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ملدة �شهر كامل

متديد دفع م�ستحقات الإيجار والأعباء 
لـ�ساغلي �سكنات "عدل" و"اأوبيجيي"

مرمي خمي�شة 

والعمران  ال�سكن  وزارة  اأعلنت 
لها،  بيان  يف  اأم�س،  واملدينة، 
م�ستحقات  دفع  عن متديد 

لفائدة  والأعباء،  الإيجار 
�ساغلي �سكنات البيع بالإيجار 
ال�سكنات  وكذا  »عدل« 
 ،»OPGI« العمومية الإيجارية
املوعد  عن  �سهر  ملدة  وهذا 

املعتاد.
املن�سور  الوزارة،  بيان   واأفاد 
على  الر�سمية،  �سفحتها  عرب 
القرار،  هذا  اأن  الفاي�سبوك، 
جاء يف اإطار التدابري املتخذة 

للحد من انت�سار وباء »كورونا«، 
تنقل  من  التقلي�س  ق�سد 
الأ�سخا�س، وتفادي الكتظاظ 
ومكاتب  البنكية  الوكالت  يف 

الدفع، يف هذه الفرتة.

يف اإطار الت�شدي لوباء كورونا

الأطباء النف�سانيون يقرتحون 
فتح خط اأخ�سر 

دعت النقابة الوطنية للأطباء النف�سانيني، اأم�س، وزير ال�سحة عبد 
ولية، خم�س�س  كل  اأخ�رض يف  فتح خط  اإىل  بوزيد،  بن  الرحمان 
احل�سا�سة  الظروف  النف�سي، يف ظل  والدعم  ال�ست�سارات  لتقدمي 
من�سور  يف  وذلك  كورونا.  وباء  تف�سي  جراء  البلد،  بها  متر  التي 
اإطار  وهذا يف  الفاي�سبوك،  على  الر�سمية،  �سفحتها  للنقابة، عرب 

الإجراءات التكميلية، للت�سدي للوباء املهدد للب�رضية »كورونا«.
مرمي خمي�شة

ت�سرب للغاز على م�ستوى بئر 
ل�سخ الغاز بحا�سي م�سعود

ب�سبب  ب�رضية  خ�سائر  اأي  يف  يت�سبب  مل  خطورة  دون  حادث  وقع 
م�سعود  بحا�سي  واقع  الغاز  ل�سخ  بئر  م�ستوى  على  الغاز  ت�رضب 
)ولية ورقلة( ومت التحكم �رضيعا يف الو�سع، ح�سبما اأكدت ال�رضكة 
»قبل  انه  ال�رضكة  اأو�سحت  و  لها  بيان  يف  �سوناطراك  العمومية 
الغاز  ل�سخ  البئر  هذا  م�ستوى  على  الروتينية  الأ�سغال  يف  ال�رضوع 
)ام دي 244( الواقع على بعد 15 كلم جنوب مدينة حا�سي م�سعود، 
عاينت فرق التدخل العملياتية ل�سوناطراك ت�رضبا للغاز والذي اأدى 

اإىل ا�ستعال النار فيما بعد«.
واأ�سافت ال�رضكة الوطنية للمحروقات انه مت اتخاذ »جميع الرتتيبات 
التقنية والأمنية املتعلقة بهذا النوع من احلوادث ق�سد التحكم يف 

الو�سع« كما انه مل يتم ت�سجيل اأي خ�سائر ب�رضية«. 

وهران 

بث عرو�ض م�سرحية عرب الأنرتنت 
عرو�س  لوهران  وال�سينمائي  امل�رضحي  الفنان  نقابة  �ستبث 
للم�رضح  العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة  الأنرتنت  عرب  م�رضحية 
للحد من  التدابري املتخذة  ليوم 27 مار�س متا�سيا مع  امل�سادف 
الأربعاء من  اأم�س  ا�ستفيد  كورونا، ح�سبما  تف�سي جائحة فريو�س 
هذا التنظيم النقابي. و يف هذا الإطار، مت تركيب م�ساهد لكوكتيل 
من امل�رضحيات لعر�سها عرب �سفحة الفاي�سبوك للنقابة املذكورة 
وذلك بعد قرار غلق الهياكل الثقافية يف اإطار اإجراءات الوقاية من 
وال�سينمائي  امل�رضحي  الفنان  نقابة  رئي�س  اأبرزه  كما   ،19 كوفيد 

لوهران، بلفا�سل �سيدي حممد.

الناحية الع�شكرية الثانية

توقيف ثالثة  جتار خمدرات 
يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، ويف �سياق العمليات 
املتوا�سلة الهادفة ل�سد انت�سار ظاهرة الجتار باملخدرات ببلدنا، 
متكنت مفرزة م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح 
اجلمارك بالنعامة بالناحية الع�سكرية الثانية، يوم 24 مار�س 2020، 
من توقيف ثلثة )03( جتار خمدرات وحجز كمية كبرية من الكيف 

املعالج تقدر بـ )611( كيلوغرام.

اأنه  اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة  اأكدت 
�سيتم �سمان احلد الأدنى للخدمة 
ملكاتب الربيد املوزعة عرب تراب 
ولية البليدة، التي تخ�سع للحجر 

ال�سحي ب�سبب تف�سي وباء فريو�س 
جاء  ح�سبما  )كوفيد-19(،  كورونا 
عن  �سادر  بيان  يف  الأربعاء  اأم�س 
هذه الهيئة العمومية وحت�سبا لهذه 
التي تعي�سها  الو�سعية ال�ستثنائية 
اأم�س  يوم  منذ  البليدة  ولية 
بعد  اأيام  ع�رضة  وملدة  الثلثاء 
ت�سجيل اأعلى معدل من الإ�سابات 

تف�سيه،  بداية  الفريو�س منذ  بهذا 
فتح  اجلزائر  بريد  م�سالح  قررت 
املكاتب الربيدية املوزعة عرب 13 
الأدنى  احلد  �سمان  بهدف  بلدية 
من اخلدمات ومرافقة زبائنها يف 

ظل هذا الظرف ال�سعب.
املكاتب  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
املوزعة عرب كل من بلديات بوقرة 
ومفتاح والأربعاء وبوعينان )�رضق 
امللعب  بحي  وبوفاريك  الولية( 
واأولد  )�سمال(  العليق  وواد 
املكتب  وكذا  مراد  وبني  يعي�س 

ببلدية  الرحبة  بباب  الربيدي 
البليدة وبوعرفة وال�سفة والعفرون 
لذات  ووفقا  )غربا(  وموزاية 
امل�سدر �سيتم تدعيم هذه املكاتب 
الذي  املتنقل  الربيدي  باملكتب 
�سيجوب خمتلف اأحياء الولية ويف 
هذا ال�سدد، تو�سي ذات امل�سالح 
جميع زبائنها بعدم التوجه ملكاتب 
ال�رضورة  حالت  يف  اإل  الربيد 
تدابري  كافة  احرتام  مع  الق�سوى 
تفاديا  وهذا  اللزمة  الوقاية 
الفريو�س  هذا  بعدوى  للإ�سابة 

هذه  بتفهم  اأي�سا  تطالبهم  كما 
بروح  والتحلي  املرحلة احل�سا�سة 
موظفي  عمل  وت�سهيل  امل�سوؤولية 
الربيد، الذي ي�سهرون على �سمان 

ا�ستمرارية اخلدمة.
يذكر اأن موؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر 
كانت قد اأعلنت اأم�س الثلثاء عن 
فتح  مواقيت  يف  تغيريات  اإجراء 
الواقعة  الوحيدة  التجارية  الوكالة 
مبقر الولية و التي �ستفتح اأبوابها 
ال�ساعة  اإىل   10:00 ال�ساعة  من 

.14:00

البليدة 

�سمان احلد الأدنى للخدمة ملكاتب الربيد 

خبر في 
صورة

جممع جيتاك�س 

�سناعة كمامات حماية على 
م�ستوى وحداته ال23  

العمومي  املجمع  اأعلن 
)جيتاك�س(،  اجللود  و  للن�سيج 
اأطلق  اأنه  الثلثاء،  اأم�س  يوم 
�سناعة  وحداته  خمتلف  يف 
ق�سد  احلماية  كمامات 
امل�ساركة يف اجلهود الوطنية 
جائحة  انت�سار  ملواجهة 
بيان  ح�سب  كورونا،  فريو�س 

للمجمع و جاء يف البيان اأن املجمع ال�سناعي الذي ميتلك 23 وحدة يتوليان 
احلماية  كمامات  من  مهمة  كمية  ب�سناعة  تلتزم  للمجمع،  فرعني  اإدارتها 
على م�ستوى وحداتها الكائنة يف و�سط البلد و �رضقه و غربه، و ذلك ق�سد 
امل�ساركة يف اجلهود الوطنية لتمكني البلد من اخلروج »ب�سلمة« من الأزمة 
ال�سحية الناجمة عن انت�سار جائحة فريو�س كورونا و لهذا الغر�س، هناأت 
املديرية العامة عمال وحدات املجمع »للتزامهم و تعبئتهم داخل خمتلف 
وحدات النتاج«، ي�سيف ذات امل�سدر. كما اأكدت املديرية العامة للمجمع 
التعقيم داخل مقر  بعمليات  القيام  تدابري ق�سد  و  اإجراءات  اتخاذ  اأنه مت 
املجمع و خمتلف ور�سات �سناعة الأن�سجة و يذكر اأن املجمع املوؤ�س�س �سنة 
2015، يوظف اأزيد من 8000 اأجري و خمت�س يف انتاج و ت�سويق املنتوجات 

الن�سيجية و �سناعة الألب�سة و القبعات و منتجات اجللود و الأحذية.

موؤ�ش�شة  »hiza«  املخت�شة يف  �شناعة الأدوية ببلعبا�س

توزيع 50 األف قارورة مطهر لأعوان النظافة ال�سرطة و الربيد      
 موؤ�س�سة  »hiza«  املخت�سة يف  
توزع  ببلعبا�س  الأدوية  �سناعة 
املطهرات  من  قارورة  األف   50
الغربية  الوليات  ملوظفي 

ملحا�رضة الفريو�س
  »hiza«  با�رضت خمابر موؤ�س�سة
الأدوية  �سناعة  يف   املخت�سة 
باملنطقة  مقرها   يقع  التي 
بلعبا�س  �سيدي  لولية  ال�سناعية 
املعقم  و  املطهر  بتوزيع 
لفائدة  باملجان  كلورهك�سيدين 
العمومية  املوؤ�س�سات  عمال 
هذا  يف  اأعمالهم  يزاولون  الذين 

من  حلمايتهم  ال�سعب  الو�سع 
مقدمتهم   ويف   الكرونا   وباء 
اأعوان النظافة ،اأفراد ال�رضطة ، 
موظفي مكاتب الربيد بالإ�سافة 
اإىل كل النا�سطني العاملني  خلل 

هذه الأو�ساع .
هذا واأ�سار �ساحب هذه املخابر 
اأن  الدكتور حمادي عبد احلكيم 
امل�ساهمة  اأجل  تاأتي  من  هذا  
التي انطلقت منذ نهاية الأ�سبوع 
وباء  من  الوقاية  يف  املا�سي  
املوؤ�س�سة  متكنت  حيث  كورونا 
حلد منت�سف نهار اأم�س يف توزيع 

قارورة  األف   50 عن   يزيد  ما 
ا�ستفادت  جمانا  النوع  هذا  من 
العمومية  املوؤ�س�سات  منها  منها 
�سيدي  على   الغربية  باجلهة 
ال�سلف  و،  مع�سكر   ، بلعبا�س 

،عني تيمو�سنت ، تلم�سان ....
املخابر  هذه  مدير  واأ�سار 
هاتفي  ات�سال  يف  ومالكها 
قررت   موؤ�س�سته  ان  بالو�سط  
ال�سائل  هذا  باملجان  توزيع 
املتميز بفعالية كبرية يف تطهري 
الب�رضة  وحتى  اليدين  وتعقيم 
وامليكروبات  اجلراثيم  �سد 

من  الوقاية  يف  الإ�سهام  لأجل 
فعاليته  تدوم  حيث  كورونا  داء 
 4 مبا�رضة  ال�ستعمال  بعد 
ال�سياق  هذا  يف  موؤكدا  �ساعات 
اخلريية  املبادرة  بهذه  التزامه 
فريو�س   على  الق�ساء  غاية  اإىل 
بالرفع من  كما قامت املوؤ�س�سة 
على   24 املخابر   ت�سغيل  طاقة 
التزود  م�سكل  رغم  �ساعة    24
بالقارورات البل�ستيكية من اجل 
تعبئة هذا املطهر الذي ي�ساهم 

يف الق�ساء على الفريو�س .
حممد بن ترار

حف�س اهلل الأطباء وكان يف عونهم 



املدير العام ملعهد با�ستور, فوزي درار

�لتحاليل �أثبتت �أن كورونا 
م�سدرها فرن�سا

.   2500 حالة خ�سعت للتحاليل
.   حملة �سائعات ت�ستهدف املعهد

قرر معهد با�ستور توظيف طرق جديدة يف الك�سف عن فريو�ض كورونا بعد تطبيق اإجراءات احلجر ال�سحي على بع�ض املناطق, ح�سب ما ك�سف عنه 
املدير العام للمعهد, فوزي درار واأكد ذات امل�سوؤول يف ت�سريح اأم�ض االأربعاء اأن اإجراءات تطبيق احلجر ال�سحي على بع�ض املناطق »�سي�ساهم ال حمالة يف 

التخفي�ض من انت�سار الوباء, مما �سيدفع مبعهد با�ستور اإىل انتهاج طرق جديدة يف الك�سف عن الفريو�ض وتركيزه على احلاالت التي تظهر لديها اأعرا�ض«.

عبدال�سالم.غ/وكاالت

وبخ�سو�ص عدد احلاالت امل�سجلة حلد 
 264( »�سئيلة  اأنها  درار  اأو�سح  االآن, 
يف  الفريو�ص  بانت�سار  مقارنة  حالة( 
العامل وكذا بعدد احلاالت التي خ�سعت 
ظهور  منذ   2500 بلغت  والتي  للتحاليل 

هذا الوباء يف اجلزائر«.
�رشوع  مع  اإنه  االإطار  هذا  يف  واأ�ساف 

اجلديدة  املعهد  ملحقات  خمتلف 
ال�سغط  »تخفيف  �سيتم  عملها,  يف 
عن  للك�سف  املرجعي  املخرب  على 
م�ستوى  على  للمعهد  التابع  الفريو�سات 
اأن  اإىل  م�سريا  العا�سمة«,  اجلزائر 
عملها  يف  »�رشعت  وهران  ملحقة 
كل  وملحقات  االأخرية  االأيام  خالل 
و  وزو   وتيزي  ق�سنطينة  واليات  من 
خالل  اخلدمة  حيز  �ستدخل  ورقلة 

ب�ساللة  يتعلق  القادم«وفيما  االأ�سبوع 
قال  اجلزائر,  يف  املنت�رش  الفريو�ص 
ذات امل�سوؤول اأن »االأعمال العلمية التي 
قام بها املعهد اأثبتت اأنها مطابقة لتلك 
اأن  يدل على  بفرن�سا, مما  التي ظهرت 
الفريو�ص الذي ظهر داخل الوطن انتقل 
كثب  عن  املعهد  ويتابع  فرن�سا«.  من 
--كما اأ�ساف-- »كل التطورات اجلارية 
�سيما  الوباء,  انت�سار  حول  العامل  يف 

اأخرى  �سالالت  عن  للك�سف  بفرن�سا, 
للفريو�ص بهدف اتخاذ اإجراءات ناجعة 
جهته  من  درار  للو�سع«وعرب  للت�سدي 
املغر�سة  لالإ�ساعات  اأ�سفه  عن  اأخرى 
التي ت�ستهدف املعهد, ال�سيما ما تعلق 
بربوتوكول الك�سف عن الفريو�ص, موؤكدا 
اأن املعهد يعمل »وفق تو�سيات املنظمة 
العاملية لل�سحة وتلك املعمول بها بكل 
املتحدة  والواليات  واآ�سيا  اأوروبا  من 

االأمريكية«.
الذي  املعهد  اأن  اآخر  جانب  من  واأكد 
االأممية,  للمنظمة  مرجعيا  »مركزا  يعد 
م�ستمرة  ب�سفة  معلوماته  بتحيني  يقوم 
بعد  عن  العاملية  الندوات  طريق  وعن 
ويتابع ويطبق تعليماتها وفق التطورات 
امليدان«وبخ�سو�ص  يف  احلا�سلة 
لها  تروج  التي  اخلاطئة  ال�سلبية  النتائج 
بع�ص االأو�ساط, اأو�سح درار اإن »التقنية 

للتو�سيات  تخ�سع  باملعهد  املطبقة 
»ال  املتداولة  االأفكار  واأن  العاملية« 
�سند  ودون  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�ص 
علمي«, مربزا اأن معهد با�ستور بحاجة 
طرف  من  الدعم  من  »املزيد  اإىل 
اجل  من  والطبية  العلمية  املنظومة 
ال�سيما  جناعة,  اأكرث  خدمة  تقدمي 
به  متر  الذي  اخلا�ص  الظرف  هذا  يف 

البالد«.
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بعد ظهور �سبكات حتتكرها خللق الندرة 

�لأمن يالحق بارونات �لكمامات و�لقفاز�ت و�ملو�د �ملطهرة 
والدرك  االأمن   م�سالح  با�رشت 
للت�سدي  وا�سعة  حملة  الوطني 
مع  ظهرت  جديدة  ل�سبكات 
بتهريب  تقوم  الوباء  انت�سار 
والبزن�سة  يف الكمامات  الطبية 
والقفازات   املطهرة  واملواد 
من  �رشقتها  على  والعمل 
املوؤ�س�سات ال�سحية اأو �رشاوؤها 
ل�سمان  الندرة  خللق  باجلملة 
االأرباح ولو على �سحة املواطن 
االآالف  العملية بحجز  وتكللت   ,
والقفازات  الكمامات   من 

واإحالة  املطهرة   واملواد 
املخالفني  على الق�ساء .

عنا�رش  متكنت  تيارت  ففي  
حاجز  واأثناء  الوطني    الدرك 
 5460 حجز  من   للمراقبة 
و05  طبي   و2000قفاز  كمامة  
بعد  احلرارة عن  لقيا�ص  اأجهزة 
كحوليي   ملحلول  قارورة  و26 
باالإ�سافة اإىل 3205 علبة �سابون 
من  قارون  و369  400�سل  �سعة 
كانت  ل   02 �سعة   ال�سائل  ذات 
موجهة للم�ساربة وتوقيف �سائق 

ال�سيارة واإحالته على الق�ساء ,اأما 
اأمن  عنا�رش  فتمكنت  بتلم�سان 
 03 توقيف  من  من�سورة   دائرة 
اأ�سخا�ص ب�سدد البزن�سة ب1900 
الواليات  من  جلبها  مت  كمامة 
امام  تقدميهم  ومت  املجاورة  
اإيداعهم  ليتم  اجلمهورية   وكيل 
جميع  ا�ستنفاذ  بعد  احلب�ص 
جهة  من  الق�سائية  االإجراءات 
اأخرى متكنت عنا�رش  ال�رشطة 
من  بلعبا�ص  �سيدي  والية  باأمن 
 04 من  متكونة  ب�سبكة  االإطاحة 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ص 
اأكرث  ب�رشقة  قاموا   26 و   16
مطاطي  طبي   قفاز   3083 من 
تابعة  �سيدلية  داخل  من  معقم 
عمومية  اإ�ست�سفائية  ملوؤ�س�سة 
للبزن�سة  بلعبا�ص  ب�سيدي 
واحالتهم   توقيفهم  فقبل  بها  
مواد  تهمة  عن  النيابة  اىل  
من  طبية(  )قفازات  �سيدالنية 
ملوؤ�س�سة  تابعة  �سيدلية  داخل 

اإ�ست�سفائية عمومية
حممد بن ترار

الديوان الوطني للحليب و م�ستقاته 

فتح من�سة رقمية لت�سهيل �لتزود ببودرة �حلليب 
للديوان  العام  املدير  اأعلن 
و  للحليب  املهني  الوطني 
عن  االأربعاء  اأم�ص  م�ستقاته 
لت�سهيل  رقمية  من�سة  فتح 
و  الرتاخي�ص  �سحب  عملية 
من  التزود  و  الفواتري  دفع 
اقرب املخازن ببودرة احلليب 

لفائدة امللبنات.
الديوان  اأن  �سواملية  واأو�سح 
لتجنيب  رقمية  من�سة  فتح 
امللبنات  اأ�سحاب  من  زبائنه 
عناء  الوطن  واليات  بكافة 

الظروف  هذه  ظل  يف  التنقل 
التي تعي�سها  ال�سعبة  ال�سحية 
�سحب  من  متكنهم  و  البالد 
الفواتري  دفع  و  الرتاخي�ص 
من  احلليب  ببودرة  التزود  و 
التابعة  الع�رشة  اأحد املخازن 
للديوان و املوزعة عرب الرتاب 
للملبنات  بالن�سبة  اأما  الوطني 
ببودرة  متوينها  يتم  التي 

احلليب من مقر الديوان 
واليتي  )ملبنات  ببوفاريك 
العا�سمة(’  اجلزائر  و  البليدة 

لهم  ت�سهيالت  ب�سانها  فو�سع 
الدرك  م�سالح  مع  بالتعاون 
الوطني  االأمن  و  الوطني 
لهم  تراخي�ص  ا�ست�سدار  و 
بانتظام  املادة  بهذه  للتزود 
التنقل,  اأية م�ساكل يف  دون  و 
وك�سف  املدير  قال  كما 
اأنه  اأخرى,  منجهة  �سواملية 
و بتعليمات من وزير الفالحة 
حالة  يف  الديوان,  �سيقوم 
ندرة  اأو  ا�سطرابات  حدوث 
يف حليب االأكيا�ص يف االأ�سواق 

مبرافقة  الفرتة,  هذه  خالل 
اأكرب  كميات  �سخ  و  امللبنات 
على  احلليب  م�سحوق  من 
يف  االأمر  ا�ستدراك  يتم  اأن 

االأ�سهر املقبلة.
ياأتي  االإجراء  هذا  اأن  واأكد 
تذبذب  اأي  على  للق�ساء 
املادة  هذه  انتاج  يف  حمتمل 
مطمئنا  للمواطنني  االأ�سا�سية 
يف ذات الوقت باأن كل امللبنات 
تنتج خالل هذه الفرتة كميات 

اأكرب من الكميات االعتيادية.

فريو�ض كورونا: 

�لبنوك مدعوة لت�سجيع ��ستخد�م و�سائل 
�لدفع غري �لنقدية

اأم�ص  اجلزائر,  بنك  دعا 
املوؤ�س�سات  و  البنوك  االأربعاء, 
زبائنها  ت�سجيع  اىل  امل�رشفية 
غري  الدفع  و�سائل  ال�ستعمال 
من  للوقاية  هذا  و  النقدية 

تف�سي فريو�ص كورونا.
مذكرة  يف  اجلزائر  بنك  قال  و 
على  »يجب  اإنه  اإعالمية 
البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية 
الو�سع  هذا  يف  تتخذ,  اأن 
االإجراءات  جميع  اال�ستثنائي, 
على  زبائنها  لت�سجيع  الالزمة 
غري  الدفع  و�سائل  ا�ستخدام 
ال�سيكات  خا�سة  النقدية, 
والبطاقات  والتحويالت 

امل�رشفية«.
طلب  ال�سدد,  هذا  يف  و 
الو�سطاء  من  املركزي  البنك 
املالية  ال�سوق  يف  املعتمدين 
طارئة«  »اإجراءات  يتخذوا  اأن 
ال�سيدليات  خا�سة  التجار,  مع 
املواد  وحمالت  واملتاجر 
الغذائية, و كذا املكاتب الطبية, 
و هذا لتزويدهم باأجهزة الدفع 
االإمكان  قدر  للحد  االإلكرتونية 
يف  النقود  ا�ستخدام  من 

التعامالت.
و باالإ�سافة اإىل حمالت االت�سال 
زبائنها,  ل�سالح  والتوعية 
واملوؤ�س�سات  البنوك  فاإن 
لتقدمي  اأي�سا  مدعوة  املالية 
منح  مثل  جمانية,  خدمات 
ودفاتر  امل�رشفية  البطاقات 
اخلدمات  وا�ستخدام  ال�سيكات 

و  ال�سبابيك  املالية,خ�سو�سا 
املوزعات االآلية للنقود و الدفع 
البنكية  البطاقات  طريق  عن 
باأجهزة  التجار  تزويد  كذا  و 
ر�سوم  بدون  االإلكرتونية  الدفع 

اإ�سافية, ي�سيف بنك اجلزائر.
بعد  التوجيهات  هذه  تاأتي  و 
الطلب القوي على ال�سيولة منذ 
كورونا يف  اأزمة فريو�ص  اندالع 

اجلزائر.
االأخرية,  االأيام  يف  مت,  »لقد 
ت�سجيل طلب كبري على ال�سيولة, 
ا�ستخدام  زيادة  اإىل  ي�سري  مما 
البنوك«,  زبائن  قبل  من  النقد 
اأ�ساف  و  اجلزائر  بنك  يقول 
البنك املركزي انه »ميكن لهذا 
جميع  على  يق�سي  اأن  الو�سع 
تتخذها  التي  الوقائية  التدابري 
خالل  من  العمومية,  ال�سلطات 
اأكرب  ملخاطر  ال�سكان  تعري�ص 
ب�سبب  فقط  لي�ص  للعدوى, 
وجود الزبائن باأعداد كبرية على 
امل�رشفية,  املكاتب  م�ستوى 
ا�ستعمال  اأي�سا من خالل  ولكن 
اأن  التي ميكن  النقدية,  االأوراق 

ت�سكل عامل النتقال الفريو�ص, 
التي  االإجراءات  من  بالرغم 
لتعقيم  اجلزائر  بنك  اتخذها 
املتداولة«كما  النقدية  االأوراق 
و  البنوك  اجلزائر  بنك  ذكر 
من  امل�رشفية,  املوؤ�س�سات 

جهة اأخرى, اإجبارية اتخاذ 
االحرتازية  التدابري  جميع 
يتعلق  فيما  خا�سة  الالزمة, 
�سواء  ال�سخ�سية,  بالنظافة 
اأجل  من  زبائنها  اأو  ملوظفيها 
فريو�ص  انت�سار  مكافحة 
املركزي  البنك  �سدد  كورونا«و 
على ان »حمافظ بنك اجلزائر 
مل�ساهمة  خا�سة  اأهمية  يويل 
للتفاعل  يدعوهم  و  العمالء 
الو�سع  هذا  مع  ال�رشيع 
احرتام  خالل  من  اال�ستثنائي 
التي  والتدابري  التوجيهات 
العمومية  ال�سلطات  تتخذها 
اخلدمة«,  ا�ستمرار  �سمان  مع 
م�سيفا  امل�سدر,  نف�ص  ح�سب 
ان »امل�سالح املعنية ت�سهر على 
متابعة االإجراءات املتخذة من 

قبل البنوك«. 

البليدة  والية  م�سالح  ت�سلمت 
اليوم  و  تزامنا  االأربعاء  اأم�ص 
ال�سحي  احلجر  من  الثاين 
ال�سامل الذي تعرفه الوالية يف 

ظل انت�سار جانحة 
ت�سامنية  هبة  كورونا,  فريو�ص 
بقيمة 25 طنا من حليب البقرة 
مب�رشية  ح�سنة  موؤ�س�سة  من 
)والية امل�سيلة(, تندرج يف اإطار 
التي ت�سهدها  الت�سامنية  الهبة 
عدد  اأكرب  تعرف  التي  الوالية 
من  الوفيات  و  االإ�سابات  من 
هذا الفريو�ص, ح�سبما علم من 

م�سالح الوالية.
اإطار  اأنه »يف  واأو�سح امل�سدر 

التي ت�سهدها  الت�سامنية  الهبة 
االأيام,ا�ستلمت  هذه  الوالية 
كبرية  ل�ساحنة  هبة  الوالية 
حليب  من  طنا   25 ب  حمملة 
حزمة   21600 يعادل  ما  البقر 
من  علب  اأربعة  من  م�سكلة 
والية  من  ح�سنة  موؤ�س�سة 
توزيع  يف  امل�سيلة«و�سي�رشع 
الهالل  طرف  من  الهبة  هذه 
البليدة  االأحمر اجلزائري فرع 
اليوم  امل�سدر-  -ي�سيف 
االأ�رش  و  العائالت  على  جمانا 
على  الكربى  ال�سعبية  باالأحياء 
غرار الدويرات و �سيدي الكبري 
ل�سد  )اأرماف(  فرباير   24 و 

الوالية  اأن  و  �سيما  حاجياتهم 
�سامال  �سحيا  حجرا  تعرف 

�سيدوم ع�رشة اأيام كاملة.
للتذكري, تاأتي هذه الهبة اإ�سافة 
حلزمة التربعات التي ا�ستلمتها 
خمتلف  من  الوالية  م�سالح 
للمواد  املنتجة  املوؤ�س�سات 
امل�ستح�رشات  و  الغذائية 
ال�سيدالنية و التعبئة املن�سوية 
املقاولني  نادي  غطاء  حتت 
الذين  للمتيجة  ال�سناعيني  و 
االأزمة  هذه  بداية  منذ  تكفلوا 
املنتوجات  خمتلف  بتوفري 
كرمية  حياة  ل�سمان  للعائالت 
نهاية  غاية  اإىل  ذلك  و  لها 

على  توزيعها  مت  االأزمة,  هذه 
امل�ست�سفيات  و  املواطنني 
التي  للم�ساعدات  ت�ساف  كما 
الوكالة  اأم�ص  بها  تقدمت 
لفائدة  للنفايات  الوطنية 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
متيجة  موؤ�س�سة  و  بالوالية 
امل�ساهمة  اإطار  يف  نظافة, 
للحد  املبذولة  اجلهود  يف 
كورونا,  الفريو�ص  انت�سار  من 
حاويات  يف  اأ�سا�سا  متثلت 

خم�س�سة 
و  اال�ست�سفائية  للنفايات 
جمموعة من و�سائل احلماية و 

الوقاية و االأطقم الطبية.

اليوم الثاين من احلجر ال�سحي بالبليدة

هبة بقيمة 25 طنا من حليب �لبقرة من موؤ�س�سة خا�سة

بوزارة  املركزي  ك�سف املدير 
الداخلية, عبد الوهاب برتيمة, 
امل�سالح  خمتلف  اإن  االأربعاء, 
االأمنية والتجارية قامت بتنفيذ 
ملراقبة  تدخل  عملية  اآالف   5
اأزمة  انطالق  منذ  للتجار, 

فريو�ص كورونا يف اجلزائر.
تدخله  خالل  برتيمة  وح�سب 
االإذاعية  القناة  اأمواج  على 

العمليات  تلك  اأ�سفرت  االأوىل, 
اإىل حتويل ملفات اأكرث من 220 
تاجرا اإىل العدالة, مت ت�سجيلهم 
يف البطاقية ال�سوداء و�ست�سحب 
التجارية  ال�سجالت  منهم 
رئي�ص  لتعليمات  تنفيذا  نهائيا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

ملحا�رشة وباء الكورونا .
االأرقام  هذه  اإح�ساء  مت  وقد 

امل�سوؤول  بعد  ذات  ح�سب 
االأمنية  امل�سالح  ت�سجيل 
التجارة  مديريات  مع  بالتن�سيق 
لتجار  الوطني,  الرتاب  عرب 
ال�سيما  جتاوزات  ارتكبوا 
امل�ساربة واالحتكار يف خمتلف 
ال�سلع من مواد غذائية مدعمة 
مواد  اإىل  اال�ستهالك  ووا�سعة 

�سيدالنية.

ب�سبب االحتكار وامل�ساربة خالل ازمة كورونا

�إحالة �أكرث من 220 تاجر� على �لعد�لة
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اجلزائية  الغرفة  نطقت 
اجلزائر  ق�ضاء  مبجل�س  الأوىل 
بال�ضجن  حكما  العا�ضمة,  الأربعاء 
ملدة 15 يف حق الوزير الأول ال�ضابق 
حق  يف  �ضنة  و12  اويحيى  احمد 
املالك  عبد  ال�ضابق  الول  الوزير 
�ضالل و5 �ضنوات نافذة اأي�ضا يف حق 
حمجوب  ال�ضابقني  ال�ضناعة  وزيرا 
ق�ضيتي  يف   , يو�ضفي  ويو�ضف  بدة 
اخلفي  والتمويل  ال�ضيارات  تركيب 
اأفريل  للحملة النتخابية لرئا�ضيات 
نطقت  الق�ضية  نف�س  ويف   .2019
بال�ضجن  اأحكام  املحكمة  ذات 
كل  حق  يف  �ضنوات   4 ملدة  النافذ 
من الرئي�س ال�ضابق ملنتدى رووؤ�ضاء 
ورجال  حداد  علي  املوؤ�ض�ضات 
واأحمد   , عرباوي  ح�ضان  العمال 
�ضجن  �ضنوات  ثالثة  وكذا   , معزوز 
نافذ يف حق رجال العمال حممد 
بوزارة  لالطار  ونف�س احلكم  بايري 
نطقت  ترية  كما  امني  ال�ضناعة 
بال�ضجن  قرارات  املحكمة  نف�س 
حق  يف  نافذة  حب�س  �ضنتني  ملدة 
كل من وايل بومردا�س �ضابقا مينية 
ال�ضابق  الول  الوزير  زرهوين وجنل 
كل  ا�ضتفاد  فيما   , �ضالل  فار�س 
الغني  عبد  ال�ضابق  النقل  وزير  من 
زعالن و املدير العام ال�ضابق للبنك 
الوطني اجلزائري عبود عا�ضور من 

العام  النائب  الرباءة , وكان  حكم 
 5 يوم  التم�س  قد  املحكمة  لهذه 
�ضنة   20 ب  حكم  الفارط  مار�س 
�ضجنا نافذا يف حق الوزيرين الأولني 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  الأ�ضبقني 
املالك �ضالل مع غرامة مالية تقدر 
 15 اأي�ضا  التم�س  دينار. كما  مبليون 
الوزيرين  �ضد  نافذا  �ضجنا  �ضنة 
الأ�ضبقني يو�ضف يو�ضفي و حمجوب 
الوزيرين  حق  يف  �ضنوات   10 و  بدة 
الأ�ضبقني عبد الغني زعالن و نورية 
الأعمال  رجال  و  زرهوين  اأمينة 
حممد بايري و اأحمد معزوز و علي 
ال�ضعيد . كما  مليك  حاج  و  حداد 
�ضنوات  ثماين  التما�س  اأي�ضا  مت 
الوطني  البنك  مدير  يف  �ضجنا 
عرباوي  و  عا�ضور  عبود  اجلزائري 
ح�ضان و فار�س �ضالل, جنل الوزير 
الإطارين  كذا  و  الأ�ضبق,  الأول 
ح�ضيبة  ال�ضناعة  بوزارة  ال�ضابقني 
�ضنوات   5 و  اأمني  ترية  و  مقراوي 
مال  اأمني  اأحمد,  �ضايد  حق  يف 
ال�ضابق  للرئي�س  النتخابية  احلملة 
يف  �ضنوات  ثالث  وكذا  بوتفليقة, 
حق الإخوة �ضماي و�ضمل اللتما�س 
مالية  غرامات  فر�س  كذلك, 
مليون  بني  ترتاوح  املتهمني  على 
م�ضادرة  و  دينار  ماليني  ثالثة  و 
يف  املحجوزة. و  ممتلكاتهم  جميع 

العام  النائب  التم�س  ال�ضياق,  ذات 
مرات  بخم�س  تفوق  مالية  غرامة 
الأ�ضخا�س  حق  يف  املقررة  تلك 
املحاكمة  هذه  اأن  املعنوية. يذكر 
تاأتي اإثر رفع نيابة اجلمهورية وكذا 
يف  ا�ضتئنافا  املتهمني  دفاع  هيئة 
�ضيدي  حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم 
الفارط  دي�ضمرب   10 بتاريخ  اأحممد 
من  كل  باإدانة  فيه  ق�ضت  والتي 
ال�ضالم  عبد  ال�ضبق  ال�ضناعة  وزير 
بو�ضوارب بـ 20 �ضنة حب�ضا نافذا مع 
الدويل  بالقب�س  اأمرا  �ضده  اإ�ضدار 
والوزير الأول ال�ضبق اأحمد اأويحيى 
ب 15 �ضنة حب�ضا نافذا مع م�ضادرة 
كعقوبة  املحجوزة  ممتلكاتهما  كل 
الوزير  اإدانة  متت  تكميلية. كما 
�ضالل  املالك  عبد  الأ�ضبق  الأول 

من  وكل  نافذا  حب�ضا  �ضنة   12 ب 
يو�ضفي  ال�ضبقني  ال�ضناعة  وزيري 
يو�ضف وبدة حمجوب ب 10 �ضنوات 
الإطار,  ذات  نافذا,ويف  حب�ضا 
ميينة  نورية  ال�ضابقة  الوزيرة  كانت 
زرهوين قد اأدينت ب5 �ضنوات حب�ضا 
رجال  حق  يف  �ضدر  فيما  نافذا 
ب7  حكم  معزوز  اأحمد  الأعمال 
م�ضادرة  مع  نافذا  حب�ضا  �ضنوات 
ح�ضان  و  املحجوزة  الأموال  جميع 
عرباوي ب6 �ضنوات حب�ضا نافذا مع 
وكذا  املحجوزة  الأموال  م�ضادرة 
حب�ضا  �ضنوات  ب3  بايري  حممد 
جنل  اإدانة  اىل  بالإ�ضافة  نافذا 
�ضالل  فار�س  ال�ضبق  الول  الوزير 

ب3 �ضنوات حب�ضا نافذا.
باية ع 
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مرمي خمي�شة

من جهته, اأكد ميالط يف ت�رصيح 
اأن  »الو�ضط«,  جريدة  به  خ�س 
لن  �ضلطاتنا,  اأن  يف  كبرية  ثقته 
راأيتهم  اأبنائها, متمنيا  تتخلى عن 
بعد  خ�ضو�ضا  اجلزائر,  يف  قريبا 
الذي  اليجابية,  الفعل  ردود 
مل�ضناها عقب النداء عاجل الذي 
العليا  لل�ضلطات  النقابة,  وجهته 
الأ�ضاتذة  اإغاثة  اأجل  من  للدولة, 
اجلامعيني واأبناءنا الطلبة العالقني 
مبطار ا�ضطنبول برتكيا, باإجالئهم 

واإرجاعهم لأر�س الوطن.
اأن  املتحدث,  ذات  اأف�ضح  كما 
عالق,  جامعي  اأ�ضتاذ   80 هناك 
يف املطار الدويل ل�ضطنبول, من 
اأ�ضل 300 مواطن جزائري, م�ضريا 
يف ذات ال�ضياق, اأنهم عالقون رفقة 
عائالتهم, منذ بداية الأزمة يف 17 
اأي متواجدين يف  الفارط,  مار�س 
وذلك  اأيام,  ع�رصة  منذ  املطار, 
بعد اأن مت تعليق الرحالت اجلوية, 
من قبل ال�ضلطات الرتكية, تنفيذا 

لقرار منظمة الطريان املدين.
املن�ضق  قال  مت�ضل,  �ضياق  يف 
حديثه  خالل  للكنا�س,  الوطني 
مع »الو�ضط«, اأن اأزمة اجلزائريني 

قد  ا�ضطنبول,  مبطار  العالقني 
اجلمعيات  من  الكثري  حركة 
بع�س  مع  مل�ضاعدتهم,  اخلريية 
رجال الأعمال الأتراك, اإىل جانب 
الكنا�س,  نقابة  ممثلي  اأحد  اأن 
اإ�ضطنبول,  مبدينة  حاليا  واملقيم 
اجلمعيات  بع�س  مع  وبالتن�ضيق 
بتقدمي  يقوم  املحلية  اخلريية 
م�ضاعدات يومية للعالقني, م�ضيفا 
حول  يومية  تقارير  ت�ضله  اأنه 
اأن  باملنا�ضبة,  موؤكدا  معاناتهم, 
عليهم  ال�ضحي  احلجر  فر�س 
اأمر  الوطن,  لأر�س  عودتهم  عند 
مفروغ منه, وهم م�ضتعدين لذلك 

وموافقني عليه, على حد قوله.
وفيما يخ�س تف�ضي وباء كورونا يف 
املواطنني,  ميالط  دعا  اجلزائر, 
وحماية  منازلهم  يف  للبقاء 
اإ�ضرتاتيجية  اأن  منوها  عائالتهم, 
الق�ضاء على جائحة كورونا, تكون 
طوعيا  بالمتثال  انت�ضاره,  مبنع 
ما  وهو  املنزيل,  ال�ضحي  للحجر 
احلالت  عالج  من  اأهم  اعتربه 
يجدي  ل  العالج  لأن  املوبوءة, 

نفعا عند ا�ضتفحال الوباء.
لالأنباء,  الأنا�ضول  وكالة  كانت  و 
اأن وزير ال�ضوؤون اخلارجية, �ضربي 
بوقادوم, اأجرى ات�ضال هاتفيا مع 

اأوغلو,  ت�ضاو�س  الرتكي,  نظريه 
اأن  يرجح  املحادثة,  فحوى  ويف 
م�ضاألة  ناق�ضا  قد  الطرفان  يكون 
مطار  يف  العالقني,  اجلزائريني 
الرحالت  تعليق  بعد  ا�ضطنبول, 
الطريان  منظمة  قبل  من  اجلوية, 
م�ضوؤول  اأكد  حني  يف  املدين, 
برتيمة  الداخلية,  بوزارة  مركزي 
عبد الوهاب, اأم�س, خالل ت�رصيح 
له, على اأمواج الإذاعة الوطنية, اأن 
وزارة اخلارجية, تقوم مبجهودات 

للتدخل يف حل امل�ضاألة.
حوايل  اأن  الإ�ضارة,  جتدر  حيث 
يزالون  ما  جزائري,  مواطن   300
عالقني يف مطار ا�ضطنبول, بعدما 
مربجمة  اإجالئهم  رحلة  كانت 
اجلوية,  الرحالت  وقف  ع�ضية 
من قبل ال�ضلطات الرتكية, تنفيذا 

لقرار منظمة الطريان املدين.
الدويل  احتاداجلامعات  وكان 
احلكومة  لدى  املخت�ضة  اجلهات 
اجلزائرية لت�ضوية اأزمة املواطنني 
مطار  يف  العالقني  اجلزائريني 
الأزمة  هذه  اإن  وحيث  ا�ضطنبول, 
واأكرث  ال�ضاد�س  يومها  دخلت  قد 
جامعات  اأ�ضاتذة  املوجودين 
اأطفال  ولديهم  واأكادمييني 

وعائالت

ثمن املن�شق الوطني، لنقابة املجل�س الوطني لأ�شاتذة التعليم العايل، عبد احلفيظ ميالط، اأم�س، م�شاعي 
وزارة اخلارجية يف اإيجاد حل لإجالء اجلزائريني العالقني، يف مطار ا�شطنبول برتكيا، معتربا باملنا�شبة، 

اأنها خطوة جيدة ومباركة، لإنهاء معاناة اإخواننا، يف القريب العاجل.

فريو�س كورونا 

تقدمي مروجة »�أخبار كاذبة« 
�أمام �لعد�لة بوهر�ن

اأعلنت م�ضالح ولية وهران اأنه مت 
وراء  يقف  الذي  ال�ضخ�س  حتديد 
»الأخبار الكاذبة« التي ن�رصت عرب 
والتي  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
الأ�ضخا�س  بع�س  فرار  زعمت 
مبركب  ال�ضحي  احلجر  موقع  من 
�ضيتم  املعني  واأن  الأندل�ضيات, 

تقدميه اأمام العدالة.
اأن  الولية  مل�ضالح  بيان  وذكر 
م�ضالح الدرك الوطني قد تعرفت 
ت�ضبب  الذي  الفيديو  �ضاحبة  على 
»الراأي  و�ضط  �ضخب  اإحداث  يف 
املغلوطة  الأخبار  ب�ضبب  العام« 
�ضماع  مت  اأنه  مفيدا  احتوته  التي 
اأقوالها بخ�ضو�س »ترويج معلومات 

خاطئة بهدف زرع البلبلة 
عمل  مب�ضداقية  وامل�ضا�س 
تقدميها  �ضيتم  حيث  ال�ضلطات« 
هذه  اأ�ضا�س  على  العدالة  اأمام 

التهم.
الأخبار  »كل  اأن  البيان  ويوؤكد 
والفيديوهات املتداولة عرب مواقع 
تزعم  والتي  الجتماعي  التوا�ضل 
الأ�ضخا�س  بع�س  خروج  اأو  فرار 
ال�ضحي  املو�ضوعني حتت احلجر 
كاإجراء  الأندل�ضيات,  مبركب 

كورونا  وباء  انت�ضار  لتفادي  وقائي 
اأ�ضا�س لها من  اأخبار كاذبة ل  هي 

ال�ضحة«.
يتم  اأنه  ال�ضياق  نف�س  يف  اأبرز  و 
اجلزائريني  الرعايا  كل  اإح�ضاء 
اخلارج  من  اإجالوؤهم  مت  الذين 
ال�ضحي  العزل  واملو�ضوعني حتت 
باقي  ويف  الأندل�ضيات,  مبركب 
الغر�س,  لهذا  املخ�ض�ضة  الفنادق 
والتاأكد ب�ضكل دوري من تواجدهم 
خلية  اأن  اإىل  م�ضريا  فردا  فردا 
متابعة قد اأن�ضاأت خ�ضي�ضا ملتابعة 
كما  بهم  والتكفل  اإقامتهم  ظروف 
اأو�ضح البيان اأنه مت حتويل رعيتني 
املقيمني   646 بني  من  اثنتني 
مبركب الأندل�ضيات اإىل موؤ�ض�ضتني 
بهم  للتكفل  بالولية  ا�ضت�ضفائيتني 
لدواعي �ضحية يذكر اأن ال�ضلطات 
قدموا  م�ضافر   646 حتويل  قررت 
الباخرة  منت  على  مر�ضيليا  من 
ال�ضحي  احلجر  اإىل  »اجلزائر2« 
مار�س   18 الأندل�ضيات يف  مبركب 
ملدة 14 يوما, كاإجراء وقائي �ضد 
يف  املتف�ضي  كورونا  وباء  انت�ضار 

العامل.
م.�س

فالحون ورجال اأعمال ينخرطون فيها

حمالت ت�سامنية كبرية جتتاح 
غرب �لبالد

للوطن  الغربية  الوليات  تعي�س 
حملة كبرية من الت�ضامن والتاآخي 
على  والدعم  الإعانات  وتوزيع 
العائالت املعوزة  للت�ضدي لوباء 
كرونا الذي اجتاح املنطقة , حيث 
املن�ضوي  ال�ضباب   مئات  جتند 
الإ�ضالمية   الك�ضافة  لواء  حتت 
بحمالت  للقيام  واجلمعيات 
التعقيم والتطهري  للت�ضدي للوباء 
اأخرى   جمعيات  با�رصت  حني  يف 
يف  امل�ضاجد  اأئمة  لواء  وحتت 
جمع املوؤن لدعم الفئات اله�ضة .

من  املئات  تطوع  وهران   ففي 
ال�ضباب برفقة رئي�س جلنة الوقاية  
والأمن للمجل�س الولئي من اجل 
فيما  وتعقيمها  الأحياء  تطهري 
املال  رجال  من  الع�رصات  تطوع 
وامللبنات  املحالت  واأ�ضحاب 
الغذائية  املواد  بتوفري  واملخابز 
وبتلم�ضان   , اله�ضة  الفئات  لدعم 
وفرق  اجلمعيات   جتندت 
تطهري  يف   الإ�ضالمية  الك�ضافة 
املوؤن  وجمع  وتعقيمها  الأحياء 
الفقرية يف حني تكفلت  للعائالت 

بتوفري  ب�ضبدو   املروج  ملبنة 
الذي  الوقت  يف  جمانا  احلليب 
بالت�ضدق  الفالحني  احد  تكفل 
بع�رصات  البطاطا  من  مبخزونه 
بلعبا�س  ب�ضيدي  اأما   , القناطري 
مت  فقد  الظاهرة  تختلف  فلم 
تطهري ال�ضوارع وتعقيمها  وجتند 
حني  يف  للعملية  ال�ضباب  اآلف 
يف  الطبية   املواد  م�ضنع  تطوع 
واملطهرات  الكمامات  توفري  
 , الغرب  بوليات  العمال  لكافة 
حا�ضي  ملبنة  �ضاحب  تكفل  فيما 
 , جمانا  احلليب  بتوفري  زهانة  
مدينة  �ضهدتها  الأو�ضاع  نف�س 
وغليزان  مع�ضكر  وكذا  �ضعيدة 
متو�ضنت  وعني  وتيارت  و�ضلف  
تالحم  مدى  يوؤكد  ما  وم�ضتغامن 
املحن  يف  اجلزائري  املجتمع 
ي�ضنع  اأن  ي�ضتطيع  حيث   ,
املحن  كل  ويتجاوز  املعجزات 
الت�ضامن  حيى  كرونا  وباء  وكان 
للتكافل  ما بني املجتمع  وجنده 

فيما بينه .
حممد بن ترار

يف ق�شية تركيب ال�شيارات والتمويل اخلفي حلملة بوتفليقة

�إد�نة �أويحيى ب15 �سنة �سجنا و�سالل ب12 
.    بدة ويو�شفي ب5 �شنوات

بو�در �نفر�ج �أزمة �لعالقني 
يف مطار ��سطنبول  

نحو رقمنة قطاع التجارة

من  باإطار�ته  "رزيق" يجتمع 
خالل تقنية "�لتحا�سر عن بعد"

تراأ�س وزير التجارة, كمال رزيق, 
مع  بعد,  عن  اجتماعا  اأم�س, 
والولئيني,  اجلهويني  املدراء 
وهذا  التجارة,  لوزارة  التابعني 
التحا�رص  تقنية  با�ضتخدام 
اإطار  يف  املوظفة  بعد,  عن 
الإجراءات ال�ضتثنائية, للت�ضدي 
يف  كورونا  فريو�س  لتف�ضي 

بيان  به  اأفاد  ما  وح�ضب  البالد. 
خ�ض�س  الجتماع  فان  الوزارة, 
ملتابعة متوين الأ�ضواق املحلية, 
التي  الأزمة  خلية  مع  بالتن�ضيق 
مت تن�ضيبها على م�ضتوى الدارة 
الوطنية  وجلانها  املركزية, 

الأربع, عرب الوطن.
مرمي خمي�شة
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 ربط مناطق الظل باملاء ال�سروب 
�سمن الأولويات     

.    اقتناء »23 األف« عداد باملناطق الريفية

مدير »اجلزائرية للمياه  مب�شتغامن "حممد حابي " لـ"الو�شط "

حاوره حممد الأمني

التي  امل�شاريع  اأهم  ما       .
للمياه  اجلزائرية  عليها  ت�شرف 

مب�شتغامن ؟

الهام  ال�صحفي  للقاء  هذا  بداية  يف 
على  �صيفا  مرة  الول  فيه  انزل  الذي 
بال�صكر  اأتقدم  فاإين   « الو�صط  »جريدة 
الهام  االإعالمي  املنرب  لهذا  اجلزيل 
االإعالمية  للمرافقة  دعمنا  واأجدد 
موؤ�ص�صة  فان  ل�صوؤالكم  بالن�صبة  النوعية 
باملفهوم  ت�صري  ال   « للمياه  »اجلزائرية 
من  هي  تنموية  م�صاريع  املعتاد 
واملوارد  الري  مديرية  اخت�صا�ص 
يوؤطر  الذي  الو�صي  القطاع  املائية 
القطاع  موؤ�ص�صات  ن�صاطات  خمتلف 
موؤ�ص�صة  عاتق  على  يقع  واإمنا  بها 
»اجلزائرية للمياه » اأعباء اأخرى تت�صل 
باملياه  التزود  ل�صبكات  الت�صيري  بطابع 
ال�صكنية  املجمعات  لفائدة  ال�رشوب 
البلديات  عرب  الوالية  مناط  وخمتلف 
عمليات  اإىل  اأ�صري  االإطار  هذا  ويف 
ا�صتكمال  مت  االأهمية  غاية  يف  تنموية 
اأ�صا�صا  االأمر  ويتعلق  منها  هام  �صطر 
عداد  األف  وع�رشين  ثالثة  باقتناء 
القرى  من  الع�رشات  على  وتوزيعها 
واملدا�رش على �صطرين وقد القت هذه 
خا�صة  املواطنني  ا�صتح�صان  العملية 
ال�صلطات  اإطالق  مع  تزامنت  واأنها 
العليا تبعا للقاء رئي�ص اجلمهورية عبد 
لور�صة  اجلمهورية  بوالة  تبون  املجيد 
مناطق  الإح�صاء  تنموية  كربى  وطنية 
الظل التي منلك �صمن تن�صيق فعال مع 
هامة  معطيات  بنك  الو�صية  املديرية 
القرى واملدا�رش املعنيني  عن خارطة 
ب�صبكة  لديها  التزود  قدرات  بتح�صني 
ال�رشوب وتوفريها عرب م�صاريع  املياه 

تنموية ا�صتعجالية .

.     ما هي النتائج املحققة من 
للموؤ�ش�شة  املياه  ت�شري  نقل  عملية 

؟

االإعالمي  منربكم  عرب  لكم  *اأوؤكد 
اأن نقل عملية ت�صيري »املياه  »الو�صط » 
ال�رشوب » من البلديات اإىل »اجلزائرية 
للمياه » قد �صمح باإعادة النظر يف طرق 
املوجودة  املائية  والرثوة  املياه  ت�صيري 
غري  التجزئة  ب�صكل  توزع  كانت  التي 
لهذا  واملايل  الفني  الت�صيري  نقل  اأن 
بتقلي�ص  �صمح  املوؤ�ص�صة  اإىل  اجلانب 
ديون البلديات على موؤ�ص�صة »اجلزائرية 
للمياه » وباإعطاء ت�صور جديد للقطاع يف 
تزويد القرى واملدا�رش باملياه ال�رشوب 
التنموية  باأبعادها  العملية  وتاأطري 
م�صالة  اإىل  اأ�صري  ودعوين  والتقنية 
اأن موؤ�ص�صة  ال�صياق وهي  هامة يف هذا 
ال  م�صتغامن  وحدة   « للمياه  »اجلزائرية 
االرتكاز  بدون  �صوؤونها  ت�صري  اأن  ميكن 
فنحن  لذا  مريحة  مالية  و�صعية  على 
مركزيا  الو�صاية  روؤية  �صمن  ن�صعى 
وحمليا اإىل حتقيق التوازن املطلوب يف 
واملنتجة  اخلدماتية  املوؤ�ص�صة  ت�صيري 
باملاء  اخلا�ص  الت�صيري  نقل  ولعل 
املوؤ�ص�صة  اإىل  القول  �صح  اإن  ال�رشوب 

البلديات  اخت�صا�ص  من  كان  اأن  بعد 
القريب  املنظور  يف  �صرتى  نتائجه 
املعنية  بالقرى  املواطنني  وان  خا�صة 
اأكدوا لنا ارتياحهم الوا�صع لهذه العملية 
الهامة التي انفردت بها م�صتغامن وطنيا 

ح�صب ما يردنا من معلومات .

امل�شتحقات  .     ماذا عن ملف 
والتدابري  للموؤ�ش�شة  املالية 

املنتهجة ؟

اإذ  الهام  ال�صوؤال  هذا  على  *اأ�صكركم 
للمياه  »اجلزائرية  م�صتوى  على  اأننا 
تفعيل  على  نعمل  م�صتغامن  وحدة   «
الإدارة  االإطار  هذا  يف  عمل  خمطط 
ملف »امل�صتحقات التي تقع على عاتق 
خا�صة  واملوؤ�ص�صات  واالإدارات  الزبائن 
البلديات باإرادة عميقة وروؤية ت�صت�رشف 
املن�صود اإذ اأننا ن�صجل رقما هاما للغاية 
ثقيل يف امليزان اأن �صح القول بالن�صبة 
للم�صتحقات ويجب التعامل معه باالأداء 
املطلوب وهو مئة واأربعون مليار �صنتيم 
عاتق  على  تقع  مالية  كم�صتحقات 
موؤ�ص�صات خا�صة منها البلديات والزبائن 
وهذا على مدار �صنتني وقد مت ت�صديد 
املايل  امل�صتحق  من  حمددة  ح�صة 

عملية  يف  تدابري  تفعيل  على  ونعمل 
»الو�صط  خالل  من  اأدعو  لذا  الت�صديد 
ت�صوية  اإىل  واملوؤ�ص�صات  الزبائن  كل   «
واالإجراءات  بهم  اخلا�صة  الو�صعية 
وا�صحة  القانون  يف  عليها  املن�صو�ص 
وهو  امللف  هذا  اإدارة  على  ونحر�ص 

�صمن االأولويات .

باملاء  التغطية  عن  ماذا       .
ال�شروب على امل�شتوى املحلي ؟

املاء  ب�صبكة  التزود  لقدرات  *بالن�صبة 
غاية  يف  احلقيقة  يف  فانا  ال�رشوب 
اإطارات  احد  واين  خا�صة  االطمئنان 
يف  تدرجوا  الذين  للمياه  اجلزائرية 
اإىل  دولة  مهند�ص  من  العمل  منا�صب 
رئي�ص مركز واعلم جيدا كما يعلم زمالئي 
كم املجهود املعترب الذي بذل لتح�صني 
ال�رشوب  املاء  ب�صبكة  التزود  قدرات 
بقرى ومدا�رش م�صتغامن التي مل تكن يف 
فقد  احلنفيات  تتزود من  �صنوات مرت 
على  والقطاع  املديرية  جمهود  �صاهم 
امل�صاريع  املحلي يف حتريك  امل�صتوى 
التنموية يف هذا االإطار اإذ يتعدى تعداد 
القرى مب�صتغامن اخلم�ص مئة دوار كانت 
اأزيد  من خالله  ت�صري  للمياه  اجلزائرية 
ثالثون  اإليهم  اأ�صيف  دوار  مئتني  من 
دوار وقد �صاهمت املوؤ�ص�صة يف حت�صني 
وهناك  ال�رشوب  باملاء  التزود  قدرات 
يتم  ال�رشقية  باجلهة  خا�صة  بلديات 
تزويدها بهذه املادة احليوية عن طريق 
مياه حتلية البحر و�صد كرامي�ص ونراهن 
من  اأي�صا  التزود  قدرات  على  ثقة  بكل 
»املاو » وتبعا للظرف احلالية خا�صة مع 
تخ�ص  التي  التدابري  فان  االأمطار  �صح 
التعامل مع خمتلف االأو�صاع التي تطرح 
�صلب  يف  باملياه  املواطنني  تزويد  يف 
الو�صعية  نغفل  اأن  ميكن  وال  االأولويات 
مياه  من�صوب  فيها  تراجع  التي  احلالية 
الو�صع  التعامل مع هذا  ال�صدود ويجب 

ببدائل عملية.

يف لقاء �شحفي قال مدير »اجلزائرية للمياه » وحدة ولية م�شتغامن »حابي ميلود » اأن عمليات الربط ب�شبكة 
املاء ال�شروب بالع�شرات من قرى ومدا�شر ولية م�شتغامن حت�شنت ب�شكل وا�شح خا�شة بعد اإح�شاء مناطق الظل 

املوجودة بالولية واأ�شار مدير املوؤ�ش�شة اإىل اقتناء »23 األف« عداد باملناطق الريفية مع اإطالق عملية اأخرى �شهر 
دي�شمرب من العام املن�شرم �شمحت بتزويد 26 دوار بعدادات واعترب حمدثنا اأن هذه العملية �شمحت بنقل ت�شيري 
املياه ال�شروب من البلديات اإىل »اجلزائرية للمياه » وبخ�شو�س امل�شتحقات املالية التي تقع على عاتق املوؤ�ش�شات 

والزبائن فاأعلن مدير املوؤ�ش�شة عن ت�شجيل 140 مليار �شنتيم كم�شتحقات مالية على عاتق البلديات والزبائن على 
مدار �شنتني م�شريا اإىل تدابري هامة لإدارة هذا امللف خا�شة مع مقاربة املوؤ�ش�شة اجلديدة والرهان على ع�شرنة 

اخلدمات وتو�شيع خارطة املرافق اجلوارية وحت�شني اخلدمات العمومية وتكوين املوارد الب�شرية  .

حممد الوردا�شي/املغرب

اإن املتتبع لكل ما يكتب وين�رش حول 
التوا�صل  مواقع  يف  كورونا  جائحة 
االجتماعي، ويف اجلرائد املغربية، 
ويف  وااللكرتونية،  منها  الورقية 
اأفراد االأ�رشة فيما بينهم،  مناق�صة 
وما يتداوله العامة يف ال�صوارع حول 
هذه اجلائحة، يدفع بك باعتبارك 
ما  الت�صاوؤل:  اإىل  ب�صيطا  قارئا 
مع  املغاربة  تفاعل  ودوافع  �صبب 
اجلائحة »كورونا«؟ وهل ثمة مثيل 
التي تعّد  الدول  التفاعل لدى  لهذا 
منه؟  ت�رشرا  واالأكرث  للوباء،  بداية 
لي�صحو  اجلائحة  ننتظر  كنا  هل 
�صمرينا �صحوة متاأخرة، ثم نبحث 
داخل  مت�صظية  اإن�صانية  بقايا  عن 
نفو�صنا حتى نظهرها االآن؟ ما �رش 
والنبل  املجانية،  التربعات  هذه 
التفاوت  حمو  وحماولة  املفرط، 
الواقع  دام  ما  الوهمية  الطبقي 
يفند كل هذه الدعاوى املزعومة؟ 
ما  التربعات  جمع  من  الفائدة  ما 
فقرا  تعاين  مغربية  اأ�رش  دامت 
االأول  وجهه  اإذ  مزدوجا؛  مدقعا 
والوجه  كورونا،  وباء  يف  يتمظهر 
هذه  لدى  ح�صورا  االأكرث  الثاين 
اأو  مزمنا،  بات مر�صا  االأ�رش حتى 
�صيفا طاب له املقام بينها فاأقام، 
يتجلى وا�صحا يف الظروف املزرية 
الوباء:  وبعد  قبل  تعي�صها  التي 
بحيث  هزيلة  اجتماعية  ظروف 
تعليم  وال  اجلراح،  ت�صفي  �صحة  ال 
من  ويرفع  واالأمية،  اجلهل  يحارب 
من�صوب وعيها ووعي اأبنائها، وبكل 
كانت  االأ�رش  اإن هذه  نقول  ب�صاطة 
اأ�صكال  كل  من  حمرومة  تزال  وما 
هذه  اإىل  لت�صاف  الكرمي.  العي�ص 
االأزمات االجتماعية املزمنة اأزمٌة 
اأن  نالحظ  الأننا  جديدة؛  نف�صيٌة 
يتلقوا هذه  املغاربة مل  الكثري من 
واإمنا  عقالين،  وعي  عن  اجلائحة 
ت�صفع  التي  ال�صفعة  مبثابة  كانت 
الوعي،  عن  غائب  �صخ�ص  وجه 
لي�صتيقظ من �صباته يف هلع وجزع 
النف�صية  الهزة  وفزع مفرط. وهذه 
بعيد،  من  ولو  للمالحظ  وا�صحة 
والتي ترتجم من حيث غيابُهم عن 
بيوتهم  داخل  واختباوؤهم  ال�صوارع، 
بعلقم  مرتعًة  كاأ�صاَ  يتجرعون 
واله�صا�صة  والفقر  الوباء من جهة، 
اأ�رشا  اأق�صد  اإين  ثانية.  جهة  من 
اأحتدث  وال  كادحة،  فقرية  مغربية 
تعي�ص  التي  املي�صورة  االأ�رش  عن 
تعرف  ال  واأنانية  متوح�صة  بنمطية 
لها  �صعارا  وتتبنى  نف�صها،  اإال 
للرعاع  واملوت  يل  »البقاء  مفاده 

والهمج«.
هل كنا ننتظر كورونا لنعرف قيمة 
الأن  ال�صوؤال؛  الكتاب؟ طرحت هذا 
يطلعوننا  االأ�صخا�ص  من  الكثري 
يوم،  كل  كتاب،  يف  معلومات  على 
البيولوجية،  احلروب  ي�صت�رشف 
امل�صتجدة  اجلائحة  عن  ويتحدث 
�صيء  وهذا  خلت،  �صنوات  منذ 
نعرَف  حتى  لالأدب  م�رشف 
قيمتَُه، واأنه لي�ص بعيدا عن حياتنا 
وال�صيا�صية، واالقت�صادية،  اليومية، 
الفكرية.  والثقافية  واالجتماعية، 
بل اإنه خري و�صيلة للتعبري عن هموم 
الكون، وعما يهدده  االإن�صان داخل 
تدمريية  وحروب  حتديات  من 
االأدب  يكون  وبهذا  م�صتقبال، 
حق  يعطيه  الذي  لالإن�صان  نذيرا 
قدره، ويعرف قيمته اال�صت�رشافية 

امل�صتقبلية.
عدد  لرن�صد  اجلائحة  ننتظر  هل 
ننتظر  كاأننا  يوم؛  كل  االإ�صابات 

نتيجة اختبار يف امتحان مهم؟ اإين 
ا�صتغراب  يف  ال�صوؤال  هذا  اأطرح 
اأن  اأعتقد  يجعلني  الأنه  كبري؛ 
اأو  موجودين،  لي�صوا  املغاربة 
قلوبهم، يف  ال  باأج�صادهم  يعي�صون 
املغربية  فامل�صت�صفيات  املغرب، 
يوم،  كل  كثرية  اأرواحا  حت�صد 
الطبية  املوؤهالت  النعدام  نظرا 
جهة  من  االأطباء  وقلة  جهة،  من 
اأن  التاأكد  يريد  من  وعلى  اأخرى. 
املناطق  م�صت�صفيات  اإىل  يذهب 
املغرب،  يف  ال�رشقية  اجلنوبية 
زاكورة،  مدينة  بالذكر  واأخ�ص 
هنالك،  املر�صى  يعاين  كم  لريى 
وكم من امراأة حبلى فقدت حياتها 
الوالدة؛  �صاعة  جنينها  وحياة 
اأنهم  اأو  رخ�صة،  يف  الطبيب  الأن 
ومن  �صيء،  فعل  ي�صتطيعون  ال 
اأن  احلبلى  املراأة  على  يجب  ثم، 
تذهب ملدينة ورزازات، ومن هذه 
ما  لكن  مراك�ص...  اإىل  االأخرية 
حقا،  القلب  ويحزن  العني،  يدمي 
هو موُت املراأِة الزوؤاُم يف منت�صف 
اأن يعرف  الطريق. وعلى من يريد 
االأوبئة  اأمام  �صيء  ال  اجلائحة  اأن 
املزمنة  واالجتماعية  ال�صحية 
فليذهب  املغربي،  اجل�صد  داخل 
الدار  الكربى يف  امل�صت�صفيات  اإىل 
البي�صاء، واأخ�ص بالذكر ما ي�صمى 
عدد  عينيه  باأم  لريى  ب«مريزغو« 
واأنهر  هنالك،  واملوتى  املر�صى 
املوت  ورائحة  املتدفقة،  الدم 
واالأمثلة  كله،  املكان  تكتنف  التي 
وما  حت�صى.  وال  تعد  ال  كثرية 
هو  هنا،  تو�صيحه  اإىل  اأهدف 
اجلائحة  اعتربوا  املغاربة  اأن 
وعدد  املجتمع،  كيان  يهدد  �صيئا 
�صيئا  اعتربوه  احلايل  االإ�صابات 
اجلزع  منا  يتطلب  للغاية،  خطريا 
يف  اأت�صاءل،  لكننني  و...  والفزع 
ننتظر  كنا  هل  نف�صي،  قرارة 
اأغلبهم  املغاربة  اأن  لنعرف  الوباء 
اأو  ال�صكري  مبر�ص  اإما  مر�صى، 

امللح اأو....؟
املجانية  التربعات  جمع  ظل  ويف 
ملحاربة كورونا، والظروف املزرية 
الفقراء  يعي�صها  التي  احلالكة 
االأر�ص،  يف  املعذبون  والكادحون 
االأ�صاتذة باقتطاعات مالية  تفاجاأ 
بحيث  الهزيلة،  اأجرتهم  من  كبرية 
بني  االقتطاعات  هذه  تراوحت 
األف درهم واألفي درهم. وال �صبب 
التي  االقتطاعات  هذه  يف�رش 
اآخَر  ووباًء  مو�صوفًة،  �رشقًة  تعد 
معا  ليثقال  كورونا،  اإىل  يُ�صاف 
اأنه  علما  املغربي،  االأ�صتاذ  كاهَل 
بيته  من  ملهمته  مواكبا  يزال  ما 
ماله  من  واحلا�صوب  )االإنرتنيت 
بعد.  عن  التعليم  اأي  اخلا�ص(؛ 
املغربية  احلكومة  تكون  وبهذا 
كمن يعطيك باليد اليمنى )اأجرتك 
االقتطاعات  اأنهكتها  التي  الهزيلة 
ملدة �صنة( لي�رشق ما اأعطاك اإياه 

باليد ال�صمال.
اجلائحة  اإن  اأقول  اخلتام،  ويف 
التي  اجلديدة  القدمية/  كورونا 
�صتمر  تقعدها،  ومل  الدنيا  اأقامت 
لكن املجتمع  ال�رشيعة،  كالعا�صفة 
املغربي �صيظل يعاين اأوبئًة مزمنًة 
التعليم،  ال�صحة،  البطالة،  )الفقر، 
اإىل  الطبقي...(  التفاوت  االأمية، 
من  عليها  ومن  اأر�صه  اهلل  يرث  اأن 
فاإين  هذا،  كالمي  ورغم  االأنام. 
ولكني  ل�صوبنهاور،  نظريا  ل�صت 
اخلري  الأن  امل�صتقبل؛  يف  متفائل 
اأما  القادمة،  االأجيال  يف  �صيكون 
اأهل زماننا هذا، املا�صكون بزمام 

االأمور، فال خري يرجى منهم.

راأي

ال�سمري" و�سحوة  كورونا  "اجلائحة 

االأربعاء،  اأم�ص  العامة،  النيابة  اأعطت 
طابو  كرمي  حماكمة  جمريات  تفا�صيل 
من قبل الغرفة اجلزائية ملجل�ص ق�صاء 

اجلزائر، حيث ذكر 
مت  انه  املجل�ص  ذات  لدى  العام  النائب 
تاأ�صي�ص قرار تاأييد احلكم ال�صادر يف حق 
املتهم على »مقت�صيات ن�ص املادة 347 
اجلزائية  االجراءات  قانون  من   2 فقرة 
رف�ص  اإذا  حا�رشا  املتهم  تعترب  التي 

االإجابة«. 
لدى جمل�ص  العام  للنائب  بيان  يف  وجاء 
ن�رشته  ما  اثر  »على  اأنه  اجلزائر  ق�صاء 
تداولته  وما  االإعالم،  و�صائل  بع�ص 
االجتماعي بخ�صو�ص  التوا�صل  من�صات 
كرمي  طابو  املدعو  حماكمة  جمريات 
من قبل الغرفة اجلزائية ملجل�ص ق�صاء 
من   11 املادة  باأحكام  وعمال  اجلزائر، 
قانون االإجراءات اجلزائية، تنهي النيابة 
العامة لدى نف�ص املجل�ص الق�صائي اإىل 

مار�ص   11 بتاريخ  باأنه  العام  الراأي  علم 
2020 اأدانت حمكمة �صيدي احممد طابو 
كرمي مبا هو من�صوب اإليه من تهم وعقابا 
�صتة  منها  حب�ص  بعام  عليه  احلكم  له 
ا�صتاأنفه  الذي  احلكم  وهو  نافذة  اأ�صهر 
�صيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

احممد واملتهم«.
تو�صل  و«بعد  اأنه  امل�صدر  ذات  واأ�صاف 
النيابة العامة لدى جمل�ص ق�صاء اجلزائر 
مبلف الدعوى مت جدولة الق�صية جلل�صة 
اال�صتئنافني  يف  للنظر   2020 مار�ص   24
»بالتاريخ  اأنه  حيث  للقانون«،  طبقا 
قانون  من   344 باملادة  وعمال  املذكور 
املتهم  اإخراج  مت  اجلزائية  االإجراءات 
اإىل  واإح�صاره  العقابية  املوؤ�ص�صة  من 
اأجل  من  اجلزائر  ق�صاء  جمل�ص  مقر 

املحاكمة«.  
و«اأثناء انعقاد اجلل�صة وال�صري يف ملفات 
كانت جمدولة اأمام نف�ص الغرفة ملتهمني 

اآخرين موقوفني، مت املناداة، ي�صري بيان 
كرمي،  طابو  املتهم  على  العام،  النائب 
وبعد ا�صتجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم 
املن�صوبة اإليه، رف�ص االإجابة عن اأ�صئلة 
حماكمته  تاأجيل  طالبا  الغرفة  رئي�ص 
ال  ال�صحية  ولكون حالته  دفاعه  حل�صور 

ت�صمح بذلك«.
»للتاأكد  و  اأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
رئي�ص  اأمر  للمتهم  ال�صحية  احلالة  من 
اجلل�صة عر�ص املتهم على طبيب ق�صد 
اإىل  املعني  اقتياد  مت  وعليه  فح�صه 
املجل�ص  مبقر  الكائنة  الطبية  العيادة 
قرر  الزمن  من  �صاعة  الق�صائي«و«بعد 
املحاكمة  اإجراءات  موا�صلة  املجل�ص 
نظرا حل�صور دفاع املتهم، اإال اأن املتهم 
وحماميه مت�صكوا بطلبهم لتاأجيل الق�صية 
وهو الطلب الذي مل يحظى بالقبول من 
وجود  لعدم  اجلزائية  الغرفة  ق�صاة  قبل 
للف�صل  الق�صية  ما يربره نظرا جلاهزية 

قد  كان  واإن  املتهم  وحل�صور  جهة  من 
رف�ص االإجابة عن اأ�صئلة املجل�ص 

وكذا دفاعه من جهة اأخرى«. 
واأ�صاف امل�صدر انه » بعد اإبداء النيابة 
الغرفة  رئي�ص  اأعطى  التما�صاتها  العامة 
الكلمة ملحامي املتهم طبقا للقانون اال 
انهم رف�صوا املرافعة و مت�صكوا بطلبهم 
اأنه  البيان  اأكد  التاأجيل«كما  يف  املتمثل 
الغرفة  عن  قرار  �صدر  املداولة  »بعد 

اجلزائية ق�صى ح�صوريا 
يف  ال�صادر  احلكم  بتاأييد  وجاهيا  غري 
بتاريخ 11 مار�ص 2020 عن  املتهم  حق 
وجعل  مبدئيا  احممد  �صيدي  حمكمة 
مع  نافذة  بها  احلكم  احلب�ص  عقوبة 
ذكر  االأخري  الغرامة«ويف  على  االإبقاء 
قراره  اأ�ص�ص  »املجل�ص  اأن  العام  النائب 
على مقت�صيات ن�ص املادة 347 فقرة 2 
من قانون االإجراءات اجلزائية التي تعترب 

املتهم حا�رشا اإذا رف�ص االإجابة«. 

النيابة العامة

تفا�سيل عن جمريات حماكمة كرمي طابو 
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اح�شن خال�س   

حقال  نكت�شف  نحن  ها 
التي  احلقول  من  جديدا 
ميكن اأن تغري فيها كورونا 
ال�شائدة  الت�شورات 
تنطلق  التي  تلك  ال�شيما 
خا�شة  اإفريقيا  اأن  من 

الكرة  وجنوب 
االأر�شية عامة 
م�شدر االأوبئة 
�ض  ا مر الأ ا و
ز  متيا با
غالبا  اإذ 
حتمل  ما 
ت  ا لهجر ا
لية  ملتتا ا
اإىل ال�شمال 
ف  و خما
ى  لد

خا�ض  ب�شكل  االأوروبيني 
الفريو�شات  انتقال  من 
�شكينتهم  عليهم  فتف�شد 
وتهددهم  وطماأنينتهم 
احليوية  جماالتهم  يف 
اأحر�ض  واأنهم  ال�شيما 

النا�ض على احلياة. 
يخاف  اأن  لكن 
عودة  من  اجلزائريون 
من  اآخرين  جزائريني 
الذين  وهم  الغربة  بالد 
قدومهم  ينتظرون  كانوا 
زيارات  يف  ب�شغف 
يحملون  مبا  اأو  عائلية، 
�شلع وخدمات  من  معهم 
االأفارقة  يخاف  اأن  اأو 
اأوروبيني  تدفق  من 
اأو  للعمل  بالدهم  اإىل 
ال�شياحة خ�شية اأن ينقلوا 

اأوبئة فهذا اأمر مل  معهم 
احل�شبان،  يف  يوما  يكن 
بال  على  يخطر  مل  كما 
اإيطاليون  ي�رص  اأن  اأحد 
البقاء يف »احلب�شة«  على 
فيها  يهلك  ال  �شار  التي 
يعودوا  اأن  على  اأحد 
فيتخطفهم  بالهم  اإىل 

بهم  يهوي  اأو  كورونا 
�شيء  �شحيق.  مكان  يف 
ت�شمع  اأن  ي�شدق  ال 
التي  »احلراقة«  مبراكب 
�شواطئ  من  تتجه  كانت 
اإيطاليا  اإىل  جزائرية 
اختارت  قد  واإ�شبانيا 
يف  االإبحار  املرة  هذه 

اجتاه العودة.
ي�شري  كورونا  اأن  يبدو 
اجتاه  عك�ض  كله  بالعامل 
جذريا  ويغري  الرياح 
ن�شاأ  الذي  »الباراديغم« 
النه�شة  ع�رص  منذ 
وكر�شته  االأوروبية 
اال�شتعمارية  الظاهرة 
جمتمعات  ترثه  اأن  قبل 
ا�شتقاللها  بعد  اجلنوب 
االأنظمة  عن  ال�شيا�شي 

التقليدية،  اال�شتعمارية 
التي  املجتمعات  هذه 
الزمن  عرب  حاولت 
النظرة  من  التخل�ض 
يف  املنت�رصة  العن�رصية 
متفاوتة  بدرجات  اأوروبا 
العرب  اإىل  تنظر  والتي 
على  خا�شة  واالأفارقة 
م�شدر  اأنهم 
للجهل والفقر 
�ض  ا مر الأ ا و
للعنف  ومنبعا 
ب  ها ر الإ ا و
ناهيك عن اأنهم 
ت�شاف  اأرقام 
كاهل  على 
ت  يا د قت�شا ا
ال�شناعية  الدول 
فتثقله  الكربى 
مني  لتاأ با
والرعاية  االجتماعي 
عك�ض  على  ال�شحية، 
احلاملني  االأوروبيني 
التح�رص  اأ�شباب  جلميع 
والعي�ض الكرمي وقد كانوا 
يخ�شعون  والدتهم  منذ 
للمتابعة ال�شحية الدقيقة 
ولتطعيمات منتظمة �شد 

جميع االأمرا�ض.
املواقف  هذه  مثل  ولعل 
املتعالية هي التي �شكنت 
اأذهان بع�ض من عاد من 
بالدهم  اإىل  اجلزائريني 
يرف�شون  وجعلتهم 
االمتثال لقرارات احلجر 
فر  وبع�شهم  ال�شحي 
اأو  كورونا  اأن  منه  ظنا 
اإىل  ال ميلك  كورونا  غري 
ج�شمه �شبيال. اليوم وقد 

االأبي�ض  اخليط  تبني 
انق�شاء  بعد  واالأ�شود 
الفريو�ض  احت�شان  مدة 
فرحة  حّول  كورونا  اأن 
الأهاليهم  مغرتبني  زيارة 
وزو  تيزي  يف  ماأمت  اإىل 
يكون  وقد  والطارف 
يف  حدث  قد  ذاته  االأمر 

مناطق اأخرى.
لقد اأخذ انت�شار الفريو�ض 
رهيبا  ت�شاعديا  منحى 
عن  فعزلها  اأوروبا  يف 
الرئي�ض  وكان  العامل 
قرر  من  اأول  االأمريكي 
الرحالت  جميع  تعليق 
املنطلقة اإىل اأمريكا من 
االأوروبي،  االحتاد  بلدان 
قبل اأن ينادي الراأي العام 
ح�رصة  وكله  اجلزائري، 
حركة  اإيقاف  اإىل  واأمل، 

االأفراد  تنقل 
اجلزائر  اإىل 
من  ال�شيما 
ومن  اأوروبا 
ن�شا  فر
ا  يد حتد
مل  والتي 
مب�رصة  تعد 
ت  ا خلري با
ا  ر م�شد و

للم�شاعدات 
للبلدان  االإن�شانية 
اأنهكها  التي  االإفريقية 
واملجاعة  اجلفاف 
امل�شتع�شية  واالأمرا�ض 

بل �شار املقام فيها لي�ض 
عنوان  بل  بطولة  عنوان 

وثبات  �شرب 
على ال�شدائد.
الهجرات  منذ 
عية  جلما ا
اإىل  االأوىل 
مع  اأوروبا 
القرن  بداية 
�شي  ملا ا
حتى  اأو 
مل  قبله، 

التاريخية  ال�شلة  تنقطع 
بني  واالجتماعية 
املغرتبني  اجلزائريني 
العائلية  وبني امتداداتهم 
والوطنية  واالجتماعية 
اأجدادهم،  اأر�ض  على 
دورها  ال�شلة  لهذه  وكان 
تاريخ  جمرى  يف  الهام 

فقد  احلديث  اجلزائر 
كانت فرن�شا مهد احلركة 
اال�شتقاللية  الوطنية 
�شمال  جنم  خالل  من 

العمل  ظل  كما  اإفريقيا 
االآالف  فيها م�شدر رزق 

الذين  اجلزائريني  من 
ا�شطرهم �شظف العي�ض 
يف  للعمل  الهجرة  اإىل 
االأوروبية  املعامل 
اأن  قبل  اأ�رصهم  واإعالة 
الزمن  مرور  مع  يت�شكل 
ن�شيج  االأجيال  وتوايل 
اجلالية  من  كبري  ب�رصي 
التي  اجلزائرية 
اختارت االإبقاء 
الرابطة  على 
حيث  الوطنية 
ت�شنع  �شارت 
يف  اأفراحنا 
ميدان كرة القدم 
مع  مب�شاركتها 
الوطني  املنتخب 
املناف�شات  يف 
والعاملية  القارية 
كانت  قبل  ومن 
يف  ممثليها  تنتخب 
اجلزائري  الربملان 
االنتخابات  يف  وت�شوت 
جانب  اإىل  الوطنية 

كانت  كما  اجلزائريني، 
 22 حراك  يف  م�شاركتها 
ير  ا فرب
ية  قو

بحيث 
جهت  و
اإىل  ر�شائل 
عة  ملجمو ا
لية  و لد ا
بينت  و
م  لتحا ا
يني  ئر ا جلز ا
ق�شايا  مع  اأوروبا  يف 
وطنهم ووقوفهم معه يف 

ال�رصاء وال�رصاء.
اللعني  كورونا  دخل  لقد 
ال�شيطان،  مثل  وحاول، 
اأن يف�شد للود ق�شيته بني 
فيق�شمهم  اجلزائريني 
البالد  جزائريي  اإىل 
بل  ال�شتات  وجزائريي 
ينظر  الغازي  هذا  جعل 
اأوروبا  من  القادمني  اإىل 
والريبة  ال�شك  بنظرة 
تكنولوجيات  تطور  ولوال 
واالت�شال  االإعالم 
من  مكنت  التي  احلديثة 
التوا�شل العائلي واملهني 
املراأ  لفر  واالجتماعي 
من اأخيه و�شاحبته وبنيه 
توؤويه،  التي  وع�شريته 
بعد اأن اأق�شم هذا الغازي 
اللعني اأن ال ميوت اإال بعد 
ولو  الب�رص  بني  يباعد  اأن 
العدو  هو  اإنه  حني.  اإىل 

فاحذروه.

كورونا واملفر القاتل 
ذكر تقرير ن�شرته جلنة متابعة تطور انت�شار فريو�س كورونا يف اجلزائر اأن من بني حاالت الوفاة �شيخا جتاوز ال�شبعني كان قد عرب اإليه 
الفريو�س من ابنته املغرتبة التي انتقلت اإليه  فرن�شا ليقلب هذا احلدث راأ�شا على عقب ال�شورة الذهنية املاألوفة عن عالقة اجلزائريني 

املنت�شرين يف كافة بقاع العامل بامتداداتهم العائلية يف اجلزائر، اإذ مل يكن اأحدنا ليت�شور اأن تتحول هذا االمتداد اإىل حالة درامية كتلك التي 
حدثت، وهي حالة نادرة اإن مل تكن االأوىل من نوعها اأن ياأتي االأذى من حيث مل يكن اجلميع يظن اإال خريا.

يبدو اأن كورونا ي�شري بالعامل 
كله عك�س اجتاه الرياح ويغري 
جذريا »الباراديغم« الذي ن�شاأ 
منذ ع�شر النه�شة االأوروبية 

وكر�شته الظاهرة اال�شتعمارية 
قبل اأن ترثه جمتمعات اجلنوب 

بعد ا�شتقاللها

لعل مثل هذه املواقف املتعالية هي 
التي �شكنت اأذهان بع�س من عاد من 

اجلزائريني اإىل بالدهم وجعلتهم 
يرف�شون االمتثال لقرارات احلجر 

ال�شحي وبع�شهم فر ظنا منه اأن 
كورونا اأو غري كورونا ال ميلك اإىل 

ج�شمه �شبيال

لقد دخل كورونا اللعني وحاول، 
مثل ال�شيطان، اأن يف�شد للود 

ق�شيته بني اجلزائريني فيق�شمهم 
اإىل جزائريي البالد وجزائريي 

ال�شتات بل جعل هذا الغازي ينظر 
اإىل القادمني من اأوروبا بنظرة 

ال�شك والريبة

امل�شافرون من اأوروبا 

24 �ساعة
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اإن فك �شيفرة )الواقعة امللتب�شة( اأو )احلدث املتهم( ، ال تكون اإال مبحاكمته من خالل حل َمعاِقده ، و فك َمغالقه ، بوا�شطة منهجية ترتكز 
وت�شتعني يف الغالب باملفاهيم )االآلة( ، لبحث التعالق بينها وبني الوقائع املا�شية ، ال�شتبيان الرتابط الوظيفي بينها ، و اأول هذه املفاهيم التي 

ن�شتدعيها هو مفهوم التاريخانية يف معناها الب�شيط باعتبارها التف�شري التاريخي لوقائع ما�شية باعتبارها حا�شرة و مف�شرة للتاريخ احلايل .

حماكمة فريو�س كورونا

بني تطبيقات الدهرانية والأدلة 
نع ... التاريخانية كورنا فريو�س ُم�سَّ

الوليد فرج

بعيدا عن ت�أثيل امل�صطلح 
 ، املعنى  يقت�صيه  مب�  اإال 
نبحث يف بع�ض االأحداث 
كورون�  لفريو�ض  ال�ص�بقة 
قرائن  على  نقف  قد 
ك�لفريو�ض  اته�مه 
ُمهنَد�ض خمربي� و م�صّنع 
معملي� ك�صالح بيولوجي ، 
اإىل  الع�مل  بدخول  يوحي 
موجة جديدة من احلروب 
التي  الن�عمة  اله�دئة 
تطورات  عدة  فر�صته� 
 ، راأ�صه�  على  ت�أتي  قد   ،
التكلفة امل�دية و املعنوية 
العظمى  ف�لقوى   ، للدم 
التدخل  تتهيب  �ص�رت 
الك�مل املب��رش بجيو�صه� 
املر�صود  ل�صخ�مة 
احلروب  مليزانية  امل�دي 
عن  ن�هيك   ، التقليدية 

امليدانية  تطوراته� 
التي  مرتقبة  الغري 
تك�ليف�  تفر�ض  قد 
الغ�لب  يف   ، اإ�ص�فية 
بعملي�ت  تالفيه�  يتم 
و�ص�ئل  و  حمرمة 
ك��صتعم�ل  قذرة 
حمظوره  اأ�صلحة 
اأن  ورغم   . دولي� 

ال  الغ�لب  يف  الفعل  ردود 
واالحراج  ال�صجب  تتعدى 
الداخلي  ال�صغط  يبقى  ؛ 
الراف�ض  للمجتمع  
ال  حلرب  اأبن�ئه  الإر�ص�ل 
فيه�  لهم  جمل  وال  ن�قة 
و�صح�ي�ه�  مبيدانه�   ،

البعيدين عنهم .

التقليدية  احلرب  ولعل 
اأكرب  �ص�رت  املدمرة 
قبل  لف�عله�  تهديدا 
التطور  فمع   ، �صح�ي�ه 
م�صتوى  على  احل��صل 
مف�هيم  بربوز  املعنى 
على  �صيطرت  جديدة 
الكوين  التداويل  مي�دين 
املت�صم ب�ل�رشعة اخل�رقة 
ادت  الف�ئقة  ال�صيولة  و 
ثوابت  عدة  تغيري  اىل 
راأ�صه�  مف�هيمزعلى  و 
ك�ن  اأن  فبعد   ، ال�صوق 
اأو  املك�ن  ذلك  ال�صوق 
الذي  اجلغرايف  احليز 
يلتقي فيه العر�ض و الطلب 
و تتداول فيه ال�صلع ب�صتى 
انواعه� ، �رشن� اليوم اأم�م 
�صوق هو نقطة افرتا�صية 
دون  �صيرباين  ع�مل  داخل 
 ، جغرافية  اإحداثي�ت 
ا�صفريي   ، خوارقه  بكل 

ب�لغفلة  يوؤمن  ال  متجدد 
م�  جت�ه  جعلن�  مم�   ،
الع�ملي  ب�ملواطن  ي�صمى 
فقد   . )الكو�صموبوليتي( 
منطقة  �ص�روخ�  يق�صف 
فيقتل مئ�ت زب�ئن مر�صله 
. وقد يكون زابونك داخل 

بيت عدوك .

مع هذا التعومل الذي طغى 
على جل من�حي احلي�ة و 
مت�صي� مع افرازته نرتقب 
دوي  دون  �ص�متة  حروب� 
ال�صح�ي�  نحيب  يعكر 

املدمر  املك�ن  يكون    ،
تقي  و   ، فيه� دون حط�م 
املن�زع  تهمة  ُمقرِتفه� 
عنه  تدراأ  و   ، الف��صية 

امل�صوؤولية اجلن�ئية .

جتذبات و حتر�شات 
حتت اأنظار الكبار :

بداية ع�م 2019 اجتمعت 
كل من ايط�لي� و ا�رشائيل 
و م�رش و اليون�ن و قرب�ض 
 ، فل�صطني  و  االأردن  و 
معلنني ميالد ك�رتل جديد 
للغ�ز اأطلقوا عليه 
منتدى   : ا�صم 
املتو�صط  غ�ز 
تركي�  م�صتثنني   .
دفع  مم�   ، منه 
واالخرية للتحرك 
تر�صيم  معلنة 
 ، البحرية  احلدود 
ولّد  مم�  ليبي�  مع 
ردود فعل غ��صبة لكل من 
وقرب�ض  م�رش  و  اليون�ن 
الغ��صبني �ص�بق� من تركي� 

. فم�صل�صالت الت�صعيد 
بعد  تتوقف  مل  بينهم 
 120 كنز  اكت�ص�ف 
مكعبة  قدم  تريليون 
الطبيعي  الغ�ز  من 
موزعة يف بطن �رشق 
فم�رش   . املتو�صط 
يف  الت�صعيد  و�صل 

تريموتره� اىل املن�ورات 
اطلقت  حيث  البحرية 
طراز  من  �ص�روخ� 
"ه�ربون" امل�ص�د لل�صفن 
يف  غوا�صة  منت  على  من 
البحر املتو�صط، كر�ص�لة 
ا�صتعرا�ض للقوة، توجهه�  
ق�م  واليون�ن   . اأنقرة  اإىل 
بطرد ال�صفري الليبي ، بعد 

ليبي�  بني  التف�هم  مذكرة 
احلدود  لرت�صيم  تركي�  و 
البحرية ، حيث تتيح هذه 
بحقوق  لرتكي�  املذكرة 
البحر  �رشق  وا�صعة 
الوقت  يف  املتو�صط 
اليون�ن  به�  تط�لب  الذي 
رف�صت  بدوره�  وتركي�   .
احلدود  تر�صيم  �ص�بق� 
قرب�ض  و  ا�رشائيل  بني 
 ، قرب�ض  و  م�رش  وبني 
ب�إر�ص�ل  ا�صتفزازه�  ليبلغ 
مرفوقة  تنقيب  �صيفنة 
ب�صفن حربية للحم�ية . و 
اإ�رشائيل قد دخلت  ك�نت 
بواكريه  منذ  ال�رشاع  يف 
لبن�ن  لتنقيب  برف�صه� 

ي�صمى  فيم�  الغ�ز  عن 
تدعي  التي   )9 )البلوك 
االقليمية،  مي�هه�  يف  انه 
احلدود  تر�صيم  راف�صة 
قرب�ض  و  ا�رشائيل  بني 

اي�ص� .

التمدد الهادئ للنمل 
االأ�شفر :

منذ مطلع ع�م 1993 و بعد 
الطفرة ال�صن�عية الكبرية 
التي �صهده� ال�صني ، بلغ 
نفط  من  ورادته�  حجم 
 %51 االو�صط  ال�رشق 
ت�صتورده  م�  اجم�يل  من 
االقت�ص�د  حجم  لي�صل   ،
تريليون   1.2 ال�صيني 
اىل  و   ،  2000 ع�م  دوالر 
 2010 ع�م  تريليون   6.1
تريليون   12.3 اىل  لي�صل 
ادى  مم�   2019 ع�م 
ا�صتهالكه  ت�ص�عف  اىل 
للط�قة اطرادا مب� ينتجه ، 
مم� ادى اىل تطور التب�دل 
الع�مل  وبني  بينه  التج�ري 

العربي بحجم كبري جدا ، 
ث�ين  بذلك  ال�صني  لت�صبح 
مع  جت�ري  �رشيك  اكرب 
االحت�د  دول  بعد  العرب 
يك�صف  مم�   . االوروبي 
عن التو�صع الرزين لل�صني 
العربي  الع�مل  داخل 
ترتكز  ه�دئة  ب�صي��صة 
بني  العالق�ت  تنويع  على 

و  ا�صتثم�رية  و  اقت�ص�دية 
تواجد  خالل  من  ثق�فية 
يف  كونف�صيو�ض  مع�هد 
اجل�مع�ت  من  الكثري 
العربية ، ومب�ص�ريع حيوية 
�صيم�  ال  كربى  ا�صتثم�رية 
يف البنى التحية والتى قد 
يكفي مبلغ 11 ملي�ر دوالر 
�صلطنة  يف  امل�صتثمرة 
تعهد  . مع  عم�ن وحده� 
 23 مبلغ  ب�صخ  ال�صني 
�صكل  يف  دوالر  ملي�ر 
املنطقة  لدول  قرو�ض 
م�رشوع  ي�صمى  م�  �صمن 

طريق احلرير .
هذا امللمح االويل ل�صورة 
�صي��ص�ت ال�صني املتمددة 
تهديدا  �ص�رت  التي   ،
الغرب  مل�ص�لح  حقيقي� 
ك�ن  التي  املنطقة  داخل 
الدعم  يتعدى  ال  دوره� 
التحرر  حلرك�ت  املعنوي 
الت�ريخ  له�  يحفظ  كم�   ،
دعمه� و ت�أييده� للق�صية 

الفل�صطينية.
الو�صف  هذا  يكون  قد 
ملتحركني  الع�م  
كنز  و  )ال�صني  حموريني 
داخل  املتو�صط(  �رشق 
ب�أزم�ته  الدويل  املجتمع 
املتعددة و املتنوعة هم� 
الإع�دة  االأ�ص��ض  املحفز 
تفعيل مف�هيم تتطرف يف 
بن�ء االرتب�ط�ت العالئقية 
بني  الوظيفية 
القوى  اأقط�ب 
اىل  تدفع  قد 
ترتيب  اإع�دة 
ب�أدوات  و  الع�مل 
تتوافق م�صتجدات 
ال�ص�حة من ف�علني 
�ص�ئل  و  مي�دين  و 
الدهرانية  تكون   ، تداول 
القبيح  بوجه�  )الدني�نية( 
ب�إخراج احلي�ة  املتمظهر 
االخالق  جم�ل  من  كلي� 
اإال  ذلك  يكون  ولن   ،
م�صدره�  عن  ب�ملروق 
االأول وهو الدين . لندخل 
التيه  و  ال�رشود  ع�رش  يف 

االإن�ص�ين .

قد يكون هذا الو�شف العام  ملتحركني حموريني 
)ال�شني و كنز �شرق املتو�شط( داخل املجتمع الدويل 

باأزماته املتعددة و املتنوعة هما املحفز االأ�شا�س 
الإعادة تفعيل مفاهيم تتطرف يف بناء االرتباطات 

العالئقية الوظيفية بني اأقطاب القوى

بعيدا عن تاأثيل امل�شطلح اإال مبا يقت�شيه املعنى 
، نبحث يف بع�س االأحداث ال�شابقة لفريو�س 

كورونا قد نقف على قرائن اتهامه كالفريو�س 
ُمهنَد�س خمربيا و م�شّنع معمليا ك�شالح بيولوجي
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�شالح عو�س

اإننا نعي�ش واحدة من منعطفات 
لذلك  اخلطورة،  بالغة  التاريخ 
ما�ضية  �ضنن  اإنها  ن�ضتدعيه.. 
بكامل  وهم  ينهارون  الطغاة  يف 
القوة  لأن  وعتادهم،  قدرتهم 
اأخرى  دائرة  يف  تكمن  احلقيقية 
ال�ضحيح،  بالتقييم  عالقة  لها 
القوة  اأما  املح�ضوب،  والفعل 
-كما  بليد  حيوان  فهي  الغا�ضمة 
هنا  ومن  فرانزفانون-  يقول 
ال�ضابقة  الإمرباطوريات  �ضقطت 

واحلديثة جميعا.. 
كورونا كما كل هزة عاملية كبرية 
�ضتدفع اىل تغيري يف اخلرائط و 
ا�ضتبدال يف القوى العاملية.. اأين 

�ضتكون ال�ضني؟ ويف اأي حالة 
الأوربي؟  الحتاد  �ضيكون 
من  تخرج  كيف  واإيران 
الوليات  ووحدة  البالء؟   
اأي  واقت�ضادها  الأمريكية 
العرب  ونحن  لها؟  م�ضري 
نحاول  دورنا؟  ن�ضرتد  هل 
اإرها�ضات  ر�ضد  هنا 
التغيري، ونوامي�ش حركته 

يف هذا احليز املمكن.

كورونا واحلقيقة:

عجز  كورونا  جائحة  ك�ضفت   
القيام  عن  العاملي  النظام 
اجلائحة  وك�ضفت  بواجبه، 
الدول  ت�ضري  التي  عبثية املناهج 
لتقارير  فبمراجعة  العظمى.. 
من  كثري  قدمت  �ضابقة  طبية 
يف  ل�ضيما  العلمية  املختربات 
اأمريكا ت�ضورا وا�ضحا عن طبيعة 
تقارير  حذرت  كما  الفريو�ش 
اأمنية بهذا اخل�ضو�ش قد رفعت 
اإىل البيت الأبي�ش ومل يكرتث بها 
بحجة اإن ال�ضعي املبكر للت�ضدي 
اخلزينة  �ضيكلف  للفريو�ش 
الدولرات، ويف حني يتم  ماليني 
مليار  وخم�ضمائة  تريليون  ر�ضد 
 ..35 اأف  طائرة  لتطوير  دولر 
يكفي  العاملي  امل�ضتوى  وعلى 
النظر اىل رقم 4٬534٬186٬295 
دولر النفقات الع�ضكرية من قبل 
احلكومات يف العامل اليوم- وقت 
لنتاأكد  القراءة-  على  احل�ضول 
و�ضلمهم  املواطنني  �ضحة  اأن 
ميكن  ما  اآخر  هو  الجتماعي 
هي  فالأولوية  فيه..  التفكري 
يف  املتحكمة  اجلهات  م�ضالح 
هنا  ويكفينا   ، العاملي  القت�ضاد 

 «  841٬755٬535« اأرقام..  ذكر 
هذا عدد الذين يعانون من �ضوء 
التغذية يف العامل يف هذه اللحظة، 
اليوم  جوعا  املتوفني  عدد  اأما 
اإ�ضافة  وميكن  اأن�ضانا   28٬044
قدرة  بال  ملر�ضى  اأخرى  اأرقام 
اأرقام  هذه  الدواء..  �رشاء  على 
اإنها  حني  يف  الأنظمة  تهم  ل 
متالأ الدنيا �ضجيجا عن خطورة 
كورونا لأن كورونا اأغلق امل�ضانع 
هو  وهذا  املال  راأ�ش  و�رشب 
الإن�ضان..  ولي�ش  لديهم  املهم 
انهمكت  فلقد  العربية  دولنا  اأما 
والإنفاق  الأ�ضلحة  �رشاء  يف 
خزائنها  وتفريغ  ال�ضتهالكي 
لنعي�ش العجز الكبري يف مواجهة 

الوباء الفتاك.
 ورفعت جائحة كرونا الغطاء عن 

كارثة تدمري البيئة وتلويث املناخ 
البيئة  علماء  �رشخ  فلطاملا 
ب�رشورة تر�ضيد ا�ضتخدام الطاقة 
يف الثورة ال�ضناعية حيث انبعاث 
ما  وهذا  الكربون،  اأك�ضيد  ثاين 
�ضنع الحتبا�ش احلراري فحدث 
درجة  لرتتفع  اجلليد  ذوبان 
البحار مت�ضببة يف قتل احليوانات 
من  الربوتني  م�ضدر  البحرية 
وقد  اإن�ضان،  ملليار  ال�ضمك 
تابعة  �ضناعية  اأقمار  ر�ضدت 
الف�ضاء  ووكالة  »نا�ضا«  لوكالة 
الأوروبية بعد اأ�ضابيع من انطالق 
م�ضتويات  تراجع  كورونا  جائحة 
ال�ضني،  يف  الكربون  اأك�ضيد  ثاين 
ملوثات  اأهم  اأحد  يعترب  الذي 
الهواء، وجاء هذا الرتاجع ب�ضبب 
ال�رشكات  من  العديد  اإغالق 

وامل�ضانع وتوقف ال�ضيارات. 
منهج  عوار  كورونا  ك�ضف  لقد    
ت�ضيري احلياة املعادي لالن�ضجام 
»كرنفال  اخت�ضار  فبعد  الكوين 
قنوات  مياه  عادت  البندقية«، 
غياب  مع  �ضفائها  اإىل  البندقية 
ال�ضفن ال�ضياحية و توقف الزوارق 
جتوب  كانت  التي  ال�رشيعة 
ال�ضاطئية  والبحرية  القنوات 

الطينية  الروا�ضب  مثرية  مببالغة 
ا�ضتحدث  الفي�ضبوك،  وعرب   ..
بعنوان  �ضفحة  املواطنون 
يتبادلون  النظيفة«  »البندقية 
عربها �ضور طيور اأو �ضمكة ت�ضبح 
بهناء وهو اأمر ما كان ممكنا قبل 
العكرة..  ب�ضبب املياه  قليلة  اأيام 
تنف�ش  اىل  الطبيعة  عادت  لقد 
مبجرد  والن�ضجام  النقي  الهواء 

توقف ال�ضتغالل الب�ضع لها.
كورونا واأمريكا:

املنظومة  كورونا  ف�ضح  لقد 
ال�ضحية الأمريكية واأظهر �ضعفها 
لت�ضتغيث   دفعها  الذي  الأمر 
وعلى  ال�ضهيوين،  والكيان  برتكيا 
كورونا  فاإن  الإقت�ضادي  ال�ضعيد 
الإعالمية  الدعايات  عّرى 

»نا�ضيونال  مبجلة  تقرير  وجاء 
اأيام  قبل  الأمريكية  اإنرت�ضت« 
قد  املتحدة  الوليات  اإن  ليقول: 
تدفع  اقت�ضادية،  عا�ضفة  تواجه 
الركود،  من  حالة  اإىل  بالبالد 
خماطر  اإىل  البالد  و�ضتتعر�ش 
بكثري..  اأ�ضواأ  البعيد  على املدى 
»دانييل  التقرير  كاتب  ورجح 
ال�ضطراب  ديفي�ش«:�ضيكون 
الجتماعي الذي ميكن اأن يت�ضبب 
ملاليني  القريب  املدى  على 
و�ضديًدا«  خطريا  الأمريكيني؛ 
وحدة  بانهيار  هذا  �ضيكون  فهل 
الوليات.. كما توقع باحثون من 
اأن  الأ�ضرتالية  الوطنية  اجلامعة 
اخلطر حمدق باأمريكا يف درا�ضة 
اإىل  تطرقت  اأيام  قبل  �ضدرت 
الناحيتني  من  املحتملة  التكلفة 

الب�رشية واملالية.
لي�ش  كورونا  فريو�ش  تف�ضي  اإن 
فهناك  الوحيدة،  الأزمة  هو 
الرئي�ضية  التهديدات  من  الكثري 
الأ�ضهم  خ�ضائر  منها  املرافقة، 
الكبري  والنخفا�ش  الأمريكية، 
الأمر  النفط..  اأ�ضعار  يف 
نك�ضات  عن  �ضي�ضفر  الذي 
الأمريكي  لالقت�ضاد  اإ�ضافية 

ويرى  اأ�ضال..  بالديون  املثقل 
النتائج  ان  دوليون  اقت�ضاديون 
املتحدة  بالوليات  �ضتلحق  التي 
الإنفاق  واإن  جراء ذلك مدمرة.. 
امليزانية  وعجز  الديون  على 
ميكن اأن يرتفعا اإىل م�ضتويات ل 
الديون  �ضداد  وان  ميكن حتّملها 
ي�ضاوي ميزانية  اأن   وحده ميكن 

وزارة الدفاع بالكامل
تظهر البيانات الأمريكية املالية 
توىل  عندما  اأمريكا  ديون  اإن 
كانت  الرئا�ضة  من�ضب  اأوباما 
وو�ضلت  دولر،  تريليون  ع�رشة 
اإىل ع�رشين عندما غادره، بينما 
 23 حاليا  العام  الدين  ن�ضبة  تبلغ 
بذلك  لت�ضكل  دولر،  تريليون 
املحلي  الناجت  اإىل  ن�ضبة   %107
م�ضاألة  ظلت  وقد  الإجمايل.. 
موؤجلة  الديون  ت�ضديد 
بتهرب ال�ضا�ضة الأمريكان 

من مواجهتها.

كورونا واأوربا:

باأن  التاأكيد  من  لبد 
يف  الإيطالية  الإجراءات 
التعامل مع فريو�ش كورونا 
ومتخبطة  متاأخرة  كانت 
بظالله  األقى  الذي  الأمر 
على �ضري املواجهة للوباء لت�ضل 
وزرائها  رئي�ش  قال  كما  ايطاليا 
احلرب  بعد  اأزمة  اأخطر  اىل 
العاملية الثانية، وقد قدر رئي�ش 
اليطاليني  ال�ضناعيني  احتاد 
بالده  يف  الإنتاج  قطاع  خ�ضارة 

ملائة مليار يورو �ضهرًيا. 
ويف هذه احلرب اأعرب امل�ضئولون 
البالغ  ا�ضتيائهم  عن  اليطاليون 
املتفرج  الأوربي  املوقف  من 
التي  ال�ضني  مبوقف  ورحبوا 
على  امل�ضاعدة  بتقدمي  بادرت 
واملعدات،  اخلربة  �ضعيد 
وكتلخي�ش للموقف تبدو دقيقة 
»باتريك  الدكتور  كلمات  جدا 
ع�ضو  وهو   ، فانكرونكل�ضفني« 
ال�ضيوخ  جمل�ش  يف  �ضابق 
البلدان  البلجيكي:«العديد من 
لديها  واأملانيا  بلجيكا  مثل 
مع  ميكننا  ».«األ  زائدة  �ضعة 
جزء  ا�ضتخدام  اأخرى  دول 
امل�ضت�ضفيات  قدرات  من 

الآخرين؟«..  الأوروبيني  لإنقاذ 
وخل�ش اإىل: »اأننا يف حالة حرب 
وهناك حاجة �رشورية للت�ضامن 
الأوروبي، ماذا ننتظر بينما ميوت 

الأوروبيون والإيطاليون ؟”..
ال�ضخم  املايل  الإنفاق  ان حجم 
يف  الأوربية  الدول  ت�ضخه  الذي 
كورونا وحجم  تداعيات  مواجهة 
توقف  عن  الناجتة  اخل�ضائر 
وت�ضخم  وامل�ضانع  ال�رشكات 
الركود  ان  بو�ضوح  يعني  البطالة 
الطبيعية،  النتيجة  هما  والعجز 
�ضيكون  كيف  املنظور  غري  ومن 
اأ�ضهر  بعد  الأوربية  الدولة  ماآل 

من النزف املايل الرهيب.
هناك  باأن  الأوربيون  اأح�ش 
بيرت  اأ�ضار  كما  عليهم  موؤامرة 
املمثل  با�ضم  املتحدث  �ضتانو 
وال�ضيا�ضة  لالأمن  الأعلى 
اأن  اإىل  الأوربية:  اخلارجية 
احلرب على وباء كورونا ترافقها 

يف  تتمثل  جيو�ضيا�ضية  حرب 
مل  اأطراف،  تقودها  حمالت 
نتائج  ان  فاخلوف  ي�ضمها.. 
باإ�ضقاط  تكتفي  لن  كورونا 
اإنها  بل  اأوروبا  اقت�ضاديات 
لتن�ضاأ  تذهب مبربرات الحتاد.. 
دولية  حتالفات  من  تفاعالت 
وعالقات بني الدول على اأنقا�ش 
بداأت  ولقد  الأوربي..  الحتاد 
العالقات مع ال�ضني تاأخذ منحى 

ت�ضاعدي.

كورونا والعرب: 

العربية  الدول  اأن  الوا�ضح  من 
غري  بتباطوؤ  الوباء  مع  تعاملت 
اإجراءات  اتخاذ  يف  مفهوم 
الدول  �ضمة  اأ�ضبح  قد  الوقاية 
اأزمة  ظل  يف  هذا  واملجتمعات، 
الكاتب  راأى  اخلانقة..  النفط 
بلومربغ،  �ضحيفة  يف  الأمريكي 
تواجه  قد  فيكلينغ:  ديفيد 
ال�ضعودية وجاراتها يف امل�ضتقبل 
خطرية  مالية  م�ضاكل  القريب، 
للحكومة  املالية  فالأ�ضول 
البنك  واحتياطيات  ال�ضعودية، 
الذهب  من  ال�ضعودي  املركزي 
الرثوة  زائدا �ضناديق  والعمالت، 

الناجت  من   %50 بلغت  ال�ضيادية 
عام  حتى  الإجمايل  القومي 
اإىل  الآن  انخف�ضت  واأنها    2018
اأنه:  اإىل  الكاتب  ولفت   ،%0٬1
 20 النفط  برميل  �ضعر  مع   «
الأ�ضول  هذه  �ضتنفد  دولرا، 
خزينة  و�ضتكون  اأ�رشع،  ب�ضكل 
عام  بحلول  خاوية  البلدان  هذه 
التخلي  اإىل  و�ضت�ضطر   ..»2027
عن �ضعر ال�رشف الثابت للدولر، 
والذي دعم جتارة النفط العاملية 
جليل باأكمله.. ولعل هذا ما اأراد 
بن  �ضلمان  امللك  يقوله  اأن 
املقت�ضبة  كلمته  يف  عبدالعزيز 

قبل اأ�ضبوع.
وباء  عن  حديث  ل  الآن  حتى 
وغري  العربي  امل�رشق  دول  يف 
درجة  الدقة  وجه  على  معروف 
يهدد  الذي  الفريو�ش  انت�ضار 
لأنه  ومرافقها  الدولة  بعمق 
�ضيتحرك يف دول مفل�ضة وديونها 

مرتاكمة وغري م�ضتعدة ملواجهة 
و�ضورية  والعراق  فلبنان  الوباء.. 
وم�رش والأردن وليبيا واإيران دول 
مما  املواجهة  على  لها  قدرة  ل 
ومعه  العربي  امل�رشق  اأن  يعني 
وباء  اأزمة  من  �ضيخرجون  اإيران 

الكورونا ب�ضكل خمتلف. 
ا�ضطراب  ال�ضهيوين  الكيان  ويف 
رهيب وذعر وجودي حيث اأ�ضبح 
ويتم  املوقف  �ضيد  الرهاب 
ومع  عديدة  لأغرا�ش  ا�ضتغالله 
تزايد انت�ضار الوباء تعلو الأ�ضوات 
مظلم..اعترب  مب�ضتقبل  مهددة 
الأمن  اأبحاث  »معهد  رئي�ش 
اأبيب،  تل  جامعة  يف  القومي« 
ال�ضتخبارات  �ضعبة  ورئي�ش 
الأ�ضبق:  الإ�رشائيلية  الع�ضكرية 
الأكرث  هي  كورونا  �ضد  »احلرب 
منذ  لإ�رشائيل  بالن�ضبة  م�ضريية 

حرب يوم الغفران )عام 1973(. 
العميق  اخللل  اإىل  يدلني  واأ�ضار 
ال�ضهيونية:  الأمنية  العقيدة  يف 
الإ�رشائيلي  الأمني  »املفهوم 
يتحدث عن حرب ق�ضرية وح�ضم 
يف  كذلك  الو�ضع  ولي�ش  وا�ضح. 
زمنا  حتتاج  التي  احلرب  هذه 
م�ضمون.  غري  وح�ضم  طويال 

على  مطلعا  لي�ش  واجلمهور 
وهذا  لها،  الأ�ضا�ضية  الفر�ضيات 
النهيارات  ظل  يف  خطاأ«.. 
احلا�ضلة يف اإمرباطوريات املال 
الكيان  م�ضري  يبدو  العاملي 
ال�ضهيوين على كف كورونا..فيما 
يبلي الفل�ضطينيون بالء رائعا يف 

املواجهة.

اأوربا والعرب: 

و�ضعها  اإىل  و�ضلت  اأوربا  لعل 
برلني  انهار جدار  الأمثل عندما 
فاجتهت  الباردة  احلرب  وانتهت 
جديدة  �ضيا�ضية  �ضياغة  اىل 
بت�ضكيل الحتاد الأوربي كقطبية 
الأمريكية  للقطبية  ند  حمتملة 
عملت  الأمريكية  الإدارة  اأن  اإل 
الطموح  هذا  اإف�ضال  على  دوما 
من  اأوربا  وحرمان  الأوربي 
على  اإ�ضرتاتيجية  بادوار  القيام 
التنافر  وبلغ  العاملي..  امل�رشح 

حول  الأخرية  الفرتة  يف  اأوجه 
فلقد  ولذا  الأطل�ضي    احللف 
ترتفع  الأوربية  الأ�ضوات  بداأت 
ال�ضرتاتيجيات  تعديل  ب�رشورة 
الوطن  جتاه  املواقف  وتغيري 
الإ�ضالمي  والعامل  العربي 
ولبنان  والعراق  فل�ضطني  يف 
تلك  مهمة  اإ�ضارة  ولعلها  واإيران 
�ضتوكر«  »روبري  اأكدها  التي 
)فلوار(  جملة  حترير  رئي�ش 
واأحد  ال�ضهرية  البلجيكية 
الجتماعية  النظريات  اأ�ضحاب 
العامل  ان  والتاريخية  وال�ضيا�ضية 
والحتاد  الإ�ضالمي  ـ  العربي 
التحاور  على  مرغمان  الأوروبي 
والتاريخ  القرب اجلغرايف  ب�ضبب 
امل�ضرتك و يجب اأن ل نعتقد بان 
منذورة  الف�ضائني  هذين  �ضعوب 
للمواجهة احلتمية طويلة الأمد.. 
التوجه اليوم يجب ان يكون على 
يف  �ضائدا  كان  مما  النقي�ش 
الفرن�ضية  ال�ضتعمارية  الفرتة 
تذويب  اأرادت  التي  والجنليزية 

هذه ال�ضعوب.. 

 م�شتقبل العرب:

بال �ضك �ضيجد العرب يف انح�ضار 
المربيايل  ال�ضغط 
فر�ضة ثمينة يف اإعادة 
وجودهم..  ت�ضكيل 
بهم  �ضيلحق  ما  ورغم 
نتيجة  خ�ضائر  من 
النفط  �ضعر  انخفا�ش 
بارقات  هناك  اأن  اإل 
لهم  تلوح  مهمة  اأمل 
ال�ضني  احتياج  اأولها  لعل 
ا�ضرتاتيجي معهم  لتعامل 
تفاهمات  اإىل  يحتاج  وهو 
تتحول  ل  حتى  عميقة 
تدمري  اإىل  ال�ضني  مع  العالقة 
اأوروبا  ولعل  املحلي،  لالإنتاج 
الآن يف حاجة لعالقات متينة مع 
لبناء  اأي�ضا  فر�ضة  وهي  العرب، 
اإح�ضا�ضها  بعد  متوازنة  عالقات 
وان  املعركة  يف  وحدها  باأنها 
احلليف الأمريكي مل يقم بواجب 
انهيار  حلظات  اإنها  النجدة.. 
ولواحقه  املال  اإمرباطوريات 
اأكرث من  العرب فر�ضة  ولن يجد 
هذه مواتية.. �ضيجد العرب 400 
الأهم  املوقع  اأ�ضحاب  مليون 
القدا�ضة  يكتنز  والذي  العامل  يف 
فر�ضتهم  والرثوات  والنفط 
اإخوانهم  مع  عميقة  بتفاهمات 
فهل  واإيران  تركيا  اجلوار  يف 
الب�رشية  نحو  للتقدم  ينه�ضون 
مبنهج اإن�ضاين �رشاط الذين اأنعم 
تدو�ضنا  اأن  ننتظر  اأم  عليهم  اهلل 
الإمرباطوريات..  انهيارات 
»وتلك الأيام نداولها بني النا�ش«

اأي م�شتقبل لدولنا و جمتمعاتنا؟ ما هو م�شري فل�شطني؟ ما هو م�شري القوى العظمى 
وقد تزعزع اقت�شادها؟ هل جاء كورونا اإيذانا بانتهاء احل�شارة املعا�شرة بعد تلوث 

البيئة، والتغريات املناخية، و�شخ اأ�شلحة الفتك، وتوح�س الراأ�شمالية، وب�شاعة 
ال�شمولية، وجتريد العلم من القيم، واإ�شعال احلروب؟   

املنعطف التاريخي

تخبط عاملي اأم انهيار اإمرباطوريات.. اأين العرب؟

�شيجد العرب يف انح�شار ال�شغط االمربيايل 
فر�شة ثمينة يف اإعادة ت�شكيل وجودهم.. ورغم 

ما �شيلحق بهم من خ�شائر نتيجة انخفا�س �شعر 
النفط اإال اأن هناك بارقات اأمل مهمة تلوح لهم لعل 

اأولها احتياج ال�شني لتعامل ا�شرتاتيجي معهم

اإننا نعي�س واحدة من منعطفات التاريخ 
بالغة اخلطورة، لذلك ن�شتدعيه.. اإنها 

�شنن ما�شية يف الطغاة ينهارون وهم بكامل 
قدرتهم وعتادهم، الأن القوة احلقيقية 
تكمن يف دائرة اأخرى لها عالقة بالتقييم 

ال�شحيح، والفعل املح�شوب

24 �ساعة
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عالء الدين مقورة

قد يت�ساءل القارئ من قام بالعبث 
ومباذا عبث واأين كان هذا العبث 
للأ�سف  ح�رسة  بكل  �ساأجيب   ،
على  موجود  اجلزائر  يف  العبث 
م�ستويات خمتلفة بداية بال�سعب 
اجلزائري الذي مل يبق على تلك 
ال�سورة احل�سنة التي اأ�س�س لها يف 
وتكافل  ورقي  احلراك من وعي 
وجعله  العامل  حّرك  اجتماعي 
كربى  كامريات  كربى  ي�سوب 
القنوات نحو هذه النقلة النوعية 
البوتفليقية«  »ال�سيطرة  زمة  من 
واقع  اإىل  احلكم  مقاليد  على 
اجلزائريني  فيه  ير�سم  جديد 
م�ستقبلهم وحا�رسهم بعيدا عن 

الو�ساية والأبوية .
فاأزمة فريو�س الكورونا امل�ستجد 
اقتناء  على  التدافع  جعلت 
يف  الغذائية  املواد  و«تكدي�س«  
نحو  الذهاب  من  اأكرب  البيوت 

الأنف�س  �سلمة  على  احلفاظ 
وهذا خلل كبري لو نظرنا له بعني 
الواقع وحلّلناه ب�سيء من املنطق 
بالأمان  ال�سعور  فعدم  والواقعية 
رغم تطمينات احلكومة وم�سالح 
�سيبقى  التموين  باأن  التجارة 
وجولت  ذلك �سولت  اأثبت  وما 
ل�سيد  رزيق  كمال  التجارة  وزير 
اجلملة  جّتار  من  امل�ساربني 
ولو  املو�سوع  حل  مت  وفعل 
ب�سكل ن�سبي وجزئي ولكن هذا مل 
يوقف طوابري البحث عن ال�سميد 
ذلك  نتوقف  وهنا   ، واحلليب 
واملحكوم  احلاكم  بني  اجل�رس 
فرتة  خلل  ترميمه  مت  الذي 
اختارت  ملا  خ�سي�سا  احلراك 
املوؤ�س�سة الع�سكرية الوقوف اىل 
جانب مطالب ال�سعب كاملة غري 
»�سحل«  يف  و�ساهمت  منقو�سة 
كبار كهنة النظام البوتفليقي نحو 
اأحد  وهذا  وال�سجون  املحاكمة 
العوامل التي اأعادت ج�رس الثقة 

ولكن �رسعان ما تهدمه الأزمات 
كورونا  جائحة  اأزمة  غرار  على 

هذه .
للجزائريني  الجتماعية  والبنية 
يف  �سواء  وه�سا�سة  خلل  تعرف 
العلقات بني الأفراد اأو حتى بني 
احلاكم واملحكوم ودليل هذا عدم 
اإلتزام اأغلب اجلزائريني باحلجر 
الختياري  املنزيل  ال�سحي 
وزارة  بتحذيرات  ل  مبالني  غري 
ال�سحة ول باإح�ساءاتها ول حتى 

بربوتوكولها العلجي التي اأعلنت 
عنه هل هنا امل�سكل يف الوزارة 
خ�سو�سا واحلكومة عموما اأن يف 

ال�سعب الذي كّذب بكل �سيء .
ويف هذه املعادلة ال�سائكة يدخل 
طرف ثالث وهو و�سائل الإعلم 
مبختلف اأنواعها وخا�سة القنوات 
اأنني  ولو  حتى  اأظن   ، اخلا�سة 
كانت  التي  املهنة  لهذه  اأنتمي 
ت�سمى قدميا مهنة املتاعب اأننا 
اأي�سا  مل نكن يف امل�ستوى وهذا 

ناجم عن �سبب رئي�سي وهو 
�سح وت�سارب املعلومة الر�سمية 
ولكن  ال�سحة  وزارة  طرف  من 
مب�ساعر  نعبث  اأن  يعني  ل  هذا 
جلملة  ونوؤ�س�س  اجلزائريني 
خا�سة  مرة  كل  الإ�ساعات  من 
وهذا الأمر م�ساألة حياة اأو موت 
ب�سكل  الأفراد  ب�سحة  ويتعلق 
الأخطاء  عن  ناهيك  مبا�رس 
يف  مرة  كل  تظهر  التي  اللغوية 
فال�سبق  احلمراء  »عواجلهم« 
العبث  يعني  ل  ال�سحفي 
مب�سائر  والإ�ستهتار  باملعلومة 
النا�س يف كل فر�سة ت�سنح لهذا 

الإعلم .
اأكرث  اأنه  هو  الكربى  والطامة 
من و�سيلة اإعلمية نقلت اإ�سابة 
قد  جّراد  حكومة  وزراء  اأحد 
وبغ�س  كورونا  بفريو�س  اأ�سيب 
املعلومة  �سحة  عن  النظر 
في�سبوكية  اإ�ساعة  هي  ل  اأم 
التوا�سل  مواقع  على  انت�رست 

تن�رسها  اأن  لكن  الجتماعي 
اأن  ن�ستطيع  هنا  اإعلم  و�سائل 
حلّت  كربى  كارثة  اأنها  نقول 
ووجب اإعادة ت�سحيح املفاهيم 

.
الأزمات  مع  التعامل  ففن 
كل  عنه  بعيدين  لزلنا  والأوبئة 
البعد �سواء ك�سعب اأو ك�سلطة اأو 
كو�سائل الإعلم فال�سعب الذي 
الغذائية  املواد  على  يتدافع 
غري اآبه بخطورة هذا الفريو�س 
�سعب وجب اأن يدر�س بطريقة 
تركيبته  عن  والبحث  دقيقة 
التي  وال�سلطة  فيه  اخللل  واأين 
جتهل كيف تتعامل بت�رسيحات 
وجب  ور�سمية  ودقيقة  �سليمة 
واأخريا  اأخطائها  تتدارك  اأن 
الإعلم الذي ي�ستقي معلوماته 
مواقع  على  اإ�ساعات  من 
حقا  هل  الإجتماعي  التوا�سل 
اأولي�س هذا  جدير بهذه املهنة 

عبثا يف زمن الداء ؟

العبث يف عهد "الكورونا"
تتجدد اآالم اجلزائريني يف كل حمنة متر بهم ، ويف كل عا�شفة مت�شهم يف م�شتقبلهم اأو وجودهم اأو �شحتهم وهذا 

ماظهر جليا وا�شحا ال تغطيه »االإ�شتوديوهات » الفخمة للقنوات اخلا�شة وال العواجل احلمراء الباعثة على 
االأمل مرة وعلى اخليبة واحل�شرة مرات عديدة.

نقا�س
24 �ساعة



�سرية وم�سرية 

ديب  فاتن  املحررة   الأ�سرية 
ربيع اأبو مر�سة منمواليد الثالث 
والع�رشين من مار�س عام 1956 
لالجئني  ال�ساطيء  خميم  يف 
جتربتها  تروي  غزة،  مبدينة 
جهاد.  اأبو  ملركز  الن�سالية 
الأجواء  كانت   1973 العام  يف 
الحتالل  جي�س  من  اقتحامات 
والتفتي�س  للبيوت  الإ�رشائيلي 
والثوار،  املطاردين  ومالحقة 
وبعد  تزوجت  العام  ذلك  يف 
زواجي ب3 اأ�سهر تقريباً و فجاأة 
ويف منت�سف الليل ما �سمعنا اإل 
تك�رش  الحتالل  جي�س  وقوات 
التفاح  منطقة  يف  بيتنا  باب 
من  عدد  قفز  غزة،  مبدينة 
داخل  احلائط  فوق  من  اجلنود 
يدي  بتقييد  قاموا  البيت،  فناء 
راأ�سي.  على  كي�ساً  وو�سعوا 
فت�سوا البيت ب�سكل كامل وعاثوا 
ال�رشب  و�سط  اخلراب،  فيه 
و�سعوين  البنادق،  باأعقاب 
اجلنود  من  عدد  بها  مبجنزرة 
الكالم  يوجهون  كانوا  الذين 
البذيء يل، ثم نقلوين اإىل �ساحة 
ال�سيخ  منطقة  يف  مفتوحة 
ثم  لل�رشب  وتعر�ست  ر�سوان 
نقلوين اإىل �سجن ال�رشايا بغزة. 
داخل  الأر�س   على  دفعوين 
�سباط  من  بها جمموعة  غرفة 
�سابط  وقال  املخابرات، 
معتقلة  اأنت  املخابرات:" 
واإيواء  تخريب  اأعمال  بتهمة  
م�سلحني"، قلت له: "اأنا ل اأقوم 
م�سلحني،  اأُخبئ  ول  بتخريب 
دفعني من جديد ثم اأمر اجلنود 
ب�سحبي اإىل اخلارج، اأتذكر جاء 
يدي  من  ب�سحبي  قاما  جنديني 
ثم  بعيدة،  لي�ست  م�سافة  اإىل 
األقوين يف غرفة واأغلقوا الباب، 
بها  كانت غرفة �سغرية احلجم 

�سبه �سوء يف املكان ثم اختفى 
للغاية  معتمة  الغرفة  و�سارت 
كنت  حل،  قد  الظالم  اأن  يبدو 
على  جل�ست  الوقت.  اأعرف  ل 
البالط  الرطب ل يوجد فر�سة 
للتبول  �سطل  هناك  غطاء  اأو 
بعد �ساعات جاء جندي  فقط، 
عالتحقيق،  "ام�سي  وقال: 
�سو  اأنتي  ي�ساأل:  ال�سابط  بداأ 
تعملي عمليات؟ وين املطلوبني 
وامل�سلحني اللي عندكم؟ و�سار 
ي�ساأل عن اأ�سماء بع�س الفدائية 
اعلم  ل  اأنا  له:"  قلت  والثوار، 
الفدائية  عن  اعرف  ول  �سيء 
حياتي  ببداأ  ل�سه  اأنا  والثوار 
اأ�سهر قليلة، واأنتم  تزوجت قبل 
بعد  ظامل.  ب�سكل  اعتقلتوين 
اأخي  باإدخال  قاموا  حلظات 
اليدين  حيث  الغرفة مقيد  اإىل 
معتقلني  الفرتة  تلك  يف  كانوا 
اأخي  ادخلوا  اأي�ساً،  اأ�سقائي 
بنعرف  "اإحنا  وقالوا:  للغرفة 
وين  اعرتيف  �سيء،  كل  عنكم 
؟  ال�سالح  وين  امل�سلحني؟ 
علّي  لل�سغط  يهدفون  كانوا 
فقلت  اأخي،  اإح�سار  خالل  من 
�سي.  اعرف  ل  جديد  من  لهم 
جاء جندي طويل و�سحبني من 
يدي وقعت على الأر�س ، وظل 
يدي  يف  وال�سال�سل  ي�سحب 
زنزانة  يف  و�سعني  ثم  وقدمي 
جديدة و�سط كالم بذيء و�ستم، 
كنت ل اأ�سكت، كنت اأرد ال�ستائم 
عليهم وعلى كل جنود الحتالل 
املجرمني، كان حائط الزنزانة 
مليء بالقاذورات والأو�ساخ، لقد 
الزنزانة  حائط  على  �ساهدت 
ر�سقات من الدماء ب�سكل كثري، 
واآثار  جديدة  دماء  اآثار  هناك 
عن  ناجت  وهذا  قدمية  دماء 
تعذيب اأ�رشى ،  وهذا يثبت اأنه 
تعذيب  يتم  كان  الفرتة  تلك  يف 
ب�سكل  الفل�سطينيني  الأ�رشى 

قا�س فيتعر�سون  للتنكيل الأمر 
دمائهم  ر�سق  اإىل  يوؤدي  الذي 
والبالط من كرثة  على احلائط 
الزنزانة   ، والتنكيل  ال�رشب 
احلياة،  ملقومات  تفتقد  كانت 
فقط موجودة قطعة جلد رطبة 
اأو  بطانية  هناك  يكن  مل  للنوم 
بالربد  اأُ�سبت  اأتذكر  غطاء، 
ال�سديد يف تلك الأيام. اأعادوين 
اأجل�سوين  للتحقيق  جديد  من 
للخلف  على كر�سي قيدوا يدي 
كما  الكر�سي   ربطوا قدمي يف 
اأمامي،  م�سوبة  بندقية  و�سعوا 
و�ساروا ي�رشخون وي�ستمون من 
جديد، اأتذكر يف ذلك اليوم قام 
و�رشبني  ع�سا  باإح�سار  جندي 
على  �رشبني  كما  ظهري  على 
اأُ�سبت  جامدة   �رشبة  قدمي  
على  ووقعت  �سديد  باأمل 
 ، قدمي  ُك�رشت  لقد  الأر�س، 
نقلوين للزنزانة �رشت اأ�رشخ مل 
اأحتمل، طوال الليل �رشاخ، لأول 
اأرى  كنت  تاأتي يل جمندة،  مرة 
املجندة  جاءت  جنود،  فقط 
مل  فقط،  اكامول  واأعطتني 
يُجدي نفعاً ثم نقلوين اإىل عيادة 
ال�سجن وقاموا بربط قدمي ثم 
حولوين اإىل امل�ست�سفى وو�سعوا 
اجليب�س وقاموا بتجبريها ب�سكل 
الآن  حتى  وحقيقة  خاطيء، 
اأعاين من اآلم القدم وهذا يثبت 
ال�سجون.  يف  الطبي  الإهمال 
تعر�ست للتعذيب النف�سي اأي�ساً، 
اأتذكر نقلوين اإىل اإحدى الغرف 
قالوا:"   ، للم�سلخ  املواجهة 
يف  دورك  ياأتي  حتى  هنا  ابقي 
�سوت  ا�سمع  �رشت   ، التحقيق 
و�سوت  يعذبون  اأ�رشى  �رشاخ 
�سوت   ، م�سعورة  كالب  نباح 
�سوت  يتم �رشبهم،  اأ�رشى  اآلم 
على  وي�سبون  ي�ستمون  حمققني 
فل�سطني والرموز الوطنية، بعد 
اأربع �ساعات جاوؤوا واأخذوين من 

املكان، لقد كان هدفهم اإرهابي  
وتخويفي، كانوا يقولون: " بدنا 
اأهلك  جنيب  بدنا  اأمك  جنيب 
اأتعر�س  كنت  كلهم..  نعذبهم 
اجلنود،  من  فقط  للمعاملة 
تاأتي  كاأ�سرية  اأنني  واملفرت�س 
املجندات  اأرى  ل   ، جمندات 
بع�س  ويف  امل�ساء،  فرتة  اإل يف 
يل  املاء  يح�رشون  الأيام 
والقليل من الطعام، كان طعاماً 
ل  رائحة،   ول  طعم  ل  �سيئاً  
اعرف ما هو  ، كانوا يُح�رشون  
مرة  لأول  جافة،  خبز  قطعة 
يف  اح�رشوها  اأ�سرية  اأُ�ساهد 
كانت  بجانبي  التي  الغرفة 
اأي�سا  قمر  اأبو  دلل  الأ�سرية 
التعذيب  من  ت�رشخ  كانت 
ب�سجن  عانيت  املعاملة.  و�سوء 
�سبعينات  يف  املركزي  غزة 
تفا�سيل  بكل  املا�سي  القرن 
،الزنزانة  ال�سديد  الربد  الأمل  
فر�سة،  ليوجد  القا�سية، 
تعر�ست   ، الو�سادة هي حذائي 
للكالم البذيء ، تعر�ست لل�سبح  
ج�سدي  على  ال�سجائر  واإطفاء 
املاء  و�سكب  ال�سعر  و�سد 
اجلنود  كان  وال�ساخن،  البارد 
الأ�سرية  �رشف  اأن  يعرفون 
ال�سغط  يحاولون  لذلك  غايل 
النف�سي والتاأثري على الأ�سريات 
الفل�سطينيات لكنا كنا كاأ�سريات 
لل�سجان  ونت�سدى  بالقوة  نتمتع 
كنا  منلك القوة ورباطة اجلاأ�س 
بفل�سطني  والعتزاز  وال�سرب 
لقد خ�سعت  والق�سية.  والوطن 
الفرتة  تلك  يف  الأ�سريات 
�سعبة  حياتهن  كانت  للتعذيب، 
حلقوقهن   �سارخة  وانتهاكات 
والعزل  الطبي  الإهمال  مثل 
لقد  الغرف،  يف  النفرادي 
لنف�س  الأ�سريات  تعر�ست 
لها  يتعر�س  التي  املعاملة 
اإن�سانية  ل  معاملة  من  الأ�رشى 

وقمع  وتعذيب  وحتقيق 
دون  وحرمان  وقهر  وتنكيل 
وخ�سو�سيتها  جلن�سها  مراعاة 
من  الأدنى  احلد  توفري  ودون 
احتياجاتها اخلا�سة. بعد مرور 
اإىل  نقلي  التعذيب مت  �سهر من 
الطابق  يف  الأ�سريات  غرف 
اأُ�ساهد  مرة  لأول  العلوي، 
ولأول  ما،  نوعاً  وا�سعة  غرفة 
اأُ�ساهد  اأكرث من �سهر  مرة منذ 
لقد  و�سيدات،  واأ�سريات  نا�س 
الأ�سريات  وجدت جمموعة من 
حيث  �سعبة  ظروف  من  يعانني 
ق�سة  مبثابة  اأ�سرية  كل  كانت 
هناك حماولة  لكن  العذاب  من 
والتاأقلم  التحمل  على  منهن 
ا�ستقبلوين  ال�سجن.  ظروف  مع 
التاأقلم  وبداأت   ، ترحاب  بكل 
جديد  من  اأر�سلوين  والعي�س، 
اخربوين  الذين  ال�سجن  لإدارة 
اأنني معتقلة على بند العتقال 
يف  كنا  اأ�سهر.   6 ملدة  الإداري 
من  العديد  نناق�س  العتقال 
والوطنية  ال�سيا�سية  الق�سايا 
لحظنا  حقيقة  والجتماعية، 
املجتمع  نظرة  من  نعاين  اأننا 
فخالل   ، الفرتة   تلك  يف 
ينظر  املجتمع  كان  ال�سبعينات 
من  هناك  وجهتني  من  لنا 
املراأة  دور  يقدرون  من  النا�س 
بنا   ويفتخرون  وقوتها  ون�سالها 
ينظر  املجتمع  من  وهناك   ،
"عاملني  لنا نظرة �سلبية وكاأننا 
يف  نتناق�س  كنا  لقد  جرمية" 
وكيف  ال�سجن  يف  الق�سية  هذه 
وبالفعل   ، ال�سورة  هذه  نغري 
حاولنا قدر امل�ستطاع يف تغيري 
املراأة  قوة  خالل  من  ال�سورة، 
قادرون  اأننا  واثبات  و�سربها 
على الت�سحية واأن اعتقالنا جاء 
�سمن  الوطني  الن�سال  �سمن 
وهذه  امل�سلوب.  وطننا  حترير 
جتربة فريدة ميكن اأن نُ�سجلها 

ال�سبعينات  يف  الأ�سريات  باأن 
جانب  جانبني  على  عملن 
وجربوته  ال�سجان  مواجهة 
بع�س  نظرة  تغيري  وجانب 
الفل�سطيني.  املجتمع  اأفراد 
الإمكان  قدر  نحاول  كنا  اأتذكر 
وا�ستثمار  ال�سجن  مع  التكيف 
الوقت بال�سكل الأمثل، كنا نقراأ 
ن�ستطيع  من�سور  اأو  كتاب  اأي 
 ، الأ�سريات  من  عليه  احل�سول 
نحاول النحت والر�سم والتطريز 
باأي اأداة متوفرة ، مل يكن هناك 
اأدوات كافية لعمل م�سغولت يف 

تل الفرتة.

كنا ن�ؤلف الأنا�سيد كنا 
نغني ...عن ال�طن اأتذكر 

من الأغاين:

ميا موا�سري املي حتت الأر�س 
�سبابك  واأح�سن  مدوها..  
ودوها... نفحة  على  فل�سطني 

�سنقتلع  ولكننا  منوت  قد  نعم 
هناك  هناك  اأر�سنا  من  املوت 
بحر هدي  يا  .هدي  بعيد.بعيد 
�سيلوا  ودينا..  فل�سطني  على 
�سهيد  ،�سيلوا  الوطن  �سهيد 
الوطن، جوا اللحد خبوه، فدائي 
ما  واهلل  عيني  يا  الوطن  يحمي 
له اأهل يبكوه.. يا ظريف الطول 
اأر�سك  اروي  ال�سالح  رفيق  ويا 
بنكل  ما  واجلراح  ج�سمك  دم 
وما بنمل من الكفاح..ما بنموت 
تغني  كنا  بعزنا..."  وقوف  اإل 
ن�ساهد  وعندما  للوطن،  ونن�سد 
ميرون  املجندات  اأو  اجلنود 
لدينا  كان  اأ�سواتنا،  نرفع  كنا 
قوة  ال�سوت  رفع  باأن  اإح�سا�س 
ملواجهة  قوة  احلرية  نحو 
ب�سوت عايل  تغني  كنا  ال�سجان 
واملجندات  اجلنود  فياأتي   ،
�سيكت..  �سيكت  وي�رشخون:" 
ونعلي  فرنف�س  ال�سوت  وطي 
هذا  لهم  اأكرث..نقول  ال�سوت 

اأغاين  كلمات  هذي  وطننا 
نحررها  لزم  اللي  لفل�سطني 
واإطالق  للقمع  تعر�سنا  ،اأتذكر 
اأتذكر  الأحيان  بع�س  يف  الغاز 
للتفتي�س  تعر�ست غرفتنا  اأي�سا 
يتم  والتفتي�س  مرة،  من  اأكرث 
يفتحون  اجلنود  كان  كالتايل 
تهديد  حتت  ثم  بقوة  الباب 
اأيدينا  لرفع  يدعونا  ال�سالح 
�ساعات  عدة  والوقف  واخلروج 
ثم  الغرفة  من  احلائط  اأمام 
ومتزيق  بالتفتي�س  ي�رشعون 
حمكوميتي  انتهت  اأغرا�سنا. 
العام  يف  ذلك  وكان  وخرجت 
من  حياتي  1974ا�ستكملت 
وبنتني  اأولد   3 واأجنبت  جديد 
خميم  يف  لل�سكن  وانتقلت 
ويف   ، غزة  مبدينة  ال�ساطي 
 1983 العام  يف  الليايل  اإحدى 
جي�س  من  كبرية  قوات  جاءت 
عن  للبحث  ملنزلنا  الحتالل 
باعتقايل  قاموا  ثم  فدائيني 
ل�سجن  جديد  من  ونقلوين 
اأنت معتقلة  ال�رشايا وقالوا  يل 
والت�سرت  فدائية  اأعمال  بتهمة 
للعديد  على م�سلحني، تعر�ست 
ولعل  التعذيبية  الأ�ساليب  من 
الأمر القا�سي منعوا زيارة اأهلي 
، لقد كان عندي اأطفال �سغار ، 
لقد ح�رشوا لل�سجن مع والدهم 
ومع والدتي لكن مل ي�سمحوا يل 
اأ�سعب  من  هذا  ولعل  بروؤيتهم 
الأ�ساليب النف�سية ، منع الأ�سرية 
واحت�سانهم.  اأطفالها  روؤية  من 
منع   ، ال�سجن  يف  واقعنا  اأمام 
مقومات  وجود  عدم  الزيارت، 
املالب�س  مثل  الب�سيطة  احلياة 
الرديء،  الطعام  الأغطية،  اأو 
اإدخال  اأو  راديو  وجود  عدم 
�سحف وكتب ، التاأخر يف الفورة 

اأو منعها، التعذيب والعزل .
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ي�ا�سل مركز اأب� جهاد ل�س�ؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، 
حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سب�ع جتربة الأ�سرية املحررة فاتن اأب� مر�سة من مدينة غزة.

�لأ�سرية �ملحررة فاتن �أبو مر�سة تروي 
جتربتها فى �ل�سجون �ل�سهيونية

املوجه  جميدو  �سجن  اإدارة  نقلت 
عز  "فتح"  حركة  لأ�رشى  العام 
العزل  زنازين  اإىل  العطار،  الدين 

النفرادي.
اأن  الفل�سطيني،  الأ�سري  نادي  واأكد 

الأ�سري  نقلت  جميدو  �سجن  اإدارة 
العطار اإىل زنازين العزل النفرادي، 
بدون اأي مربر ي�ستدعي لذلك. ومن 
الأ�رشى،  �سوؤون  هيئة  قالت  جهتها، 
من  عاما(   37( العطار  الأ�سري  اإن 

العام  منذ  معتقل  طولكرم،  مدينة 
 21 ملدة  بال�سجن  وحمكوم   2003
عاما، وهو "اإحدى احلالت املر�سية 
القابعة يف �سجون الحتالل، ويعاين 
ب�سبب  الظهر  يف  حادة  اآلم  من 

عام  منذ  ظهره  يف  دي�سكات  وجود 
متتنع  ال�سجن  اإدارة  وبقيت   ،2004
عام  حتى  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  عن 
�سجون  "اإدارة  اأن  2010"واأ�سافت 
بعد  العطار  الأ�سري  نقلت  الحتالل 

الّطبية  الفحو�سات  لإجراء  ذلك 
واأعادته اإىل ال�ّسجن من دون عالج، 
للم�ست�سفى  نقلته  اأ�سهر  عّدة  وقبل 
عملية  اإجراء  وتقّرر  اأخرى،  مّرة 
حالته  تفاقم  بعد  له  جراحية 

عليه  الآلم  وا�ستداد  حية،  ال�سّ
لديه.  امل�سي  يف  �سعوبة  وتكّون 
الأ�سري  يخ�سع  مل  اللحظة  وحتى 
العطار للعملية، ول يزال يعتمد على 

تناول امل�سّكنات كعالج له".

نقل �لأ�سري عز �لدين �لعطار �إىل �لعزل �لنفر�دي
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مركز اأ�شرى فل�شطني للدرا�شات

االحتالل يفر�ض تعتيمًا كاماًل على 
اأو�صاع امل�صابني يف جمدو

اأكد مركز اأ�شرى فل�شطني للدرا�شات باأن �شلطات الحتالل واإدارة ال�شجون تفر�س تعتيمًا كاماًل على اأو�شاع الأ�شرى 
الأربعة الذين اأعلن عن اإ�شابتهم مبر�س كورونا يف �شجن جمدو يوم اخلمي�س املا�شي بعد نقلهم اإىل العزل ، الناطق 

الإعالمي للمركز الباحث “ريا�س الأ�شقر” قال باأن مدير �شجن جمدو كان اأبلغ الأ�شرى �شباح يوم اخلمي�س املا�شي باأن 
اأربعة ا�شري يف عداد امل�شابني بفريو�س كورونا واأنه مت عزلهم ملنع انت�شار املر�س علمًا باأن الأ�شري الذى نقل العدوى 

كان اختلط بع�شرات الأ�شرى يف غرفته و�شاحة الفورة لعدة اأيام قبل اأن يتم نقله اىل العزل .

ق.�س

االحتالل  ب�أن  االأ�شقر”   ” واأو�شح 
ال�شحي  الو�شع  حقيقة  يخفى 
والذين  املعزولني  االأربعة  لالأ�رسى 
اأخب�رهم ب�شكل ك�مل بعد  انقطعت 
ال�شجون  اإدارة  اإعالن  رغم  العزل، 
خ�لطوا  الذين  الثالثة  اال�رسى  ب�أن 
“بت�ح  حتقيق  من  الق�دم  االأ�شري 
تكف�” يف معب�ر جمدو غري م�ش�بني، 
اأن طبيعة ت�رسف االإدارة توحى  اإال 
بغري ذلك، وقي�دة االأ�رسى ت�شكك يف 
تهوين  حت�ول  التي  االحتالل  رواية 
االأ�رسى  غ�شب  تثري  ال  كي  الق�شية 
وبني   . ب�أكمله  الفل�شطيني  وال�شعب 
“االأ�شقر” ب�أن و�شول فريو�س كورون� 
اىل ال�شجون م� هو اال م�ش�لة وقت 
بحي�ة  ي�شتهرت  االحتالل  كون  فقط 
اإجراءات  تطبيق  بعدم  االأ�رسى 
ملنع  املطلوبة  والوق�ية  ال�شالمة 

و�شول املر�س اىل ال�شجون بل على 
عن  تنظيف  مواد  ق�م مبنع  العك�س 
االأ�شن�ف  ع�رسات  �شمن  االأ�رسى 
اقتن�ئه� من  التي حرم اال�رسى من 
كنتني ال�شجن، رغم خطورة املر�س 
ل “االأ�شقر”  وانت�ش�ره ال�رسيع . و حَمّ
�شلط�ت االحتالل امل�شئولية الك�ملة 

عن حي�ة و�شالمه االأ�رسى يف ك�فة 
ال�شجون، وحتديداً فى �شجن جمدو 
الذى اأدى ا�شتهت�ر االحتالل يف اأخد 
احد  و�شول  اىل  ال�شالمة  اإجراءات 
اىل  ب�ملر�س  امل�ش�بني  اال�رسى 
اأق�ش�م االأ�رسى ب�ل�شجن دون فح�س 
اأ�شبوعني  ملدة  طبي�ً  عزله  او  طبي 

خ�شية  ووق�ئي  احتي�طي  ك�إجراء 
املعدي.  ب�لفريو�س  اإ�ش�بته  من 
وحذر “االأ�شقر” من خطورة حقيقة 
املر�شى  االأ�رسى  مئ�ت  حي�ة  على 
واأج�ش�دهم  �شعيفة  من�عتهم  كون 
هزيلة بفعل املر�س وظرف ال�شجن 
االأطف�ل  االأ�رسى  وكذلك  الق��شية، 
اىل  داعي�ً  ال�شن،  وكب�ر  والن�ش�ء 
فوراً  الفئ�ت  هذه  �رساح  اإطالق 
املوؤ�ش�ش�ت  وط�لب   . ودون �رسوط 
الدولية وعلى راأ�شه� منظمة ال�شحة 
طبى  وفد  اإر�ش�ل  ب�رسورة  الع�ملية 
جمدو،  �شجن  اىل  ع�جل  ب�شكل 
االأربعة  اال�رسى  ح�لة  من  للت�أكد 
قرب  عن  والتعرف   ، املعزولني 
ب�أرواحه  االحتالل  ا�شتهت�ر  على 
اتخ�ذا  فى  املم�طلة  عرب  اال�رسى 
وال�شالمة  الوق�ية  اإجراءات  كل 

املطلوبة .

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
اأبن�ء �شعبن� ال�ش�مد الذي يواجه اليوم فريو�س )كورون�( واالحتالل  اإىل 

يف اآن واحد
وب��شم ك�فة االأ�رسى يف �شجن "النقب ال�شحراوي"، نوؤكد على م� يلي:

 اأن اإدارة �شجون االحتالل تقوم اليوم بعملية ممنهجة، ال�شتغالل الظرف 
الراهن الذي فر�شه فريو�س )كورون�(، لالنق�ش��س على م� تبقى لن� من 

حقوق، وعلى اأب�شط مكون�ت احلي�ة.
ويف الوقت الذي يقرر به الع�مل متحداً مب� فيه من منظم�ت حقوق اإن�ش�ن 
االحتالل  يوا�شل  )كورون�(،  تف�شي  ملنع  االأ�رسى،  عن  ب�الإفراج  تو�شي 
والن�ش�ء  املر�شى  منهم  فل�شطيني،  اأ�شري   )5000( اعتق�ل  االإ�رسائيلي 
واالأطف�ل يف ظروف ق��شية و�شعبة، تفتقر الأدنى ال�رسوط ال�شحية، بل  
وت�رس على احتج�زهم يف �شجون تُ�شكل بيئة خ�شبة النت�ش�ر االأمرا�س 

التي ت�شببت على مدار العقود امل��شية ب��شت�شه�د رفق�ء درب لن�.
ويف الوقت الذي يقرر فيه الع�مل التكت�ف من اأجل اإنق�ذ الب�رسية يوا�شل 
االحتالل فر�س �شي��ش�ته العق�بية واالنتق�مية على  االأ�شري الفل�شطيني، 
وتقرر اإدارة �شجونه ب�شحب )140( �شنف�ً من م�شتحق�ت االأ�رسى من غذاء 

ومواد تنظيف، ونحن يف اأم�س احل�جة له� اليوم، ملواجهة الفريو�س.
قررن�  �شجون،  عدة  يف  ورف�قن�  النقب  �شجن  اأ�رسى  نحن  لذلك 
وبعد  ا�شتنف�د كل الطرق واملط�لب�ت من اإدارة ال�شجون من اأجل اإدخ�ل 
املعقم�ت، ومواد التنظيف واتخ�ذ تدابري ملنع تف�شي الفريو�س واإنق�ذ 
م�شرين� الذي واجه ويواجه ال�ّشج�ن على مدار ال�ش�عة، والذي ي�شيف 
الفريو�س  حمله  اإمك�نية  وهو  جديداً  خطراً  ال�ش�بق  اخلطر  على  اليوم 
لالأ�رسى املعزولني، ال�رسوع بخطواتن� الن�ش�لية املتمثلة ب�شكل مبدئي 
على  االأ�رسى  نحن  و�شنبقى  االأق�ش�م.  واإغالق  الطع�م،  وجب�ت  ب�إرج�ع 
خطواتن�  و�شتبقى  ال�شجون،  اإدارة  اإجراءات  ملواجهة  ت�م  ا�شتعداد 
اأبن�ء  ونط�لب  مط�لبن�.  على  ال�شجون  اإدارة  بردود  مرهونة  الن�ش�لية 
�شعبن� ب�اللتف�ف حول ق�شيتن� الع�دلة، وم�ش�ندتن� يف معركتن� اليوم �شد 

ال�ّشج�ن.
اأبن�وؤكم االأ�رسى يف �شجن "النقب ال�شحراوي"

بيان �صادر عن اأ�صرى �صجن 
ال�صحراوي" "النقب 

رحلة اأ�شري حمرر

ع�صر �صنوات على رحيل القائد ال�صهيد :عبد اهلل داوود
�شطور  يف  داود  اهلل  عبد  ال�شهيد 
 2010-3-24 بت�ريخ  ا�شت�شهد   ..
م .. اال�شم: عبد اهلل داود حممود 
امليالد:21- ت�ريخ   .. الق�در  عبد 
امليالد:  مك�ن   ..  .1962-2
البلد   .. ن�بل�س   – بالطة  خميم 
احل�لة   .. دندن..  طرية  االأ�شلي: 
ال�شيدة  من  متزوج  االجتم�عية:- 
هم�:  ولديهم� طفالن  كف�ح حرب 
ع�م�ً   14 ويو�شف  ع�م�ً،   18 هبه 
در�س   .. العلمي  التح�شيل   ..
املرحلتني االبتدائية واالإعدادية يف 
مدار�س خميم بالطة، والث�نوية يف 
مدار�س ن�بل�س. التحق ع�م 1982م 
ليكمل  الوطنية  النج�ح  بج�معة 
حت�شيله اجل�معي، تخ�ش�س: علوم 
يتمكن من احل�شول  �شي��شية، ومل 
ب�شبب  اجل�معية  ال�شه�دة  على 

االعتق�الت املتكررة واالإبع�د.

ال�شرية الن�ش�لية

ع�م  فتح  حركة  ب�شفوف  التحق 
1978م.

للعمل  ال�شبيبة  جل�ن  موؤ�ش�شي  من 

االجتم�عي ع�م 1981م.
حلركة  الع�شكري  العمل  ق�دة  من 
ع�م  املحتلة  االأرا�شي  داخل  فتح 
ع�م  االأول  اإبع�ده  حتى  1982م 

1992م..
ع�شو قي�دة حركة ال�شبيبة الطالبية 
يف ج�معة النج�ح الوطنية من ع�م 

1982م – 1985م.
ع�م  انتف��شة  قي�دة  يف  �ش�رك 

1987م بعد خروجه من ال�شجن.
القي�دية  املواقع  من  العديد  تقلّد 
اأثن�ء فرتة اإبع�ده، وعمل م�شت�ش�راً 
الفل�شطينية  ال�شف�رة  يف  اأمني�ً 

ب�جلزائر.

االعتق�الت:

ال�شلط�ت  قبل  من  اعتقل 
االإ�رسائيلية يف 14-3-1978، اأطلق 

�رساحه بت�ريخ 1979-8-13.
للتحقيق  مرات  عدة  اعتقل 
ولفرتات متقطعة يف الفرتة 1982-

.1984
خالل  اجلربية  لالإق�مة  تعر�س 

الع�م 1985.

ملدة   1985-9-19 بت�ريخ  اعتقل 
املركزية  ال�شجون  يف  �شنوات   3
�رساحه  واأطلق  وجنيد(  )ن�بل�س 

بت�ريخ 1988-9-19.
)من  �شهر  مدة  اإداري�  اعتقل 
من   1989-1-3 اإىل   1988-12-6

معتقل النقب “كت�شيعوت”.
اأ�شهر  خم�شة  مدة  اإداري�  اعتقل 
)من 1989/2/10 اإىل 1989/7/11 

من معتقل النقب “كت�شيعوت”.
اعتقل اإداري� �شتة اأ�شهر 1990/6/6 
اإىل 1990/11/29من معتقل النقب 

“كت�شيعوت”.

االإبع�د

النج�ح  ج�معة  ح�ش�ر  اأثن�ء  اأبعد 
اإىل   1992-7-17 بت�ريخ  الوطنية 
من  خم�شة  مع  وتون�س  االأردن 
�شنوات،  ثالث  ملدة  اأ�شدق�ئه 
حيث ع�د اإىل ار�س الوطن يف �شنة 

.1995
كني�شة  ح�ش�ر  اأثن�ء  ابعد 
بت�ريخ  حلم  بيت  مبدينة  املهد 

.2002/5/10

العمل يف جه�ز املخ�برات الع�مة

التحق ب�لعمل يف جه�ز املخ�برات 
املح�فظ�ت  من  كل  يف  الع�مة 

الت�لية:
مدير اجله�ز يف حم�فظة �شلفيت 

ع�م 1995.
مدير اجله�ز يف حم�فظة قلقيلية 

من ع�م 1996 اىل ع�م 1999.
يف  املخ�برات  جه�ز  مدير 
 1999 ع�م  من  طولكرم  حم�فظة 

اىل ع�م 2001.
يف  املخ�برات  جه�ز  مدير 

حم�فظة بيت حلم ع�م 2002.

اال�شت�شه�د:

ا�شت�شهد بت�ريخ 24-3-2010 م يف 
قلبية  لنوبة  تعر�شه  بعد  اجلزائر 

ح�دة.
مقربة  يف  الط�هر  جثم�نه  دفن 
-3-28 بت�ريخ  بالطة  خميم 

2010م.

حملة  من�عتن�،  االأ�رسى 
يطلقه�  وا�شعة  اإلكرتونية 
ال�شب�ب الفل�شطيني يف فل�شطني 
ب�لتع�ون  وال�شت�ت  املحتلة 
 ، الفل�شطيني  االأ�شري  ن�دي  مع 
الفل�شطينيني  االأ�رسى  الإ�شن�د 
يف �شجون االحتالل ال�شهيوين، 
كورون�  وب�ء  انت�ش�ر  ظل  يف 
من  امل�شتمرة  والتخوف�ت 
من  االأ�رسى  بني  انت�ش�ره 
ال�شج�نني  عرب  نقله  خالل 
يعتربون  الذين  واملحققني، 
الع�مل  مع  الوحيد  االت�ش�ل 
الوحيدة  والقن�ة  اخل�رجي، 
ال�شجون.  اإىل  الفريو�س  لنقل 
تهدف احلملة االلكرتونية لرفع 
الفل�شطيني  ال�شعبي  الوعي 
الذي  الفريو�س  خطر  حول 
ظل  يف  االأبط�ل  اأ�رسان�  يهدد 
اإدارة  تفر�شه  الذي  الواقع 
�شجون االحتالل من بيئة �شجن 
وعدم  و�شيئة،  �شحية  غري 
التعقيم  ب�إجراءات  قي�مه� 
ال�شتكم�له�  اإ�ش�فة  الالزمة، 
والتي  التنكيلية  االإجراءات 
 140 ب�شحب  موؤخراً  متثلت 

اأهمه�  الكنتين�  من  �شنف�ً 
والفواكه  اخل�ش�ر  من  اأ�شن�ف 
واملعلبة،  املثلجة  واالأغذية 
والتعقيم،  التنظيف  ومواد 
داخل  كورون�  فريو�س  انت�ش�ر 
يوجد  التي  االحتالل  �شجون 
اأ�شري،  اآالف  خم�شة  نحو  فيه� 
اإن�ش�نية  ك�رثة  عليه  �شيرتتب 
كبرية تهدد ب�شكل اأ�ش��شي 700 
 200 بينهم  من  مري�س  اأ�شري 
اأ�شري يع�نون من اأو�ش�ع �شحية 
يف  مزمنة.  واأمرا�س  خطرية 
هذه احلملة االإلكرتونية، نطلق 
مط�لبني  جمدداً  �رسختن� 
والع�جل  الفوري  ب�الإفراج 
�شجون  داخل  اأ�رسان�  كل  عن 
فيه�  ون�ش�ند  االحتالل، 
اليوم  ي�شتكملون  الذين  اأ�رسان� 
مط�لبني  الن�ش�لية  خطواتهم 
راف�شني  حقوقهم،  ب�نتزاع 
االأخري  االحتالل  ت�شعيد 

�شدهم.
فلنكن �شوتهم الع�يل

فلنكن �شندهم وعونهم
من�عتهم  �شالمتن�..  �شالمتهم 

من�عتن�

االأ�صرى مناعتنا
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�سكان  م�ؤخرا   ا�ستكى 
قرية  دندوقة على بعد 4 كم �رشق 
ب�الية  املغري   االإدارية  املقاطعة 
تنم�ية  من  نقائ�ص   ، ال�ادي  
ال�سكني،  جتمعهم  يعانيها  عديدة 
وا�ستياءهم  غ�سبهم  اأبدوا  اأين 
النقائ�ص  هده  ال�سديدين  من 
واال�ستجابة  قريتهم  م�ست�ى  على 
من  قريتهم  وانت�سال  ملطالبهم 
يكابدون  التي  البدائية  احلياة 

ويالتها كل ي�م.
من   ، دندوقة  قرية  قاطن�  يعاين 

الرتفيهية  للمرافق  افتقادهم 
قريتهم  اأن  معتربين  والريا�سية ، 
قد جتاوزها الزمن النعدم  عديد 
االأمر  وه�   ، ال�سبانية  املرافق 
غياب  ب�سبب  تذمرهم  اأثار  الذي 
امل�ساريع التنم�ية التي من �ساأنها 
واأحياء  اإىل زوايا  اأن تعيد احلي�ية 
اأ�سار  ال�سياق،  ذات  ويف  القرية.  
مع  لهم  ت�رشيح  يف  منهم  عدد 
القرية  اأن  اإىل  »ال��سط«  ي�مية 
دام�ص  ظالم  يف  تقبع  اأ�سحت 
نتيجة غياب االإنارة العم�مية عرب 

اأخرى،  جهة  من  ال�س�ارع.  بع�ص 
ا�ستكى ال�سكان من م�سكل ال�رشف 
ي�ؤرق  اأ�سحى  الذي  ال�سحي 
وهاج�سهم  الفت  ب�سكل  ي�مياتهم 
اأين  ال�حيد خالل االآونة االأخرية، 
خلّف �سع�د مياه ال�رشف ال�سحي 
نتيجة  ان�سداد  ال�سطح  اإىل 
ال�سحي  ال�رشف  بال�عات 
على  ج�سيما  م�سكال  وا�سحى 
الروائح  اإنت�سار  حد ق�لهم، ب�سبب 
الكريهة وبع�ص احل�رشات امل�ؤذية 
التنمية  قطاع  ويف  كالبع��ص.  

االأهايل  والتهيئة احل�رشية، �رشح 
تهمي�سا  جراء  تعرف  اجلهة  اأن 
ذلك  الداخلية  الطرقات  و�سعية 
تاما  غيابا  تعرف  املنطقة  اأن 
على  احل�رشية،  التهيئة  لربامج 
الطرقات  اهرتاء  م�سكل  غرار 
اأ�سبه  و�سعيتها  اأ�سبحت  التي 
يطالب  ال�سدد  بالكارثية ويف هدا 
القرية من اجلهات املعنية  �سكان 
ودلك  تنم�ية  التفاتة  ب�رشورة 
بتهيئة الطرقات الداخلية للقرية.

�شالح ،ب 

و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  االإت�سال 
تيندوف  والية  اأمن  مبديرية 
ي�مية  ت�سلمت  قد  كانت 
يف  اأنه   منه  ن�سخة  »ال��سط« 
م�ساركة  تكثيف  و  تعزيز  اإطار 
خمتلف  يف  ال�رشطة  ق�ات 
اخلرجات و العمليات امليدانية 
امل�ساربة  مكافحة  لغر�ص 
 ، التجارية  املحالت  الأ�سحاب 
تزامنا و ال�باء العاملي )فريو�ص 

ب�رشعة  ينت�رش  الذي  ك�رونا( 
االأمر الذي اأعطى فر�سة له�ؤالء 
من اأجل اإلهاب االأ�سعار و احتكار 
امل�اد الغذائية ، نظمت م�سالح 
اأمن والية تيندوف عدة خرجات 
باإقليم  االقت�ساديني  للمتعاملني 
مديرية  م�سالح  رفقة  ال�الية 
العملية  اأ�سفرت  اأين   ، التجارة 
عن معاينة املخالفات املتعلقة 
التجارية  املمار�سات  ب�سفافية 
ف�اتري  حترير  يف  املتمثلة  و 

اأين مت  وهمية و اأخرى مزيفة ، 
حجز ح�ايل 56 طن من العجائن 
ك�سك�ص و معكرونة ن�ع »�سريينا« 
ب�سدد  و  ال�سياق  نف�ص  يف   ،
ت�سجيل  مت  اأخر  لتاجر  التنقل 
خمالفة تخزين منت�جات بهدف  
مربر  الغري  االرتفاع  حتفيز 
كميات  حجز  مت  اأين  لالأ�سعار 
معتربة من الزيت الغذائي �سعة 
»5 و 1 لرت« ح�ايل 62.150 طن 
، ليتم حترير اإجراءات من طرف 

م�سالح مديرية التجارة يف هذا 
ال�ساأن .

من جهة ثانية فقد ثمن م�اطني 
احلدودية  تيندوف  والية 
املبذولة  اجلبارة  املجه�دات 
االخت�سا�ص  دوائر  طرف  من 
مثل  ردع  اأجل  من  املعنية 
ظل  وخروقات  جتاوزات  هكذا 
االأزمة  جميع  يف  عنها  م�سك�ت 

التي مرت بها اجلزائر .
اأحمد ،ب

 
ورقلة  ب�الية  االأول  الرجل  اأكد 
اأب�بكر ال�سديق ب��ستة يف ت�رشيح 
�سحفي الأ�رشة االإعالم املحلية اأن 
م�سالح ال�سحة �سجلت حلد كتابة 
هاته االأ�سطر حالة ا�سابة واحدة 
من  قادمة  المراأة  الك�رونا  بداء 
العمرة تقطن بقرية ع�ينة م��سى 
ببلدية �سيدي خ�يلد ، حيث وبناءا 
با�رشت  املعطيات  هذه  على 
منزل  بتعقيم  امل�سرتكة  امل�سالح 
لها  املجاورة  واملنازل  امل�سابة 
على  االأول  امل�س�ؤول  اأكد  كما   ،
الهيئة التنفيذية اأن اللجنة ال�الئية 
تتابع ب�سكل  املكلفة بذات امللف 
 ، لل�الية  ال�سحي  ال��سع  دوري 
مت  اأنه  ال�سدد  ذات  يف  م�سيفا 
للحجر  اأقطاب  ثالثة  ت�سخري 
ورقلة  دوائر  من  بكل  ال�سحي 
املقاطعة  و  م�سع�د  حا�سي   ،
االإدارية تقرت قبل اأن يتم اإ�سافة 
دائرة  من  بكل  جديدين  قطبني 

الأي  حت�سبا  احلجرية  و  الطيبات 
طارئ .

حالة  اإطار  ويف  ذلك  جانب  اإىل 
التاأهب الق�س�ى فقد اأ�سار ب��ستة 
اإىل وج�د برنامج تك�يني لالأطباء 
مل�اكبة تط�ر الداء و ال��سع على 
بخ�س��ص  اأما   ، املحلية  ال�ساحة 

غلق  مت  فقد  ال�قائية  االإجراءات 
وقاعات  املطاعم  و  املقاهي  كل 
تعقيم  مع  احلمامات  و  احلفالت 

كافة االأماكن العم�مية .
وايل  اأو�سح  فقد  ثانية  جهة  من 
ورقلةاأنه بخ�س��ص حماربة  والية 
هذه  مثل  يف  امل�ساربة  عاملي 

بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف 
جلنة  ت�سكيل  مت  فقد   ، البالد 
م�سالح  من  تتك�ن  م�سرتكة 
والدرك  االأمن  وم�سالح  التجارة 
ال�طنيني ، التي اأ�سفرت حلد كتابة 
هاته االأ�سطر على غلق 05 اأن�سطة 

جتارية و 16 حمل جتاري .

تبدلها  التي  املجه�دات  اإطار  يف 
على  احلفاظ  يف  ال�رشطة  ق�ات 
ت�ا�سل  امل�اطنني  و�سالمة  اأمن 
ق�ات ال�رشطة باأمن والية اأدراريف 
للت�سدي  ال�قائية  التدابري  تطبيق 
خالل  من  وهدا  ك�رونا  لفريو�ص 
امل�اطنني  وت�عية  حت�سي�ص 
املت�اجدين على م�ست�ى ال�ساحات 
دع�تهم  و  العم�مية  واالأماكن 
للتحلي باالإجراءات ال�قائية �سيما 
ماتعلق بتجنب التجمعات مبختلف 
منازلهم  يف  والبقاء  اأ�سكالها 
االإذاعي  الف�ساء  ا�ستغالل  وكدا 
خالل  من  اجله�ية  اأدرار  الإذاعة 
تن�سيط  من  ت�ع�ية  ح�س�ص  بث 
اأدرار  والية  الأمن  تابعة  اإطارات 
الراكبة  الدوريات  اإىل  باالإ�سافة 
املنبهات  ا�ستعمال  مع  والراجلة 
ال�س�تية وال�س�ئية التي تدع�ا من 
امل�اطنني  ال�رشطة  ق�ات  خاللها 

ب�رشورة املك�ث يف املنازل وعدم 
اخلروج، مع القيام بدوريات رفقة 
الهياكل  م�ست�ى  على  ال�رشكاء 
للم�اطنني  كبري  اإقبال  ت�سهد  التي 
املت�سمن  بالقرار  واإعالمهم 
امل�ؤقت )املقاهي،  الغلق 
ت  عا قا ، عم ملطا ا
العمليات  احلفالت ...( ،هده 
التح�سي�سية تخللها ت�زيع مط�يات 

ومل�سقات حت�سي�سية ت�ع�ية .
العملية كان لها االأثر البالغ لدى 
امل�اطنني الذين اأعرب�ا عن اإرتي
احهم وتقديرهم للجه�د املبذول
باأمن  ال�رشطة  ق�ات  طرف  من  ة 
من  اأدرار الرامية اإىل احلد  والية 

انت�سار هدا الفريو�ص.
ومت�ا�سلة  م�ستمرة  العملية  للعلم 
خمتلف ال�ساحات  �ستم�ص  حيث 

واالأماكن العم�مية .
اأحمد ،ب 

ك�شف وايل والية ورقلة اأبوبكر ال�شديق بو�شتة خالل ندوة �شحفية ن�شطها اأم�س مبقر الوالية ، 
اأن هذه االأخرية �شجلت اإ�شابة واحدة بداء الكورونا ، م�شيفا اأن م�شاحله التزمت بتنفيذ خمطط 

الوقاية بتعقيم االأماكن العمومية وغلق كلي للمقاهي و املطاعم وقاعات احلفالت واحلمامات .

وايل والية ورقلة ابوبكر ال�شديق بو�شتة يك�شف:

بعدما اأ�شبحوا يعي�شون و�شعا مزريا

�شبطت 56 طن من العجائن و 62 طن من الزيت الغذائي 

اأحمد ،ب 

ت�صجيل اإ�صابة واحدة بالكورونا 
ملراأة قادمة من العمرة 

.    تعقيم جماعي لقرية عوينة مو�شى 
.    غلق 05 اأن�شطة جتارية و 16 حمل 

�صكان قرية دندوقة يطالبون بتح�صني الأو�صاع التنموية

اأمن تيندوف يحكم ق�صبته على امل�صاربني 

للت�شدي لوباء كورونا

اأمن رقان باأدرار 

�شبط بحوزته 96.04 غ من املخدرات 

اأمن ولية اأدرار يوا�صل تنفيذ 
التدابري الوقائية 

حجز مواد ا�صتهالكية منتهية 
ال�صالحية 

�صرطة مترنا�صت تطيح 
بع�صريني 

اأخبار اجلنوب

تبدلها  التي  املجه�دات  اإطار  يف 
على  احلفاظ  يف  ال�رشطة  ق�ات 
ت�ا�سل  امل�اطنني  و�سالمة  اأمن 
اأدرار  والية  باأمن  ال�رشطة  ق�ات 
يف  رقان  دائرة  اأمن  يف  ممثلة 
للت�سدي  ال�قائية  التدابري  تطبيق 
لفريو�ص ك�رونا وهدا يف يف اإطار 
امل�اد  يف  امل�ساربة  مكافحة 
اأين  الراهنة  الفرتة  يف  الغدائية 
التابعة  ال�رشطة  ق�ات  متكنت 
حجز  رقان   من  دائرة  الأمن 
الغدائية  امل�اد  من  معتربة  كمية 
كانت  والتي  ال�سالحية  املنتهية 
العملية  هذه  لال�ستهالك  م�جهة 
اخلرجات  اإطار  يف  جاءت 
امليدانية امل�سرتكة رفقة ال�رشكاء 
مداهمة  خالل  من  امليدانيني 

اأحد املخازن امل�ستغلة يف تخزين 
مكنت  اإد  اال�ستهالكية  امل�اد 
حجزواتالف  من  العملية  هده 
املنتهية  الغدائية  للم�اد  نهائي 
ال�سالحية واملتمثلة يف 350 كي�ص 
من عجائن �سباقيتي ،1200قارورة 
باال�سافة  بالف�اكه  ثمري  ماء  من 
م�رشوب  من  اىل 540 قارورة 
طاق�ي و95700 م�سا�سة م�رشوب 

جميعها منتهية ال�سالحية .
هدا وتبقى ق�ات ال�رشطة التابعة 
اأهبة  على  اأدرار  والية  الأمن 
امل�اطنني  تدع�ا  كما  اال�ستعداد، 
خالل  من  جتاوز  اأي  عن  للتبليغ 
باالمن  االرقام اخل�رشاء اخلا�سة 

ال�طني.
اأحمد ،ب 

غري  االجتار  مكافحة  اطار  يف 
ال�رشعي باملخدرات وامل�ؤثرات 
مترنا�ست،  والية  باإقليم  العقلية 
الأمن  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
مكافحة  فرقة  يف  ممثلة  ال�الية 
ال�الئية  بامل�سلحة  املخدرات 
ت�قيف  من  الق�سائية  لل�رشطة 
�سخ�ص يبلغ من العمر )23 �سنة( 
على  احليازة  ق�سية  يف  مت�رط 
ق�سد  معالج(  )كيف  املخدرات 
املتاجرة قدر وزنها االإجمايل بـ: 

96.04 غرام .
اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�سال 
والعالقات العامة مبديرية االأمن 
قد  كانت  بتمرنا�ست  ال�طني 
»ال��سط«ن�سخة  ي�مية  ت�سلمت 
تع�د  الق�سية  حيثيات  اأن  منه 
ح�ل  م�ؤكدة  معل�مات  ورود  اإىل 

وج�د �سخ�ص بحي ال�سالم يق�م 
اإعداد  بع  ببيع املخدرات، حيث 
ت�قيف  ،مت  حمكمة  اأمنية  خطة 
امل�ستبه فيه وبعد عملية التلم�ص 
اجل�سدي القان�ين �سبط بح�زته 
املخدرات  من  �سفيحة  على 
ب  وزنها  قدر  معالج(  )كيف 
حت�يل  مت  عليه  غرام،   96.04
املحج�زات  رفقة  فيه  امل�ستبه 
اىل مقر ال�رشطة  و فتح حتقيق 

يف الق�سية.
االإجراءات  اإ�ستكمال  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مت  القان�نية 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيه 
يف  اأ�سدرت  والتي  املخت�سة، 
احلب�ص  رهن  بال��سع  اأمر  حقه 

امل�ؤقت .
�شيخ مدقن 
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ق.ر

تو�شيات منظمة ال�شحة 
العاملية

الر�سالة  »اأو�سل  حملة  وترّوج 
لت�سديد ركلة لفريو�س كورونا« 
اخلم�س  اخلطوات  اإىل 
على  يتعني  التي  الرئي�سية 
النا�س اتباعها حلماية �سحتهم 
املنظمة،  لإر�سادات  وفقاً 
يف:  املتمثلة  اخلطوات  وهي 
ال�سعال،  واآداب  اليدين،  غ�سل 
والتباعد  الوجه،  وجتنب مل�س 
الجتماعي، ولزوم املنزل عند 

ال�سعور بالتوعك.
الفرتا�سي  احلدث  اإطار  ويف 
احلملة  لإطالق  اأقيم  الذي 

بجنيف،  املنظمة  مقر  يف 
الدكتور  قال  �سوي�رسا، 
اأدحانوم  تيدرو�س 
»الفيفا  اإن  غيربي�سو�س، 
اإنفانتينو  جياين  ورئي�سها 
يف  بن�ساط  انخرطا  قد 
هذه  مكافحة  اإىل  الدعوة 
البداية.  من  اجلائحة 
و�سواء عن طريق حمالت 
فقد  التمويل،  اأو  التوعية 
يف  بقوة  الفيفا  وقفت 
واإين  كورونا  فريو�س  وجه 
الذي  بالدعم  م�رسور 
تقدمه كرة القدم العاملية 
للمنظمة من اأجل ت�سديد 

الفريو�س.  لهذا  قا�سية  ركلة 
لدي  �سك  ننا ول  اأ

معاً �سننت�رس 
دام  ما 
ينا  لد
هذا  كل 

الدعم«.

ومن 

جهته 
ل  قا

رئي�س 
 ، لفيفا ا
ل�سيد  ا

اإنفانتينو، »نحن بحاجة  جياين 
للعمل كفريق من اأجل مكافحة 
الغاية  ولهذه  كورونا.  فريو�س 
مع  فريقاً  الفيفا  �سّكلت 
املنظمة لأن ال�سحة تاأتي قبل 
م�سجعي  اأدعو  واإين  �سيء.  كل 
اأنحاء  �ستى  يف  القدم  كرة 
يف  اإلينا  الن�سمام  اإىل  العامل 

احلملة  هذه  من دعم 
اإي�سال  اأجل 
لتنا  �سا ر
اأبعد  اإىل 
 . ق فا لآ ا
وقد ان�سم 

بع�س 
�سهر  اأ

هذه  مار�سوا  الذين  الالعبني 
هذه  اإىل  اجلميلة  الريا�سة 
رغبتهم  يف  متحدين  احلملة 
اأجل  من  الر�سالة  لإي�سال 
لكوفيد- قا�سية  ركلة  توجيه 

.»19

ثمانية وع�شرون العبًا 
يف فيديو احلملة الذي 

يجري اإ�شداره بـ13 
لغة:

)اململكة  اجلابر  �سامي 
ال�سعودية(،  العربية 
بيكر  واألي�سون 
واإميري  )الربازيل(، 
)تركيا(،  بلوزوغلو 
بورغيتي  وجاريج 
 ، ) ملك�سيك ا (
وجيانلويجي بوفون 
واإيكر  )اإيطاليا(، 
كا�سيا�س )اإ�سبانيا(، 

)الهند(،  �سيرتي  و�سونهيل 
)فرن�سا(،  جوركاييف  ويوري 
وهان دوان )ال�سني(، و�سامويل 
وراداميل  )الكامريون(،  اإيتوو 
فالكاو )كولومبيا(، ولورا جورج 
كاربن  وفالريي  )فرن�سا(، 
كلو�س  ومريو�سالف  )رو�سيا(، 
)اأملانيا(، وفيليب لم )اأملانيا(، 
)اإجنلتزا(،  لينيكر  وغاري 
)الوليات  ليود  وكاريل 
مي�سي  وليونيل  املتحدة(، 
وميدو  )الأرجنتني(، 
اأوين  ومايكل  )م�رس(، 
جي  وبارك  )اإجنلرتا(، 
وكارل  )كوريا(،  ت�سونغ 
و�سيليا  )اإ�سبانيا(،  بويول 
واأ�ساكو  )اأملانيا(،  �سا�سي�ست�س 
ويايا  )اليابان(،  تاكاكورا 
وخوان  ديفوار(،  )كوت  توري 
�سبا�ستيان فريون )الأرجنتني(، 
و�سون وين )ال�سني(، واك�سافيه 

هرينانديز )اإ�سبانيا(.
الذي  احلملة  فيديو  و�سيوزع 
القنوات  على  �سيُبث 
الريا�سية والرقمية للفيفا، 
حملية  ملفات  �سكل  يف 
الرابطات  على  فردية 
الفيفا،  يف  الأع�ساء 
 211 عددها  البالغ 
رابطة، وعلى وكالت 
بالإ�سافة  الإعالم، 
ك�سور  ن�رسها  اإىل 
التوا�سل  و�سائل  على 
الر�سالة  لإي�سال  الجتماعي 

على اأو�سع نطاق ممكن.
اليدان:

يديك«  من  يبداأ  �سيء  »كل 
بيكر،  األي�سون  تعبري  حد  على 
احل�سنة ملنظمة  النوايا  �سفري 
جمال  يف  العاملية  ال�سحة 
نادي  ولعب  ال�سحة،  تعزيز 

وحار�س  ليفربول 

مرمى الفريق الربازيلي وحائز 
حار�س  لأف�سل  الفيفا  جائزة 
الذي   ،2019 عام  يف  مرمي 
»واظب  قائاًل  ر�سالته  يوا�سل 
باملاء  يديك  غ�سل  على 
وال�سابون اأو تنظيفهما مبطهر 

كحويل«.
غ�سل  على  فاملواظبة 
اأو  وال�سابون،  باملاء  اليدين 
تعقيمهما  ذلك  من  الأف�سل 
يقتل  لليدين،  كحويل  مبطهر 
انتقلت  رمبا  التي  الفريو�سات 
ممار�سة  هي  يديك.  اإىل 

ب�سيطة ولكنها بالغة الأهمية.
املرفق:

وفمك  اأنفك  تغطية  تن�س  »ل 
بثني املرفق اأو مبنديل ورقي 
تعط�س«  اأو  ت�سعل  عندما 
تقولها كاريل لويد، من الوليات 
الفيفا  توجتها  التي  املتحدة، 
مرتني بكاأ�س العامل لل�سيدات. 
من  »تخل�س  قائلة  وتوا�سل 
بعد  فورا  الورقي  املنديل 

ا�ستعماله واغ�سل يديك«.
هي  تفرزها  التي  فالقطريات 

كورونا.  فريو�س  تن�رس  التي 
النظافة  اآداب  وباتباعك 
حتمي  فاإنك  التنف�سية، 
الإ�سابة  من  بك  املحيطني 
مثل  الفريو�سات،  بعدوى 
وفريو�س  والإنفلونزا  الر�سح 

كورونا.

لوجه:

وجهك،  مل�س  »جتنب 
واأنفك  عينيك  وخ�سو�ساً 
من  الفريو�س  ملنع  وفمك، 
دخول ج�سمك« يقول املهاجم 
فريق  ولعب  الأرجنتيني 
بجائزة  والفائز  مي�سي  ليونيل 
عام  يف  لعب  لأف�سل  الفيفا 
جوائز  من  وبالعديد   2019

الكرة الذهبية للفيفا.
امل�شافة:

»عندما يتعلق الأمر بالتوا�سل 
اإىل  خطوة  خذ  الجتماعي، 
دوان،  هان  يقولها  الوراء« 
الذي مّثل ال�سني 188 مرة يف 
امتد  حمرتف  دويل  كالعب 
 11 مدار  على  املهني  م�ساره 
قائاًل  ر�سالته  ويختتم  عاماً. 

مرت  م�سافة  على  »حافظ 
من  الأقل  على  واحد 

الآخرين«.
فاحلفاظ على التباعد 

ي�ساعد  الجتماعي 
تفادي  على 
اأي  ا�ستن�ساق 
من  قطريات 

�سخ�س يعط�س 
مقربة  على  ي�سعل  اأو 

منك.

ال�شعور – كن متنبهًا 
الأعرا�شك:

»اإذا �سعرت بالتوعك اإلزم البيت« 
يختتم بها �سامويل اإيتو، لعب 
قلب الهجوم ال�سابق يف فريقي 
بر�سلونة والكامريون الذي مّثل 
»اتبع  م�سيفاً  مرة،   114 بلده 
جميع الإر�سادات التي تقدمها 

لك �سلطات ال�سحة املحلية«.
باحلمى  م�ساباً  كنت  اإذا 
التنف�س،  و�سعوبة  وال�سعال 
وات�سل  الطبية  العناية  التم�س 
اآخر  تابع  م�سبقاً.  بالهاتف 
ت�سدرها  التي  امل�ستجدات 
عن  املحلية  ال�سحة  �سلطات 
ما  واتبع  منطقتك.  يف  الو�سع 
حمددة  اإر�سادات  من  ت�سدره 
وات�سل هاتفياً بالهيئة امل�سوؤولة 
اإىل  بتوجيهك  لهم  لل�سماح 
مرفق الرعاية ال�سحية املحلي 
حلالتك.  الأن�سب 
ذلك  �سي�ساهم 
حمايتك  يف 
انتقال  ومنع 
�س  و لفري ا
وخمتلف اأنواع 

العدوى.

ن�شّمت الفيفا، وهي الهيئة الدولية التي تنظم ريا�شة كرة القدم، اإىل منظمة ال�شحة العاملية ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد19-( من خالل 
اإطالق حملة توعية جديدة يقودها اأ�شهر العبي كرة القدم حول العامل من اأجل دعوة جميع النا�س يف �شتى اأنحاء العامل اإىل اتباع اخلطوات 

الرئي�شية اخلم�س لوقف انت�شار املر�س.

�شاهم يف اإي�شال الر�شالة

قا�ضيةركلةلت�ضديدخطواتخم�س
لفريو�سكورونا
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 د. خالد حنفي على

الليبية  ال�سلطات  اإعالن  وبرغم 
اأي  ت�سجيل  عدم  املنق�سمة 
البالد،  يف  بكورونا  اإ�سابات 
 ،2020 مار�س   23 االثنني  حتى 
من  خماوفها  ت�ساعدت  فقد 
ورمبا  الوباء،  انت�سار  احتمال 
تردي  ظل  يف  كارثة،  اإىل  حتوله 
و�سعف  للبالد،  ال�سحية  البنية 
حكومة  اتخذت  لذا،  جاهزيتها. 
ليبيا،  غرب  يف  الوطني  الوفاق 
ال�رشق،  يف  املوازية  ونظريتها 
�سل�سلة  املا�سية،  االأيام  خالل 
يف  االحرتازية  االإجراءات  من 
ل�سيطرتهما  اخلا�سعة  املناطق 
فريو�س  ملواجهة  ع�سكرًيّا 
التجوال،  حظر  منها:  كورونا، 
واإيقاف  التجمعات،  ومنع 
املنافذ  واإغالق  املدار�س، 
واجلوية،  والبحرية  احلدودية 
ف�ساًل عن حزمة من االإجراءات 

االقت�سادية.
طرفا  رّحب  اآخر،  جانب  على 
طرابل�س  معركة  يف  ال�رشاع 
)حكومة الوفاق، اجلي�س الوطني 
مار�س  و21   18 يومي  الليبي( 
اأممية  بدعوات  التوايل  على 

الإقرار  ودولية 
اإن�سانية  هدنة 
لدعم  ليبيا  يف 
اجلهود املبذولة 
الأزمة  للت�سدي 
ومع  كورونا. 
تَْخُل  مل  ذلك، 
اال�ستجابة  تلك 

يوم  مي�ِس  فلم  ه�سا�سة،  من 
حتى  الهدنة  هذه  على  واحد 
اأطراف  من  خلروقات  تعر�ست 
املتبادل  الق�سف  اإثر  ال�رشاع، 

يف جنوبي طرابل�س وترهونة. 
بذلك، تعر�ست تلك الهدنة ملاأزق 
اأعلن  الذي  النار  اإطالق  وقف 
عنه منذ 12 يناير املا�سي، ومل 
يفلح يف تثبيته ال احل�سد الدويل 
يف  برلني  موؤمتر  يف  واالإقليمي 
ما  وال  نف�سه،  ال�سهر  من  الـ19 
متخ�س عنه من م�سار ع�سكري 
يف جنيف، اإذ ظلت م�سودة وقف 
من  لها،  التو�سل  مت  التي  النار 
خالل اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة 
من  الـ23  يف  اأممية  برعاية   5+5
خالف  حمل  املا�سي،  فرباير 

بني قيادات اأطراف ال�رشاع.
املطروح  ال�سوؤال  فاإن  هنا،  من 
ال�رشاع  اأطراف  يفكر  كيف  هو: 
وخماطر  كورونا  اأزمة  يف  الليبي 
تلك  تاأثري  مدى  وما  انت�سارها؟ 
احلرب  م�سارات  على  االأزمة 
ظل  يف  �سيما  ال  وال�سالم؟ 
اخلارجية  القوى  اأولويات  تغري 
املتدخلة يف ليبيا، والتي تركز كل 

جهودها يف التوقيت الراهن على 
مكافحة انت�سار ذلك املر�س.

دوافع اخلوف:

املتنازعة،  االأطراف  تُدرك 
يف  قادة  اأم  اأفراًدا  اأكانوا  �سواء 
اأن  العنيفة،  ال�رشاعات  مناطق 
تواجههم  التي  االحتماالت  اأحد 
فلماذا  املوت،  هو  املعارك  يف 
كورونا  اأزمة  يخ�سون  قد  -اإذن- 
طاملا اأن هذا االحتمال قد يكون 

عند  لكن  احلالتني؟.  يف  قائًما 
ميكن  فاإنه  باالأمر،  ملًيّا  التفكري 
البقاء  خطر  تهديد  اإن  القول 
متلك  خ�سم  بني  ما  يختلف  قد 
تهديده،  معرفة  على  القدرة 
ميلكه  قد  وما  �سلوكّياته،  وتوقع 
قد  واآخر  �رشاعية،  اأدوات  من 
والتعقيد، حيث  بالغمو�س  يت�سم 
ال تُعرف على وجه اليقني �سماته 

وحدود خماطره.
يف احلالة االأوىل، قد يبدو اخلوف 
طبيعًيّا الأنه ميكن الأطراف النزاع 
ال�سيطرة على التهديد ن�سبًيّا، اأو 
مناطق  ما يف  بقدر  توّقعه  حتى 
يف  بينما  تكتيكات.  من  القتال 
من  اخلوف  يتحول  قد  الثانية 
ذعر،  اإىل  الغام�س  التهديد 
على  النزاع  اأطراف  قدرة  الأن 
ال�سيطرة اأو التنبوؤ مب�سارات هذا 
التهديد تنعدم تقربًيا، كما االأمر 
بدا كعدو  الذي  كورونا،  وباء  مع 
غري مرئي، كما و�سفه »ترامب«، 
اإذ ال مييز يف االإ�سابات والوفيات 
دولة  اأو  و�سديق،  عدو  بني 
واأخرى  ودميقراطية،  م�ستقرة 
واالأكرث  م�سطربة.  اأو  ت�سلطية 

خطورة اأنه مل يتم اكت�ساف لقاح 
اللحظة  حتى  ملواجهته  دواء  اأو 

الراهنة.

يف هكذا �سياقات، تن�ساأ ح�سابات 
القادة  لدى  خا�سة  اخلوف، 
قد  حيث  ال�رشاع،  مناطق  يف 
تدفعهم -على االأرجح- اإىل تغيري 
انتظاًرا  و�سلوكياتهم،  خطاباتهم 
لتجاوز  الوقت  على  للرهان  اإما 
تداعياتها  من  احلد  اأو  االأزمة، 
املبا�رشة  م�ساحلهم  على 
ال  فبب�ساطة،  بال�رشاع. 
�رشاع  اأي  اأن  اإغفال  ميكن 
باالأ�سا�س  يعتمد  م�سلح 
الب�رشي،  العن�رش  على 
ذلك  تعر�س  فلو  وبالتايل 
العن�رش لل�رشر من الوباء، 
فقد يعني ذلك عدم قدرة 
االأطراف على اال�ستمرار 

يف ال�رشاع ذاته. 
ال�سعوبة  من  اأنه  ذلك  على  زد 
العزلة  �سيا�سات  تطبيق  عملًيّا 
التي  االجتماعي  والتباعد 
كورونا  ملواجهة  الدول  تنتهجها 
املعارك  �ساحات  اإدارة  يف 
من  الرغم  فعلى  الع�سكرية. 
التكنولوجية  االأ�سلحة  دخول 

احلديثة، كالطائرات دون 
ملناطق  وغريها،  طيار 
ال�رشق  يف  ال�رشاع 
ليبيا؛  ومنها  االأو�سط، 
الربي  القتال  يزال  فال 
رئي�سًيّا  ملمًحا  املبا�رش 
لديناميات ال�رشاع، خا�سة 
يف حروب املدن، ال �سيما 
اأطراف  ا�ستهداف  مع 
على  ال�سيطرة  ال�رشاع 

يحوزها  ميدانية  مناطق 
اخل�سوم، وقد تعج بال�سكان، مبا 
�سيفرت�س التوا�سل معهم، مثلما 
ليبيا،  غرب  يف  املعارك  منط 
والتي للمفارقة ت�سم العدد االأكرب 
مقارنة  البلد،  هذا  �سكان  من 

مبنطقتي ال�رشق واجلنوب. 
قد يف�رش ذلك املنطُق العقاليُنّ 

اخلوف  ح�سابات  يوؤطر  الذي 
االإن�سانية  اال�ستجابة  منَط 
لوقف  ال�رشاع  الأطراف  االأخرية 
اأزمة  ب�سبب  ليبيا  يف  القتال 
الت�سعيد  عدم  حتى  اأو  كورونا، 
منط  على  واالقت�سار  احلاد 
قد  حيث  متبادلة،  خروقات 
املوالني  اجلنود  على  يخ�سون 
لهما من االإ�سابة بالوباء مبا يغري 
كلًيّا من توازنات املعارك يف اأي 
حلظة. مع ذلك، فاإن ثمة عوامل 
طبيعة  تطرحها  م�سافة  اأخرى 
ليبيا،  يف  ال�رشاعية  ال�سياقات 
ح�سابات  من  اأكرث  وت�ساعف 
اخلوف لدى اأطراف ال�رشاع من 

فريو�س كورونا، ومنها:

النظام  انك�شاف   1-
ال�شحي: 

الليبية  ال�سحية  البنية  تعاين  اإذ 
االأطباء  اأعداد  )امل�ست�سفيات، 
وامل�ستلزمات  واملمر�سني، 
ت�رشرها  ب�سبب  تردًيا  الطبية( 
من احلرب امل�ستمرة، �سواء اإّبان 
تدخل حلف الناتو يف عام 2011، 
اإثر ن�سوب احلرب االأهلية يف  اأو 
�سيف عام 2014، والتي اأدت اإىل 
وظائفها  وتاأثر  ال�سلطة  انق�سام 

ت�سعف  وال  ال�سحية.  فيها  مبا 
تلك االأو�ساُع الدولَة الليبية على 
اال�ستجابة الفعالة الأزمة كورونا، 
اإذا قارّنا  انت�ساره، ال �سّيما  حال 
متقدمة  اأخرى  بدول  ذلك 
وم�ستقرة اأكرث تطوًرا مل ت�ستطع 
اإيطاليا.  مثل  املر�س،  احتواء 

النازحني  مع�سلة  عن  ف�ساًل 
حيث  الالجئني،  اإيواء  ومراكز 
على  القدرة  عندها  ترتاجع  قد 
ال�سحي  للحجر  اأماكن  توفري 
برزت  ما  اإذا  تنف�س،  واأجهزة 
اأزمة كورونا. لذا فاإن ثمة خ�سية 
دولية على خطر حمتمل يف ليبيا 
اإذا انت�رش املر�س، وفًقا لتحذير 
»اإليزابيث  موؤخًرا  له  اأ�سارت 
ال�سحة  منظمة  ممثلة  هوف« 

العاملية يف ليبيا.
موؤ�رش  اأن  ذلك  يُعزز  قد  وما 
عام  يف  العاملي  ال�سحي  االأمن 
ي�سع   )GHS INDEX(  2019
ليبيا يف املرتبة 168 من بني 195 
دولة يف العامل، ذلك اأن جاهزية 
اأن  من  اأ�سعف  ال�سحية  البنية 
من  حتد  اأو  االأوبئة  مع  تتعامل 
انت�سارها، وهو اأمر مماثل لدول 
االأو�سط،  ال�رشق  يف  ال�رشاعات 
كما حال العراق و�سوريا واليمن، 
مراتب  البلدان  تلك  نالت  حيث 
متدنية هي االأخرى على التوايل 
 ،)190  ،188  ،167( املوؤ�رش  يف 
ال�سحية  الفجوات  عن  ناهيك 
لنمط  نتاًجا  ليبيا،  مناطق  بني 
متوازنة  الال  املناطقية  التنمية 
كر�سها  التي  امل�ساواة  وعدم 
عقود  طيلة  »القذايف«  نظام 
حكمه االأربعة، حيث كان الليبيون 
يلجئون اإىل دول اجلوار االإقليمي، 
لتلّقي  واإيطاليا،  وم�رش  كتون�س 
هذا  وازداد  ال�سحية،  اخلدمات 
الليبي  االأمر مع عدم اال�ستقرار 

بعد عام 2011.

اجلوار  يف  كورونا  ح�شار   2-
الإقليمي: 

اجلوار  دول  غالبية  تعاين  اإذ 
م�رش  وخا�سة  لليبيا،  احلدودي 
وال�سودان،  وتون�س  واجلزائر 
جراء  ووفيات  اإ�سابات  وجود 
فريو�س كورونا، واإن كان بدرجات 
حد  اإىل  ت�سل  مل  كما  متفاوتة، 
الوا�سع،  االنت�سار 
اإيطاليا  حال  كما 
يف�سلها  ال  التي 
عن �سواحل ليبيا 
�سوى 320 كم، اإذ 
ثاين  اأ�سبحت 
عاملية  بوؤرة 
انت�سار  يف 
كورونا  مر�س 
بعد  امل�ستجد 
حيث  ال�سني، 
بينما  اإ�سابة،   59138 �سجلت 
و�سل اإجمايل الوفيات اإىل 6077 

)االثنني 23 مار�س 2020(. 
حجم  يف  هنا  املع�سلة  تبدو 
امل�ستويات  متعددة  التفاعالت 
امل�سابة  والدول  ليبيا  بني 
عما  ناهيك  كورونا،  بفريو�س 

من  الليبي  ال�رشاع  عنه  اأ�سفر 
وبرغم  اجلوار.  دول  يف  الجئني 
ودول  ليبيا  بني  احلدود  اإغالق 
اإذا  ما  يقيًنا  يُعرف  فال  العامل، 
كان هنالك ت�رشب من تلك الدول 
بداية  مع  ليبيا،  اإىل  امل�سابة 
ظل  يف  عدمه،  من  كورونا  اأزمة 
بع�س  على  ال�سيطرة  ه�سا�سة 
مناطق احلدود الطويلة مع دول 
من  خا�سة  االإقليمي،  اجلوار 

جهتي الغرب واجلنوب الليبي.

التدخل  خماطر   3-
الأجنبي:

اأجانب  اإذ يحمل وجود مرتزقة   
دول  من  وم�ست�سارين  وقوات 
ال�رشاع  اأطراف  اأخرى مل�ساندة 
الحتمال  م�ساعًفا  خطًرا  الليبي 
�سبيل  فعلى  كورونا.  انت�سار 
مرتزقة  وجود  فاإن  املثال، 
طرابل�س،  يف  باالآالف  �سوريني 
وجنود  م�ست�سارين  عن  ف�ساًل 
ميلي�سيات  لدعم  تركيا،  من 
الوفاق يف غرب ليبيا يف مواجهة 
يُثري  قد  الليبي،  الوطني  اجلي�س 
احتمال انت�سار العدوى، ال �سيما 
تركيا  اأن  االعتبار  و�سعنا يف  اإذا 
يف  املر�س  بوؤر  اإحدى  اأ�سبحت 
حيث  االأو�سط،  ال�رشق  منطقة 
والوفيات   1256 االإ�سابات  بلغت 
 22 االأحد  حتى  ا،  �سخ�سً  30
اإىل  اأ�سفنا  واإذا   .2020 مار�س 
ومنظمات  بعثات  وجود  ذلك 
اإغاثية تعمل على  دولية واأجنبية 
احتمال  فاإن  الليبية؛  االأرا�سي 
ميكن  ال  قد  كورونا  ظهور 

ا�ستبعاده يف اأي حلظة.

الإقليمي  الن�شغال   4-
والدويل: 

اإىل  كورونا  فريو�س  حتول  فمع 
الكربى  للقوى  االأكرب  التحدي 
واالإقليمية ذات امل�سلحة يف ليبيا، 
فقد يوؤثر ذلك على حالتي ال�سلم 
اأو احلرب، على اأ�سا�س اعتبارين 
اأ�سا�سيني؛ االأول اأن ال�رشاع الليبي 
بالوكالة،  احلرب  �سكل  يتخذ 
وبالتايل اإذا كان الرعاة م�سغولني 
مبحاربة كورونا، فاإن الوكالء قد 
�سواء  بذلك،  بالتبعية  يتاأثرون 
اأو  ال�سيا�سي  الدعم  �سعيد  على 
ال�سالح،  اإمدادات  اأو  االقت�سادي 
ال �سيما مع حركة اإغالق احلدود 
وخماوف الدول من اأي تفاعالت 
انت�سار  اإىل  توؤدي  قد  خارجية 
تلك  كانت  واإن  لديها.  الفريو�س 
مع�سلة  تواجه  قد  الفر�سية 
خالل  الكثيف  ال�سالح  انت�سار 
ال�سنوات املا�سية، مبا قد ي�سمح 
باال�ستمرار يف املعارك،  للوكالء 
ولو فرتة من الزمن دون االحتياج 

لتدفقاته من الرعاة.

ح�شابات »اخلوف«:

كيفيفكر�أطر�ف�ل�صر�ع�لليبييف�أزمة"كورونا"؟
يتندر الليبيون على وباء كورونا امل�شتجد )كوفيد 19-(، الذي انت�شر يف اأكرث من 162 دولة حول العامل، بقولهم اإنه يخ�شى دخول بلدهم، 
لأنه اإما �شُي�شاب هو نف�شه بعدوى انق�شام ال�شلطة، اأو �شيلقى حتفه جراء ال�شراع املزمن. تلك املزحة قد ُتعبرّ عن امتزاج حالة ال�شخرية 

الليبية من خطر الوباء بالإحباط من واقٍع �شراعٍيرّ ل يكاد يدنو من ال�شالم خطوة، حتى يبتعد عنه خطوات اأخرى، برغم مرور ت�شع �شنوات 
على �شقوط نظام »القذايف«. 

برغم اإعالن ال�شلطات الليبية املنق�شمة 
عدم ت�شجيل اأي اإ�شابات بكورونا يف 

البالد، حتى الثنني 23 مار�س 2020، 
فقد ت�شاعدت خماوفها من احتمال 

انت�شار الوباء، ورمبا حتوله اإىل كارثة، يف 
ظل تردي البنية ال�شحية للبالد، و�شعف 

جاهزيتها

تعاين البنية ال�شحية الليبية 
)امل�شت�شفيات، اأعداد الأطباء واملمر�شني، 

وامل�شتلزمات الطبية( تردًيا ب�شبب 
ت�شررها من احلرب امل�شتمرة، �شواء اإبرّان 

تدخل حلف الناتو يف عام 2011
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�شحيفة "ذا تاميز" الربيطانية

علىي�ستويلقدالأمريكياجلي�ش
�سلطاتترامبب�سببكورونا

تاميز"  "ذا  �صحيفة  اأفادت 
ترامب  اإدارة  اأن  الربيطانية 
لت�صهيل  �رسية  اأوامر  اأ�صدرت 
يف  ال�صلطة  على  اجلي�ش  �صيطرة 
الواليات املتحدة يف حال عجزت 
اأزمة  اإدارة  عن  املدنية  القيادة 

كورونا.
املو�صوعة،  ال�صبع  اخلطط  بني 
ثالث خم�ص�صة للنقل، وهي حتدد 
الرئي�ش  اجلي�ش  �صيجلي  كيف 
بن�ش  مايك  ونائبه  ترامب،  دونالد 
الدفاع  وزير  وينقل  وعائالتهما، 
االأمن  عن  اآخرين  وم�صوؤولني 
وزعماء  اآمن،  مكان  اإىل  القومي 
العليا  واملحكمة  الكونغر�ش 
وموا�صلة  الطوارئ،  مواقع  اإىل 
يف  خمباأ  من  احلكومية  االأعمال 

االأوامر  هذه  اإن  مرييالندوقالت 
عنف  اأو  املر�ش  اأدى  اإذا  �صتنفذ 
اإىل عرقلة جهود  نا�صئ عن الوباء 
الزعماء املدنيني و�صلطاتهم على 
من  عقود  يف  املتوخى  النحو 

التخطيط للطوارئ.
اإىل  الربيطانية  ال�صحيفة  وتن�صب 
الواليات  اأن  "نيوزويك"  جملة 
حتت  ذلك  بعد  �صتو�صع  املتحدة 
اأو�صوغني�صي،  ترين�ش  �صلطة 
وطيار  جنوم  باأربع  جرنال  وهو 
"قائداً  تعيينه  ومت  �صابق  مقاتل 
مقاتاًل"يقود اجلرنال اأو�صوغني�صي 
ال�صمالية  القيادة  �صنة(   56  (
ع�صكرية  �صلطة  وهي  االأمريكية، 
الوطن  عن  الدفاع  عن  م�صوؤولة 

اأن�صئت بعد هجمات 11 �صبتمرب 

الطوارئ

ويف االأول من فرباير )�صباط(، وقع 
اأوامر  اإ�صرب  مارك  الدفاع  وزير 
ال�صمالية  القيادة  اإىل  احتياطية 
والتنبيه  الوباء  خطط  بتنفيذ 
الع�صكرية  الوحدات  واإىل  منها، 
"لال�صتعداد  ال�رسقي  ال�صاحل  يف 
"ا�صتثنائية"  ملهام  لالنت�صار" 
حمتملة، مبا يف ذلك فر�ش �صكل 

من اأ�صكال الطوارئ.
ومن بني اخلطط ال�صبع املو�صوعة، 
ثالث خم�ص�صة للنقل، وهي حتدد 
الرئي�ش  اجلي�ش  �صيجلي  كيف 
بن�ش  مايك  ونائبه  ترامب،  دونالد 
الدفاع  وزير  وينقل  وعائالتهما، 
االأمن  عن  اآخرين  وم�صوؤولني 

وزعماء  اآمن،  مكان  اإىل  القومي 
اإىل  العليا  واملحكمة  الكونغر�ش 
مواقع الطوارئ، وموا�صلة االأعمال 

احلكومية من خمباأ يف مرييالند.
اأ�صلحة الدمار ال�صامل

ا�صم  حتمل  رابعة  خطة  وتتعلق 
باملهام   Granite Shadow
اأ�صلحة  على  تنطوي  التي  املحلية 
ثالث  وحتدد  ال�صامل  الدمار 
اأوكتاغون  �صميت  اأخرى  خطط 
كيفية  وزودياك،  وفريجاك 
"ا�صتمراراحلكومة"  على  احلفاظ 
ت�صل�صل  على  التحايل  خالل  من 
يف  عليه  املن�صو�ش  اخلالفة 
الد�صتور، وو�صع القادة الع�صكريني 
ممكناً  ي�صري  اأن  اإىل  ال�صلطة  يف 

تن�صيب زعيم مدين جديد.

ا�صطرابات مدنية
 ،2018 االأول(  )ت�رسين  اأكتوبر  ويف 
امل�صرتكة  االأركان  روؤ�صاء  ذكر 
ميكنهم  باأنه  الع�صكريني  القادة 
ال�صيطرة  يف  موؤقًتا"  "امل�صاركة 
يكون  "عندما  تلقائياً  الع�صكرية 
من  م�صبق  اإذن  على  احل�صول 
الرئي�ش م�صتحيال" اأو عندما تكون 
ال�صلطات املحلية "غري قادرة على 

ال�صيطرة على الو�صع".
وت�صمل تلك احلاالت "ا�صطرابات 
نطاق  على  متوقعة  غري  مدنية 
كبرية  "خ�صائر  وتت�صمن  وا�صع" 
متعمد  تدمري  اأو  االأرواح  يف 

للممتلكات".

اأوباما
واليته،  من  االأخرية  ال�صنة  ويف 
باراك  ال�صابق  الرئي�ش  اأ�صدر 
"الوظائف  يو�صح  اأمراً  اأوباما 
التي  للحكومة  الوطنية"  االأ�صا�صية 
حالة  يف  عليها  احلفاظ  يجب 
اال�صتجابة  برنامج  وبداأ  الطوارئ 
اأيزنهاور،  ع�رس  يف  للكوارث 
قوة  قيام  اإمكانية  ظهرت  عندما 
يف  االأبي�ش  البيت  بتدمري  معادية 

هجوم نووي.

وكاالت

الدولية  اجلهود  تتوقف  مل 
منذ  منها-  الطبية  -وخ�صو�صا 
املر�ش،  النت�صار  االأوىل  البوادر 
لقاح  اأو  عقار  عن  البحث  عن 
ميكن اأن يوقفه، ومع زيادة تف�صي 
منظمة  -وفق  وحتوله  الفريو�ش 
جائحة  اإىل  العاملية-  ال�صحة 
العامل  دول  توا�صل  عاملي،  ووباء 
جهودها التخاذ تدابري من �صاأنها 
كل  مع  لكن  انت�صاره  من  حتد  اأن 
ال  ال�صارمة،  االإجراءات  هذه 
يزال الوباء يتمدد يف دول جديدة، 
ويطيح مبزيد من �صحاياه يف دول 
اأخرى ا�صتقر بها من فرتة، بل اإن 
�صبه  عن  اأعلنت  الدول  من  عددا 
مواجهة  يف  وا�صت�صالم  هزمية 
تك�صف  مع  خ�صو�صا  املر�ش، 
�صعف االأنظمة الطبية حتى على 
واأعداد  متقدمة،  دول  م�صتوى 
ال�صحايا تنبئ بهذا ويرتدد ال�صوؤال 
مرة اأخرى: هل من بوادر تلوح يف 
تعود  االأزمة؟ ومتى  االأفق النتهاء 

احلياة اإىل طبيعتها؟
واأكرث  خبري  من  اأكرث  حاول  وقد 
هذه  عن  االإجابة  درا�صة  من 
الت�صاوؤالت، يف هذا التقرير نقدم 

بع�صا من هذه ال�صيناريوهات.

اأزمة قد تطول

للم�صوؤولة  مقال  مع  البداية   –
الداخلي  االأمن  وزارة  ال�صابقة يف 
الذي  كاييم،  جولييت  االأمريكية 
اأتالنتك،  ذي  جملة  ن�رسته 

وتوقعت فيه اأن يطول اأمد االأزمة 
على  بظاللها  األقت  التي  الراهنة 

خمتلف مناحي حياة النا�ش.
وقالت كاييم يف مقالها الذي ن�رس 
ت�صتمر  قد  “االأزمة  عنوان  حتت 
نهاية  اإن  ا�صتعدوا”  �صهرا..   18
بالقدر  �رسيعة  تكون  لن  االأزمة 
الذي اتخذت فيه قرارات احلجر 
واالإغالق، ولن حتدث يف اأي وقت 

قريب.
�صوؤالني  هناك  اأن  اإىل  واأ�صارت 
مرور  مع  النا�ش  �صي�رس  ملحني 
الوقت على معرفة االإجابة عنهما، 
وهما: متى �صينتهي الوباء؟ ومتى 
حياتهم  اإىل  العودة  لهم  �صتت�صنى 
االإجابة  اأن  واأو�صحت  الطبيعية؟ 
عن ال�صوؤال االأخري املتعلق مبوعد 

عودة النا�ش اإىل حياتهم الطبيعية، 
ال تخ�صع ملعطيات العلم فح�صب، 
اأخالقية  حل�صابات  تخ�صع  واإمنا 
يف  اأحد  يرغب  ال  و�صيا�صية 

نقا�صها جهرا.
املتعلق  االأول  ال�صوؤال  وعن 
بانح�صار الوباء، اأ�صارت كاييم اإىل 
ال�صحة  معايري  اإىل  ا�صتنادا  اأنه 
وباء  على  الق�صاء  فاإن  العامة، 
 18 مرور  قبل  يت�صنى  لن  كورونا 
�صهرا اأخرى، واأرجعت ذلك اإىل اأن 
احلل الوحيد لالأزمة الراهنة يكمن 
الفريو�ش  �صد  لقاح  تطوير  يف 
القاتل، مما يتطلب بع�ش الوقت.

اإجراءات �شارمة

كوليدج  “اإمبرييال  جامعة  اأما   –
اأ�صدرت  فقد  االإجنليزية،  لندن” 
اإن من املمكن  درا�صة قالت فيها 
اأن ت�صتمر مكافحة فريو�ش كورونا 

امل�صتجد ملدة 18 �صهرا.
اتخاذ  يجب  اأنه  الدرا�صة  واأكدت 
ت�صتمر  و�صارمة  فورية  اإجراءات 
�صهورا للتخفيف من حدة الكارثة، 
فريو�ش  ظهور  بعد  احلياة  واأن 
احلياة  مثل  اأبدا  تكون  لن  كورونا 

قبله.
�صيا�صة  على  الدرا�صة  وتوؤكد 
ملواجهة  القطيع”  “مناعة 
معروفة  نظرية  وهي  الفريو�ش، 
لي�صيب  الفريو�ش  برتك  تقول 
تبداأ  ثم  النا�ش،  من  ي�صيب  من 
ذاتية،  مناعة  بت�صكيل  االأج�صاد 

مبعنى اأن يقوم الفريو�ش مبواجهة 
نف�صه.

ي�صكل  الفريو�ش  اأن  اإىل  واأ�صارت 
تهديدا  النواحي-  بع�ش  -يف 
التي  من  اأكرث  املتقدمة  للدول 
لديها اأنظمة طبية �صعيفة اأو غري 
موجودة، وذلك الأن البلدان االأكرث 
لالنهيار  عر�صة  اأكرث  تكون  ثراًء 
ويطلب  احلياة  تتغري  عندما 

النا�ش م�صتوى معينا من العالج.

اإ�شرتاتيجية خروج

�صبكة  ن�رسته  تقرير  وتوقع   –
اأن  الربيطانية  �صي  بي  بي 
فمن  لذا  املر�ش،  فرتة  تطول 
الوا�صح اأن االإ�صرتاتيجية احلالية 
كبرية  اأجزاء  عزل  على  القائمة 
م�صتدامة  لي�صت  املجتمع  من 
فال�رسر  الطويل،  املدى  على 
�صيكون  واالقت�صادي  االجتماعي 

كارثيا.
هذه  يف  البلدان  حتتاجه  وما 
احلالة هو “اإ�صرتاتيجية خروج”، 
والعودة  القيود  لرفع  طريقة  اأي 
الطبيعي،  و�صعها  اإىل  باحلياة 
ارتفاع  من  ذلك  يعنيه  ما  رغم 

االإ�صابات بالفريو�ش.
االأوبئة  علم  اأ�صتاذ  ويقول 
جامعة  يف  املعدية  واالأمرا�ش 
وولهاو�ش  مارك  “اإدنربة” 
ما  يف  كبرية  م�صكلة  “لدينا 
من  التخل�ش  باإ�صرتاتيجية  يتعلق 
املر�ش وكيفية حتقيق ذلك، وال 
اإ�صرتاتيجية  لديها  دولة  توجد 
خروج، اإنه حتد علمي واجتماعي 

كبري”.

اخلرباء  يطرح  اخلتام،  ويف   –
ملواجهة  رئي�صية  طرق  ثالث 

الفريو�ش:
اأولها: تطوير لقاح وعالج ملواجهة 
البقاء  يعني  ما  وهو  الفريو�ش، 
اإىل  عام  مدة  عليه  نحن  ما  على 
عام ون�صف، وهذا وقت طويل اإذا 
نظرنا اإىل القيود االجتماعية غري 

امل�صبوقة املفرو�صة حاليا.
من  يكفي  ما  تطوير  وثانيها: 
خالل  من  للمناعة  االأ�صخا�ش 
االإ�صابة، وهو ما �صبق طرحه اآنفا 
يف �صيا�صة “مناعة القطيع”، وهنا 
من  فريغ�صون  نيل  الدكتور  يقول 
جامعة اإمربيال كوليدج بلندن “يف 
النهاية، اإذا وا�صلنا ذلك ملدة تزيد 
على عامني، فرمبا يكون جزء كاف 
قد  املرحلة  تلك  من املجتمع يف 
اأ�صيب بالعدوى، ب�صورة توفر درجة 

معينة من احلماية املجتمعية”.
جمتمعنا  �صلوك  تغيري  والثالث: 
ب�صكل دائم، مبعنى التعود والتكيف 
اليوم  املفرو�صة  االإجراءات  على 
اخليار  وهذا  الفريو�ش،  ملواجهة 
اإذ  وولهاو�ش،  الربوفي�صور  يرجحه 
يقول “اخليار الثالث هو التغيريات 
لنا  التي ت�صمح  الدائمة يف �صلوكنا 
انتقال  معدالت  على  باحلفاظ 

منخف�صة للعدوى”.
وقد ي�صمل ذلك االإبقاء على بع�ش 
اأو  و�صعها،  مّت  التي  االإجراءات 
�صارم  وعزل  اختبارات  اإجراء 
للمر�صى، من اأجل حماولة احتواء 

. اأي تف�ٍشّ

متىوكيف؟..�سيناريوهاتانتهاءاأزمةكورونا
مع توا�شل اجتياح فريو�س كورونا لدول العامل، و�شقوطها واحدة تلو االأخرى يف معركة مواجهته، تتبادر اإىل الذهن اأ�شئلة 
يائ�شة حائرة عن مدى قدرة العامل على ال�شمود اأمام هذه اجلائحة؟ وهل من �شعاع يف اآخر النفق ينبئ بنهاية هذه االأزمة، 

وكيف �شيكون ذلك؟
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بقلم / اأ . خل�شر . بن 
يو�شف  

 ليتوا�صل منطق الوباء زمناً 
باملجتمعات  يَق�صرُ  قد 
وحدة  من  فتزيد  يطول  اأو 
اأبناء املجتمعات احل�صارية 
، وتقّوي �صعورهم بالتم�صك 
�صور  يف  وذلك  باحلياة 
خمتلفة بالت�صامن والتعاون 
االجتماعي  والوعي 
والثقايف  وال�صحي، 
يتم�صكون   ، واملعريف 
تهدئة  باب  من  ولو  باحلياة 
االأمل   بذور  وزرع  النفو�س 
يدركون  ، هم  ترويعها  بدل 
مباهجها  وكل  احلياة  اأن 
يجب اأن يعي�صها املرء بكل 
 ، رمق  اآخر  اإىل  تفا�صيلها 
وي�صرتك اجلميع يف البحث 
لعالج  ال�صفاء  اأ�صباب  عن 
بع�س  دخول  بعد  الوباء 
االختبار  مرحلة  التالقيح 
يف  ي�صرتكون   ، الب�ص  على 
 ، عليها  واحلر�س  النظافة 
عن  البحث  يف  وي�صرتكون 
يبداأ  الذي  القوي  العالج 
بامل�صل  وينتهي  بالوقاية 

والعقار القاهر للمر�س
الفريو�س  هذا  اأحدث  لقد 
النظام  يف  حقيقية  ثورة 
باآثاره  واألقى  العاملي 
االقت�صادي  القطاع  على 
واالجتماعي واأفزع ال�صعوب 
بقوة  وهالها  والدول 
ودفعها  انت�صاره  و�صعة 
حياتها  اأ�صاليب  لتغيري 
على  �صحيا  حجرا  وفر�س 
اأعلنت عدة  كما  مواطنيها، 
وحظر  الطوارئ  حالة  دول 
الرحالت  ومنع  التجوال 
والربية  والبحرية  اجلوية 
وامتدت التدابري االحرتازية 
الداخلية  التنقالت  اإىل منع 
وغلق املوؤ�ص�صات التعليمية 
واملقاهي  وامل�صاجد 
واإلغاء  والنوادي  واملطاعم 
وامللتقيات  املنا�صبات 
العلمية  والتظاهرات 
والثقافية ، بل واألغى العديد 
مواعيدهم  الروؤ�صاء  من 
ومع  الر�صمية!  وزياراتهم 
التي  التبعات  هذه  كل 
كورونا  فريو�س  بها  األقى 
االإن�صاين  املجتمع  على 
حائر،  اليوم  كله  العامل  ؛ 

يف  عندنا  لالأ�صف  ولكن 
اجلزائر ويف الوطن العربي 
املوؤ�ص�صات  تعرف  مل 
النا�س  تقنع  كيف  ال�صحية 
التعامل  وطريقة  باأ�صلوب 
باأ�صلوب  اإال  املر�س  مع 
بكل   ، الفردي  احلجر 
اأ�صف اّننا يف الوطن العربي 
نراهن  االإ�صالمي  والعامل 
املر�صية  مواريثنا  على 
و  ال�صل  زمن  من  القدمية 
فيها  مواريث   ، الطاعون 
والكثري  البالدة  من  الكثري 
نحتكم   ، ال�صذاجة  من 
واملعلومات  لالأقوال  فيها 
املجهولة امل�صادر يف ع�ص 
واملعلوماتية  التكنولوجيا 
ونتعامل معها على اأنها فتح 
وما   ، املعارف  من  جديد 
العربي  عاملنا  يف  نالحظه 
ت�صاعف  النا�س  اأن  الغريب 
املر�س  مكّونات  من 
ب�صلوكيات غري ح�صارية وال 
�صلوكات   ، علمية  وال  دينية 
املر�س  مفعول  تقّوي 
ال�صر  من  الكثري  وتلحق 
يعتمد  حينما  والعنت 
على  العربي  املواطن 

الوبائية  املرتكزات  هذه 
املحفزة للموت ، اأال ميكن 
هذا  ثنايا  يف  يَ�ْصتَبِْطَن  اأن 
واالبتالء  والبالء  الوباء 
درو�صا للب�صية َعلََّها حت�صن 

قراءتها بعمق  
هكذا �صيقتلنا املر�س ...

�صيا�صة  منار�س  عندما 
اال�صتهزاء واال�صتهتار الذي 
يبايل  ، حني ال  له  ال حدود 
بحياته وحياة من  املواطن 
هم حوله من االأبناء واالأهل 
العمل  يف  االنخراط  دون 
اجلواري  والعمل  التطوعي 
وثقافة  الوعي  ون�ص 
كقيم  والتكافل  الت�صامن 
بناء  يف  را�صخة  اجتماعية 
القوة  وحتقيق  املجتمعات 
اإىل  اجلنوح  دون  التنظيمية 
واملزايدات  ال�صطحات 
متار�صها  تزال  ما  التي 
املتحجرة  العقليات  بع�س 
اخلوف  عدم  تدعي  التي 
الق�صاء  واأن  املوت  من 
وهذا  له  مرد  ال  والقدر 
ينم عن جهل دفني مركب ، 
العلم  حني جتد من يدعون 
واملعرفة والثقافة يت�صاوون 

االأميني  من  غريهم  مع 
دون  واالأفعال  االأقوال  يف 
جمتمعي  وانتظام  ان�صباط 
املمار�صات  يف  وتعديل 
ال�صلبية  اليومية  احلياتية  
بامل�صري  واالإح�صا�س 

امل�صرتك ...
هذه  العامل  يرعب  ما  كل 
االأيام االن�صان من �صاهم يف 
�صناعته تخفيا �ّصا وعالنا 
لعبة  الب�صية  فاأ�صبحت 
اجلرمية  �صناع  اأيدي  بني 
احلديثة التي مل تعد جرمية 
بل  للحدود  عابرة  �صواريخ 
عابر  مرئي  غري  �صاروخ 
للبيوت  وعابر  للقارات 
واالأوطان.،  االأبدان  يهدم 
والعباد.،  االقت�صاد  ويدمر 
فهل باإمكان الوباء اأن يرجع 
وكرامته  اآدميته   ، لالإن�صان 

وعقالنيته وحكمته، فيجعله 
جديد  من  ذاته  يكت�صف 
املو�صوعية  من  بكثري 
والواقعية و يحيي يف نفو�س 
الرتاحم  معاين  االإن�صانية 
والت�صامن وال�صعور مبعاناة 
يف  واملظلومني  الفقراء 
�صتى بقاع االأر�س باالبتعاد 
ي�صب  الذي  اجل�صع  عن 
والتجار  الباعة  من  اأطنابه 
االأزمة  تركيز  من  فيزيدون 
والدواء  الغذاء  بندرة 
املواطن  معهم  وي�صرتك 
يف  يفكر  ال  الذي  الب�صط 
ال�صلع  يكد�صون  اإنهم  غريه 
يف  منهم  الواحد  كاأّن 
املر�س  عن  تامة  مناعة 
والتعاون  التالحم  بدل 
املخاطر  مواجهة  يف 
ال�صعبة  الغايات  وحتقيق 

لتغيري  اجلماعي  والتكاتف 
�صيطة  ال�صيئة  ال�صلوكات 
وك�صورة  اإلزامية  بل  اأقول 
الهرم  ترتيب  اإعادة  ملحة 
املجتمعي اخلا�س بالفئات 
االأهمية  ذات  املجتمعية 
واالأولوية ، فقد اأظهر الوباء 
مواجهة  يف  العلم  قيمة 
والع�صّية  الفجائية  االأزمات 
فالوعي الكامل وامل�صوط 
ظروف  هكذا  مثل  يف 
ع�صية  واأزمات  حرجة 
اأن  كجزائر  علينا  يحتم 
نفكر وبجدية يف الرفع من 
العلمي  البحث  يف  م�صتوانا 
متخ�ص�صة  مراكز  باإن�صاء 
بكل  اللحظة  نعي�س  واأن 
احلياة  معاين  من  فيها  ما 
املقدرة يف اأعمارنا ، اإميانا 

باحلياة وبرب احلياة   

اأحدثت �شدمة فريو�س كورونا امل�شتجد  الذي مل تعرفه يف بداية ظهوره 
�شوى مدينة ) ووهـان( ال�شينية باإقليم هوبي و�شط البالد وقد ا�شطلح 

عليه مب�شطلح علمي )كـوفيد 19( الذي ينتقل اأ�شا�شا عن طريق التوا�شل 
بني الب�شر ا�شتفاقًة – قد تبقى حلظية وقد متتّد ، فار�شا على املجتمع 

الإن�شاين حجرا طوعيا لعدة اأيام .

كورونا...هكذا�سيقتلنااملر�ض

تركي«  »�صيغما  موقع  توقع 
واالإخبارية،  ال�صيا�صية  للتحليالت 
تبعات  كورونا  لوباء  يكون  اأن 
�صيا�صية حول العامل، واأن تتاأثر به 

�صلطات واأنظمة.
اأزمة الفريو�س و�صعت اإىل حد كبري 
املرتاجعة  العامة  ثقة  يف  الفجوة 
النطاق  وا�صع  ف�صاد  ب�صبب  فعلياً 
وانعدام  قمعية  و�صيا�صات 
حتليلي  مقال  يف  واأفاد  ال�صفافية 
ت�صتغل  قد  االأنظمة  بع�س  اأن 
مل�صار  والتتبع  املراقبة  حملة 
الفريو�س، مما يحتمل اأن يعزز ما 
ي�صمى«مراقبة االأخ االأكرب« للدولة 
تطبيق  عن  ف�صاًل  �صكانها،  على 
�صيا�صات اقت�صادية وطنية دعمها 
كالرئي�س  وقوميون  �صعبويون 

االأمريكي دونالد ترامب.
ف�صل  احتمال  اأن  اآخرون  ويعتقد 
مواجهة  يف  احلكومات  بع�س 
�صعبية  ثقة  يقو�س  قد  الفريو�س 
املطالب  يزيد  مما  فعاًل،  مهتزة 
وامل�صاءلة  ال�صفافية  من  مبزيد 

وحرية التعبري.

الأنظمة ال�شحية

جائحة  اأن  اإىل  املوقع  وي�صري 
كورونا التي ال تعرف حدوداً مادية 
انهياراً  ت�صبب  قد  اجتماعية،  اأو 
�صعيفة  �صحية  الأنظمة  كاماًل 
مثل  �صاعات  مناطق  يف  فعلياً 
تلك  وتتزايد  وليبيا  واليمن  �صوريا 
املخاطر نتيجة ا�صتهداف متعمد 
طبية  ومرافق  للم�صت�صفيات 
وجراء  احلروب،  تلك  يف  اأخرى 
لالإقامة  ا�صطروا  ماليني  نزوح 
الأية  تفتقر  لالجئني  خميمات  يف 
خدمات وتنت�ص فيها حاالت �صوء 

التغذية.

العراق وهونغ كونغ
تال�صت  تركي«،  »�صيغما  وح�صب 
اآمال حكومات يف اأن يوؤدي اخلوف 
الإثارة  املعدي  الفريو�س  من 
يطالبون  منتف�صني  لدى  اخلوف 
ال�صيا�صي يف كل من  النظام  بقلب 
العراق وتايالند وهونغ كونغ فقد 
الذي  العراق،  يف  حمتجون  رف�س 
اإ�صابة   124 تاريخه  حتى  �صجل 
التخلي  وفيات،  و10  بالفريو�س 
داعني  احلا�صدة،  التجمعات  عن 
الفريو�س  ي�صيب  الأن  ذلك  عو�س 
منتف�صون:  واأن�صد  البالد.  قيادة 

لزيارة  هيا  كورونا،  يا  لنا  »ا�صمع 
ممن  وانتقم  ثروتنا،  �صقوا  من 
�صقوا اأحالمنا. لقد اأحببنا وطننا 

وح�صب، ولكنهم قتلونا«.
يا�صمني  قالت  ال�صياق،  هذا  ويف 
حمتجي  من  مراهقة  م�صطفى، 
ت�صري  وهي  الب�صة،  مدينة 
لتحذيرات احلكومة من الفريو�س: 
فريو�س  احلكومة  اليوم  »ت�صتخدم 
كورونا كمربر الإنهاء االحتجاجات. 
قنا�صة  من  �صيء،  كل  حاولوا 
م�صيلة  وقنابل  حي  ور�صا�س 
اإلخ،  خطف  وعمليات  للدموع 
يجدون  اليوم  وهم  ف�صلوا.  لكنهم 
ولكنهم  لوقفنا.  اأخرى  طريقة 

�صيف�صلون من جديد«.
جتاهل  نف�صها،  الطريقة  وعلى 
رئي�س  مطالب  تايالند  يف  طالب 
اأو�صا  �صان-  برايوث  الوزراء 
الإنهاء  اجلي�س  من  املدعوم 
خطر  ب�صبب  االحتجاجات 
الطالب  ويطالب  الفريو�س. 
واإجراء  برايوث  با�صتقالة 
حلت  بعدما  �صيا�صية  اإ�صالحات 
حركة  الد�صتورية  املحكمة 
امل�صتقبل اإىل االأمام، حزب �صعبي 

تدين  ومع  للدميقراطية  موؤيد 
�صعبية الرئي�صة التنفيذية يف هونغ 
بن�صبة  قيا�صي  م�صتوى  اإىل  كونغ 
9،1 % ب�صبب انتقادات ل�صوء تعامل 
ان�صحب  الفريو�س،  مع  حكومتها 
ونظموا  ال�صوارع  من  املنتف�صون 
االنرتنت  على  �صعبية  جتمعات 

دعماً ملطالب قدمية لالإ�صالح.

مزاعم

ال�صيني  الرئي�س  منتقدو  ويزعم 
�صي جينبينغ باأنه كان من املمكن 
اأو�صع  وحريات  ال�صفافية  اأن متنع 
بلد  اأكرب  اإىل  ال�صني  حتول  من 
العامل،  يف  الفريو�س  من  مت�صر 
بعد  يتم  مل  اقت�صادية  تبعات  مع 

تقدير حجمها.
»وول  �صحيفة  عرب  مقالته  ويف 
ديك�صرت  حذر  جورنال«،  �صرتيت 
ال�صابق ملكتب  املدير   ، روبرت�س 
خطر  من  ال�صني،  يف  »بلومربغ« 
ب�صبب  االأمد  طويلة  تداعيات 
مواجهة  ظل  يف  الفريو�س، 
العمال  من  املاليني  مئات 

ومع  م�صبوقة،  غري  ا�صطرابات 
حجر  ب�صبب  مداخليهم  تراجع 
»يف  روبرت�س:  �صحي«واأ�صاف 
خطر  يختفي  قد  املطاف،  نهاية 
فريو�س كورونا، لكنه �صيك�صف عن 
تق�صم  عميقة  م�صاواة  عدم  حالة 
ويبقى  فئتني...  اإىل  ال�صينيني 
عقبة  اأكرب  ليمثل  االنق�صام  ذلك 
اأمام التنمية يف ال�صني« مع تهديد 
اأكرب  حمرومون  عمال  ي�صكل  باأن 
ال�صيا�صي  البالد  مل�صتقبل  تهديد 

واالقت�صادي«.

اآخر م�شمار

اأن  املوقع  يرى  ال�صياق،  ذات  ويف 
اأزمة الفريو�س ال متثل اآخر م�صمار 
يف نع�س احلكومة االإيرانية، لكنها 
يف  الفجوة  كبري  حد  اإىل  و�صعت 
ثقة العامة املرتاجعة فعلياً ب�صبب 
و�صيا�صات  النطاق  وا�صع  ف�صاد 
و�صوء  ال�صفافية  وانعدام  قمعية 
اإ�صقاط  حلادث  احلكومة  معاجلة 
يناير)  يف  اأوكرانية  ركاب  طائرة 

كانون الثاين(.

موقع »�شيغما تركي« للتحليالت ال�شيا�شية والإخبارية

كورونا...تداعيات�سيا�سيةطويلةالأمدحولالعامل
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كبار ال�شن اأم �شغار ال�شن؟

َمْنالأكرثُعر�سةللإ�سابةبفريو�سكوروناامل�ستجد
ميكن اأن يُ�شاب الأ�شخا�ص من 
جميع الأعمار بفريو�ص كورونا 
ويبدو  امل�شتجد-2019. 
والأ�شخا�ص  ال�شن  كبار  اأن 
مر�شية  بحالت  امل�شابني 
الَربْو،  )مثل  الوجود  �شابقة 
واأمرا�ص  رّي،  ال�ُشَكّ وداء 
ُعر�شة  الأكرث  هم  القلب( 
للإ�شابة مبر�ص وخيم يف حال 

العدوى بالفريو�ص.
ال�شحة  منظمة  وتن�شح 
العاملية الأ�شخا�ص من جميع 
اخلطوات  باتباع  الأعمار 
من  اأنف�شهم  حلماية  اللزمة 
اليدين  غ�شل  مثل  الفريو�ص، 
التنف�شية  والنظافة  جيًدا 

اجليدة.
ينبغي عدم ا�شتخدام م�شابيح 
يف  البنف�شجية  فوق  الأ�شعة 
اأجزاء  اأي  اأو  اليدين  تعقيم 
هذه  لأن  اجللد،  من  اأخرى 
ت�شبب  اأن  ميكن  الأ�شعة 

ح�شا�شية للجلد.
توجد  ل  احلا�رض،  الوقت  يف 
احليوانات  اأن  على  بّينة  اأي 
املرافقة/الأليفة، مثل الكلب 
اأو القطط، قد تُ�شاب بفريو�ص 

كورونا امل�شتجد.
غ�شل  اجليد  من  ذلك،  ومع 
بعد  وال�شابون  باملاء  اليدين 
التعامل مع احليوانات الأليفة. 
الوقاية  على  ذلك  وي�شاعد 

اجلراثيم  من  العديد  من 
ال�شائعة، مثل الإ�رضيكية 
القولونية وال�شاملونيل، 

من  تنتقل  التي 
احليوانات الأليفة 

اإىل الب�رض.
حلماية نف�شك من 
الفريو�ص  هذا 
يجب  اجلديد، 
على  املداومة 

اليدين  تنظيف 
ر  مُبطِهّ بفركهما 

باملاء  غ�شلهما  اأو  كحويل 
تنظيف  وبعد  وال�شابون. 
اليدين، يجب جتفيفهما متاًما 
مبجففات  اأو  ورقية  مبحارم 

الهواء ال�شاخن.

اجل�شم  ر�س  ي�شاعد  هل 
يف  الكلور  اأو  بالكحول 
فريو�س  على  الق�شاء 

كورونا؟

يق�شي  لن  كل، 
اجل�شم  ر�ص 
اأو  بالكحول 
على  الكلور 

ت  �شا و لفري ا
دخلت  التي 
ج�شمك بالفعل. 

�شاًرا  �شيكون  بل 
بامللب�ص اأو الأغ�شية 

العينني  )اأي  املخاطية 
يكون  قد  ذلك،  ومع  والفم(. 
يف  مفيدين  والكلور  الكحول 
ينبغي  ولكن  الأ�شطح،  تعقيم 
للتو�شيات  وفًقا  ا�شتخدامهما 

امللئمة.

امل�شادات  تق�شي  ل  ل، 
بل  الفريو�شات،  على  احليوية 

تق�شي على اجلراثيم فقط.

فريو�ص  نا يعد  و ر كو

- مل�شتجد ا
الفريو�شات،  من   2019
ا�شتخدام  عدم  يجب  لذلك 
امل�شادات احليوية يف الوقاية 

منه اأو علجه.
اإىل  اإدخالك  اإذا مت  ذلك،  ومع 

مل�شت�شفى  ا

كورونا  فريو�ص  ب�شبب 
امل�شتجد-2019، فقد حت�شل 
احليوية  امل�شادات  على 
بعدوى  اإ�شابتك  لحتمالية 

جرثومية م�شاحبة.

للأدخنة  ميكن  هل 
املنبعثة  والغازات 
النارية  الألعاب  من 
من  الوقاية  واملفرقعات 

كورونا امل�شتجد ؟

الأدخنة  ا�شتن�شاق  اخلطر  من 
والغازات املنبعثة من الألعاب 
اأنها  كما  واملفرقعات،  النارية 
ل تقتل فريو�ص كورونا 

امل�شتجد-2019.

الأدخنة  وحتتوي 
منها  املت�شاعدة 
اأك�شيد  ثاين  على 
غاز  وهو  الكربيت، 
ّمية،  ال�ُشّ متو�شط 
الأ�شخا�ص  وبع�ص 
منه.  ح�شا�شية  لديهم 
التهاب  اإىل  يوؤدي  وقد 
واحللق،  والأنف،  العينني، 
نَْوبَة  يُ�شبب  وقد  والرئتني، 

َربْو.
�ص القرتاب من الألعاب  ويُعِرّ
الإ�شابة  خطر  اإىل  النارية 
الأدخنة  وا�شتن�شاق  بحروق 

املت�شاعدة منها.

هل 

الثوم  تناول  ي�شاعد 
العدوى  من  الوقاية  يف 
كورونا  بفريو�س 

امل�شتجد؟

�شحًيا،  طعاًما  الثوم  يعد 
بع�ص  على  باحتوائه  ويتميز 

امل�شادة  اخل�شائ�ص 
ومع  للميكروبات. 

توجد  ل  ذلك، 
من  بّينة  اأي 
�شية  لفا ا
احلالية تثبت 

اأن تناول الثوم 
يقي من العدوى 

كورونا  بفريو�ص 
امل�شتجد.

تناول  ي�شاعد  هل 
ال�شفاء  يف  اأو�شيلتاميفري 
كورونا  فريو�س  من 

امل�شتجد ؟

توؤكد  بّينة  اأي  بعد  توجد  ل 
ي�شاعد  اأو�شيلتاميفري  اأن  على 
ال�شفاء من فريو�ص كورونا  يف 

امل�شتجد-2019.
ال�شحة  منظمة  وت�شعى 
العاملية �شعًيا حثيًثا، بالتعاون 
حول  والأطباء  الباحثني  مع 
العامل، اإىل ا�شتق�شاء علجات 
ممكنة للفريو�ص. وي�شمل ذلك 
البحث يف ما اإذا كانت الأدوية 
احلالية  للفريو�شات  امل�شادة 
اإل  الفريو�ص.  على  تاأثري  لها 
مرحلة  يف  يزال  ل  العمل  اأن 
اأي  ت�شدر  ومل  مبكرة، 

تو�شيات.

ت�شاعد  هل 
ة  َغَر لَغْر ا
الفم  بغ�شول 
الوقاية  على 
بفريو�س  العدوى  من 

كورونا امل�شتجد؟

اأن  على  بّينة  اأي  توجد  ل  ل. 
يقي  الفم  غ�شول  ا�شتخدام 
كورونا  بفريو�ص  العدوى  من 

امل�شتجد.
هناك بع�ص العلمات التجارية 
على  تق�شي  قد  الفم  لغ�شول 
جراثيم معينة لب�شع دقائق يف 
اللَُّعاب املوجود بالفم. لكن ل 
يعني ذلك اأنها تقي من العدوى 
امل�شتجد- كورونا  بفريو�ص 

.2019

غ�شل  ي�شاعد  هل 
مبحلول  بانتظام  الأنف 
من  الوقاية  يف  ملحي 
كورونا  بفريو�س  العدوى 

امل�شتجد؟

اأن  على  بّينة  اأي  توجد  ل  ل. 
مبحلول  بانتظام  الأنف  غ�شل 
العدوى  من  يقي  ملحي 

بفريو�ص كورونا امل�شتجد.
حمدودة  بّينات  توجد  ولكن 
على اأن غ�شل الأنف 

م  نتظا با

ملحي  مبحلول 
ال�شفاء  يف  ي�شاعد 

اأكرب.  ب�رضعة  الزكام  من 
غ�شل  اأن  يثبت  مل  ذلك،  ومع 
من  يقي  بانتظام  الأنف 

الأمرا�ص التنف�شية.

ا�شتلم  الآمن  من  هل 
من  الطرود  اأو  الر�شائل 

ال�شني؟

ا�شتلم  �ص  يُعِرّ ل  اآمن.  نعم، 
اإىل  النا�ص  ال�شني  الطرود من 
خطر الإ�شابة بفريو�ص كورونا 
حتليل  من  ونعلم،  امل�شتجد. 
اأَنّ فريو�شات  اأجريناه م�شبًقا، 
طويلة  لفرتة  تعي�ص  ل  كورونا 
على الأ�شياء، مثل الر�شائل اأو 

الطرود.

زيت  و�شع  يحول  هل 
ال�شم�شم على الب�شرة دون 
كورونا  فريو�س  دخول 

امل�شتجد اإىل اجل�شم؟

ال�شم�شم  زيت  يق�شي  ل  ل. 
على فريو�ص كورونا امل�شتجد. 

املطهرات  بع�ص  هناك 
فريو�ص  تقتل  التي  الكيميائية 
على  امل�شتجد-2019  كورونا 
مطهرات  وت�شمل  الأ�شطح. 
ُمبَّي�شات/ على  حتتوي 
املذيبات،  من  وغريها  كلور، 
 ،%75 برتكيز  والإيْثَانُول 
اآ�ِشِتيك،  البرُيوْك�ِشي  وحم�ص 

والكلُوُروُفوْرم.
الفريو�ص  على  تاأثريها  اأن  اإل 
َعت  ُو�شِ اإذا  منعدم  اأو  �شعيف 
الأنف  اأ�شفل  اأو  الب�رضة  على 
و�شع  اخلطر  من  بل  مبا�رضة. 
على  الكيميائية  املواد  هذه 

الب�رضة.

املا�شحات  مدى  اأي  اإىل 
الة يف الك�شف  احلرارية فَعّ

عن امل�شابني؟

الة  تعد املا�شحات احلرارية فَعّ
الأ�شخا�ص  عن  الك�شف  يف 
الذين  )اأي  بحمى  امل�شابني 
عن  حرارتهم  درجة  ترتفع 
لدرجة  الطبيعي  املعدل 
جراء  من  اجل�شم(  حرارة 
بفريو�ص  العدوى 
امل�شتجد- كورونا 
ل  ذلك،  ومع   2019
عن  الك�شف  ميكنها 
امل�شابني  الأ�شخا�ص 
تظهر  ومل  بالعدوى، 
اأعرا�ص  عليهم 
احلمى بعد. ويعود 
ذلك  يف  ال�شبب 
العدوى  اأن  اإىل 
اإىل  ت�شتغرق يومني 
تظهر  حتى  اأيام   10
املر�ص  اأعرا�ص 
الأ�شخا�ص  على  واحلمى 

امل�شابني.

اللقاحات  تعمل  هل 
الرئوي  لللتهاب  امل�شادة 
فريو�س  من  الوقاية  على 

كورونا امل�شتجد؟

ل. ل توفر اللقاحات امل�شادة 
لقاح  مثل  الرئوي،  لللتهاب 
ولقاح  الرئوية  املكورات 
النمط  من  النزلية  امل�شتدمية 
»ب«، الوقاية من فريو�ص كورونا 
امل�شتجد هذا الفريو�ص جديد 
اإىل  ويحتاج  وخمتلف،  متاًما 
لقاح خا�ص به. ويعمل الباحثون 
م�شاد  لقاح  تطوير  على 
امل�شتجد- كورونا  لفريو�ص 
ال�شحة  منظمة  وتدعم   ،2019
العاملية هذه اجلهود. ورغم اأن 
الة �شد  فَعّ اللقاحات غري  هذه 
امل�شتجد- كورونا  فريو�ص 
باحل�شول  ب�شدة  يُو�شى   ،2019
الأمرا�ص  �شد  التطعيم  على 

التنف�شية حلماية �شحتكم.



الذي  ما  ا  اإنمّ نافعة.  �ضارة  ربمّ 
تخبط  واجلائحُة  النا�س  ينفع  قد 
خبط ع�ضواء؟ ما الذي قد ينفعهم 
اجلماعي  العزل  اإجراءات  ظل  يف 
رمبا  الوباء؟  زمن  يفر�ضها  التي 
به�ضا�ضة  الإن�ضاين  الإح�ضا�س  هذا 
بالآخر  الطبيعي  واإح�ضا�ضه  الكائن 

وحاجته الوجودية اإليه.
الن جوهر  ت�ضكمّ والغريية  اله�ضا�ضة 
جمهرٌيمّ  عدٌومّ  هو  وها  اآدميتنا. 
اأمام  لوجٍه  وجًها  ي�ضُعنا  �ضغرٌي 
هذا اجلوهر الذي يربط �ضالمتنا 
ق،  حمقمّ نحٍو  على  الغري  ب�ضالمة 
بل وي�ضع العامل بكل قواه العظمى 
ب�رشي  م�ضري  اأمام  امُلتََعْملقة 
م�ضرتك، تُكثمّفه الرغبة الطبيعية يف 
البقاء على قيد »ال�ضم�س والهواء«.

الآخر.  هو  �ضجٌن  املنزيل  احَلْجر 
ما   ، واإلمّ اآخر...  نوع  من  �ضجٌن 
معنى اأن جتد نف�ضك حُمتَجًزا بني 
ب�ضعة جدران لأيام ناأمل األمّ تطول؟ 
ب الب�رشية هذه  ويف انتظار اأن حتقمّ
تاريخها،  من  الع�ضيبة  اللحظة 
منا�س  ل  امل�ضتقبل،  مهمة  وهذه 

اجلماعي  ال�ضجن  هذا  من  اليوم 
ملحا�رشة الوباء...

كلمة  تغادر  حني  ماذا  لكن، 
اال�ستعارة  مقام  »ال�سجن« 
عن  ماذا  َحْرِفيتها؟  لت�ستعيد 

�سجون البالد؟

ر يف تداعيات انت�ضار  وجدتُني اأفكمّ
العدوى داخل ال�ضجون التي تعرف 
بوؤرٍة  اإىل  لها  يُحومّ قد  اكتظاًظا 
بنا  جرمّ لو  فماذا  الوباء.  ي  لتف�ِضمّ
اأجواء الت�ضامن الإن�ضاين  ا�ضتغالَل 
نات  مكومّ خمتلف  بني  وامل�ضاحلة 
امُل�ضاِحبة  املغربي،  املجتمع 
العام،  ي  ال�ضحمّ احَلْجر  لظروف 
اإن�ضانًيمّا  نبيلٍة  مبادرة  لتمّخاذ 
ل�ضجوننا  تُتيح  �ضيا�ضًيمّا  وجريئٍة 
الكتظاظ  حالة  من  تخرج  اأن 
�رشطها  من  ا  بع�ضً بذلك  فت�ضتعيد 
فر�ضة  عليها  وللقائمني  الإن�ضاين، 
الإ�ضالحي؟  دورهم  ي�ضتعيدوا  اأن 
فالأ�ضل يف العقوبة ال�ضجنية لي�ضت 
التهذيب  واإنا  احلرية  م�ضادرة 

والإ�ضالح.

وهناك اأعداد هائلة من املعتقلني 
عداد  يف  -هم  التحقيق  ذمة  على 
اإدانتُهم-  بعُد  تثبت  ما مل  الأبرياء 
ب�ضبب  حماكمتهم،  تاأجيل  �ضيتممّ 
تعرفه  الذي  ال�ضتثنائي  الو�ضع 
موؤ�ض�ضات  كلمّ  ومعها  املحاكم 
الدولة، مما �ضيُ�ضاِعف املدة التي 
النطق  قبل  احلجز  يف  �ضيق�ضونها 
بالأحكام يف الق�ضايا التي يتابَعون 
ب�ضاأنها؟ ماذا لو اأعطيناهم فر�ضة 
النتظار باخلارج، يف »معازل« اأكرث 
األن  وذويهم؟  اأهلهم  بني  اإن�ضانية 
يكون هذا القرار عادًل، حتى قبل 
قبل  وحكيًما  بل  رحيًما،  يكون  اأن 

هذا وذاك؟
من  اقرتبوا  الذين  عن  ماذا 
يبق  ومل  ال�ضجنية  عقوبتهم  اإمتام 
�ضوى  الأ�ضوار  مغادرة  وبني  بينهم 
ممن  كانوا  و�ضواء  اأ�ضهر؟  ب�ضعة 
جتارب  من  الدرو�س  ي�ضتخل�ضون 
ِممّ الُعمي، فب�ضعة  احلياة اأو من ال�ُضمّ
من  تغريمّ  لن  احلب�س  من  اأ�ضهر 
هذا  ن�ضتغلمّ  ل  فِلَم  �ضيئا.  اأمرهم 
لإطالق  اخلا�س  الإن�ضاين  ال�ضياق 

مبثل  معهم  نبلغ  فقد  �رشاحهم؟ 
املقا�ضد  من  الرحيم  القرار  هذا 
�ضجنهم  �ضنوات  اإياه  تُبِلمّغنا  مل  ما 

املديدة؟
مُدمّ  ل  توا�ضَ لو  ماذا  واأخرًيا، 
احلكيمة  ال�ضتباقية  املبادرات 
الآونة  يف  الدولة  اتمّخَذتْها  التي 
عن  الإفراج  اإىل  ليمتَدمّ  الأخرية 
وباقي  الريف«  »حراك  معتقلي 
اأ�ضكال احلراك الجتماعي عالوة 

وباقي  وامُلدِومّنني  ال�ضحفيمّني  على 
معتقلي الراأي؟

هذا  من  اأن�ضب  �ضياقا  �ضنجد  هل 
وت�ضفية  الحتقان  منابع  لتجفيف 
مبثل  نُتيح  األن  البلد؟  يف  الأجواء 
للوطن فر�ضة ح�ضد  املبادرة  هذه 
كلمّ اأبنائه وطاقاته يف اإطار التاأهب 
اجلائحة  هذه  ملواجهة  ال�ضامل 
الوباء  نفق  من  واخلروج  العمياء، 

اإىل اأفق التطلمّع والرجاء؟

ال�ضجناء  عن  العفو  يتممّ  ملاذا  ثَممّ 
واأفراحه،  الوطن  اأعياد  مبنا�ضبة 
وهذه  اأتراِحه،  مبنا�ضبة  يتممّ  ول 
اجلائحة اأكرُبها على حدمّ ما عا�ضه 
معظم املغاربة، بل ومعظم الب�رش 

على حٍدمّ �ضواء؟
دوًما  تقت�ضي  الع�ضيبة  اللحظات 
ب قراًرا  قرارات جريئة. فهل نرتقمّ
الأمل،  �ضناعة  يف  ي�ضاهم  �ضجاًعا 

ا؟ و�ضناعة التاريخ اأي�ضً
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ال�ضجنيفزمنالوباء..اللحظاتالع�ضيبةتقت�ضيقراراتجريئة

ف�ضلالدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�سف �سُ
وحقيقته اإظهار االفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �سمُة العبوديِة، وا�ست�سعاُر 

الذلِة الب�سرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�سافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

الأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�سْ اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�سورة غافر: االآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �سيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َسْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�سححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �سبب لدفع غ�سب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �سَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�سَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�سْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�سححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�سنه االألبان[

م�ضطلحاتالإماممالكيفالرتجيح
�ضجود  يف  كما  عندنا«  »الأمر  قوله 
�ضجود  عزائم  اأن  عندنا  »الأمر  التالوة: 
يف  لي�س  �ضجدة  ع�رشة  اإحدى  القراآن 
املف�ضل منها �ضيء« . ثم م�ضطلح »الأمر 
الإمام  ا�ضتخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  ال�ضتثناء  ق�ضية  يف  اهلل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�ضتعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ل  حني  اأو  ذلك،  على  جممعون  املدينة 
 . ذلك  يخالف  قول  املدينة  لأهل  يعلم 
كما اأن الإمام مالك كان ي�ضتعمل م�ضطلح 

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

تدل  ترجيحية  م�ضطلحات  على  اأي�ضا 
ب�ضبب  املذهب،  املعتمد يف  القول  على 
كرثة الأقوال و الروايات عن الإمام مالك 
لهذا جتد يف  اهلل،  رحمهم  اأ�ضحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�ضطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�ضهور« 
و »املعروف« و »الأ�ضح وال�ضحيح« و«ما 
به الفتوى« و »ما عليه العمل« و »الأح�ضن« 
و«املختار«  و«الأ�ضبه«  و«الأوىل« 

و«ال�ضواب« و«احلق« و«ال�ضتح�ضان« .

ف�ضائلالقراآنالكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�رش ح�ضنات.

اأنه يورث الإن�ضان الراحة والذكر احل�ضن يف ال�ضماء والأر�س.
اأن كل اآية يحفظها امل�ضلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.

اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�ضل املالئكة.
اأن اأف�ضل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.

اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�ضاًنا حفظ القراآن وعمل به.
اأنه ياأتي �ضفيًعا لأ�ضحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.

اأن �ضاحب القراآن رفعه النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �ضاحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.

غ�ضبهرحمتهتغلباأناملوؤمنعلى
اأيها الأخوة، النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �ضبقت 

غ�ضبي، فهو مكتوب عنده فوق العر�س((  ] اأخرجه البخاري وم�ضلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  
املوؤمن ال�ضادق يجب اأن تغلب رحمته غ�ضبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�ضادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن 

تغلب رحمته غ�ضبه. وعن �ضلمان ر�ضي اهلل عنه قال: قال عليه ال�ضالة وال�ضالم:  )) اإَِنمّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء والأر�ِس ((  ] اأخرجه م�ضلم عن �ضلمان  َمَواِت والأر�ِس مئَة َرحمة، كُلمّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َضمّ ال�َضمّ

الفار�ضي [  اأي تغطي ما بني ال�ضماء والأر�س.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِس َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُس والطرُي بع�ُضها على بع�س، َفاإِذا 

كان يوُم الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�ضلم عن �ضلمان الفار�ضي [  اأو�ضح مثل قلب الأم، 
اإن�ضانة تريد لبنها كل �ضعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�ضحي بالغايل والرخي�س من اأجله، ول 

تنتظر منه �ضيئاً، هذه الأم.
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وكاالت

يوم  نيوزويك  موقع  ن�رش  فقد 
الثالثاء اأن رجال تويف يف ال�شني 
بعد اإ�شابته بفريو�ش هانتا، وهو 
من مقاطعة يونان بجنوب غرب 
اأثناء  االثنني  يوم  وتويف  ال�شني، 
�شفره اإىل مقاطعة �شاندونغ يف 
ال�رشق، وذلك وفق ما اأفادت به 
�شحيفة غلوبال تاميز اململوكة 

للدولة.
ومت فح�ش جثة الرجل، كما مت 
�شخ�شا   32 لـ  فحو�شات  اإجراء 
احلافلة  منت  على  كانوا  اآخرين 
اإذا  ما  لفح�ش  ا�شتقلها  التي 
ولكن  الفريو�ش،  يحملون  كانوا 
نتائج االختبارات مل تكن وا�شحة 
وتاأتي وفاة الرجل و�شط تف�شي 
جتاوز  الذي  كورونا  فريو�ش 
اأربعمئة  عامليا  م�شابيه  عدد 
 17 الوفيات  عدد  وجتاوز  األف، 
انت�شار  بدء  منذ  وذلك  األفا، 
دمي�شرب/ يف  بووهان  املر�ش 

كانون االأول 2019.
فاإن  هانتا  لفريو�ش  بالن�شبة 
امل�شابني  لدى  الوفاة  ن�شبة 
ب�شالالت اأمريكا ال�شمالية ت�شل 
اإىل 36%، وهذا اأعلى بكثري من 
كورونا،  فريو�ش  وفيات  معدل 
ال�شحة  منظمة  تقدره  والذي 

العاملية بن�شبة %3٫4. 
والأن ال�شلطات ال�شينية فح�شت 
يف  االآخرين   32 الـ  االأ�شخا�ش 
احلافلة بحثا عن فريو�ش هانتا، 
من  الذعر  يف  االآن  النا�ش  بداأ 
انطالق  ت�شهد  رمبا  ال�شني  اأن 

تف�شي وباء جديد.
االأمريكية  للمراكز  ووفقا 
والوقاية  االأمرا�ش  ملكافحة 
هانتا  فريو�شات  فاإن  منها، 
عرب  رئي�شي  ب�شكل  تنت�رش 
بالفريو�ش  والعدوى  القوار�ش، 
هانتا  اإىل مر�ش فريو�ش  توؤدي 
 hantavirus( الب�رش  يف 

.)disease in people
من فريو�ش  �شاللة  كل  وترتبط 
من  م�شيفة  باأنواع  هانتا 
فريو�شات  تنتقل  القوار�ش، 
با�شم  يعرف  ما  عرب  هانتا 
 airborne( اجلوي  االنتقال 
ويحدث   ،)transmission
عندما تنتقل جزيئات الفريو�ش 
اأو  برازه  اأو  احليوان  بول  من 
الفرد.  وت�شيب  الهواء  يف  لعابه 
ي�شاب  قد  نادرة  حاالت  ويف 
اإذا  هانتا  بفريو�ش  ال�شخ�ش 

ع�شه حيوان م�شاب. 
ويعتقد اخلرباء اأنه من املمكن 
اإذا  هانتا  بفريو�ش  االإ�شابة 
مل�ش ال�شخ�ش فمه اأو اأنفه بعد 
ببول  ملوث  �شطح  مع  التعامل 
يحمل  حيوان  لعاب  اأو  روث  اأو 
واأي�شا  جرذ.  مثل  الفريو�ش، 
قد ينتقل املر�ش لالإن�شان عرب 
اأو  ببول  امللوث  الطعام  تناول 

براز اللعاب امللوث.
من  متعددة  اأنواع  وهناك 
فمثال  هانتا،  فريو�شات 
يف  املوجودة  الفريو�شات 
يعرف  ما  ت�شبب  االأمريكيتني 
الرئوية  هانتا  متالزمة  با�شم 
 hantavirus pulmonary(

اأن  حني  يف   ،)syndrome
يف  املوجودة  الفريو�شات 
توؤدي  اأن  ميكن  اآ�شيا  اأو  اأوروبا 
متالزمة  مع  نزفية  حمى  اإىل 
)م�شاكل  الكلوية  هانتا  فريو�ش 

يف الكلى(.
كان  اإذا  االآن  حتى  يعرف  ومل 
الرجل الذي تويف بال�شني يف اأي 

طور من هذه امل�شاكل.
االأمريكية  للمراكز  ووفقا 
والوقاية  االأمرا�ش  ملكافحة 
يف  هانتا  فريو�شات  فاإن  منها، 
اأن  ميكن  ال  املتحدة  الواليات 
يف  الآخر،  �شخ�ش  من  تنتقل 
نادرة  حاالت  توثيق  مت  حني 
�شخ�ش  من  العدوى  النتقال 

الآخر يف ت�شيلي واالأرجنتني.
االإ�شابة  اإىل  النا�ش  ومييل 
املناطق  يف  هانتا  بفريو�ش 
الريفية مثل الغابات اأو احلقول 
فيها  تعي�ش  التي  املزارع  اأو 

القوار�ش.

ما االأعرا�س؟

هانتا  متالزمة  اأعرا�ش  اأوال. 
الرئوية

1- تعب.
2- حمى.

الع�شالت خا�شة يف  اأوجاع   -3
الفخذين والظهر والوركني.

4- دوار.
5- �شداع.

6- ق�شعريرة.
7- قيء.

8- اإ�شهال.
9- اآالم املعدة.

اأيام  اإىل ع�رشة  اأربعة  بعد   -10
ميكن اأن ي�شاب ال�شخ�ش ب�شيق 

يف التنف�ش و�شعال.
11- امتالء الرئة بال�شوائل.

ي�شابون  ممن   %38 وميوت 
مبتالزمة هانتا الرئوية.

ثانيا. اأعرا�ش متالزمة فريو�ش 
هانتا الكلوية

1- اآالم الظهر.
2- اآالم املعدة.

3- �شداع.
4- ق�شعريرة.

5- غثيان.
6- حمى.

7- روؤية �شبابية.
8- احمرار الوجه.

الدم  �شغط  انخفا�ش   -9
وحدوث �شدمة.

10- الف�شل الكلوي احلاد.
من   %15 اإىل   1 بني  ما  وميوت 

املر�شى بهذه احلالة.
للطب  الوطنية  للمكتبة  ووفقا 
فاإنه  املتحدة،  الواليات  يف 
لقاح  اأو  حمدد  عالج  يوجد  ال 
يتح�شن  وقد  هانتا.  لفريو�ش 
ت�شخي�شهم  مت  اإذا  املر�شى 
رعاية  على  وح�شلوا  مبكرا 
طبية يف وحدة العناية املركزة، 
جهاز  اإىل  يحتاجون  ما  وغالبا 

التنف�ش والعالج باالأك�شجني.

اأخبار جيدة

من  لي�ش  اأنه  اجليدة  االأخبار 
فريو�ش  ي�شبب  اأن  املرجح 
ينت�رش  فهو  كبريا،  تف�شيا  هانتا 
املبا�رش  االت�شال  خالل  من 
بالقوار�ش امل�شابة، ولي�ش عن 

اإىل  اإن�شان  من  االنتقال  طريق 
اإن�شان.

امل�شابني  اأعداد  فاإن  ولذلك 
فمثال  عامليا،  قليلة  بالفريو�ش 
 2017 الثاين  يناير/كانون  منذ 
حالة   728 �شوى  ت�شجل  مل 
هانتا  فريو�ش  مبر�ش  اإ�شابة 
اأن  كما  املتحدة،  الواليات  يف 
الدول  يف  امل�شجلة  احلاالت 

االأخرى منخف�شة للغاية.
لذلك رمبا ال داعي للقلق ب�شاأن 
فريو�ش هانتا، ووفر هذا القلق 
لفريو�ش كورونا ال�شديد العدوى 
وعليك  مميتا،  يكون  قد  والذي 
فعل  اإىل  القلق  هذا  حتول  اأن 
باإر�شادات  االلتزام  عرب  مفيد 
بلدك،  يف  ال�شحية  ال�شلطات 
باملاء  جيدا  يديك  وغ�شل 
باإر�شادات  وااللتزام  وال�شابون 

النظافة ال�شخ�شية.

الفريو�شات ال تاأتي فرادى:

 هانتا بعد كورونا.. تنقله اجلرذان ويظهر بال�شني
يقال اإن امل�شائب ال تاأتي فرادى، بل زرافات. ويقول وليام �شك�شبري »الباليا ال تاأتي فرادى كاجلوا�شي�س، بل �شرايا كاجلي�س«، 

ويبدو اأن البع�س يخ�شون ذلك، فبعد تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد-19 الذي بداأ يف ووهان بال�شني وانت�شر لبقية 
العامل، �شجلت وفاة رجل �شيني بفريو�س هانتا  )Hantavirus( املميت، فما هذا الفريو�س؟

ملف كورونا 

بعد اإعالن ال�شني عن حالة وفاة.. ماذا تعرف عن »فريو�س هانتا«؟
خربا  خمتلفة  اإعالم  و�شائل  تناقلت 
وفاة  حالة  عن  �شينية  �شحيفة  ن�رشته 
هذه  ولكنها  يونان،  مقاطعة  يف  لرجل 
كورونا  بفريو�ش  مرتبطة  غري  املرة 
بفريو�ش  واإمنا  »كوفيد-19«،  اجلديد 

اآخر.
ووفقا ل�شحيفة »غلوبال تاميز« ال�شينية، 
تويف  فقد  مرة،  اأول  اخلرب  اأوردت  التي 

فريو�ش  جراء  املا�شي،  االثنني  الرجل، 
»فريو�ش  با�شم  يعرف  نادر«  »رئوي 
الفريو�شات  من  ف�شيلة  وهي  هانتا«، 

تنت�رش بوا�شطة القوار�ش.

انتقال الفريو�س
ملكافحة  االأمريكية  املراكز  بح�شب 
حاالت  فاإن  منها،  والوقاية  االأمرا�ش 

عادة  وتنت�رش  نادرة،  هانتا«  »فريو�ش 
يف املناطق الريفية حيث توفر الغابات 
منا�شبا  موطنا  واملزارع  واحلقول 

مل�شيفات القوار�ش للفريو�ش.
باملنزل  املحيطة  املناطق  فاإن  كذلك 
اأو العمل التي قد تعي�ش فيها القوار�ش 
واحلظائر  املنازل  املثال،  �شبيل  )على 
هي  واملظالت(  امللحقة  واملباين 

النا�ش  فيها  يتعر�ش  قد  مواقع حمتملة 
للفريو�ش. وتنجم العدوى نتيجة االت�شال 
الوثيق مع بول اأو روث اأو لعاب القوار�ش 
امللوث  الهواء  ا�شتن�شاق  طريق  عن  اأو 
اأنواع  حتمله  اأن  وميكن  بالفريو�ش، 
والفئران،واأو�شحت  اجلرذان  من  معينة 
االأمرا�ش  ملكافحة  االأمريكية  املراكز 
هانتا«  »فريو�شات  من  �شاللة  كل  اأن 

القوار�ش،  من  م�شيفة  باأنواع  مرتبطة 
واأن هذه الفريو�شات تنتقل يف ما يعرف 
الهواء  بوا�شطة  اأي  اجلوي«،  بـ«االنتقال 
املحيط، عندما تنتقل جزيئات الفريو�ش 
اللعاب يف  اأو  الرباز  اأو  من بول احليوان 
نادرة،  الفرد ويف حاالت  الهواء وت�شيب 
اإذا  قد ي�شاب ال�شخ�ش بفريو�ش هانتا، 

ع�شه حيوان م�شاب.
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 حممد �شينان �شيخ/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات والأبحاث 

املتقدمة

– 19" العامل،  "كوفيد  �شغلت جائحة 
نظراً لت�شببها يف اإ�شابة اأكرث من 308 
 13 من  يقرب  ما  ووفاة  حالة،  األف 
اأ�شهر.  اأربعة  األف �شخ�ص يف غ�شون 
ملواجهة  العامل  دول  تكافح  وبينما 
مع  �شنغافورة،  جنحت  الوباء،  تف�شي 
يف  الأخرى،  الدول  من  قليل  عدد 
تداعياته  من  واحلد  الوباء،  احتواء 
ميكن  مّثل منوذجاً  ما  وهو  الكارثية، 

اأن حتتذى به دول العامل الأخرى.
اأحد  اأن  البداية  يف  الإ�شارة  وجتدر 
�شنغافورة  لنجاح  املف�رسة  الأ�شباب 
وباء  مع  وجناح  ب�رسعة  التعامل  يف 
طويل  تاريخ  وجود  اإىل  يرجع  كورونا 
الأوبئة،  مع  التعامل  يف  ل�شنغافورة 

مر�ص  انتقل  حيث 
قادماً  اإليها  ال�شار�ص 
اأوائل  يف  ال�شني  من 
هذا القرن، واأثر �شلباً 
الكثريين  حياة  على 
ومن  البالد.  داخل 
�شنغافورة  ان  الوا�شح 
خربتها  من  ا�شتفادت 
والتحديات  ال�شابقة، 
التي واجهتها، وهو الأمر 
الذي انعك�ص يف جناحها 
الدرو�ص،  ا�شتخال�ص  يف 

يف  ناجحة  اآليات  وتطوير 
التعامل مع الوباء احلايل. 

اندلع  حلظة  �شنغافورة  وبداأت 
تقريباً،  عقدين  منذ  الوباء  هذا 
الأزمات  مع  للتعامل  التخطيط  يف 
امل�شابهة وخمزونات الطوارئ بجدية 
تعاملت  الإطار  هذا  ويف  �شديدة. 
مع  الأوىل  اللحظة  منذ  �شنغافورة 
واتخذت  ب�رسامة  كورونا  اأزمة 
وو�شعت  ووا�شحة  �رسيعة  خطوات 
الفريو�ص  ملواجهة  حمكمة  قواعد 

اجلديد:

اأوًل: اأبعاد جناح التجربة:

�شاعدت  التي  الأ�شباب  تتمثل 
كورونا  وباء  مواجهة  يف  �شنغافورة 

بفاعلية يف العوامل التالية:

منذ  �شارمة  اإجراءات  تبني   -1
عن  الإعالن  منذ  الأوىل:  اللحظة 
انت�شاره  وقبل  ال�شني،  يف  املر�ص 
خارج مدينة ووهان. ومتثلت اخلطوة 
ملنع  �شنغافورة  بداأتها  التي  الأوىل 
البالد  داخل  اإىل  الوباء  انت�شار  هذه 
على  فورية  فحو�ص  اإجراء  يف 
منطقة  من  القادمني  امل�شافرين 
اأيام  وخالل  الفريو�ص،  من�شاأ  ووهان، 
الفح�ص  دائرة  �شنغافورة  و�ّشعت 
من  القادمني  من  القادمني  لت�شمل 

ال�شني كلها.

على  الإجراء  هذا  �شنغافورة  وتبنت 
الرغم من �شعوبته، نظراً لأن ال�شياح 
من   ٪20 حوايل  ي�شكلون  ال�شينيني 
اإجمايل عدد زائري البالد، ف�شاًل عن 
دوراً  ال�شينيني  الأعمال  رجال  لعب 
حمورياً يف اقت�شاد الدولة، ناهيك عن 
كون هذا الإجراء اأثار غ�شب ال�شني.

ومل تبال �شنغافورة بهذه العتبارات، 
فقد فر�شت بدءاً من 1 فرباير حظراً 
ال�شني،  من  الوافدين  جميع  على 
احلظر  هذا  نطاق  تو�شيع  عن  ف�شاًل 
مواطني  مار�ص  اأوائل  يف  لي�شمل 
جديدة  بوؤر  اإىل  حتولت  التي  الدول، 
كوريا  وحتديداً  املر�ص،  لتف�شي 

اجلنوبية واإيران واإيطاليا.
�شمن  جاءت  ذلك،  على  وعالوة 
�شنغافورة  نفذتها  التي  الإجراءات 
�شخ�ص  كل  مل�شار  الدقيق  التتبع 
اإ�شابتهم  يُحتمل  باأ�شخا�ص  التقى 

لأ�شحاب  اأوامر  واإ�شدار  بالفريو�ص، 
للموظفني  اأجازات  باإعطاء  العمل 
عن  ف�شاًل  اإ�شابتهم،  يف  امل�شتبه 
لأماكن  احل�شور  من  العاملون  اإعفاء 
خارج  حتركاتهم  من  واحلد  العمل، 
اإجراءات  فر�ص  واأخرياً  منازلهم. 
احلجر ال�شحي امل�شددة يف مواجهة 
من تتاأكد اإ�شابتهم بالفريو�ص. ويتمثل 
من  الأفراد  خروج  حظر  يف  ذلك 
مع  الأ�شباب،  كانت  مهما  "غرفتهم"، 
اإىل  الطعام  تو�شيل  على  العتماد 

اأبواب منازلهم.

اأزمة كورونا  2- رفع م�شتوى خطورة 
الربتقايل: قامت �شنغافورة  للم�شتوى 
مر�ص  لتف�شي  الأوىل  اللحظة  منذ 
كورونا يف ال�شني برفع م�شتوى التهديد 
وهو  الربتقايل،  امل�شتوى  اإىل  لديها 
اأعلى  مبا�رسة  ي�شبق  الذي  امل�شتوى 
امل�شتوى  وهو  األ  اخلطر،  م�شتويات 
الأحمر. وجاء ذلك يف مرحلة مبكرة. 
و�شكك حينها املراقبون يف اإجراءات 
احتواء الأزمة، نظراً لعتقادهم باأنها 
ولمتماثلة،  فيها،  مبالغ  اإجراءات 
الأزمة  اأن  البداية  يف  اعتقدوا  حيث 
كما  وحدها،  ال�شني  تخ�ص  حملية 
اأنها ت�شببت يف حالة ذعر غري مربرة 
اخلطورة  م�شتوى  رفع  بعد  لل�شكان 

لهذا احلد. 
الذي  الو�شع  اأثبت  ذلك،  ومع 

القيادة  نظر  بُعد  الآن  العامل  ي�شهده 
اإيطاليا  مثل  دول  ففي  ب�شنغافورة، 
املواطنني  الفريو�ص  اأ�شاب  واإيران، 
منه  ينج  ومل  وا�شعة،  م�شتويات  على 
هذا  اأربك  وقد  الربملانيني.  حتى 
ال�شحية،  الرعاية  اأنظمة  الو�شع 
�شلبياً ل ميكن و�شفه من  واأثر تاأثرياً 
واملالية  والعقلية  اجل�شدية  الناحية 
العزل  حتت  الواقعني  املاليني  على 

الآن.
مع  "حا�شمة"  قواعد  فر�ص   -3
جلاأت  املواطنني:  وغري  املواطنني 
�شارمة  قواعد  لتطبيق  احلكومة 
لإحكام  والرتغيب  الرتهيب  بني  ما 
عقوبات  وفر�شت  لالأزمة،  اإدارتها 
مقارنة  الوافدة  العمالة  على  اأ�شد 
باملواطنني، وذلك على النحو التايل: 

احلكومة  قامت  املواطنني:   اأ- 
ملن  يومياً  دولر   100 بتقدمي 
يف  البقاء  منهم  يُتطلب 
امل�شدد،  ال�شحي  احلجر 
الوقت  يف  فر�شت  بينما 
اإىل  ت�شل  غرامات  نف�شه 
10 اآلف دولر �شنغافوري 
قواعد  يخالف  من  على 

احلجر ال�شحي . 
غري  ال�شكان   ب- 
قامت  املحليني: 
بفر�ص  �شنغافورة 
ما  اإذا  اأ�شد،  عقوبات 
احلجر  قواعد  خالفوا 
عن  الفوري  الوقف  مثل  ال�شحي، 
الدائم  واحلظر  والرتحيل،  العمل، 
من العمل يف �شنغافورة. ولتعزيز هذه 
مواطنيها  احلكومة  منعت  العقوبات، 
الذين  الأجانب  العمال  يعّينون  ممن 
يتحولوا  قد  )والذين  العقاب  طالهم 
لعاملة رخي�شة( من توظيف الأجانب 
ملدة عامني على الأقل، مما مينحهم 
حافزاً اأقوى لتطبيق هذه الإجراءات، 

حتى ل ت�رسر اأعمالهم.
توا�شل  ا�شرتاتيجية  تطبيق   -4
تبنت  وفّعالة:   �رسيعة  �شيا�شي 
توا�شل  ا�شرتاتيجية  �شنغافورة 
ال�شرتاتيجية  هذه  وكانت  وا�شحة، 
اتخذتها  التي  لالإجراءات  مكملة 
ا�شرتاتيجية  واعتمدت  الدولة. 

التوا�شل على التايل: 

 اأ- ن�رس اأخبار متوازنة: ن�رست و�شائل 
اإيجابية  الإعالم ال�شنغافورية اأخباراً 
عن �شفاء بع�ص احلالت، وعن جناح 
جهود احلكومة يف احتواء الفريو�ص، 
بن�رس  املقابل  يف  قامت  بينما 
يتعر�شون  الذين  الأفراد  عن  اأخبار 
لالإجراءات  اخرتاقهم  جراء  للعقاب 
الآخرين  يتجنب  كي  املفرو�شة، 

الوقوع يف نف�ص التجاوزات. 

مركز  �شيا�شي  خطاب  تبني   ب- 
الوزراء  رئي�ص  وّجه  و�رسيح: 

لونغ"  ه�شني  "يل  ال�شنغافوري 
فيهما  يطمئن  هاميني  خطابني 
ال�شعب يف خالل اأيام قليلة من اندلع 
الأزمة، وكانت مدة كل منهما حوايل 

10 دقائق. 

وا�شحة  طريق  خارطة  تقدمي   ج- 
يف  الوزراء  رئي�ص  عر�ص  املعامل: 
وا�شحة  طريق  خارطة  خطابه 
الأزمة،  ظل  يف  القريب  للم�شتقبل 
اأكد  حيث  بالواقيعة،  خطابه  وات�شم 
على توقعه بوقوع املزيد من اخل�شائر 
القت�شادية. ويف املقابل مت حتديد 
الإجراءات القت�شادي التي تتخذها 
ومت  التداعيات،  ملواجهة  الدولة 
تتبعها  التي  ال�شرتاتيجيات  تو�شيح 
واآليات  الأغذية،  لتوفري  احلكومة 
بالعتماد  الغذائي  الأمن  اإدارة 
وكانت  دولة.   100 من  اأكرث  على 
تهم  حتديداً  الأخرية  امل�شاألة  هذه 
خماوف  ثارت  حيث  ال�شنغافوريني، 
غذاء  اأزمة  اندلع  من  ال�شكان  لدى 

ب�شبب كورونا. 

النف�شية  التداعيات  تخفيف   -5
جانب  اإىل  بالأزمة:  املرتبطة 
واللوجي�شتية  الطبية  الإجراءات 
لحتواء الفريو�ص، وحزمة الإجراءات 
اهتمت  اثاره،  لتخفيف  القت�شادية 
�شنغافورة بالأبعاد النف�شية املرتبطة 
باملنزل،  والنعزال  الوباء  بانت�شار 
بالفريو�ص،  الإ�شابة  خا�شة يف حالة 
اإلزام املدر�شني بالتوا�شل مع  ومنها 
الطالب ب�شورة دورية، خا�شة الذين 

خ�شعوا للعزل.
قام  ثانية،  جهة  ومن 
خدمات  من  عدد 
املحلي  املجتمع 
ا�شت�شارات  بتقدمي 
نف�شية جمانية ب�شورة 
خالل  من  اأو  مبا�رسة 
للم�شاعدة  النرتنت 
التوتر  حدة  تقليل  يف 
املرتبطة  واخلوف 
احلجر  باجراءات 
�شعور  اأو  ال�شحي، 
بع�ص  انتاب  الذي  الهلع 

الإ�شابة  خ�شية  الأفراد 
باملر�ص.

ثانيًا: �شبعة درو�س من واقع 
التجربة ال�شنغافورية

اأن  يبدو  احلالية،  التجربة  واقع  من 
تف�شي  لأزمة  تعر�شت  التي  الدول 
اتخاذ  على  قدرة  اأكرث  الأوبئة، 
وفق  الأزمة  جتاه  �رسيعة  خطوات 
ثمة  اأن  ويبدو  ال�شابقة،  خربتها 
�شيا�شات واإجراءات �رسورية، بع�شها 
طبق بالفعل يف بع�ص الدول، وبع�شها 
مت تطبيقه، واإن ب�شورة متاأخرة، ومن 

اأهمها: 

1- �رسعة اإعالن حالة الطوارئ التي 
اإ�شافية  للدولة تخ�شي�ص موارد  تتيح 
ملواجهة الأزمة: مُتكن حالة الطوارئ 
اإجراءات  اتخاذ  من  احلكومات 
الأزمة،  ملواجهة  ا�شتثنائية  وتدابري 
و�رسعة تقدير املوقف وعدم الرتدد 
يف اتخاذ اإجراءات وقائية �شارمة، مع 
بالتوازي  احلكومية  املوؤ�ش�شات  قيام 
م�شتمرة،  ب�شورة  الأو�شاع  بتقييم 
للطوارئ،  لال�شتجابة  فرق  واإن�شاء 
اأو  دولية  موؤ�ش�شات  مع  والتوا�شل 
اأثبتت  التي  الأخرى  الدول  حكومات 
مع  التعامل  يف  اأكرب  جناحاً  اأنظمتها 
اأزمات م�شابهة، وذلك بهدف التعرف 

على خربتها.
2- تطبيق عمليات الإغالق امل�شددة 
للقطاعات غري الأ�شا�شية: يتم اإغالق 
واإتاحة  العبادة،  واأماكن  املدار�ص 
ممكن  عدد  لأكرب  املنزل  من  العمل 
يتم  ذلك،  على  وعالوة  الأفراد.  من 

واملطاعم  الت�شوق  مراكز  اإغالق 
الأقل.  على  ق�شرية  ولفرتة  ق�رسياً، 
النت�شار  منع  على  ذلك  و�شي�شاعد 
وتعليق  فالعزل  للفريو�ص.  الأويل 
)وهي  يوماً   14 ملدة  الأن�شطة  كافة 
الأقل  على  املر�ص(  ح�شانة  فرتة 
يعزز قدرات الدولة يف تنظيم الأمور 

بكفاءة اأكرب.
الأمنية  الرقابة  اأدوات  ا�شتخدام   -3
التوا�شل"،  "تتبع  اإجراءات  فر�ص  يف 
امل�شددين:  ال�شحي  احلجر  وتطبيق 
تتمثل اأحد الأ�شاليب الفعالة يف اإلزام 
للتدابري  بالن�شياع  املجتمع  اأفراد 
قا�شية  احلكومية يف حتديد عقوبات 
منها  املخالفني،  بحق  للتنفيذ  قابلة 

اإىل  ت�شل  وقد  واحلب�ص،  الغرامات 
تلك  تُنفذ  مل  لو  وحتى  الرتحيل. 
بها  التهديد  فاإن  فعلياً،  العقوبات 
على  املواطنني  �شيحفز  ذاته  يف حد 

اللتزام بها درءاً للمخاطر.
الأ�شا�شية،  ال�شلع  خمزون  حماية   -4
اأن  ينبغي  ال�شرتاتيجية:  والأدوية 
الأزمات  هذه  مثل  يف  الدول  تقوم 
والأدوات  الغذائية،  املواد  بتوفري 
و�شع  خالل  من  الأ�شا�شية،  الطبية 
الأرز  مثل  مواد  تداول  على  قيود 
وغريها.  والأدوية  والبي�ص  واحلبوب 
احتمالت  منع  ذلك،  مع  وبالتوازي 
يحاولون  ممن  �شوداء"  "�شوق  ظهور 
لدى  املنت�رس  الذعر  وراء  من  الرتبح 
من  وذلك  املواقف،  تلك  يف  الأفراد 
خالل فر�ص عقوبات قا�شية بحق من 

يحاول خمالفة هذه القواعد.
مواطني  مع  امل�شتمر  التوا�شل   -5
الدولة: يتمثل التوا�شل مع ال�شكان من 
يجب  التي  اخلطوات  اأهم 
اإدارة  تبنيها يف  الدول  على 
الأزمات،  النوعية من  هذه 
من  تتطلب  واأنها  خا�شة 
الأفراد اإللتزام ب�شلوكيات 
من  احلد  اأجل  من  معينة 

تفاقم الأزمة.
الأكرث  الفئات  دعم   -6
مواجهة  تتطلب  ت�رسراً: 
هذه النوعية من الأزمات 
املواطنني  تعوي�ص 
مالياً  ت�رسروا  الذين 
واأ�شحاب  املنزل،  يف  البقاء  جراء 
الأعمال التجارية الذين خ�رسوا مبالغ 

طائلة جراء تف�شي الوباء. 
7- و�شع خطط "ما بعد الأزمة" الآن: 
من اجلدير بالذكر اأن الأزمة ل تنتهي 
بانتهاء الفريو�ص، فمن املهم اأي�شا اأن 
يف  للتعايف  خططاً  احلكومات  ت�شع 
مثال  فال�شني  الأزمة،  بعد  ما  مرحلة 
اأعلنت بالفعل عن خطط تقدر بقيمة 
اقت�شادها.  لإنعا�ص  دولر  ترليون 
اأهمية  الإجراء  هذا  اأهمية  وتعادل 
التعامل الفعلي مع الوباء نف�شه، حيث 
تبني �شيا�شات  يتعني على احلكومات 
وا�شحة لتحفيز النمو القت�شادي فور 

توقف تف�شي الوباء.

من داخل �شنغافورة:

كوروناأزمة�إد�رة�منحلكومة�متكنتكيف
بعددر�س"�ل�سار�س"؟

جنحت �شنغافورة يف اإدارة اأزمة انت�شار وباء كورونا ب�شورة فاعلة، وهو ما يرجع اإىل قيامها بتبني اإجراءات �شارمة منذ اللحظة 
الأوىل لندلع الأزمة، ورفع م�شتوى خطورة اأزمة كورونا اإىل امل�شتوى الربتقايل مبا�شرة، ف�شاًل عن فر�س عقوبات �شارمة بحق 

املخالفني لالإجراءات والتدابري احلكومية ملواجهة الوباء، والتي قد ت�شل يف حالة العمالة الوافدة اإىل حد الرتحيل واحلظر 
الدائم على دخول الدولة مرة اأخرى، بالإ�شافة اإىل التوا�شل ال�شيا�شي املبا�شر مع اجلماهري لتهدئة خماوفهم وو�شع خارطة طريق 

للخروج من الأزمة، ف�شاًل عن حماولة عالج الآثار النف�شية لالأزمة.

بينما تكافح دول العامل ملواجهة تف�شي 
الوباء، جنحت �شنغافورة، مع عدد قليل 
من الدول الأخرى، يف احتواء الوباء، 

واحلد من تداعياته الكارثية، وهو ما 
مّثل منوذجًا ميكن اأن حتتذى به دول 

العامل الأخرى

من واقع التجربة احلالية، يبدو اأن الدول 
التي تعر�شت لأزمة تف�شي الأوبئة، اأكرث 

قدرة على اتخاذ خطوات �شريعة جتاه 
الأزمة وفق خربتها ال�شابقة، ويبدو اأن 

ثمة �شيا�شات واإجراءات �شرورية، بع�شها 
طبق بالفعل يف بع�س الدول، وبع�شها مت 

تطبيقه، واإن ب�شورة متاأخرة
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وكاالت 

ال�شامل  التدخل  وبف�شل  لكن 
والنقدية  املالية  لل�شلطتني 
ركود  اإىل  الأزمة  تتحول  مل 
وبعد  الأمد.  وطويل  عميق 
الناجت  يف   %4.2 بـ  انكما�ش 
املحلي الإجمايل، بداأ التعايف 
 .2009 من  الثاين  الق�شم  يف 
ذروتها  اإىل  البطالة  وو�شلت 
بـ  الأول(  )ت�رشين  اأكتوبر  يف 

.%10

م�شار بع�س القطاعات

ويرى توز اأن من املبكر توقع 
ب�شبب  اقت�شادي  انكما�ش 
الركود،  لكن  كورونا.  فريو�ش 
الت�شنيع  قطاع  وكان  حتمي. 
 .2019 يف  مهتزاً  الدويل 
اقت�شادات  اأكرب  تغلق  واليوم، 

العامل عمداً طوال اأ�شهر 
امل�شانع  فتغلق  عدة. 
واملوؤ�ش�شات  واملتاجر 
واملطاعم  التعليمية 

اأبوابها.
الأوىل  املوؤ�رشات  وت�شري 
وظيفة  مليون  خ�شارة  اإىل 
بني  املتحدة  الوليات  يف 
اجلاري  )اآذار(  مار�ش 

املقبل.  )حزيران(  ويونيو 
�شجل  اأ�شواأ مما  ذلك  �شيكون 
بني 2008 و 2009 اأما بالن�شبة 
الطريان  مثل  قطاعات  اإىل 
بكثري.  اأ�شواأ  التاأثري  ف�شيكون 
اأدت  النفطي،  القطاع  ويف 
ال�شوق  يف  انكما�ش  اآفاق 
بني  قا�شية  اأ�شعار  حرب  اإىل 
ومنتجي  ورو�شيا،  اأوبيك، 
و�شيفر�ش  ال�شخري.  النفط 
ذلك �شغطاً على قطاع الطاقة 

املثقل كثرياً بالديون.
حرب  انت�رشت  واإذا 
ي�شهد  فقد  الأ�شعار 
حلقة  العامل 
من  مدمرة 
قيمة  تدهور 
ت  نا �شما

جزءاً  يعر�ش  ما  القرو�ش، 
ال�رشكات،  ديون  من  �شخماً 
والتي ت�شاوي �شعفي ما كانت 

عليه يف 2008، اإىل اخلطر.

احلاجة االأوىل

العمل بني خمتلف  مع تق�شيم 
ال�شيا�شي،  القت�شاد  فروع 
النكما�ش  معاجلة  تبقى 
كورونا  فريو�ش  عن  الناجم 
لل�شيا�شة  تقليدية  مهمة 
التخفي�شات  الهادفة،  املالية 
احلكومي  والإنفاق  ال�رشيبية 
�شبكة  اإىل  الآن  حاجة  وثمة 
لتفادي  �شاملة  حملية  اأمان 
املالية  والأ�رشار  الإفال�شات 
طويلة املدى، اأكرث من احلاجة 
تخطي  وبعد  التحفيزات  اإىل 
اإىل  احلاجة  �شتربز  الوباء، 
البنية  يف  جديدة  ا�شتثمارات 

التحتية ال�شحية، يف الوليات 
املتحدة و يف العامل.

ممتازة  فر�شاً  ذلك  و�شيخلق 
اأكرث  ب�شكل  املال  لإنفاق 
اإنتاجية، وخلق وظائف نوعية 
 ،2008 عك�ش  وعلى  عليا. 
بطريقة  قطاعات  �شتتو�شع 
الأرجح،  وعلى  طبيعية. 
�شيتو�شع الإنفاق على الرعاية 
وهي  كبري،  ب�شكل  ال�شحية  
الن�شاط  من   %18 متثل  التي 

القت�شادي الأمريكي.

تهديد اآخر

جناح  وقبل   ،2008 يف  كما 
العامل يف مواجهة النكما�ش، 
اآخر  تهديد  هنالك 
التعامل  يجب 
اأي  معه، 
النوبة  خطر 
لقلبية  ا

مالية.

النكما�ش  اأن  توز  وي�رشح 
والهلع  الهلع.  عن  خمتلف 
املراقبون  بداأ  ما  هو  املايل 
يلم�شونه منذ 8 مار�ش )اأذار( 
الهلع  هذا  ويوا�شل  اجلاري. 
الدافع  وكان  الأ�شواق  تهديد 
الفوري لذلك، انهيار حمادثات 
الأ�شعار  وحرب  النفط، 
النفطية، وزيادة �شوء الأو�شاع 
الفريو�ش،  ب�شبب  اإيطاليا  يف 
و�شدم ذلك الأ�شواق واأدى اإىل 
انخفا�ش الإقرا�ش، والهروب 
واإىل  الآمنة  املالذات  اإىل 

طلب هائل على ال�شيولة.
وبداأ الأمر يتطوور من جمرد 
بيولوجية،  خارجية  �شدمة 
القت�شاد  معاناة  احتمال  اإىل 
الثقة  يف  داخلي  انهيار  من 

والئتمان.
مفاجئاً  ائتمانياً  انهياراً  اإن 
�شيك�شف الذين يحملون ديوناً 

�شعيفة،  عمل  ومناذج  كثرية 
مرتفعة،  خماطر  وخا�شوا 
اإىل  املحنة  بعدها  لتنتقل 
الأعمال،  باإغالق  البقية، 
وبيع  الوظائف،  وخ�شارة 
الأ�شول باأ�شعار بخ�شة، لت�شبح 
الأمور اأ�شواأ اإذا مول ال�شحايا 
ن�شاطاتهم بالقرتا�ش، فتوؤدي 
خ�شائرهم اإىل �رشب ميزانيات 
كانت   ،2008 يف  الدائنني 
لكن  العا�شفة.  مركز  البنوك 
مع تعزيز ميزانياتها، ل يُرجح 
الأمريكية  البنوك  تواجه  اأن 
اأن  املرة. غري  �شعوبات هذه 
تتعاف  مل  الأوروبية  البنوك 
ومن   ،2008 �شدمة  من  حقاً 

اأزمة اليورو.
 

املوؤ�شر املقلق

اأ�شواق  انهيار  اأن مع  توز  تابع 
الديون  انخف�شت  الأ�شهم، 
اأي�شاً،  الأمريكية  ال�شيادية 
يجب  ما  وهو 
تفاديه، ح�شب 
اإذ  راأيه، 

يجب اأن تكون �شندات اخلزينة 
انخف�شت  واإذا  اآمنة،  مالذات 
ما  اأن  يعني  فهذا  اأ�شعارها 
يكفي من امل�شتثمرين يائ�شون 

للح�شول عل ال�شيولة.
املا�شي،  الأ�شبوع  نهاية  ويف 
�شماع  تاأمل  الأ�شواق  كانت 
من  اجليدة  الأخبار  بع�ش 
الأوروبي.  املركزي  البنك 
كري�شتني  البنك  رئي�شة  لكن 
اأ�شواأ  الأمور  جعلت  لغارد 
باإ�شارتها على ما يبدو اإىل اأن 
لي�ش مفو�شاً مل�شاعدة  البنك 

اإيطاليا. 
ويف املقابل، مل تكن اإجراءات 
حادة،  الأمريكي  الحتياطي 
اإىل  الفائدة  اأ�شعار  فخف�شت 
رابعة  جولة  واأطلقت  ال�شفر، 
وعموماً،  الكمي.  التي�شري  من 
التي  نف�شها  الأداة  تلك  كانت 
رغم   ،2008 يف  ا�شتخدمها 
�شيا�شات  لي�شت  اأنها 
خ�شي�شاً  م�شممة 
اجلائحة.  ملواجهة 
هي  هذه  لي�شت  لكن 
فيها  فاملهم  امل�شاألة، 
�شدمة  لتعالج   اأنها 
واأ�رش  اجلائحة. 
الأمريكي  الحتياطي 
املركزي  والبنك 
ذلك  اأن  على  الأوروبي 
ال�شيا�شة  اخت�شا�ش  من  هو 
املالية ويف مواجهة اجلائحة، 
لكن  املحدود  الدور  يكمن 
املركزية  للبنوك  اجلوهري 
من  الئتماين  النظام  منع  يف 
اأن ي�شبح خطراً يف حد ذاته. 
مل يكن هنالك تعاون دويل بني 

بنف�ش  املركزية  البنوك 
احلجم الذي كان عليه يف 
2008. لكن التعاون العلني 
قد ل يكون �رشورياً، وفقاً 

للكاتب نف�شه.

اخلطوة االأبرز

على  اأن  اجلميع  يعلم 
تويل  الفيديرايل  الحتياطي 
النظام  يقوم  اإذ  القيادة، 
الدولر.  على  العاملي  املايل 
اأبرز  كانت  ال�شبب،  ولهذا 
خطوة للتعاون يف عطلة نهاية 
اإعالن  املا�شي،  الأ�شبوع 
ال�شيولة  مقاي�شة  خطوط 
البارزة،  املركزية  البنوك  بني 
وبنك  الأمريكي،  الحتياطي 
اإجنلرتا،  وبنك  اليابان، 
املركزي  البنك  كندا،  وبنك 
الوطني  والبنك  الأوروبي، 
ومددت  ال�شوي�رشي. 
نهاية  يف  اخلطوة 
املا�شي  الأ�شبوع 
املقاي�شات  اآجال 

الفائدة  هام�ش  وخف�شت 
الحتياطي  يفر�شه  الذي 

الفيديرايل.
حتدي  من  قلق  هنالك  كان 
اجلمهوريني  وموؤيديه  ترامب 
عن  التعبري  هذا  القوميني 
البنوك  بني  العاملي  التعاون 
املركزية. فاملقاي�شة تعني اأن 
الحتياطي يوؤمن الدولر بناًء 
الأجنبية،  البنوك  طلب  على 
جمهور  يوافق  اأن  يُتوقع  ول 
عظيمة  اأمريكا  »اجعلوا 
يبدو  لكن  ذلك  على  جمدداً« 
اأنه عند انت�شار جائحة، وبينما 
اإذا  عما  املواطنون  يت�شاءل 
اآمناً مغادرة املنزل، فاإن  كان 
القومية.  باملبادئ  اأحداً  لن  
الحتياطي  اإجراءات  توؤد  مل 
الأ�شواق  يف  البيع  وقف  اإىل 
كان  اإذا  و�شرياقب  املالية، 

يجب تو�شيع هذه ال�شيا�شات.

م�شكلة االإجراءات 
االأخرية

املقاي�شة  خط  اإجراءات  اإن 
فقط  تنطبق  احلديثة 
من  ال�شيقة  الدائرة  على 
املتقدمة.  القت�شادات 
 ،2008 يف  تو�شيعها  ورغم 
مركزياً  بنكاً   14 اإل  ي�شل  مل 
فقط اإىل دولرات الحتياطي 
الأ�شواق  و�شمن  الأمريكي 
تن�شم  مل  النا�شئة،  املالية 
�شوى  الدائرة  هذه  اإىل 
والربازيل،  اجلنوبية،  كوريا 

البقية  اأما  واملك�شيك. 
النقد  �شندوق  اإىل  فاأحيلت 
اأ�شبحت   ،2008 لكن  الدويل. 
القت�شادات  بني  احلدود 
النا�شئة الأكرث تطوراً وغريها 
املتطورة  القت�شادات  من 

مبهمة.
اجلنوبية  كوريا  تفادت 
مثالية  بطريقة  العا�شفة 
ال�شحية.  اإجراءاتها  بف�شل 
املال  يتدفق  الهلع،  عند  لكن 
نحو املركز. واإىل لغاية اليوم، 
بدايات  فقط  هنالك  كانت 
نحو  للم�شتثمرين  لتدفق 

الأ�شول املقومة بالدولر.
الأ�شواق  من  العديد  لكن 
النا�شئة بداأت تتعر�ش لل�شغط 
ال�شناديق  فهروب  املايل. 
كان  اخلارج  اإىل  املالية 
بداية 2020. ويف  منذ  درامياً 

املا�شية،  الثمانية  الأ�شابيع 
من  دولر  مليار   55 خرج 
�شعف  وهو  املالية  الأ�شواق 
ما ح�شل يف 2008، و�شيفر�ش 
مثل  دول  على  �شغطاً  ذلك 
ذات  والربازيل،  املك�شيك، 
املرتفعة،  ال�شكانية  الكثافة 

والبنية التحتية ال�شعيفة.

االأنظار م�شدودة اإىل 
ال�شني

الأ�شئلة  اأن  على  توز  ي�شدد 
بال�شني،  ترتبط  احلقيقية 
الأخرية  تعاِن  مل   ،2008 ففي 
اأعطت  مايل.  هروب  من 

والنقدية  املالية  حتفيزاتها 
كبرياً  دفعاً  ال�شخمة 
وللذين  الوطني  لقت�شادها 
يُدر�ش  مل  منها   ي�شتوردون 
بني  مقاي�شة  خط  تاأ�شي�ش 
وبنك  الفيدرايل  الحتياطي 

ال�شني.
ومنذ ذلك الوقت، اأ�ش�ش البنك 
ال�شيني �شبكته للمقاي�شة التي 
الدولر.  ل  الرينمينبي  توؤمن 
ال�شني  اأجربت  اأزمة  ظل  ويف 
من  كبري  جزء  اإغالق  على 
انكما�شاً  و�شتطلق  اقت�شادها 
العاملية،  التجارة  يف  درامياً 
يبقى ال�شوؤال عن حجم الطلب 
على الدولر من قبل الأعمال 

ال�شينية املعوملة.
تو�شعت   ،2008 فمنذ 
ب�شكل  العاملية  ن�شاطاتها 
الأ�شواق  �شائر  ومثل  كبري 
بكرثة  تقرت�ش  النا�شئة، 
الأمريكي.  بالدولر 
جزء  اليوم  ال�شني  لدى 
احتياطات  من  كبري 
لي�شت  لكنها  الدولر. 
�شيولة  �شاكلة  على 
خزينة  �شندات  بل 
ما  واآخر  اأمريكية. 
اليوم،  العامل  يريده 
الريبية  اإىل  بالنظر 
ال�شني  ُتربرَ  اأن  الأ�شواق،  يف 
الحتياط،  هذا  ت�شييل  على 
جهود  جميع  �شيحبط  ما 
الحتياطي الأمريكي لتحقيق 
التمويل  �شوق  يف  ال�شتقرار 

احلكومي.
تخيل  اأي�شاً  �شهاًل  ولي�ش 
الفيديرايل  الحتياطي  حيازة 
ملقاي�شة  ال�شينية  العملة 
�شيخاطر  لأنه  الدولر، 
باإغ�شاب ال�شقور املناه�شني 
واأمل  الكونغر�ش.  يف  لل�شني 
املخيلة  تتفوق  اأن  اأخرياً  توز 
الإغراء  على  التكنوقراطية 
لت�شيي�ش  الوا�شح يف اجلانبني 

الأزمة.

ذّكر اأ�شتاذ التاريخ ومدير املعهد االأوروبي يف جامعة كولومبيا االأمريكية اآدم توز مبا حدث يف 2008 حني اأدى غياب اليقني املايل ب�شبب انتكا�شة 
القطاع العقاري اإىل نوبة قلبية اقت�شادية، الفتًا اإىل اأن تلك ال�شدمة املالية الهائلة املرتاكمة ب�شبب اخل�شائر التي حلقت باالأ�شر بعد ركود قطاع 

العقارات، هي التي ت�شببت يف انكما�س الن�شاط االقت�شادي ثمة حاجة االآن اإىل �شبكة اأمان حملية �شاملة لتفادي االإفال�شات واالأ�شرار املالية الطويلة 
املدى، اأكرث من احلاجة اإىل التحفيزاتوكتب توز، وهو موؤلف كتاب »انهيار: كيف غريت عقود من االأزمات املالية العامل«، اأن اأ�شواأ الفرتات كانت يف 

�شتاء 2008 و2009، بعد ت�شجيل خ�شارة 750 األف وظيفة �شهريًا، اأي ما جمموعه 8.7 ماليني وظيفة اأثناء الركود واأ�شاف يف جملة »فورين بولي�شي« اأن 
االأزمة اأطلقت اأكرب انكما�س يف التجارة الدولية على االإطالق.

هل يت�سبب فريو�س كورونا يف �نهيار مايل �أ�سو�أ من 2008؟
ملف كورونا 

فمنذ 2008، تو�شعت ن�شاطاتها العاملية ب�شكل 
كبري ومثل �شائر االأ�شواق النا�شئة، تقرت�س بكرثة 
بالدوالر االأمريكي. لدى ال�شني اليوم جزء كبري 
من احتياطات الدوالر. لكنها لي�شت على �شاكلة 

�شيولة بل �شندات خزينة اأمريكية.

وت�شري املوؤ�شرات االأوىل اإىل خ�شارة مليون وظيفة 
يف الواليات املتحدة بني مار�س  اجلاري ويونيو 
املقبل. �شيكون ذلك اأ�شواأ مما �شجل بني 2008 

و 2009 اأما بالن�شبة اإىل قطاعات مثل الطريان 
ف�شيكون التاأثري اأ�شواأ بكثري.
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غرة �شعبان اليوم اخلمي�س 

ليلة ترقب هالل 
رم�شان يوم 23 اأفريل 

الدينية والأوقاف, يف  ال�ش�ؤون  اأعلنت وزارة 
بيان لها اأم�س الأربعاء, اأن غرة �شهر �شعبان 

1440 هـجري �شتك�ن الي�م اخلمي�س, فيما 
ي�م  رم�شان  �شهر  ترقب هالل  ليلة  �شتك�ن 
اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح  القادم  اأفريل   23
لهالل  ال�رشعية  الروؤية  ثب�ت  لعدم  »نظرا 
�شهر �شعبان 1441 هـجري لي�م الثالثاء 29  
من �شهر رجب 1441 هـجري امل�افق ل24 
ال�طن,  رب�ع  كل  يف  ميالدي   2020 مار�س 
الأدنى  حدها  يف  املخت�شة  اللجان  ح�شب 

املتاح, متا�شيا مع 
البالد  تعي�شها  التي  ال�شتثنائية  الظروف 
وزارة  فاإن  العلمية«,  للمقت�شيات  وم�افقة 
غرة  اأن  تعلن  والأوقاف  الدينية  ال�ش�ؤون 
�شهر �شعبان �شتك�ن ي�م اخلمي�س 26 مار�س 
2020«واأ�شافت ال�زارة اأن ليلة ال�شك لرتقب 
العام  لهذا  املعظم  رم�شان  �شهر  هالل 
هـ   1441 �شعبان   29 اخلمي�س  »ي�م  �شتك�ن 

امل�افق  ل 23 اأفريل 2020 م«.

باحثون من جامعة فليندرز يف 
جنوب اأ�شرتاليا

خفية"  "اأعرا�س 
جديدة لفريو�س 

"كورونا"
جن�ب  يف  فليندرز  جامعة  من  لباحثني  تبني 
امل�شابني  املر�شى  من  العديد  اأن  اأ�شرتاليا 
بالفريو�س التاجي الذين مل تظهر عليهم اأعرا�س 
وفقدان  الدم  فقر  من  يعان�ن  املعتادة,  املر�س 

حا�شة ال�شم.
 ,»MedicalXpress« وذكر تقرير نُ�رش يف �شحيفة
الذي   ,  »2-COV« التاجي  �شار�س  فريو�س  اأن 
– 19«, يت�شبب يف ت�رم  اإىل مر�س »ك�فيد  ي�ؤدي 
الفريو�شات  من  اأكرب  بدرجة  املخاطي  الغ�شاء 
الأخرى ويعتقد  املتخ�ش�ش�ن اأن هذه الأعرا�س 
ميكن ال�شتدلل بها للك�شف عن امل�شابني الذين 
اأن  الباحث�ن  اأعرا�س«ور�شد  دون  من  »مير�ش�ن 
يظهر  الذي  ال�حيد  العار�س  يك�ن  قد  الدم  فقر 
على امل�شابني بهذه العدوى وقال �شيم�ن كارين, 
الأ�شتاذ يف جامعة فلندرز الأ�شرتالية: »اإن حاملي 
اأعرا�س املر�س  الفريو�س الذين ل تظهر عليهم 
اأن  ميكن  ما  وه�  اأحد,  بهم  ي�شتبه  ل  الغالب  يف 
العديد  يف  ب�رشعة  املر�س  انت�شار  �شبب  يف�رش 
حا�شة  فقدان  من  يعاين  له,  ووفقا  البلدان«.  من 
بالفريو�س  م�شابني  ثالثة  كل  من  واحد  ال�شم 
التاجي يف ك�ريا اجلن�بية واأفاد كارين باأن الأطباء 
عار�شا  يعترب  الدم  فقر  اأن  يعتقدون  الربيطانيني 
اأن املري�س حامل للفريو�س  اإىل  مهما, قد ي�شري 

»من دون اأعرا�س«.

رئي�س  فاليت�,  فريدريك  قال 
فرن�شا,  يف  امل�شت�شفيات  احتاد 
ح�شيلة  اإن  الأربعاء,  اأم�س 
يف  ك�رونا  بفريو�س  ال�فيات 
التي  تلك  من  بكثري  اأعلى  البالد 
اأعلنتها ال�شلطات احلك�مية واأكد 
الي�مية  احل�شيلة  اأن  على  فاليت� 
عنها  الإعالن  يتم  التي  الر�شمية 
يف  مي�ت�ن  الذين  فقط  ت�شم 
اأولئك  ت�شمل  ول  امل�شت�شفيات, 
الذين مي�ت�ن يف منازلهم اأو دور 
»نحن  واأ�شاف:  امل�شنني.  كبار 
املقدمة  البيانات  فقط  نعرف 
يف  الزيادة  امل�شت�شفيات..  من 
بالفعل,  كبرية  الر�شمية  البيانات 

ولكن الأرقام املطلقة �شتك�ن بال 
�شك اأعلى بكثري اإذا قمنا بتجميع 
امل�شنني  دور  يف  يحدث  ما 
وكذلك الأ�شخا�س الذين مي�ت�ن 

يف املنازل«.
واأم�س الثالثاء, اأعلنت ال�شلطات 
ت�شجيل  عن  الفرن�شية  ال�شحية 
ب�شبب فريو�س  240 وفاة جديدة 
خالل   »19-COVID« ك�رونا 
وهذا  املا�شية,  الـ24  ال�شاعات 
اأكرب ارتفاع ي�مي لعدد املت�فني 
يف  التف�شي  بدء  منذ  باملر�س 
 2448 عن  اأعلنت  كما  البالد, 
اإ�شابة جديدة, لي�شل العدد العام 

الإجمايل اإىل 22304 م�شابني.

فريدريك فاليتو، رئي�س احتاد امل�شت�شفيات يف فرن�شا

ح�شيلة وفيات بـ«كورونا« اأكرث 
بكثري مما مت اإعالنه!

قلم جاف24

اأين يو�شف ؟
الوليد فرج

ال�ش�ق  فال   , طبيعتها  على  والأو�شاع 
ارتفعت  الأ�شعار  ول   , بالندرة  اأ�شيب 
ر�شميا , جند الي�م هلع بع�س امل�اطنني 
بلغ حد رج�عهم اإىل زمن الط�ابري اللعينة 
الأزمة القت�شادية , مبظاهر ل  يف عهد 
و�شع  على  العرتا�س   , بعدها  لهم  يحق 
الُهلَّع  ع  اجُلَزّ اأنهم  جمددا  اأظهروا  فقد   ,
كفاعل  الأزمات  كل  و حم�ر   , �شبب  دون 

و م�شبب .
كفدية  يدفع  �شار  الي�م   , الدقيق  فكي�س 
اأتخيل كي�س حليب  , و كاأين  اأمري  لتحرير 
اإن مل يكن يف جهاز العرو�س �شارت حمل 

�شخرية .
املاليني  و  عام  تكفي  القمح  دهاليز  و 

ت�شخ ي�ميا ما يروي اجلميع .
يف غياب ي��شف هذه الأمة الهل�ع , يبقى 
ياأكل  وتكل�شها  الأخالق  يَبَ�س  و  حطام 
و   , �شالحها  من  بقي  مما  نبتها  اأخ�رش 
مقرفة  ط�ابري  يف  املرتا�شات  العجاف 
بيع  نقاط  و  الدقيق  م�شت�دعات  على 
على  يتزاحم�ن  اأو   , الريا�س  م�ؤ�ش�شة 
يف  علف  ح�ل   كاأغنام   , حليب  �شاحنة 
مظهر خمزي ي�شتنزفن العق�ل و احلجى 
�شل�كات  جراء  املتعبة  قلتها-  -على 

اأف�شاها زبانية النظام ال�شابق .
الأنفة  قلة  من  ال�شتكثار  و  اجل�شع  اإن 
اإن  قيل  فقد   , الغري  حق  على  �شط�  و 
ال�شفات  اأرذل  من  الطعام  على  احلر�س 

لت�شبه الإن�شان فيه بال�شباع .
 , الأزمة  تفاقم  من  تزيد  ال�شفات  هذه 
مل�جبات  �شارخ  انتهاك  من  فيها  ملا 
الفريو�س  هذا  من  الحرتاز  و  ال�قاية 
الفّتاك املختفي من خالل زيادة التجمع 
و احلركة , وهي مبعث عن اإرباك طماأنينة 

النا�س و خ�فهم على معاي�شهم .
خاف�ا ربي ل تقتل�ا النا�س ب�شبب ج�شعكم 

ول تربك�ا حياتهم بقلة انف .

كافة  ال�طني  الدرك  قيادة  تعلم 
جميع  غلق  مت  اأنه  امل�اطنني, 
ولية  واإىل  من  امل�ؤدية  املنافذ 
من  واخلروج  الدخ�ل  البليدة 
واإىل هذه ال�لية, يك�ن ا�شتثنائيا 
ت�شدرها  لرخ�شة  ويخ�شع 
امل�شالح الأمنية املخت�شة يبقى 
�رشق-غرب,  ال�شيار  الطريق 
الطريق. مل�شتعملي  مفت�حا 
اإ�شافية, الت�شال  لكل معل�مات 
ال�طني  للدرك  الأخ�رش  بالرقم 
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درجات  يف  ال�طني  الدرك  يثق 
م�اطنينا  لدى  العالية  ال�عي 
على  ويعتمد  وتفّهمهم, 
مثل  يف  احل�شاري  �شل�كهم 
كما  الع�شيبة,  الظروف  هذه 
اإلتزاماً  يلتزم�ا  اأن  بهم  يهيب 
ال�قـــائية  بالإجــراءات  تـــامــاً 
ال�شلطات  طرف  من  املتخذة 
العليا للبالد, بهدف تاأمني �شحة 

و�شالمة اجلمـــيع.

»اأحمد  و�شعت جامعة وهران 1 
بن بلة«, من�شة اإلكرتونية لتقدمي 
وذلك  بعد  عن  للطلبة  الدرو�س 
تبعا لالإجراءات املتحدة لل�قاية 
بيان  طالب  و  ك�رونا  وباء  من 
اللكرتوين  امل�قع  على  ن�رش 
بالإ�رشاع  الأ�شتاذة  للجامعة 
)حما�رشة,  الدرو�س  ب��شع 
اأعمال م�جهة و تطبيقات( عرب 
ف�شاء اأر�شية للتعليم عن بعد يف 
حال متديد هذه الإجراءات اإىل 
يق�م  و  املقبل  اأفريل   5 بعد  ما 

الراهن  ال�قت  يف  الأ�شاتذة 
ب�شهر  املتعلقة  الدرو�س  ب��شع 
يتم  حيث  ح�ش�س(   4( اأبريل 
عن  �ش�اء  الدرو�س  هذه  ن�رش 
اأو  للجميع  احلر  ال�ل�ج  طريق 
اأ�شتاذ,  كل  لطلبة  املقيد  ال�ل�ج 
اإعداد  يتم  و  امل�شدر  ذات  وفق 
اخلط  على  الدرو�س  ملفات 
مبختلف التقنيات امل�شتعملة يف 
الن�ش��س  هذا املجال مبا فيها 
مقاطع  اأو  امل�ش�رة  اخلطية 

فيدي� م�شجلة. 

قيادة الدرك الوطني

غلق جميع املنافذ املوؤدية 
من واإىل البليدة

جامعة وهران

من�شة اإلكرتونية لتقدمي الدرو�س للطلبة 

حالة  ترامب,  دونالد  الأمريكي,  الرئي�س  اأعلن 
ت�شهده  ما  وو�شف  ل�يزيانا,  ولية  يف  الط�ارئ 
بـ«الكارثة  ك�رونا  فريو�س  تف�شي  ب�شبب  ال�لية 

الكربى«.
ب�شبب  ل�يزيانا  ولية  يف  الط�ارئ  يعلن  ترامب 
ال�ليات  يف  »يت�ح�س«  ك�رونا  فريو�س  تف�شي 
الإ�شابات  لعدد  م�شب�ق  غري  ارتفاع  املتحدة.. 
وال�فيات اجلديدة اتفاق بني جمل�س ال�شي�خ واإدارة 

ترامب ب�شاأن م�رشوع قان�ن يتعلق بـ«ك�رونا«
واأمر الرئي�س الأمريكي ال�شلطات بتقدمي م�شاعدة 

»ك�رونا«وقد  فريو�س  لنت�شار  للت�شدي  فدرالية, 
�رشيع  ب�شكل  ال�لية  يف  الإ�شابات  عدد  ارتفع 
التي  للبيانات  وفقا  الأخرية,  الأيام  خالل  للغاية 
 34 الآن  حتى  ولقي  املحلية  ال�شلطات  اأعلنتها 
ك�رونا يف ولية  ب�شبب فريو�س  �شخ�شا م�رشعهم 
ل�زيانا, ول يزال عدد الإ�شابات يف ن�شق ت�شاعدي 
يف  مت�شارعا  ارتفاعا  املتحدة  ال�ليات  وت�اجه 
عدد  بلغ  حيث  ك�رونا,  بفريو�س  امل�شابني  عدد 
حالة,  األف   53 نح�  البالد  يف  بالعدوى  امل�شابني 

ت�يف بينهم اأكرث من 680 �شخ�شا.

ب�شبب تف�شي فريو�س »كورونا«

ترامب يعلن الطوارئ يف والية لويزيانا 
طالب   3.038 عن  يقل  ل  ما  تن�شيب  مت 
 ,2019 �شنة  خالل  ورقلة  ولية  عرب  عمل 
جرى  و  ال�لية  م�شالح  لدى  علم  ح�شبما 
التي  املنا�شب,  هذه  اأغلب  ا�شتحداث 
من  الكال�شيكي,  النظام  اإطار  يف  تندرج 
القطاع  يف  للت�شغيل  ال�لئية  ال�كالة  قبل 
ال�شن�ي  التقرير  ذكر  كما  األقت�شادي, 
القطاعات  خمتلف  ن�شاطات  ح�ل  لل�لية 
ب�رقلة,  العمل  �ش�ق  اإح�شائيات  �شجلت  و 
4.882 عر�س عمل و17.483 طالب عمل 

م�شجل من بينهم 4.187 جامعي و7.015 
متخرج من التك�ين املهني, بالإ�شافة اإىل 
ذات  اأو�شح  مثلما  م�ؤهالت,  دون   6.281

امل�شدر.
خالل  مت  باملقاولتية,  يتعلق  فيما  اأما 
من�شب   309 ا�شتحداث  املن�رشم  العام 
مبا�رش, بف�شل مت�يل 102 م�ؤ�ش�شة م�شغرة 
اأن�شئت �شمن جهازي ال�كالة ال�طنية لدعم 
للتاأمني  ال�طنية  وال�كالة  ال�شباب  ت�شغيل 

عن البطالة, كما اأ�شري اإليه.

ورقلة 

تن�شيب 3.038  طالب عمل 

امل�شلحة االإ�شت�شفائية باأوالد 
ب�شام بتي�شم�شيلت 

غياب طبيب االأ�شنان 
ملدة اأ�شبوع 

امل�شلحة  يف  املر�شى  من  الكثري  اأ�شتاء 
الإ�شت�شفائية باأولد ب�شام من الغياب امل�شتمر 
اأحد  ل�شان  وعلى  هذا  الأ�شنان  لطبيب 
امل�اطنني القادم من بلدية بني �شعيب ,لقد 
ال�رش�س  اأمل  من  تعاين  التي  اإبنتي  مع  جئت 
امل�شافة  بعد  رغم  الطبيب  اأجد  مل  لكن 
الذهاب  ماي�شتدعي  هذا  29كلم  ح�ايل 
من  اخلا�س  الطبيب  اأو  ال�لية  عا�شمة  اإىل 
ال��شيط  كانت  ي�مية  الأ�شنان  فح�س  اأجل 
لذت  امل�شلحة  برئي�س  ات�شلت  و  حا�رشة 
امل�شلحة  ملعرفة �شبب غياب الطبيب فكان 
الرد ,هناك طبيبة تاأتي من ولية تي�شم�شيلت 
يف  ال�قت  قبل  غادرت  وقد  الأربعاء  ي�م 
الذي  ال�قت  ويف   , ون�شف  العا�رشة  حدود 
رئي�س اجلمه�رية يريد رفع الغنب عن مناطق 
الظل جتد مناطق داخل بلديات التي ل تبعد 
عن ال�لية ب13كلم عن عا�شمة ال�لية تعاين 

من نقائ�س باجلملة  .
حممد �شبلي

م.�س /وكاالت

املراكز  ك�شفت  ال�شدد,  وبهذا 
الأمرا�س  ملكافحة  الأمريكية 
وال�قاية منها )CDC(, اأن فريو�س 
الأمرا�س  م�شببات  )اأحد  هانتا 
الفريو�شية( ينت�رش ب�شكل رئي�س عن 
من  خرباء  وقال  الق�ار�س  طريق 
املركز ال�شيني ملكافحة الأمرا�س 
وال�قاية منها, اإن الأفراد امل�شابني 
عليهم  �شتظهر  هانتا  بفريو�س 
والنزيف  احلمى  ت�شمل  اأعرا�س 
وتلف الكلى. وترتاوح فرتة ح�شانة  
 14 اإىل    7 فريو�س هانتا عادة من 
نادرة  حالت  ظه�ر  مع  ي�ما, 
اأيام   4 اإىل  ت�شل  ق�شرية  لأعرا�س 

اأو �شهرين.
املبكرة:  الأعرا�س  وت�شمل 

اخلدين,  واحمرار  والقيء  الإرهاق 
وميكن اأن تنتقل العدوى اإىل الب�رش 
بالفريو�س,  امل�شابة  الق�ار�س  من 
وميكن  األيفة  اأو  برية  كانت  �ش�اء 
بفريو�س  ي�شاب�ا  اأن  اأي�شا  للنا�س 
ب�لها  اأو  الق�ار�س  براز  من  هانتا, 

اأو  العني  مالم�شة  طريق  عن  اأو 
للعدوى  ميكن  كما  الفم,  اأو  الأنف 
من  لدغة  طريق  عن  تنتقل  اأن 
الق�ار�س امل�شابة. وذكرت تقارير 
معل�مات  اأي  ترد  مل  اأنه  اإعالمية 
من  للعدوى  مبا�رش  انتقال  عن 

كانت  ال�شني,  ويف  لآخر  �شخ�س 
هانتا  لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات 
متاحة منذ ما يقرب من 20 عاما, 
الطريقة  اللقاحات  تناول  ويعترب 
كما  العدوى.  ملنع  فعالية  الأكرث 
�شد  لقاحات  برامج  لديها  ي�جد 
عالية  املناطق  يف  هانتا  فريو�س 

اخلط�رة.
وعلى الرغم من اأن الدول يف جميع 
اأنحاء العامل يف حالة تاأهب ق�ش�ى 
ب�شبب فريو�س ك�رونا, ل ي�جد ما 
ي�شكل  هانتا  فريو�س  اأن  اإىل  ي�شري 
اجلدير  العامة  لل�شحة  تهديدا 
لي�س  هانتا  فريو�س  اأن  بالذكر 
ُعرف  الإطالق, حيث  على  جديدا 
لفرتة  ن�شطا  كان  ورمبا  عق�د  منذ 
جيد  ب�شكل  جمهز  والعامل  اأط�ل, 

جدا للتعامل معه.

ينت�شر ب�شكل رئي�س عن طريق القوار�س

ما هو فريو�س هانتا وما مدى 
خطورته على االإن�شان؟

ا�شتعلت مواقع االإنرتنت يوم اأم�س، الثالثاء 24 مار�س، بنباأ وفاة رجل يف ال�شني بعد اإ�شابته بفريو�س 
هانتا، ما اأثار جدال وخوفا من انت�شار جديد ملر�س مل يكن يف احل�شبان وت�شاءل كثريون عن ماهية 

فريو�س هانتا، وما اأعرا�شه وكيف ينت�شر.

الربيطاين  امللكي  الق�رش  اأكد 
ت�شخي�س  ر�شميا  الأربعاء  اأم�س 
اململكة  عهد  ويل  اإ�شابة 
ت�شارلز,  ويلز  اأمري  املتحدة, 
امل�شتجد  ك�رونا  بفريو�س 
�شدر  بيان  »ك�فيد-19«واأكد 
اأم�س عن كالرن�س هاو�س, مقر 
يف  الربيطانية  امللكية  العائلة 

فح�س  نتائج  اأن  و�شتمن�شرت, 
الأمري  له  خ�شع  الذي  ك�رونا 
جاءت  عاما(   71( ت�شارلز 
النجل  اأن  اإىل  م�شريا  اإيجابية, 
الأكرب للملكة اإليزابيث الثانية يف 
قيد  نف�شه  وو�شع  طيبة«  »حالة 
ال�شحي يف منزله مبدينة  العزل 

اأبردين با�شكتلندا.

بريطانيا

اإ�شابة ويل العهد بفريو�س كورونا
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