خلفافي�س،  يف 
»�صار�س« و�أقاربه من �لعائلة نف�صها، 
لكْن ميكن �أن تنقل �لثدييات �الأخرى 
�نتقال  يُحتمل  �إذ  �لفريو�صات،  هذه 
عن  �لب�رش  �إىل  »�صار�س«  فريو�س 

طريق قطط �لزباد.
ووهان  يف  �ملعِنّي  �ل�صوق  �أن  يُْذَكر 
ويف  ا.  �أي�صً برية  حيو�نات  فيه  تُبَاع 
يف  نُ�رشت  للجدل،  مثرية  در��صة4 
من  فريق  �أ�صار  �ملا�صي،  �الأ�صبوع 
�أجرو�  قد  كانو�  �ل�صني  يف  باحثني 

حتلياًل جينًيّا �إىل �أّن �لفريو�س �نتقل 
�َصّكك  لكْن  �لثعابني،  من  �لب�رش  �إىل 
�لدر��صة،  هذه  يف  �آخرون  باحثون 
دليل على  يوجد  باأنه ال  ذلك  معِلّلني 
�أن �لفريو�صات �مُل�َصِبّبَة لهذ� �لتف�صي 
قد ت�صيب �أنو�ًعا �أخرى غري �لثدييات 
�رّشح  �ل�صدد..  هذ�  ويف  و�لطيور. 
�لفريو�صات  روبرت�صون -عامِل  ديفيد 
بجامعة جال�صكو �لربيطانية- قائاًل: 
هي  �لثعابني  �أن  على  �أدلة  توجد  "ال 

م�صدر هذ� �لفريو�س".
يرى �لكثري من �لباحثني �أنه لن مُيِْكن 
م�صيفات  �أو  م�صيف  على  �لتعرف 
من  �ملزيد  �إجر�ء  دون  �لفريو�س، 
وياأمل  و�ملختربي.  �مليد�ين  �لعمل 
�الختبار�ت  تتو�صل  �أن  �لكثريون 
�جلينية �لتي �أُجريت على �حليو�نات 
مفاتيح حلل  �إىل  �لبيئية  �مل�صادر  �أو 

هذه �ملع�صلة.
وترى �صوي جيا -عاملة �لفريو�صات 
�صاجنهاي،  يف  با�صتور  معهد  يف 
�لذي  �لفريق  �أع�صاء  من  وو�حدة 
�ملرتبطة  �لفريو�صات  �كت�صف 
يف  تعي�س  خفافي�س  يف  بـ»�صار�س« 
يف  يونان  مقاطعة  يف  يُوَجد  كهف 
 -2017 عام  يف  �ل�صني  غرب  جنوب 
�أن �أحد �لثدييات هو -على �الأرجح- 
ينتمي  �إذ  �لفريو�س،  هذ�  م�صدر 
فريو�س »�صار�س« و�لفريو�س �جلديد 
با�صم  تُعَرف  فرعية  جمموعة  �إىل 
»فريو�صات كورونا بيتا«. وتقول �صوي 
�أعقاب تف�صي  �لعمل �مليد�ين يف  �إّن 
يعرث على هذه  »�صار�س« مل  فريو�س 

�لفريو�صات، �إال يف �لثدييات.

ما الذي ميكن اأن ن�شتفيده من 
الت�شل�شل اجليني للفريو�س؟

لفريو�س  �جليني  �لت�صل�صل  م  يقِدّ
ووهان،  يف  ظهر  �لذي  كورونا، 
بع�س �لدالئل على �أ�صول �لفريو�س، 
يف  خمترب�ت  �أَْجَرت  فقد  و�نت�صاره. 

جلينومات  ت�صل�ُصاًل  وتايالند  �ل�صني 
يف  ُوجدت  �صاللة   20 من  �أكرث 
�لبيانات  هذه  و�أتاحت  �مل�صابني، 
تريفور  يقول  هذ�..  وعن  للجمهور. 
�لتطورية  �لور�ثة  عامِل  بيدفورد، 
لبحوث  هات�صين�صون  فريد  مبركز 
بوالية  �صياتل  مدينة  يف  �ل�رشطان 
�لت�صل�صالت  يحلل  �لذي  و��صنطن، 
رها: "هذ� �أمر ر�ئع،  �جلينية فور توُفّ
م�صاركة  يف  و�رشعة  تيُّز،  فهناك 

�لبيانات".
علماء  بيدفورد، وغريه من  ي�صتخدم 
موعد  ليحددو�  �لبيانات؛  �لور�ثة، 
�لتقدير�ت  وت�صري  �لفريو�س.  ظهور 

نوفمرب  يف  ظهوره  �إىل  �حلالية 
�إّن  قائاًل  بيدفورد  وي�صيف   .2019
قد  للفريو�صات  �جلينية  �لت�صل�صالت 
جينية  تغري�ت  �أّي  َك�ْصف  ت�صتطيع 
رمبا �صاعدت �لفريو�س على �النتقال 
كان  و�إذ�  �لب�رش.  �إىل  �حليو�نات  من 
�لب�رش  بني  �لعدوى  �نتقال  ل  معَدّ
وعلماء  بيدفورد  ف�صيبحث  كبرًي�؛ 
على  عالمات  عن  �الآخرون  �لور�ثة 
�إ�صافية  لطفر�ت  �لفريو�س  �كت�صاب 
�أكرب  بفعالية  �النت�صار  على  ت�صاعده 

بني �لب�رش.
ه بيدفورد �إىل �أّن �أّي ��صتنتاجات  وينِوّ
�صتكون مبدئية، نظًر� �إىل ِقلّة �لبيانات 
�ملتوفرة. وي�صيف قائاًل: "�إّن �إ�صافة 
بع�س �لعينات �لرئي�صة ميكن �أن تغرِيّ 

�مل�صهد تاًما".

هل ميكن تطوير عقار لعالج 
فريو�س كورونا؟

يف  عقاقري  �أّي  فعالية  تثبت  مل 
عدوى  �أو  »�صار�س«،  فريو�س  عالج 
فريو�صات كورونا �الأخرى يف �لب�رش، 
�س �أّي لقاحات ت�صتهِدف  كما مل تُرَخّ

�لوقاية من هذه �لعدوى.

�لوطني  �ملركز  يف  فريٌق  ويعكف 
�لنا�صئة  للعقاقري  �لهند�صية  للبحوث 
على  بكني  �ل�صينية  �لعا�صمة  يف 
�أن  ميكنها  عالجات  على  �لعثور 
تثبط �مُل�صتقِبل �ملوجود يف �خلاليا 
�لب�رشية، �لذي يلت�صق به �لفريو�س، 
وقد  �إ�صابة �خلاليا.  وي�صتخدمه يف 
للت�صل�صلني  مقارنة  در��صة  تو�صلت 
»�صار�س«  لفريو�س  �جلينيني 
يف  -نُ�رشت  �جلديد  و�لفريو�س 
�ملا�صي-  يناير  من  ع�رش  �ل�صاد�س 
-على  يرتبطان  �لفريو�َصني  �أن  �إىل 
وياأمل  نف�صه.  بامُل�صتقِبل  �الأرجح- 
تطوير  جهود  �إحياء  يف  �لفريق 
»�صار�س«،  لفريو�س  عالجات 
حماولٍة  يف  وتطويعها؛ 
يقاِوم  قد  عقار  لتطوير 

فريو�س كورونا �جلديد.
�آخر،  باحث  وياأمل 
طويلة  فرتة  منذ  يعكف 
عقاقري  تطوير  على 
منذ  كورونا،  لفريو�صات 
ي فريو�س »�صار�س«،  تف�ِصّ
�لعقاقري  يَخترِب  �أْن 
على  �لنجاح  �ملحتَملة 
م�صابة  حيو�نية  مناذج 

بفريو�س ووهان.
ا  �أي�صً �ل�صينية  �ل�صلطات  ِري  وجُتْ
�ختبار�ت؛ لتحديد ما �إذ� كان باإمكان 
�ملناعة  نق�س  فريو�س  عقاقري 
معاجلة  �حلالية   )HIV( �لب�رشية 
ووفًقا  ال؟  �أم  �لفريو�صية،  �لعدوى 
عن  َدَر  �صَ ولبيان  �إعالمية،  لتقارير 
�ل�صينية  �لوطنية  �ل�صحة  جلنة  فرع 
من  و�لع�رشين  �ل�صاد�س  بكني يف  يف 
عقاَري  �إعطاء  يجري  فاإنه  جانفي، 
-�ملعتَمَدين  وليبونافري  ريتونافري، 
�ملناعة  نق�س  فريو�س  ملعاجلة 
�لب�رشية- للمر�صى �لذين يعانون من 
فريو�س  عن  �لناجت  �لرئوي  �اللتهاب 

كورونا.

Nature دورية

مايريدالعلماءمعرفتهعنتف�شيفريو�سكورونا
يتهافت العالمَ كله على معرفة املزيد من املعلومات عن تف�شي عدوى فريو�شية جديدة، اكُت�شفت اأول ما اكُت�شفت يف مدينة ووهان 

ِبّب هلًعا متزايًدا يف جميع اأنحاء العال. ال�شينية خالل ال�شهر املا�شي، وُت�شمَ

يخ�شى الباحثون اأوجه الت�شابه مع وباء 
املتالزمة التنف�شية احلادة الوخيمة 

ي  »�شار�س« SARS، الذي تف�شى يف عاممَ
2003-2002، والذي ظهر يف جنوب ال�شني، 

ا يف 37 دولة، اإذ  واأودى بحياة 774 �شخ�شً
ينتمي الفريو�شان اإىل ف�شيلة فريو�شات 
كبرية، ُيطلمَق عليها فريو�شات كورونا،

ل تثبت فعالية اأّي عقاقري يف عالج فريو�س 
»�شار�س«، اأو عدوى فريو�شات كورونا الأخرى 

�س اأّي لقاحات ت�شتهِدف  يف الب�شر، كما ل ُترخمَّ
الوقاية من هذه العدوى.
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دياين لوي�س

 بلغ عدد الوفيات من جّراء 
ا،  �صخ�صً  426 الفريو�س 
يومًيّا.  العدد  هذا  ويزداد 
التفا�صيل  بع�س  اأَنّ  ورغم 
الفريو�س  ب�صاأن  احلا�صمة 
زال  ما  انت�صاره  وكيفية 
جمهوًل، يدر�س العلماء هذه 
املحتَملة؛  ال�صيناريوهات 
ا�صتناًدا  والأ�صواأ،  الأف�صل 
وما  ال�صابقة،  الأوبئة  اإىل 
اأ�صبحوا يَْعلَُمونه بالفعل عن 

هذا الوباء.

كم من الب�شر �شُي�شابون 
بالعدوى؟

ال�صينية  ال�صلطات  و�صعت 
مركًزا  تَُعد  التي  املدن 
للوباء حتت احلجر ال�صحي، 
مب�صاركة  الباحثون  و�صارع 
مع  الفريو�س  عن  البيانات 
العاملية  ال�صحة  منظمة 
والعلماء   )WHO(
اأعداد  لكَنّ  الآخرين، 
الزيادة.  يف  اآِخذة  احلالت 
قد  التوقعات،  لأحد  ووفًقا 
 46 حوايل  الفريو�س  ي�صيب 
األف �صخ�ٍس من بني الثالثني 
داخل  يعي�صون  الذين  مليوًنا 
وحولها  ووهان،  مدينة 
go.nature. )انظر: 
وعن   .)31m9fzz/com
كاولنج  ِبن  يقول  ذلك.. 
بجامعة  الأوبئة  -عاِل 
الفريو�س  اإَنّ  كوجن-  هوجن 
�صي�صيب عدًدا اأقل من ذلك 
يف �صيناريو اأف�صل الأحوال، 
اإذ �صتبداأ اإجراءات مكافحة 
اآثارها،  حتقيق  يف  تف�صيه 
مبكًرا  زال  ما  الوقت  لكَنّ 
بفاعلية  اجلزم  على  للغاية 
ع �صكان املنطقة  جهود و�صْ
ال�صحي،  احلجر  حتت 
الوجه  اأقنعة  وا�صتخدام 
وح�صب  وا�صع.  نطاٍق  على 
فاإَنّ  كاولنج،  به  اأدىل  ما 

الفريو�س  ح�صانة  فرتة 
يوًما-   14 اإىل  ت�صل  -التي 
تعني اأَنّ انت�صاره رمبا يكون 
معظم  تنفيذ  بدء  �صبق  قد 

اإجراءات املكافحة.
اآخر  منوذٍج  وح�صب   
�صيناريوهات  اأ�صواأ  يتوقع 
يبلغ  الفريو�س، فقد  تف�صي 
مدينة  يف  امل�صابني  عدد 
األف   190 حوايل  ووهان 
 J. M. Read( �صخ�س 
 et al. Preprint at
medRxiv http://

 2020  ;doi.org/dkzb
بالقلق  العلماء  وي�صعر   .)
اخل�صو�س-  وجه  -على 
تف�ٍس  حالت  ظهور  اإزاء 
فقد  ال�صني،  خارج  جديدة 
انت�رش الفريو�س بالفعل يف 
حملية  �صغرية  جمموعاٍت 
بفييتنام، واليابان، واأملانيا، 
والوليات املتحدة، غري اأَنّ 
الدول  هذه  يف  ال�صلطات 
امل�صابني.  بعزل  �صارعت 
 150 من  اأكرث  لَت  �ُصِجّ وقد 
بالفريو�س  اإ�صابة  حالة 
الثالث  منذ  ال�صني  خارج 
من فرباير، من بينها حالة 

وفاة واحدة يف الفلبني.

هل �شي�شتمر الفريو�س 
يف النت�شار؟

م�صتوطنًة  الفريو�صات  تَُعد 
با�صتمرار  تنت�رش  عندما 
بني �صكان جمتمٍع ما. فعلى 
ت�صتوطن  املثال..  �صبيل 
امل�صِبّبة  الفريو�صات 
املائي،  اجلدري  ي  ملر�صَ
من  عديًدا  والإنفلونزا 
جهود  ف�صلت  واإذا  الدول. 
فريو�س  مر�س  احتواء 
)املعروف    19 كورونا 
بـ»كوفيد-19«  اخت�صاًرا 
واأمكن   ،)19-CoVID
اأ�صخا�ٍس  من  النتقال  له 
م�صابني ل تظهر عليهم اأي 
�صعوبة  �صتزداد  اأعرا�س، 

ما  انت�صاره، وهو  احلّد من 
اإىل  له  حَتُوّ احتمالية  يزيد 

فريو�ٍس م�صتوِطن.
مع  احلال  هو  وكما 
ذلك  يعني  قد  الإنفلونزا، 
مع  عام  كل  وفياٍت  وقوع 
بني  الفريو�س  انت�صار 
لقاٌح  ر  يُطَوّ اأْن  اإىل  الب�رش، 
كانت  اإذا  لكْن  له،  م�صاد 
فعالًة،  املكافحة  اإجراءات 
الفريو�س،  انتقال  وتباطاأ 
م�صاٍب  كل  اأ�صبح  بحيث 
اإىل  �صوى  العدوى  ينقل  ل 
�صخ�ٍس واحد فقط، ميكن 
لتف�صي  -بب�صاطة-  حينها 
تدريجًيّا،  يتوقف  اأن  الوباء 

ح�صبما اأو�صح كاولنج.

بالفعل  اكتُ�صفت  وقد 
لأ�صخا�ٍس  حالٍت  عدة 
عليهم  تظهر  ل  م�صابني، 
اأّي اأعرا�س، لكْن ل يت�صح 
تلك  مثل  �صيوع  مدى  بعد 
احلالت عدمية الأعرا�س، 
اأو غريها من احلالت ذات 
الأعرا�س الطفيفة، وما اإذا 
كانت هذه احلالت ُمْعِديًة، 
قدرتها  ومدى  ل،  اأم 
وهذه  العدوى.  ن�رش  على 
الأعرا�س  عدمية  احلالت 
اجلديد  الفريو�س  ُتِيّز 
الآَخر  كورونا  فريو�س  عن 
امُل�صِبّب ملر�س املتالزمة 
الوخيمة،  احلادة  التنف�صية 
»�صار�س«  با�صم  املعروف 
ى فريو�س  SARS، اإذ تف�َصّ
يف  العاَل  حول  »�صار�س« 
لكنَّه  و2003،   ،2002 عامي 
مِر�س  عندما  فقط  انت�رش 
الكايف  بالقدر  امل�صابون 
الرعايُة  معه  تتطلب  الذي 
جهود  جنحت  وقد  الطبية. 
املطاف.  نهاية  يف  احتوائه 
على  اأدلٌة  توجد  ول 
بني  التف�صي  يف  ا�صتمراره 
اإيان  اأو�صح  ح�صبما  الب�رش، 
الفريو�صات  عاِل  ماكاي، 
بجامعة كوينزلند يف مدينة 

بريزِبن باأ�صرتاليا.

هل من املحتَمل اأن 
ر الفريو�س؟ يتحَوّ

الآن  حتى  الفريو�س  تَ�صبَّب 
وحالت  حاّد،  مر�ٍس  يف 
ب�صكل  ال�صن  كبار  بني  وفاة 
وا�صح، وخا�صًة هوؤلء الذين 
من  بالفعل  يعانون  كانوا 
ويتخوف  �صحية.  م�صكالٍت 
احتمال  من  الباحثني  بع�س 
املر�س،  م�صِبّب  يتحّور  اأن 
على  قادًرا  ي�صبح  بحيث 
اأو  اأكرب،  بفاعليٍة  النت�صار 
اإمرا�صه  احتمالية  تزداد 

مَلن هم اأ�صغر عمًرا.
اأندر�صن  كري�صتيان  يقول 
الأمرا�س  يف  -الباحث 
�صكريب�س  مبركز  املعدية 
اإَنّ  بكاليفورنيا-  يف ل هويا 
واأو�صح  م�صتبَعد.  هذا  
تتحور  الفريو�صات  اأَنّ 
تلك  لكَنّ  با�صتمرار، 
ز عادًة قدرة  الطفرات ل تعِزّ
الإمرا�س،  على  الفريو�س 
املر�س  حدة  من  تزيد  اأو 
للم�صابني.  ي�صببه  الذي 
ي�رّش  اإّما  الطفرات  فمعظم 
يكون  اأو  نف�صه،  الفريو�س 
وح�صبما  التاأثري.  عدمي 
وجدت درا�صٌة اأجريت خالل 
الفريو�س  على   2018 عام 
امل�صِبّب ملتالزمة »�صار�س« 
يف خاليا الرئي�صيات، هناك 
الفريو�س  يف  حدثت  طفرةٌ 
 ،2003 عام  يف  تف�صيه  اأثناء 
من  ت  َحَدّ قد  تكون  رمبا 
 D.( الإمرا�س  على  قدرته 
 .Muth et al. Sci. Rep

.)2018 ;15177 ،8
الباحثون  �صارك  وقد 
الت�صل�صالت  من  ع�رشاٍت 
اجلينية ل�صاللٍت من فريو�س 
اأُطلق  كورونا اجلديد، الذي 
عليه ا�صم »�صار�س-كوف-2« 
SARS-CoV-2. وح�صب 
ما قاله ماكاي، فاإَنّ ا�صتمرار 

تلك  عن  املعلومات  توفري 
�صيك�صف  الت�صل�صالت 
التغريات اجلينية التي تطراأ 
زيادة  مع  الفريو�س  على 

تف�صيه.

كم عدد �شحايا 
الفريو�س املحتَملني؟

تف�صي  خ�صم  يف  ي�صعب 
معدل  ح�صاب  املر�س 
بني  من  الفريو�س  وفيات 
بالعدوى،  امل�صابني  هوؤلء 
ث  َدّ حُتَ ال�صجالت  لأَنّ 
تف�صي  اأثناء  با�صتمرار 
حوايل  وقوع  ومع  املر�س. 
الآن  حتى  وفاة  حالة   400
األف   20 من  اأكرث  بني  من 
فاإَنّ  بالعدوى،  اإ�صابة  حالة 
معدل وفيات فريو�س كورونا 
اجلديد يبلغ 2-3%. وبهذا.. 
بكثري  وفياته  معدل  يقل 
فريو�س  وفيات  معدل  عن 
ق�صى  الذي  »�صار�س«، 
من   %10 قدرها  ن�صبٍة  على 
امل�صابني. هذا.. بالإ�صافة 
الوفيات  معدل  اأَنّ  اإىل 
كورونا  لفريو�س  املعروف 
ينخف�س  �صوف  اجلديد 
-على الأرجح- مع اكت�صاف 
حالٍت عدمية الأعرا�س، اأو 
ذات اأعرا�ٍس طفيفة، ح�صبما 
اأو�صح مارك هاري�س، عاِل 
الفريو�صات بجامعة ليدز يف 

اململكة املتحدة.
ال�صحايا  عدد  �صيَعتِمد 

كيفية  على  كذلك 
يف  ال�صحية  النظم  تعاُمل 
احلالت.  عدد  مع  ال�صني 
الوريدية،  املحاليل  فتوفري 
ال�صناعي  التنف�س  واأجهزة 
َمنا  يَ�صْ اأن  ميكن  للمر�صى 
الأك�صجني  على  ح�صولهم 
بينما  الكافية،  وال�صوائل 
املناعية  اأجهزتهم  تقاِوم 
�صاجنايا  ويقول  الفريو�س. 
يف  -املتخ�ص�س  �صينانايك 
الأمرا�س امُلْعدية باجلامعة 
يف  الأ�صرتالية  الوطنية 
اإذا  اإّنه  كانبريا-  مدينة 
مناطق  اإىل  الفريو�س  انتقل 
كبع�س  املوارد،  �صح  تعاين 
�صبيل  اأفريقيا، على  مناطق 
النظم  تواجه  فقد  املثال، 
يف  �صعوبة  هناك  ال�صحية 

مكافحته.
اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
يناير  من  الثالثني  يف 
منظمة  اأعلنت  املا�صي، 
تف�صي  اأَنّ  العاملية  ال�صحة 
طوارئ  »حالة  الفريو�س 
�صحية تثري قلًقا دولًيّا«. ويف 
تيدرو�س  قال  ال�صدد،  ذلك 
جيربي�صو�س  اأدهانوم 
ملنظمة  العام  -املدير 
ما  اإَنّ  العاملية-  ال�صحة 
الأ�صا�س-  -يف  قلقه  يثري 
الوباء  تف�صي  اإمكانية  هو 
اإىل دوٍل ذات اأنظمة �صحية 

�صعيفة.

ول توجد حتى الآن عقاقري 

لفريو�س  م�صادة  فّعالة 
لكْن يجري  كورونا اجلديد، 
حالًيّا اختبار فاعلية عقارين 
نق�س  لفريو�س  ين  م�صاَدّ
)HIV(؛  الب�رشية  املناعة 
عالجه،  يف  ل�صتخدامهما 
جمموعات  عدة  وتعمل 
لقاٍح  تطوير  على  بحثية 

م�صاد له.
كامرات�صكوت  اآدم  ويقول 
الأمن  يف  -املتخ�ص�س 
بجامعة  العاملي  ال�صحي 
اإَنّ  اأ�صرتاليا-  يف  �صيدين 
الفريو�س  وفيات  معدل 
احلايل، البالغ ما بني %3-2، 
اإىل  بالن�صبة  مرتفًعا  يَُعد 
الأمرا�س املعدية، رغم اأنَّه 
يقل كثرًيا عن معدل وفيات 
فعلى  »�صار�س«.  فريو�س 
اأ�صابت  املثال..  �صبيل 
عام  يف  الإنفلونزا  جائحة 
ن�صف  من  يقرب  ما   1918
ميثل  ما  اأي  �صخ�س،  مليار 
العاَل يف  �صكان  تعداد  ثلث 
اأكرث  وقتلت  الوقت،  ذلك 
امل�صابني  من   %2.5 من 
البع�س  ر  َقَدّ اإذ  بالعدوى، 
اأّن حوايل 50 مليون �صخ�س 
جّراء  ِمن  حتفهم  لقوا  قد 
كامرات  لكَنّ  بها،  الإ�صابة 
فريو�س  اأَنّ  اأو�صح  �صكوت 
يوؤدي  لن  اجلديد  كورونا 
مثل  اإىل  الأرجح-  -على 
ذلك ال�صيناريو املرّوع، لأنَّه 
العادة  يقتل يف  اأو  ي�صيب  ل 

�صغار ال�صن من الأ�صحاء.

بينما ُت�شاِبق ال�شلطات ال�شحية حول العامل الزمَن لوقف انت�شار فريو�س جديد ن�شاأ يف مدينة ووهان ال�شينية خالل �شهر دي�شمرب املا�شي، 
 Nature يدر�س العلماء ال�شيناريوهات التالية املحتَملة يف ذلك ال�شدد، واإىل اأّي مدى ميكن اأن ي�شل تف�شي الفريو�س. فاأثناء مثول دورية

ا يف اجلهاز التنف�شي.  للطبع، كان اأكرث من 20 األف �شخ�ٍس قد اأ�شيبوا بالفريو�س، الذي ُيَعد واحًدا من فريو�شات »كورونا«، وي�شبب مر�شً
وبالإ�شافة اإىل ذلك..

Nature دورية

ال�شيناريوهات املحتَملة لتف�شي كوفيد-19

ملف كورونا 

�صاك�س،  غولدمان  بنك  توقع 
الإجمايل  الناجت  انكما�س 
املائة  يف   1 بن�صبة  العاملي 
مدفوعا  اجلاري،  العام  خالل 
لفريو�س  القت�صادية  بالتبعات 
القت�صاد  غالبية  على  كورونا، 

املتقدمة والنا�صئة.

بحثية،  مذكرة  يف  البنك  وقال 
الإثنني، اإن اأزمة تف�صي فريو�س 
مادية  قيودا  فر�صت  كورونا 
اأن�صطة  خمتلف  على  ومالية، 
القت�صاد العاملي، ل ي�صبق لها 
مثيل منذ احلرب العاملية الثانية 
العاملي  القت�صاد  واأ�صيب 

يف  احلاد  الرتاجع  من  بحالة 
اأبرزها  القطاعات،  خمتلف 
وال�صفر  وال�صياحة  اخلدمات 
وال�صناعة، رافقه هبوط حاد يف 
ال�صتهالك، وردة فعل حكومية 
القطاع  لإنقاذ  مليارات  ب�صخ 
اخلا�س ويف الوليات املتحدة، 

ت�صري  توقعاته  اإن  البنك  قال 
املحلي  القت�صاد  انكما�س  اإىل 
مقارنة  املئة  يف   24 بن�صبة 
اأمد  طول  حال  يف   ،2019 مع 
الأزمة احلالية، مدفوعا بهبوط 
وتراجع  الأ�صهم  موؤ�رشات 
الإنتاج، وتعطيل مناحي احلياة.

القت�صاد  اآفاق  تقرير  وكان 
�صندوق  عن  ال�صادر  العاملي، 
جانفي  يف  الدويل  النقد 
القت�صاد  منو  توقع  املا�صي، 
العاملي بن�صبة 2.9 يف املائة يف 
2019 وي�صعد اإىل 3.3 يف املائة 
الإثنني،  �صباح  وحتى   2020 يف 

 344 من  اأكرث  الفريو�س  اأ�صاب 
تويف  العال،  يف  �صخ�س  األف 
اأغلبهم  منهم،  األفاً   14 من  اأكرث 
واإ�صبانيا  وال�صني  اإيطاليا  يف 
والوليات  وفرن�صا  واإيران 
عن  يزيد  ما  وتعافى  املتحدة، 

99 األفاً.

ب�شبب كورونا 

انكما�ش االقت�شاد العاملي خالل 2020



الأربعاء 25   مار�س  2020  املوافـق  ل 01 �شعبان  1441ه �إ�شهار23



www.elwassat.comالأربعاء 25   مار�س  2020  املوافـق  ل 01 �شعبان  1441ه العدد : 5202/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

بتهمة اف�ساء ا�سرار مهنية 
والتخابر مع �سخ�ص خارج الوطن

ايداع وكيل اجلمهورية 
امل�شاعد لدى حمكمة 
تيارت احلب�س املوؤقت

اأمر وكيل النائب العام لدى حمكمة تيارت   
لدى  امل�ساعد  اجلمهورية  وكيل  باإيداع 
حمكمة تيارت عن تهمة اإف�ساء اأ�رسارمهنية 

ومنح وثائق ل�سخ�ص من خارج الوطن .
الأمر يتعلق  بوكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
يف  التحقيقات  تبث  والذي  ق«  »ع  تيارت 
خارج  من  �سخ�ص  مع  التخابر  يف  تورطه  
املفرو�ص  من  التي  وثائق  ومنحه  طن   الو 
 ، لأ�سحابها  اإل  لت�سلم  ق�سائية  وثائق  اأنها 
وكيل  مع  جارية  التحقيقات  لتزال  و  هذا 
عالقاته  من  للتاأكد  املوقوف  اجلمهورية 
خارج الوطن وهل كان ي�سلم هذه املعطيات 

مقابل مزايا او ل

تي�سم�سيلت

تراجع من�شوب �شد 
»كدية الر�شفة« 

ببلدية  الر�سفة«  »كدية  �سد  من�سوب  �سجل 
بنحو  »تراجعا«  )تي�سم�سيلت(  �سعيب  بني 
ت�ساقط  »عدم  ب�سبب  مليون مرت مكعب   12
الأخرية«،  اأ�سهر  الثالثة  خالل  الأمطار 
هذه  مدير  الثالثاء  اليوم  به  اأفاد  ح�سبما 
باأن  بربارة  قدور  واأو�سح  املائية  املن�ساأة 
بنحو  تراجعا  من�سوبه  �سهد  قد  ال�سد  هذا 
»عدم  ب�سبب  وذلك  مكعب  مرت  مليون   12
دي�سمرب  �سهر  بداية  منذ  الأمطار«  ت�ساقط 
اأن  اإىل غاية يومنا هذا على املنطقة علما 
ا�ستيعابها  هذه املن�ساأة املائية ت�سل طاقة 

اإىل 73 مليون مرت مكعب.

الأغواط

حجز 200 قنطار 
من املواد املوجهة 

لالحتكار 
متكنت م�سالح اأمن ولية الأغواط من حجز 
كميات من مواد ال�سميد والفرينة والك�سك�ص 
باأحد  خمباأة  قنطار   200 بحوايل  قدرت 
كانت  الغواط  مدينة  بو�سط  امل�ستودعات 
يف  امل�ساربة  بطريقة  بها  لالإجتار  مهيئة 
الثالثاء  اأم�ص  به  اأفادت  ح�سبما  الأ�سعار، 
خلية  رئي�ص  وح�سب  الولية.  اأمن  م�سالح 
بالنيابة، حممد  العامة  والعالقات  الت�سال 
من  مكنت  العملية  هذه  فاإن  ني�سان،  بن 
و�سيتم  �سنة(،  و65   30( �سخ�سني  توقيف 
بعد اإجناز ملف الإجراءات اجلزائية لق�سية 
احلال تقدمي امل�ستبه فيهما اأمام ال�سيد وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة الغواط عن ق�سية 
واملمار�سات  امل�رسوعة  غري  امل�ساربة 

التجارية التدلي�سية.

حتت �سعار » من اأجل ال�سحة العامة 
» ، قام �سبيحة اليوم الثنني منخرطو 
فوج  اجلزائرية  الإ�سالمية  الك�سافة 
الر�ساد وال�سالم بالتن�سيق مع جمعية 
ال�سباب  لدار  ال�سباب  ن�ساطات 
بتنظيم  احلجل   بعني  اجلديدة 
ا�ستهدفت  حت�سي�سية  توعية  حملة 
املتقاعدين  �رسيحة  باملنا�سبة 
عني  بريد  مبكتب  واملواطنني 
الأمان  م�سافة  و�سعت  احلجل حيث 
العدوى  لنقل  تفاديا  الحتكاك  ملنع 

بتنظيم الطابور اأمام مركز الربيد 
للن�سائح  املتقاعدين  امتثال   
والإر�سادات بف�سل التنظيم  املحكم 
جعل  الك�سافة  منت�سبو  فر�سه  الذي 
من  املوا�سلة  تعرف  التوعية  عملية 
الوقائية  التدابري  من  جملة  خالل 
فى خرجتها  اجلمعية  �سطرتها  التى 
لنهار اليوم حيث مت اإ�سعار املواطنني 
من  املطهرة  املناديل  با�ستخدام 
كورونا  فريو�ص  على  الق�ساء  اأجل 
الذى يعرف انت�سارا ببع�ص الوليات 
وتدعم احلملة التح�سي�سية مبطويات 
التو�سيات  من  الكثري  ت�رسح 
انت�ساره  وكيفية  كورونا  وباء  ملتابعة 

والأعرا�ص التي تطراأ على امل�ساب 
والوقاية  انت�ساره  من  احلد  وكيفية 
معقمات  ا�ستخدام  ب�رسورة  منه 
ا�ستهداف  احلملة  ال�سحب   لآلت 
على  املواطنني  من  اأكرب  �رسيحة 
احلجل   عني  بريد  مكتب  م�ستوى 
م�سامينها  و�رسح  الر�سائل  لتمرير 
للم�ص  القفازات  ا�ستعمال  ،منها 
الكمامة  وا�ستخدام  الباب  مقب�ص 
اجلراحية املعقمة دون غريها وعدم 
من  يحد  وقائي  كاإجراء  امل�سافحة 
اأخر،  جانب  .من  العدوى  انت�سار 
مرفوقة  الفردو�ص  جمعيه  قامت 
احلماية  ووحدة  الدائرة  اأمن  بفرقة 
املواطنني  حت�سي�ص  اإىل   ، املدنية  
كورونا،  فريو�ص  عدوى  انت�سار  �سد 
وحث املواطنني على �رسورة التقيد 
انت�سار  لتفادي  ال�سحية  بالتعليمات 
على  حثهم  وكذا  كورونا  فريو�ص 
الالزمة  الحتياطات  اأخذ  �رسورة 
حمتملة  بعدوى  الإ�سابة  وجتنيبهم 
عرب  وذلك  بيوتهم  مغادرة  وعدم 
داخل  جتوب  وهي  ال�سوت  مكربات 

الأحياء ليال .
خل�سر بن يو�سف  

الك�سافة بالتن�سيق مع جمعية ن�ساطات ال�سباب 

حملة توعية من اأمام مركز بريد 
بلدية عني احلجل

قلم جاف24

اإجراء احلي املغلق
الوليد فرج

لالأمن  الأعلى  املجل�ص  اجتماع  بعد 
الذي   ، اجلمهورية  رئي�ص  ال�سيد  برئا�سة 
وباء  تطور  متابعة  و  لدرا�سة  ُخ�س�ص 
بني  ومن   ، البالد  يف  كورونا  فريو�ص 
ال�ساعة  من  حجر  فر�ص   ، فيه  جاء  ما 
ال�ساعة  اإىل   )00 �سا   19( م�ساء  ال�سابعة 
)07�سا00(  املوايل  لليوم  �سباحا  ال�سابعة 

، بولية العا�سمة .
حتديد  يجب   املدة  هذه  خارج  اأن  نرى 
املواطنني  حلركة  اجلغرايف  احليز 
اللتزام  بدورهم  الذين   ، باأحيائهم 
ب�رسورة احلركة بداخله فقط . كما يجب 
ال�سلطات  مبعية  ال�سحة  وزارة  ت�سعى  اأن 
تنقل  خلريطة  الدقيقة  التحديد  الأخرى 
ج�سمانيا  معهم  تقارب  من  و  امل�سابني 
بدقة مع و�سع الأماكن التي تواجدوا فيها 
التزام �ساكنة  ال�سارمة  مع  الرقابة  حتت 
حالة  لو  فيها  تواجدت  التي  املناطق 
احلجر  اإجراءات  ل�سارم  اخل�سوع  واحدة 
ال�سحي ف�رسعة انت�سار الفريو�ص و طرقه 

ل ميكن تخيلها ول ح�رسها .
حمارير  من  كميات  توزيع  اإىل  وندعو  

الك�سف ، ح�سب و�سع اجلهة.
اأن هذا  اأذكر مواطنينا  ال�سياق  و يف هذا 
و   ، لنا  وجودي  اختبار  اأكرب  هو  الوباء 
الت�سامنية  الأخالقية  لقيمنا  حمك  اأكرب 
مراآة  و  ملواطنتنا  حقيقي   امتحان  و 
لر�سدنا و هو ال�سدى الوحيد الآن لوعينا، 
وما التحديات التي خ�سناها يف من�سطنا 
الغادر  و مكرهنا بقليلة ، فال ميكن لهذا 
ال�سغري اأن يقهرنا و بعيدا عن ال�سوفينية 
و الفخر يلهب قلبي وذكرى املجد تغذيه 

اقولها ب�سوت عايل نحن �سعب ل يقهر .
اليوم  ت�سببه  قد  الذي  الإزعاج  فحجم    
هذا  توّقي  واحرتازات  الوقاية  اإجراءات 
الوباء تقينا و اأهلنا و �سعبنا اأمل اأكرب ، هو 
الآن ي�سكن وجداننا واأعيينا وقلوبنا على 
حقل ورودنا القطعة منا بليدتنا العزيزة، 
احلزن  حدود  معامل  ولنّدك  معا  فلنقف 
يف اأ�سيق دائرة ، ب�سوت واحد هنا توقف 
اأطفالنا  اأج�ساد  تكون  فلن  الفريو�ص  اأيها 
يا  اهلل  ، فاهلل  لك  اأبائنا و جدودنا طبق  و 
�سباب اجلزائر نه�سة واحدة ن�ساهي بها 

نوفمرب و �سحبه .

�سربا بُليداه اأرواحنا لك زرد الدورع

فماخنعنا و لجزعنا ن�ساوله الرعديد .

ات�سالت  موؤ�س�سة  كذبت 
لها،  بيان  يف  اأم�ص،  اجلزائر، 
و�سائط  من  العديد  تداولته  ما 
حول  الجتماعي،  التوا�سل 
خلدمة  كلي  قطع  مفاده،  خرب 

الإنرتنت.
ات�سالت اجلزائر،  حيث طالبت 
التحلي  اجلزائريني،  كافة  من 
متا�سيا  والتاآزر،  الت�سامن  بروح 
متر  التي  ال�سعبة،  الظروف  مع 
اإطار  يف  والعامل،  اجلزائر  بها 

مكافحة فريو�ص كورونا، م�سيفة 
عدم  من  ال�سياق،  ذات  يف 

الن�سياق وراء الأخبار الكاذبة.
مرمي خمي�سة

حول قطع خدمة النرتنت

ات�شالت اجلزائر حتذر من الن�شياق 
وراء الأخبار الكاذبة

باأن 174 جنديا  الثالثاء  اأم�ص  البنتاغون  اأفاد 
اأمريكيا اأ�سيبوا بفريو�ص كورونا امل�ستجد، ما 

ميثل زيادة بـ41 حالة.
على  اأثر  كورونا  وباء  الأمريكي:  الدفاع  وزير 
درجة ال�ستعداد الع�سكري للوليات املتحدة 
،وجاء يف بيان لوزارة الدفاع الأمريكية اأنه مت 
ت�سجيل اإ�سابات بالفريو�ص اأي�سا لدى 59 مدنيا 
و61 من ذويهم، ف�سال عن 27 متعاقد، لريتفع 

بذلك اإجمايل الإ�سابات املرتبطة بالبنتاغون 
مارك  الأمريكي،  الدفاع  وزير  وكان   340 اإىل 
اإ�سرب، اأكد اأم�ص الثنني اأن وباء فريو�ص كورونا 
امل�ستجد اأثر ب�سكل معني على درجة ا�ستعداد 
و�سدد  املتحدة  للوليات  امل�سلحة  القوات 
الوحدات  كل  اأن  على  الأمريكي  الدفاع  وزير 
التي �سرت�سد بني عنا�رسها اأعرا�ص الفريو�ص 

املميت �ستخ�سع لفحو�سات طبية فورية.

البنتاغون يوؤكد

للفرن�سيني اإ�شابة 174 جنديا اأمريكيا بفريو�س كورونا نداء،  الفرن�سي  الزراعة  وزير  اأطلق 
للعمل  فورا  باللتحاق  العمل  عن  املتوقفني 
اليد  فقدوا  الذين  املزارعني  لدى  احلقول  يف 
اإىل  القطاع  اأو�سل  ما  الأجنبية  خا�سة  العاملة 

اأزمة خانقة.
وزير الزراعة الفرن�سي: التحقوا باحلقول اليوم 
اإجراءات  من  مواطنيها  حتذر  غد!فرن�سا  قبل 

�سارمة يف حال عدم التقيد بالر�سادات
واأو�سح وزير الزراعة، �ستيفان روماتيه، ، اأن ذلك 
الأ�سواق  متوين  ا�ستمرار  ي�سمن  اأن  �ساأنه  من 

باملنتجات الزراعية واحليوانية الطازجة و قال 
اأو عامال مبطعم  »�سواء كنت حالقا  ندائه:  يف 
اأو ....نحتاج اإىل 200 األف يد عاملة يف احلقول 
اليوم قبل غد«واأ�ساف وزير الزراعة: »يجب اأن 
ننتج كي ياأكل الفرن�سيون اإنه عمل مدفوع الأجر، 

لكن الأهم اأنه دليل مواطنة وم�سوؤولية«.
اأم�ص  الفرن�سية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  وقد  هذا 
اإ�سافية  وفاة  حالة   186 ت�سجيل  عن  الثنني، 
بفريو�ص كورونا، ما يرفع احل�سيلة الإجمالية يف 

البالد اإىل 860 وفاة.

كارثة فالحية تهدد فرن�شا

ورقلة

قرارات بالغلق 
الداري �شد 22 

حمال جتاريا
مت اإ�سدار قرارات بالغلق الإداري و لفرتات 
من  جتاريا  حمال   22 �سد  متفاوتة  زمنية 
خمتلف مناطق ولية ورقلة  خالل الفرتة 

املمتدة 
�سهر مار�ص اجلاري،  من 11  اىل 20 من 
ح�سبما ا�ستفيد اأم�ص الثالثاء من املديرية 
الولئية للتجارة  ويوجد من بني هذا العدد 
�سدرت  حمال   16 التجارية  املحالت  من 
لأ�سباب  الداري  بالغلق  قرارات  �سده 
جتاري  ن�ساط  مبمار�سة  اما  مرتبطة 
او  التجاري  لل�سجل  ا�سحابها  حيازة  دون 
ا�سعار  يف  ال�رسعية  غري  الزيادة  ب�سبب 
وبخ�سو�ص  قانونا  املحددة  ال�سلع  بع�ص 
اأ�سباب  فاإن  املتبقية  التجارية  املحالت 
ا�سدار قرارات الغلق الداري �سدها تعود 
مواد  وعر�ص  النظافة  �رسوط  غياب  اىل 

غذائية منتهية ال�سالحية.

اأم�ص  �سباح  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
الثالثاء مب�ست�سفى زيو�سي حممد 
بطولقة ) 40 كلم غرب ولية ب�سكرة 
( املجاهد حممد ح�رسي عن عمر 
به،  اأمل  مر�ص  اإثر  �سنة   86 ناهز 
عائلتهواأو�سح  من  علمت  ح�سبما 

قريب الفقيد، حممد قويدري باأن 
اإثر  ربه  جوار  اإىل  انتقل  املرحوم 
على  نقل  �سحية  بوعكة  اإ�سابته 
ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل  اإثرها 
حيث  طولقة  مب�ست�سفى  الطبية 

لفظ اأنفا�سه الأخرية.

ب�سكرة

املجاهد حممد ح�شري يف ذمة اهلل

م.�ص /وكالت

اإيطالية  اإعالم  و�سائل  وكانت 
الت�سيكية  ال�سلطات  باأن  اأفادت 
�سخمة  �سحنة  موؤخرا  اعرت�ست 
تتكون من 680 األف كمامة طبية، 
اإيطاليا  اإىل  ال�سني  اأر�سلتها 
الوباء  مكافحة  يف  للم�ساعدة 
ال�سلطات  تذرعت  باملقابل، 
�سحنة  اإن  بالقول  الت�سيكية 
املعدات الطبية تلك �سودرت من 
م�ساربني �سعوا اإىل بيعها باأ�سعار 

باهظة.
ومقاطع  �سور  اأظهرت  ولحقا   
الرواية  تدح�ص  اأدلة  فيديو 
بدت  حيث  الت�سيكية،  الر�سمية 
حمملة  لل�رسطة  تابعة  �ساحنات 
لالأعالم  �سورا  حتمل  ب�سناديق 
وكتابة  والإيطالية  ال�سينية 
ويف  وال�سينية  الإيطالية  باللغتني 
احلكومة  اأن  ُذكر  لحق،  تطور 
تويل  اأنها  اأعلنت  الت�سيكية 
و�ستحاول  ح�سل،  مبا  اهتماما 
حل  وال�سني  اإيطاليا  مع  الآن 

هذه  من  الآخر  اجلانب  امل�سكلة 
دول  معظم  يف  ظهر  امل�سكلة 
لتف�سي  الأوىل  الأيام  منذ  العامل 
الوباء، ومتثل يف تقارير اأكدت اأن 
املنظومات ال�سحية الوطنية غري 
قادرة على مواجهة جائحة كبرية 
بهذا احلجم. واأعلن يف اإيطاليا اأن 
وال�سناعي،  الأوروبي  البلد  هذا 
بالكارثي  ُو�سف  نق�ص  من  يعاين 
ال�سناعي،  التنف�ص  يف   اأجهزة 
معاجلة  حلالت  ال�رسورية 
التاجي  بالفريو�ص  الإ�سابة 
الأمر  هذا  احلرجة  اجلديد 

اخلطري �رسى حتى على الوليات 
املتحدة، حيث اأعلن وزير ال�سحة 
هازارد،  األيك�ص  الأمريكي، 
 300 اإىل  حاجة  يف  بالده  اأن  
 ،»N95« نوع  طبية  كمامة  مليون 
حلماية املواطنني الأمريكيني من 
املتاح  فيما  التاجية،  الفريو�سات 
مرات  ع�رس  العدد  هذا  من  اأقل 
املحلية  ال�سلطات  اأعلنت  كما 
املدينة  اأن  موؤخرا  نيويورك  يف 
�ست�سهد نق�سا حادا يف الكمامات 
الطبية واأجهزة التنف�ص ال�سناعي 
عمدة  وحذر  اأ�سبوع  غ�سون  يف 

من  بال�سيو،  دي  بيل  نيويورك، 
م�ساعدة  تتلق  مل  اإذا  املدينة  اأن 
من  املئات  يف  تتمثل  عاجلة 
اأجهزة التنف�ص ال�سناعي وماليني 
قد  فالو�سع  الطبية،  الكمامات 
اإنقاذ  عن  العجز  حد  اإىل  ي�سل 

املر�سى.
الأمريكية  ال�سلطات  وحتاول 
لنق�ص  عاجلة  حلول  اإيجاد 
ال�رسورية  الطبية  املعدات 
وهي  اجلائحة،  هذه  ملكافحة 
م�سانع  تاأهيل  اإعادة  اإىل  ت�سعى 
ليكون  وال�ساحنات  ال�سيارات 
التنف�ص  اأجهزة  �سنع  مبقدورها 
الطبية  والأجهزة  ال�سناعي 
تقطري  يف  املتخ�س�سة  الأخرى 
من  وغريها  الكحولية  املعقمات 
الأجهزة الطبية ال�رسورية حاليا.

باملقابل، يقول اخلرباء اإن اإعادة 
معدات  لإنتاج  امل�سانع  تاأهيل 
وقتا  �سي�ستغرق  متاما،  خمتلفة 
فيما  جدا،  كبرية  وجهودا  طويال 
يزداد النق�ص يف املعدات الطبية 

حدة كل يوم.

»كورونا« 

�شراعات مل تكن يف احل�شبان!
خرجت تداعيات ناجمة عن تف�سي مر�ص كورونا عن املاألوف، حيث �سادرت ت�سيكيا �سحنة م�ساعدات 

طبية كانت متوجهة اإىل اإيطاليا، وا�ستوىل اإيطاليون على �سفينة حتمل �سحنة معقمات كانت يف طريقها 
اإىل تون�ص وكانت ال�سلطات التون�سية اأعلنت اأن الباخرة املحملة مبواد كحولية طبية، �ُسرقت يف عر�ص 

البحر، يف حادثة م�سابهة لتلك التي ح�سلت يف ت�سيكيا ل�سحنة من الكمامات الطبية واأجهزة التنف�ص 
ال�سناعي كانت مر�سلة من ال�سني اإىل اإيطاليا التي تعاين من تف�ص قا�ص جلائحة كورونا »كوفيد – 19«، 

جتاوز عدد �سحاياها ما �ُسجل يف ال�سني.



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 

 

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

