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النيابة العامة  ملجل�س ق�شاء اجلزائر 

 نفي  اإ�سابة كرمي طابو بجلطة دماغية
باية ع  

جمل�س  لدى  العامة  النيابة  اأكدت 
اإ�صابة  ا�صتبعاد  اجلزائر  ق�صاء 
املحبو�س  طابو  كرمي  املدعو 
اإخ�صاعه  بعد  دماغية  بجلطة 
معمقة  طبية  فحو�صات  اإىل 
به  اأفاد  ما  ح�صب  بامل�صت�صفى 

البيان  العامة.واأو�صح  للنيابة  بيان 
اأنه  عك�س ما تداولته بع�س و�صائل 
ال�صحية  احلالة  �صاأن  يف  الإعالم 
املوقوف  كرمي  طابو  للمدعو 
بالقليعة  الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ص�صة 
جمل�س  لدى  العامة  النيابة  تنهي 
املحبو�س  اأن  اجلزائر  ق�صاء 
املعني مت بتاريخ 25 و 26 مار�س 

فحو�صات  اإىل  اجلاري  اإخ�صاعه 
طبية معمقة بامل�صت�صفى اجلامعي 
حيث  باجلزائر  با�صا  م�صطفى 
الطب  يف  اأ�صاتذة  ثالثة  به  تكفل 
اأمرا�س  من  كل  يف  متخ�ص�صني 
الأ�صعة  و  الأع�صاب  و  القلب 
املعمق  الفح�س  بعد  الذين  و 
ملختلف  اإخ�صاعه  و  للمعني 

الأ�صعة  اأنواع  و  الطبية  التحاليل 
بالرنني  الت�صوير  من  �صكانري و 
الت�صوير  كذا  املغناطي�صي و 
ال�صوتية حيث  فوق  باملوجات 
اإ�صابة  ا�صتبعاد  ب�صفة قطعية  مت 
بجلطة  املذكور  املحبو�س 
دماغية و كذا ما يكون قد نتج عن 
مثل هذه الإ�صابة من م�صاعفات.

للم�شاهمة يف احلملة الوطنية للوقاية من 
الكورونا

اقتطاعات من رواتب
 نواب الربملان 

م�صاركة  �صنني،  �صليمان  الوطني،  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  اأعلن 
الهيئة الت�رشيعية مب�صاهمة مالية للدولة، من رواتب النواب والإطارات 
يف احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا. وجاء يف بيان للمجل�س 
ال�صعبي الوطني ، اإن هذه امل�صاهمة �صتكون من رواتب النواب واإطارات 
املجل�س، بالإ�صافة اإىل دعوة النواب الأطباء اإىل ال�صتمرار يف التطوع 
مع خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية يف ولياتهم، و موا�صلة املجهودات 
والتعاون مع ال�صلطات املحلية يف التح�صي�س والتن�صيق مع املنتخبني 
واملجتمع املدين يف الت�صامن والتعاون وجتميع قوى املجتمع يف هذه 

الظروف ال�صعبة.
ب.ع

تقدمي الأن�شطة احلكومية

تعليمات لو�سائل اإعالم 
لـ"تفادي " اللجوء اإىل الأر�سيف 
»البتعاد  اجل  من  الوطنية  الإعالم  و�صائل  ملجموع  تعليمات  توجيه  مت 

ال�صارم و التلقائي« عن اللجوء اإىل املواد الأر�صيفية يف تقدمي 
الجتماعات و الن�صاطات احلكومية الأخرى، و ذلك ب�صبب »واجب التقيد 
مب�صداقية و �صفافية املعلومة«، ح�صبما اأفاد به اليوم اخلمي�س بيان لوزارة 
ات�صال. و جاء يف ذات البيان »ليكن يف علم جميع و�صائل الإعالم املكتوبة 
احل�صا�صية  بالغة  الو�صعية  ب�صبب  انه  اللكرتونية  و  الب�رشية  ال�صمعية  و 
التي متر بها بالدنا، فان اللجوء اإىل ا�صتعمال �صور الفيديو و/اأو ال�صور 
الفوتوغرافية الأر�صيفية، يف تقدمي الجتماعات اأو الن�صاطات احلكومية، 
بحقيقة  التقيد  واجب  اإىل  بالنظر  تلقائي،  و  �صارم  ب�صكل  تفاديها  يجب 
للوقائع  اأو قراءة مغلوطة  تاأثري كل تف�صري خاطئ  و �صفافية املعلومة، و 
املنقولة«. و عليه ي�صيف ذات البيان فان وزير الت�صال الناطق الر�صمي 
الحرتام  اجل  من  اجلميع  م�صاركة  اإىل  »يدعو  بلحيمر  عمار  للحكومة 

ال�صارم لهذه التعليمة فيما يخ�س تقدمي الن�صاطات الر�صمية«.

العقيد بوغالف يتعهد 

تدعيم البليدة بكافة الو�سائل 
للت�سدي لفريو�س كورونا 

بالبليدة  العقيد بوغالف بوعالم  العام للحماية املدنية  تعهد املدير 
ال�صحي  للحجر  تخ�صع  التي  الولية  بتدعيم  العامة  املديرية  بتكفل 
الو�صائل  ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا، بكافة  الثالثاء  اأم�س  اأول  منذ 
الهيئة  هذه  عن  �صادر  بيان  يف  جاء  ملا  وفقا  الوباء  لهذا  للت�صدي 
العمومية. فخالل زيارة فجائية ميدانية قام بها اليوم العقيد بوغالف 
رفقة مدير تنظيم و تن�صيق الإ�صعافات لولية البليدة من اأجل الوقوف 
التي  الولية  بتدعيم  التزم  العمليات،  اجلانب  و  العام  التنظيم  على 
تخ�صع للحجر ال�صحي على مدار ع�رشة اأيام، بكافة الو�صائل ملكافحة 
و احليلولة دون تف�صي هذا الوباء املعدي و خالل هذه الزيارة الفجائية 
تفقد املدير العام للحماية املدنية الوحدة الرئي�صية و�صط املدينة و 
املركز املتقدم بباب اجلزائر اأين وقف على خمتلف الإجراءات التي 
مت اتخاذها يف اإطار التدخل و الوقاية من خطر فريو�س كوفيد-19 و 
العام  املدير  التقى  كما  املواطنني  و  املتدخلني  الأعوان  كذا حماية 
بالفرق العاملة بحيث عرب عن ارتياحه و تقديره للمجهودات املبذولة 
التي يقومون بها يف ظل هذا الظرف احل�صا�س م�صيدا باحرتافيتهم و 

بتحليهم بروح امل�صوؤولية و الوطنية حلماية الأ�صخا�س و املمتلكات.

للنقابة  الفرعي  املكتب  نا�صد 
باملوؤ�ص�صة  طبي  لل�صبه  اجلزائرية 
اجلهات  ال�صت�صفائية   العمومية 
امل�صوؤولة يف ظل الأو�صاع الكارثية 
ظل  يف  املوؤ�ص�صة  تعي�صها  التي 
الوقائية  املعدات  كل  توفري  عدم 
يف  امل�صتخدمني  حلماية  الالزمة 
كالنق�س  املوؤ�ص�صة  بهذه  ال�صحة 
الفادح يف الكمامات خ�صو�صا واأنه 
ل�صخ�س  موؤكدة  حالة  ت�صجيل  مت 

بفريو�س الكورونا الذي اأ�صبح يهدد 
العامل باأ�رشه.هذا وقد طالب هوؤلء 
والعاجل  الفوري  التدخل  ب�رشورة 
من  وهذا  الكارثة  حدوث  قبل 
امل�صالح  روؤ�صاء  كل  جتنيد  خالل 
والإداريني  الطبيني  واملراقبني 
على ال�صري احل�صن لهذه امل�صلحة 
وتوفري  م�صتخدميها  واحتياجات 
داخل  جمهزة  وظيفية  �صكنات 
امل�صت�صفى لتجنب تنقل هوؤلء اإىل 

بيوتهم واحلد من العدوى والتكفل 
ال�صحي  احلجر  مب�صلحة  التام 
الإطعام  ذلك  يف  مبا  باملوؤ�ص�صة 
وو�صع م�صلحة ت�صخي�س احلالت 
م�صلحة  عن  بعيدا  فيها  امل�صتبه 
ال�صتعجالت لعدم اختالط باقي 
وتوفري  فيهم  بامل�صتبه  املر�صى 
الالزمة  ال�رشورية  املعدات 
ح�صب  فعلى  امل�صتخدمني  لهوؤلء 
تعبريهم فمن غري املعقول اأن يتم 

دون  حرب  يف  الفئة  هذه  اإقحام 
الأخري  يف  هوؤلء  لينا�صد  �صالح 
لتح�صني  الفوري  التدخل  ب�رشورة 
يرف�صون  كما  ال�صحية  اخلدمات 
هذا  اأبناء  رمي  قاطعا  رف�صا 
القطاع يف معركة حقيقية من دون 
اجلهات  تدخل  انتظار  يف  �صالح 
الو�صية والتكفل مبطالب هوؤلء يف 

اأقرب وقت ممكن. 
حممد �شبلي  

نقابة ال�شبه طبي باملوؤ�ش�شة العمومية ال�شت�شفائية

 مطالبات  بتوفري املعدات الوقائية  

خبر في 
صورة

وزارة الت�شال

رخ�س التنقل تغطي فقط التنقالت 
نحو اأماكن العمل اأو املنازل 

اأن رخ�س التنقل  اأكدت 
الولة  مينحها  التي 
فرتة  خالل  املنتدبون 
احلجر ال�صحي ال�صامل 
او اجلزئي تغطي  فقط 
نحو  حامليها  تنقل 
نحو  اأو  العمل  اأماكن 

منازلهم.
اأو�صحت  لها  بيان  و يف 

الولة  مينحها  التي  التنقل  رخ�س  حاملي  »نحيط  الوزارة 
من  �صكل  باأي  ت�صمح  ل  الوثائق  هذه  باأن  علما  املنتدبون 
الأ�صكال احلائزين عليها بالقيام بروبورتاجات اأو اأي ن�صاط 
 « اأن  الت�صال  وزارة  بيان  اأ�صاف  بعملهم«كما  �صلة  له  اخر 
عندما  ا�صطحابها  تنقل  لتغطية  موجهة  املقدمة  الرخ�س 
ب�صكل  منازلهم  اأو  عملهم  باأماكن  يلتحقون  اأو  يغادرون 

ا�صتثنائي خالل فرتة احلجر ال�صحي اجلزئي اأو ال�صامل« 

الدرك الوطني مبيلة 

ك�سف ق�سية غ�س وخداع كبرية للم�ستهلك ب�سلغوم العيد 
يف عملية نوعية، قامت بها وحدات 
للدرك  الإقليمية  املجموعة 
الوطني مبيلة، بالتن�صيق مع اأعوان 
للمفت�صية  التابعني  الغ�س  قمع 
العيد،  ب�صلغوم  للتجارة  الإقليمية 
متّكنوا على اإثرها من ك�صف ق�صية 
غ�س كبرية، مت من خاللها اإحباط 
عملية خداع كربى، كانت �صتُحدث 
امل�صتهلك  ب�صحة  وخيمة  اأ�رشاراً 
الوطني  الدرك  اأفراد  فطنة  لول 

و�رشعة تدخلهم.
تاريخ  اإىل  الق�صية  وقائع  تعود 
الإ�صتغالل  اإثر   ،2020 مار�س   24
ملعلومات  واملحكم  ال�رشيع 
موؤّكدة، تنّقل اأفراد فرقة الأبحاث 
العيد،  ب�صلغوم  الوطني  للدرك 

الأمن  ف�صيلة  باأفراد  مدعمني 
املحلية،  الوطني  للدرك  والتدخل 
املجموعة  قائد  اإ�رشاف  حتت 
مبيلة،  الوطني  للدرك  الإقليمية 
الغ�س  قمع  اأعوان  مع  وبالتن�صيق 
الإقليمية  للمفت�صية  التابعني 
مقر  اإىل  العيد،  ب�صلغوم  للتجارة 
األ  م�صوؤولية حمدودة،  ذات  �رشكة 
وهي جمموعة اأو�رشيف لل�صناعات 
 ،)LATINA( لتينا  الغذائية 
حيث تعود ملكية امل�صنع للم�صمى 
املدعو  العزيز،  عبد  اأو�رشيف 
مقّرها  الكائن  �صنة،    54 »عبود«، 
للطريق  املحاذية  مغل�صة،  مب�صتة 
�صلغوم  ببلدية  غرب،  �رشق  ال�صيار 
�رشكة  وهي  ميلة،  ولية  العيد 

معجون  وتعليب  ب�صنع  خا�صة 
مادة  الفواكه،  معجون  الطماطم، 
اإىل  اإ�صافة  وم�صتقاتها،  الهري�صة 
اإكت�صفوا خروقات  اأين  الباقوليات، 
فادحة يف �رشوط ال�صحة الغذائية، 
طن   500 من  اأزيد  حجز  مت  حيث 
ب�صنع  اخلا�صة  الأولية  املواد  من 
املواد امل�صرّبة منتهية ال�صالحية، 

خمّزنة يف ظروف تنعدم فيها متاماً 
وال�صحية،  العامة  النظافة  �رشوط 
اإ�صافة اإىل ما يفوق 1520 طن من 
منتهية  املعلّبة  النهائية  املنتجـات 
ينوي  �صاحبها  كان  ال�صالحية، 
اإغراق ال�صوق الوطنية بها اإ�صتغاللً 
للظروف الراهنة، وبالتايل تعري�س 

�صحة امل�صتهلك للخطر، 
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االنتقال اإىل املرحلة الرابعة من تف�شي كورونا 

تو�سيع �حلجر �إىل ت�سع واليات �أخرى
اأ�شدر �شبيحة اأم�س اجلمعة الوزير االأول عبد العزيز جراد مر�شوما  جديد يق�شي بتو�شيع  اإجراءات احلجر ال�شحي 
اإىل  09 واليات جدد  وذلك تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون  �شمن التدابري التكميلية  للوقاية 

من انت�شار فريو�س كرونا  وكيفية مكافحته طبقا الأحكام املر�شوم التنفيذي 70-20  املحدد للتدابري التكميلية  للوقاية 
من انت�شار وباء كرونا  ومكافحته عرب الرتاب الوطني ، وذلك من خالل التنقل اىل املرحلة الرابعة من اإجراءات 

احلماية  والوقاية من  الفريو�س ل�شمان حماية املواطنني  من تو�شع دائرة انت�شار الوباء .
حممد بن ترار

 2 املادة  اأن  واأ�سار  املر�سوم 
تن�ص  اجلديد  املر�سوم  من 
ت  ا ء ا جر اإ �سيع   تو على   
�ستنطلق  التي  احلجر  اجلزئي 

ال�سبت   بكل  اليوم  من  بداية 
باتنة   ، :«بومردا�ص  واليات  من 
وزو  تيزي   ، وهران   ، �سطيف   ،
و   ، تيبازة  ق�سنطينة   ، املدية   ،
التي  املناطق  وهي  الوادي  » 
عرفت تو�سعا  كبريا يف تنقل الوباء 

احلجر  ال�سحي  �سي�سمل  حيث   ،
ال�ساعة  املواطنني  من  االإلزامي 
ال�سابعة  اإىل  ال�سابعة  م�ساءا 
من  اجل  �سباحا   وذلك 
عرف  الذي  الوباء  حما�رص 
ما  الواليات  كبريا  بهذه  تو�سعا 

عنها  اجلزئي  احلجر  ي�ستوجب 
ي�ستبعد  مل  اآخر  جانب  من   ،
االأول  اإ�سدار  احلجر  الوزير 
حالة  العا�سمة  يف  على  الكامل 

ا�ستمرار   تو�سع الوباء .
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التنقل يف الواليات حتت احلظر الكلي اأو اجلزئي 

تعليمة تو�سيحية للحكومة و �لوالة 
عبد  االأول  الوزير  اأ�سدر 
الأع�ساء  تعليمة  جراد  العزيز 
تو�سح  الوالة،  و  احلكومة 
االأ�سخا�ص  تنقل  �رصوط 
باإجراءات  املعنية  بالواليات 
و  اجلزئي  اأو  الكلي  احلجر 
الرخ�ص  مبنح  املتعلقة  تلك 
احلد  اإطار  يف  اال�ستثنائية 
من تف�سي وباء كورونا، مثلما 
اأفاد به، اليوم اخلمي�ص، بيان 

مل�سالح الوزير االأول.
و اأو�سح البيان اأنه و«يف اإطار 
من  الوقاية  تدابري  تنفيذ 
كوفيد  فريو�ص  كورونا  وباء 
ميليها  التي  ومكافحته،   19 ـ 
رقم  التنفيذيان  املر�سومان 
20 ـ 69 الـموؤرخ يف 21 مار�ص 
2020 ورقم 20ـ  70 الـموؤرخ يف 
24 مار�ص 2020، اأ�سدر الوزير 
العزيز  عبد  ال�سيد  االأول، 
اأع�ساء  اإىل  تعليمة  جراد 
احلكومة والوالة، اأو�سح فيها 
يف  االأ�سخا�ص  تنقل  �رصوط 
بتدابري  الـمعنية  الواليات 
اجلزئي،  اأو  الكلي  احلجر 
مبنح  الـمرتبطة  تلك  وكذا 

الرخ�ص اال�ستثنائية«.

و«ق�سد  االإطار،  هذا  يف  و 
للم�سالح  اأمثل  ب�سري  ال�سماح 
احل�سا�ص  الطابع  ذات 
التكفل  ل�سمان  املوجهة 
ال�سحي، وكذا متوين ال�سكان، 
يرخ�ص  ياأتي:  ما  تقرر  فقد 
الوالية،  نف�ص  داخل  بالتنقل 
لقطاع  التابعني  للأ�سخا�ص 
ال�سحة العمومية واملمار�سني 
وذلك  لل�سحة،  اخلوا�ص 
بطاقاتهم  ا�ستظهار  مبجرد 

الـمهنية«.
الب�سائع،  نقل  »ي�ستثنى  كما 
من  طبيعتها،  كانت  مهما 
املن�سو�ص  املنع  تدابري 
املر�سومني  يف  عليها 
التنفيذيني املتعلقني بالوقاية 
ومكافحته.  الوباء  من 

ن�ساطات  تخ�سع  ال  وبالتايل، 
ت�سليم الب�سائع مبا فيها تلك 
داخل  الت�سليم  ت�سمن  التي 

الواليات 
اإىل  باحلجر،  املعنية 
امل�سدر  ي�سيف  رخ�سة«، 
االأول  الوزير  �سدد  و  ذاته 
على  االإبقاء  »يجب  اأنه  على 
للمواد  اجلملة  جتارة  ن�ساط 
املواد  من  وغريها  الغذائية 
التجارية  للمحلت  املمونة 
ذلك  يف  مبا  لها،  املرخ�ص 
بتدابري  املعنية  الواليات  يف 
يف  الفتا  ال�سحي«.  احلجر 
اأن  »ينبغي  اأنه  اإىل  ال�ساأن 
ت�ستمر اأ�سواق اجلملة للمواد 
والفواكه  واخل�رص  الغذائية 
ب�سفة  ن�ساطها  يف  واملذابح 

عادية«.
اأ�سار  �سلة،  ذي  �سياق  يف  و 
اإىل  تعليمته  يف  االأول  الوزير 
الب�سائع  بتنقل  »يرخ�ص  اأنه 
الـمرخ�ص  االأماكن  واإىل  من 
عن  »ف�سل  و  اأنه  كما  بها« 
نظام  يو�سع  اأن  يجب  ذلك، 
النقل  و�سائل  بتطهري  خا�ص 
اأن  يجب  مثلما  التنفيذ  حيز 
للوقاية  قواعد  تنفيذ  يتم 
من  النوع  هذا  يف  ال�سحية 
االأ�سواق على م�ستوى واليتي 
فيما  واجلزائر«اأما  البليدة 
االأ�سخا�ص  تنقل  يخ�ص 
بالقرب  حوائجهم  لق�ساء 
ل�رصورات  وكذا  املنزل،  من 
ذات  تفيد  الـملحة،  العلج 
ت�سرتط  »لن  باأنه  التعليمة 
اأنه  كما  م�سبقة«،  رخ�سة 
الوالة،  ي�سهر  اأن  »يجب  
وزارة  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
تظل  اأن  على  ال�سحة، 
خلل  مفتوحة  ال�سيدليات 
الواليات  يف  �سيما  وال  الليل، 
وذلك  �سحي،  حجر  حمل 
املداومة  كيفيات  وفق 

املعتادة«، ي�سيف البيان.

حتدي املوؤ�ش�شات النا�شئة اجلزائر

حلول مبتكرة للم�ساكل �لناجمة عن كورونا
»حتدي  فريق  وجه 
النا�سئة اجلزائر  املوؤ�س�سات 
�ستارت  )اأجلرييا  هاكتون« 
اأجل  من  نداء  �سالوجن(  اأب 
اإيجاد  بغية  م�رصوع  اإطلق 
ملوا�سيع  مبتكرة  حلول 
ال�سحي  بالو�سع  �سلة  لها 
بفريو�ص  املرتبط  احلايل 
لدى  ا�ستفيد  ح�سبما  كورونا 

املبادرين .
ل  الثانية  الطبعة  تعترب  و 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  »حتدي 
مناف�سة  هاكتون«  اجلزائر 
يف  املبتكرة  احللول  حول 
تنظيم  من  امليادين  خمتلف 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  حا�سنة 
برعاية   « وورك  كابكو   «
من  وبدعم  االأول  الوزير 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وزارة 

اإليه  اأ�سار  النا�سئة وفق ما  و 
امل�سدر ذاته.

املناف�سة  هذه  وتنظم 
 « هاكتون  كورون   « امل�سماة 
على هام�ص الدورة الثانية ل« 
اآ�ص �سي 2020 »و التي كانت 
مراحل  مربجمة عرب خم�ص 
يوم  بق�سنطينة  االأوىل  انتقاء 
الثانية  و  اجلاري  مار�ص   7
الثالثة  و   14 يوم  بوهران 
نف�ص  من   21 يوم  بب�سار 

ال�سهر .
فريو�ص  تف�سي  وب�سبب 
االختبارات  اأقيمت  كورونا 
واملرحلتان  االنرتنت  عرب 
تتعلقان  اللتان  االأخريتان 
وورقلة  العا�سمة  باجلزائر 
مار�ص   28 يف  �ستقامان 
االنرتنت  عرب  و  اأفريل  و4 

كذلك.
حول  املناف�سة  هذه  وتدور 
اأربعة مقايي�ص طبية و �سحية 
اقت�سادية  و  جمتمعية  و 
امل�ساريع  حاملو  وي�ستطيع 
املرتبطة  م�ساريعهم  تقدمي 
اللوج�ستيك  مثل  باملوا�سيع 
بالهيئات  �سلة  لها  التي 
ومعاجلة  اال�ست�سفائية 
لكبح  التح�سي�ص  و  املر�سى 
اإ�سكالية  و   19 كوفيد  انت�سار 
الغذائية  املنتجات  ندرة 
عن  الفح�ص  و  الفلحية 
بعد و العمل عن بعد خلدمة 
بعد  عن  التعليم  و  االقت�ساد 
و الرتفيه يف احلجر ال�سحي 
فريو�ص  بعد  ما  االقت�ساد  و 

كورونا وفق ذات امل�سدر .
كافة  املناف�سة  هذه  تهم  و 

على  امل�ساريع  حاملي 
لديهم  الذين  الوطن  م�ستوى 
للم�ساعدة على  حل ملمو�ص 
ولهذه  اجلائحة   مواجهة 
جلميع  دعوة  اأطلقت  الغاية 
املوؤ�س�سات النا�سئة وحاملي 
امل�ساركة  اأجل  من  االأفكار 
من خلل املوا�سيع املذكورة 
البيان   يف  جاء  ح�سبما 
امل�ساريع  عر�ص  و�سيتم 
ل  الفاي�سبوك  �سفحة  على 
»اأجلرييا �ستارت اأب �سالوجن« 
بنف�ص  االنتقاء  و�سيجري 
امل�سدر   ذات  وفق  الو�سيلة 
حدثا   « �سي  اآ�ص  »ال  ويعد 
به يف 2018 من  املبادرة  مت 
ال�سباب  من  جمموعة  طرف 
العليا  باملدر�سة  طلب 

للدرا�سات التجارية للقليعة 

دعم املطاحن ب500الف قنطار من احلبوب 

�سخ 98�لف طن من �لبطاطا يف �الأ�سو�ق
.  رخ�س للفالحني بت�شويق منتجاتهم باأ�شواق اجلملة 

ك�سف م�سدر موثوق اأن وزارة 
الريفية  الفلحة  والتنمية 
اإجراءات  يف  با�رصت  قد 
اأجل  من  فعالية  عملية  ذات 
الغذاء  للمواطنني  توفري 
ظاهرة  انت�سار  ظل  يف 
االحتكار وتوقيف  احلركة 
امل�سدر  ذات  واأ�سار   ،
مع  بالتعاون  اأن م�ساحله 
التجارة   وجمل�ص  م�سالح 
وتنفيذا  الوطني  االأمن 
اجلمهورية  رئي�ص  لتعليمات 
خا�سا  خمططا  اأطلق  قد 
من  اجلزائريني  حلماية 

بارونات  الغذاء واالحتكار .
بالدقيق  التزود  جمال  ففي 

تزويد  االأ�سبوع  نهاية  تقرر 
امل�ستوى  على  املطاحن 
قنطار  الوطني  ب500الف 
�سلب  )قمح  احلبوب  من 
ولني ( ل�سمان توفري  الفرينة 
اخلبز  الإنتاج  وال�سميد 
والوقوف يف وجه امل�ساربني 
املوزعة  وت�سمل  الكمية   ،
املطاحن العمومية واخلا�سة 
كمية  من  التي  الكمية  وهي   ،
مت  التي  قنطار  مليني  ال6 
اقتنائها موؤخرا من االأرجنتني 
وفرن�سا ، واأ�سار ذات امل�سدر 
اأن اجلزائر قدمت طلبا ل�رصاء 
احلبوب  من  اأخرى  كميات 
لتجاوز االأزمة . اأما يف جمال 

وخا�سة  اخل�رص  والفواكه 
اال�ستهلك  الوا�سع  ذات 
ال�سوق  تدعيم  تقرر  فقد 
من  طن  ب98الف  الوطنية 
من  اإخراجها  �سيتم  البطاطا 
على  املخازن  وتوزيعها 
الواليات  على  �سكل  اأ�سواق 
ب18  تقدر  اأ�سبوعية  دفعات 
املحافظة  طن  ل�سمان  األف 
على �سعرها املرجعي بال�سوق 
الذي اليتعدى ال40 دج للكلغ 
، من جانب اآخر �سيتم  تزويد 
من  طنا  ب3750  ال�سوق 
الثوم  ب�سفته احد اخل�رصوات 
ومن   ، للفريو�سات  القاهر 
باملواد  العادي  التزود  اجل 
بالتعاون  تقرر  فقد  الغذائية 
التجارة  وجمل�ص  وزارة  مع 
الرتخي�ص  الوطني  االأمن 
منتجاتهم  بت�سويق  للفلحني 
تقرر  التي  اجلملة  اأ�سواق  يف 
االإبقاء عليها مفتوحة لغر�ص 
باخل�رصوات  املواطن  تزويد 
عن  للم�ساربة  والت�سدي 
الأعوان  تفعيل  الرقابة  طريق 

االأمن والتجارة
حممد بن ترار

جممع �شيدال 

م�ساعفة �الإنتاج للق�ساء على �لكورونا
العمومي  املجمع  اتخذ 
االإجراءات  من  عدد  �سيدال 
اال�ستعجالية لتعزيز اإنتاجه من 
االأدوية التي تقلل من اأعرا�ص 
اإطار  يف  كورونا،  فريو�ص 
ملواجهة  املبذولة  امل�ساعي 

هذا الوباء.
وتوزيع  باإنتاج  املجمع  وقام 
من  وحدة  مليوين  من  اأكرث 
و1  ملغ   500( برا�سيتامول 
من  وحدة   500.000 و  غ( 
خمتلف  فيتامني �ص على 
املوجودة  التوزيع  مراكز 
البلد  وغرب  �رصق،  بو�سط، 
واأ�ساف املجمع يف بيان ن�رصته 
واملناجم  ال�سناعة  وزارة 
يف  الر�سمية  �سفحتها  على 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
الكميات  هذه  اأن  )فاي�سبوك(، 
ملدة  االحتياجات  �ستغطي 
بالن�سبة  اأ�سهر   )6( �ستة 

اأ�سهر   9 وت�سعة  لربا�سيتامول 
واأفاد  لفيتامني  �ص  بالن�سبة 
املجمع  اأن  امل�سدر،  ذات 
يف  مرة  الأول  �رصع  العمومي 
ت�سنيع املعقمات و الهلميات 
تلبية  يف  للم�ساهمة  الكحولية 
على  الكبري  الطلب  من  جزء 
هذه املادة املو�سى بها للوقاية 
كورونا.  بفريو�ص  العدوى  من 
االإنتاج  من  دفعة  اأول  وتقدر 
ب�سعة1لرت  قارورة   20.000 بـ 

يف  املجمع،  يوفر  اأن  على 
مرحلة ثانية، معقمات باأحجام 
ومن  ملل   200 و  ملل   100
كورونا،  وباء  مكافحة  اأجل 
العمومية  املوؤ�س�سات  �سارعت 
االقت�سادية التابعة للمجمعات 
ال�سناعية اإىل تكييف ن�ساطاتها 
االإنتاجية  قدراتها  وم�ساعفة 
للخروج من  والت�سامن  للتجند 

هذا الظرف ال�سعب.
عطار ب



امل�شرتكة  الأمن  م�شالح   با�رشت 
من درك واعون  ال�رشطة يف  حرب  
الحتكار   بارونات  �شد  حقيقية 
الفا�شدة  الغذائية  املواد  وموزعو 
انت�شار   و�شعية  ا�شتغلوا   الذين 
فريو�س كرونا لرفع الأ�شعار واحتكار 
ال�شتهالك  ذات  الغذائية   املواد  
من  والرفع  النذرة  خللق   ، الوا�شع 
اأ�شعارها ، كما ا�شتغلت طائفة اأخرى  
املواد  من   اأطنانا  لرتويج  الو�شعية 
غري  لل�شالحية   الفاقدة  الغذائية 

مبالني ب�شحة املواطن .
ال�شعب  جتند  الذي  الوقت  ففي 
وامل�شاعدة  للدعم  اجلزائري 
ملحا�رشة  الجتماعي  والتكافل 
،با�رش  له  والت�شدي  املر�س 
الع�رشات من التجار  حملة لتخزين 
الأمر  واحتكارها  الغذائية   املواد 
الوطني  الدرك  مب�شالح  دفع  الذي 
وم�شالح  التجارة  اأعوان  مبعية 
وا�شعة  انتهت  �شن  حمالت  الأمن  
املواد  من  الأطنان   مئات  بحجز 
ولية  م�شتوى  ،  فعلى   الغذائية 
الدرك   عنا�رش  متكنت   غليزان  
كلغ   730 عن  يزيد  ما  حجز   من 
 ، الفا�شدة  الغذائية  املواد  من 
من حجز  الدرك  اعون  حيث متكن 
احد  داخل  ال�شميد  من  قنطار   490
فيما  املدينة  بو�شط  امل�شتودعات 
مت حجز 60قنطار من الفرينة  و149 
م�شتوى   على  ال�شميد  من  قنطار 

و�شيدي  ومازونة  القلعة  من  كل 
م�شتوى  ،اأما على  علي  بن  احممد 
م�شالح  داهمت  فقد  �شعادة  �شيدي 
الدرك  م�شتودعا كان به 22 قنطار 
ويف  للم�شاربة  الفرينة  موجهة  من 
حجزت  املجاورة  املزارع  اإحدى 
كلغ  دو25  كي�شا   75 امل�شالح  ذات 
غري  اأنه  تبني  الك�شك�شي    من 
م�شتوى  وعلى  لال�شتهالك ،  �شالح 
الدرك  م�شالح  داهمت  وهران 
مواد  م�شتودعني  ل�شناعة  الوطني 
م�شتوى  على  مطابقة  غري  تنظيف 
�شاحنة  وحجزت  ال�شحمي  �شيدي 
مواد  350  مليون  من  قيمته  وما 
،  اأما بولية  الغري مطابقة  التنظيف 
الدرك من  فتمكنت عنا�رش  مع�شكر 
كانت  الفرينة  من  قنطار   75 حجز 
مهربة للم�شاربة يف عمليتني العملية 
الأوىل  متت على الطريق الرابط بني 
مع�شكر وح�شني اأين مت حجز �شاحنة 
الفرينة  من  قنطار  ب50  حمملة 
للبزن�شة  مهربة  كانت  وثائق  دون 
حجز  �شاحنة  مت  حني  يف  فيها 
الوطني  الطريق  م�شتوى  على  اأخرى 
نحو  مع�شكر  من  متوجهة   06 رقم 
من  قنطار  ب25  �شعيدة  وحمملة 
متكنت  عنا�رش  وبتلم�شان   ، الفرينة 
من  عمليتني  وخالل  الوطني  الدرك 
حمملة  واحدة  كل  �شاحنتني  حجز 
من  الفرينة  ويف  قنطار  ب190 
الدرك  م�شالح  داهمت  عملية  ثالثة 

03 م�شتودعات  معبئة بالع�رشات من 
الطنان من  املواد الغذائية الفا�شدة 
بيعها  طريق  يف  كانت  خمزنة 
وبحي   ، الأزمة  م�شتغلني  للمواطنني 
الدرك  م�شالح  داهمت   اأوجليدة 
الوطني حمال للم�شمى »ب م«  تاجر 
والتجارة  العامة  للتعذية  جتزئة 
ومنتجات  اجلافة  للبقول  للتجزئة 
عرث  املحل  مراقبة  بعد  املطحنة، 
وبعد  الغذائية،  املواد  بع�س  على 
الواقع  للمخزن  التفتي�س  موا�شلة 
اأ�شفل املحل عرث على كمية من مادة 
الفرينة، مقدرة بحوايل 565 كي�س من 
موجهة  كلغ،   50 بوزن  الفرينة  مادة 
املعني  قام  املادة  هذه  للمخابز، 
بتخزينها ق�شد الحتكار وامل�شاربة 
فواتري،  مبوجبها  ميلك  ل  انه  حيث 
خا�س  جتاريا  �شجال  ميلك  اأنه  كما 
بها  اخلا�شة  التجارية  بالأن�شطة  
الدرك   عنا�رش  متكنت   وبتيارت   ،
من  اوىل  عملية  يف  الوطني  الدرك 
كلغ  و60  املرينة  من  3975كلغ  حجز 
بدون  لالحتكار  موجهة  اللحوم   من 
اية فواتري ، ويف عملية ثانية مت حجز 
17.455 قنطار من املواد الغذائية  
املختلفة   موجهة لالحتكار  متتلث  
يف 14 قنطار من الك�شك�شي و2.25 
من  كلغ  و25  الأرز  من  قنطار 
خمتلف  من   كلغ  و95  الفا�شولياء  
بلعبا�س متكنت  وب�شيدي   ، املواد 
عنا�رش الأمن احل�رشي الثاين ع�رش 

املواد  من  معتربة  كمية  حجز  من 
والتي  ال�شالحية  املنتهية  الغذائية 
هذه  لال�شتهالك،  موجهة  كانت 
اخلرجات  اإطار  يف  جاءت  العملية 
عنا�رش  رفقة  امل�شرتكة  امليدانية 
اأحد  التجارة وبعد مداهمة  مديرية 
املخازن امل�شتغلة يف تخزين املواد 
ال�شتهالكية اأين مكنت هده العملية 
املواد  كميات معتربة من  من حجز 
ال�شالحية ، حيث  الغذائية املنتهية 
بلغت قيمتها املالية 80 مليون �شنتيم 
، اأما باأمن دائرة مريين  فقد متكنت 
يناهز  ما  حجز  من  ال�رشطة  قوات 
كانت  الفرينة  مادة  من  قنطارا   75
هذه  يف  امل�شاربة  لغر�س  موجهة 
كانت  املذكورة  الكمية   ، الظروف 
بهذه  حمملتني  �شاحنتني  منت  على 
كي�س   151 احليوية ممثلة يف  املادة 
موجهة  كانت  للكي�س  كلغ   55 بوزن 
يف  وامل�شاربة  تخزينها  لغر�س 
م�شالح  ولتزال   هذا  اأ�شعارها  . 
من  ال�رشكاء  مبعية  الوطني  الدرك 
التجارة  ومديرية  المن   م�شالح 
الذين  الوباء  بارونات  مع  حرب  يف 
لالحتكار   الو�شعية  هذه  ي�شتغلون 
الغذائية  املواد  وبيع  وامل�شاربة 
بالفاقدة لل�شالحية ، عو�س التكافل 
جتاوز  على   والتعاون  الجتماعي 
املحن  الذي با�رشت به فئات  كربى 

من املجتمع .
حممد بن ترار
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حممد بن ترار

متكنت  وهران  م�شتوى  فعلى 
عنا�رش  الفرقة اجلنائية بامل�شلحة 
من  الق�شائية   لل�رشطة  الولئية 
�شوبو  بحي  م�شتودع  اكت�شاف 
من  �شخمة  كميات  به  بوهران 
ومواد  ال�شيدلنية  ال�شبه  املواد  
ال�شالحية  املنتهية  التجميل  
كمية  وبحوزته  توقيف   مت  كما 
املطهرة  ال�شوائل  من  هامة  
تبني   Gelhydroalcoolique
انها  غري مطابقة  ، حيث ل تزال 
اإىل   للو�شول  جارية  التحقيقات 
ور�شة ت�شنيعها ، وبتلم�شان متكنت 
م�شالح امن دائرة الرم�شي25 كلم 
�شمال تلم�شان  بالتن�شيق مع مديرية 
التجارة بدائرة الرم�شي من حجز 
كمية من كمية من قارورات معقم 
 Gelhydroalcoolique اليدين
مملوءة،  قارورة     1052 بـ  قدرت 
و05  فارغة،  قارورة  و2800 
للربميل  لرت   300 ب�شعة  براميل 
الأولية، و4000 مل�شقة  من املادة 

على  خمزنة  كانت  اإ�شهارية 
الرم�شي  مبدينة  ور�شة  م�شتوى 
�شنة،   26 �س«  للمدعو«م  ملك 
مقر  اإىل  املحجوزات  حتويل  ليتم 
الإجراءات  ل�شتكمال  امل�شلحة 
قدم  الق�شية  �شاأن  يف  القانونية 
من  العدالة  امام  املعني  مبوجبه 
امن  م�شالح  متكنت  اأخرى  جهة 
دائرة من�شورة من حجز كمية من 
للبيع  موجهة  ال�شيدلنية  املواد 
�رشعية،  غري  بطريقة  وامل�شاربة 
اإثر  على  العملية  متت  حيث 

معلومات وردت اىل ذات امل�شلحة 
متنها  على  �شاحنة  وجود  مفادها 
برتويج  يقومون  اأ�شخا�س   03
 1900 يف  تتمثل  �شيدلنية  مواد 
كمامة طبية معدة للبيع وامل�شاربة 
انعدام  مع  �رشعية  غري  بطريقة 
ليتم  والفواتري،  التجاري  ال�شجل 
واملتورطني  املحجوزات  حتويل 
ل�شتكمال  امل�شلحة  مقر  اإىل 
الإجراءات القانونية باإجناز اإجراء 
مبوجبه  قدموا  حقهم  يف  جزائي 
متكن  وبغليزان  العدالة،  اأمام 

دار  لبلدية  الوطني  الدرك  اأعوان 
على  حاجز   واأثناء  عبداهلل  بن 
بني  الفا�شل  الدوران    حمور 
و23    04 رقم  الوطنني  الطريقني 
الرابط ما بني وهران  وتيارت من 
حجز  مركبة من ما�شرت قادمة من 
وهران  حمملة ب15400  زوج من 
كانت  املعقمة   الطبية  القفازات 
متكنت  كما  بها   للبزن�شة  موجهة 
 3600 حجز  من  امل�شالح  ذات 
كمامة  واأكرث من 1500قارورة من 
اأخرى   عمليات  يف  اليدين  معقم 
او  فواتري  على   �شاحبها  يحوز  ل 
�شجل جتاري  كما تبني اأنها م�شنعة 
وبالطريق    ، ترخي�س  دون  حمليا 
الوطني رقم 2 يف جزئه الرابط ما 
بني عني متو�شنت ووهران متكنت 
بالعامرية  الوطني  الدرك  عنا�رش 
من حجز 48000 قفاز طبي كانت 
تزال  ول  ، هذا  للم�شاربة  موجهة 
مبعية  الوطني   الدرك  م�شالح 
م�شالح الأمن يف مراقبة حتركات 
املواد  وبارونات  امل�شاربني 

ال�شيدلنية .

حذرت وزارة ال�شحة  وال�شكان من بع�س املطهرات غري املطابقة والتي �شار اجلميع ينتجها تزامنا على انت�شار وباء 
كرونا والتي حتوي مواد خطرية على اجللد والب�شرة ،هذه املنتجات التي يتم ت�شنيعها يف ور�شات �شرية ومبواد غري 
مطابقة بعدما  حول العديد من التجار حمالتهم اإىل ور�شات ل�شناعة مواد التعقيم و املواد ال�شيدالنية والكمامات 
الغري مطابقة  لتحقيق االأرباح  وا�شتغالل هلع اجلزائريني للرتويج دون  االأخذ بعني االعتبار خماطر هذه املواد، 

االأمر الذي دفع م�شالح االأمن بالتحرك من اجل و�شع حد لهذه الور�شات .

املوتى امل�شابني بالكورونا 

وزارة ال�سوؤون الدينية تدعو 
الحرتام اإجراءات الدفن 

يف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  دعت 
اإىل الحرتام واللتزام   لها،  بيان 
وزارة  اأقرتها  التي  بالإجراءات 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
غ�شل  يخ�س  فيما  امل�شت�شفيات 
وتكفني ودفن املوتى ، امل�شابني 
حفاظا  وذلك  كورونا  مبر�س 

على الأنف�س .
وجاء يف بيان الوزارة اأنه مبا اأن 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة 
على  اأخذت  امل�شت�شفيات 
املوتى  بغ�شل  التكفل  عاتقها 
كورونا،  مبر�س  امل�شابني 
وو�شعت  ودفنهم،  وتكفينهم 
الوقائية  الإجراءات  من  جملة 
�رشعا  يجب  فاإنه  ال�شارمة، 
احرتام هذه الإجراءات واللتزام 
الأنف�س، ومنها  بها حفاظا على 
يف  اجلثة  و�شع  اخل�شو�س  على 
اأو يف غطاء حمكم  تابوت مغلق 
بالإ�شافة  نقل  عملية  اأية  قبل 
اإىل تعيني فرد اأو اثنني فقط من 

مرا�شيم  حل�شور  امليت  عائلة 
لأهل  ال�شماح  وعدم  اجلنازة 
امليت بروؤيته اإل بعد جتهيزه، مع 
ا�شرتجاع  جانب  اإىل  مل�شه  منع 
يكون  التي  الأغرا�س  وجتميع 
موته  قبل  امليت  ا�شتعملها  قد 
وو�شعها  والألب�شة...(  )الفرا�س 
و يجب  بغر�س حرقها  كي�س  يف 
اأي�شا ح�شب ذات البيان -- على 
الأ�شخا�س املكلفني بنقل اجلثة 
على  خا�شة  قفازات  يرتدوا  اأن 
مت  التي  القفازات  ت�شرتجع  ان 
الدفن  عملية  خالل  ا�شتعمالها 
اإنزال اجلثة  للتخل�س منها وكذا 
ب�شكل بطيء داخل القرب  وتو�شي 
باحلفاظ  الإجراءات  نف�س 
مرت  بنحو  الأمان  م�شافة  على 
اجلنازة  ب�شالة  القيام  اأثناء 
الأ�شخا�س  منع  مع  امليت  على 
امل�شابني بعلة اأو مر�س ح�شور 

مرا�شم اجلنازة.
باية ع

�شماع الراجلني على حما�شر ر�شمية

اإحالة �سيارات خمالفي احلجر على 
املح�سر و�سحب رخ�سهم �سياقتهم  

العامة  املديرية  �شدرت 
الوطني  لالمن  العامة  املديرية 
بكل  مديرياتها  اىل  تعليمات 
وهران   ، العا�شمة   ، البليدة  من 
تيبازة   ، بومردا�س   ، �شطيف   ،
الوادي،  باتنة  ،   ، وهران   ،
وزو  ب�رشورة  وتيزي  ق�شنطينة 
التحلي باجراءات �شارمة ل�شمان 
احلجر  ال�شحي للمواطنني  ومنع 
�شاعات  خالل  التحركات 
لهم  قانونا  للمخول  ال  احلجر 
الول   .  الوزير  وفقا  لتعليمات 
تبا�رش  اأن  املفرو�س  ومن  هذا 
املعنية  بالوليات  الأمن  م�شالح 
ال�شبت  اليوم  ليلة  باحلجر  منذ 
مبداخل  احلواجز  ن�شب  يف 
الرئي�شية  و�شوارعها  املدن 
دوريات  راكبة  مع  تنظيم 
واأخرى راجلة من  اجل الت�شدي 
،هذا  ال�شحي  احلجر  لك�رش 
واأ�شار م�شدر ماأذون من مديرية 
م�شاحله  بوهران  اأن  الأمن 
لتعليمات  املديرية  ووفقا 
يف  لالأمن  الوطني  العامة 

تك�رش  و�شع  ال�شيارات  التي 
�رشورة  دون  ال�شحي  احلجر 
مع  �شحب  املح�رش  يف  ملحة 
مع  لأ�شاحبها  رخ�س  ال�شياقة 
حني  يف   ، جزافية  غرامات 
الراجلني  املخالفني  يتم  �شماع 
حما�رش  واإحالتهم  على 
وي�شتثنى   ، الق�شاء  على 
خي�س  ا لرت ا ب   �شحا اأ منهم  
 ، التطوعي  للعمل  اخلا�س 
املتوجهني  الأمرا�س  واأ�شحاب 
امل�شت�شفيات  واحلجاب  اإىل 
ت  �ش�شا ملوؤ با �س   ا حلر ا و
العمومية واخلا�شة وو�شائل  نقل 
ومن  اآخر  جانب  من   ، العمال 
احلجر  عملية  اإجناح  اأجل 
الأمن  م�شالح  �شتعمل  ال�شحي 
بالتعاون مع م�شالح  احلماية ال
مدنية  واأعوان  الت�شامن  الوط
حملة  لتجميع  على  تنظيم  ين 
ال�شوارع  من  املت�رشدين 
احلجر  مراكز  على  واإحالتهم 

حلمايتهم .
حممد بن ترار

م�شالح االأمن  الدرك والتجارة 

حرب مع بارونات التهريب واالحتكار 

مواد مطهرة غري مطابقة  حتوي 
مواد خطرية 

.    الدرك يالحق اأ�شحاب ور�شارت املواد املطهرة 
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�أزمة كورونا تفر�ض معاجلة �إعالمية مهنية وعميقة
.   الأخبار الكاذبة تنت�شر ب�شرعة مقارنة بالأخبار ال�شحيحة

.      التقاع�س يف العمل امليداين اأ�شعف مردودية ال�شحفي مهنيا 

.       يجب اكت�شاب مهارات التحري والتحقق من الأخبار ...

ال�شتاذة اجلامعية والعالمية »كرمية عباد" لـ"الو�شط" 

حاورها حممد الأمني

.     من موقعك الأكادميي 
ميكن  كيف  والإعالمي 
الأزمة  مع  الإ�شاعة  مواجهة 

ال�شحية احلالية ؟

لكم وملنربكم  بال�شكر اجلزيل  اأتقدم 
االلتفاتة  هذه  على  االإعالمي 
االإعالمية املتميزة بالن�شبة لالإ�شاعة 
املنت�رشة خا�شة عرب من�شات ومنابر 
باأنها  تتمتع  االجتماعي  للتوا�شل 
حيث  من  وجذابة  مغرية  و�شائط 
�شهولة اال�شتخدام ون�رش املحتويات 
ي�شهل  مما  االأخبار  تدفق  �رشعة  ثم 
ن�رش  ال�شحفيني  من  العديد  على 
يف  املغلوطة  واالأخبار  االإ�شاعة 
م�شمى  حتت  االأحيان  من  الكثري 
التاأكد  دون   « ال�شحفي  »ال�شبق 
من  وهو  االأقل  على  م�رشين  من 
ال�شحفية  املمار�شة  وتقاليد  اأعراف 
وتتعاظم االإ�شاعة يف اأوقات االأزمات 
والتمظهرات جلية يف ما نعي�شه اليوم 
 « الكورونا  »فريو�س  وباء  انت�شار  مع 
امل�شتجد وات�شاح �شورة الت�شارب يف 
االأرقام واالإح�شائيات وحتى الوفيات 
واملوؤكدة  فيها  امل�شتبه  واحلاالت 
ر�شمية  غري  م�شادر  من  وا�شتيقائها 
على غرار وزارة ال�شحة التي انتبهت 
اإىل �رشورة اأن تكون الطرف الر�شمي 
و�شط  املعلومة  لن�رش  االأ�شا�شي 
اإىل  النزول  يف  ال�شحفيني  تقاع�س 
امليدان وجتميع املعلومات فاأ�شبحت 
الوزارة الو�شية عرب اأجهزتها املعنية 
الر�شمية  املعلومة  بتقدمي  ملزمة 
ب�شكل يومي ومنتظم وهذا املطلوب 
اخلا�شة  املعلومات  ترك  لعدم 
مطية  والدقيق  احل�شا�س  بالو�شع 

ملن هب ودب يتالعب بها كيما ي�شاء 
الكاذبة  واالأخبار  االإ�شاعات  لن�رش 
املواطن  على  نف�شيا  ذالك  وتاأثري 
كما اأ�شحى من ال�رشوري اال�شتثمار 
يف اأخبار مواقع التوا�شل االجتماعي 
والتاأكد  املعلومة  ت�رشيح  خالل  من 
باالأدلة  وتطعيمها  موثوقيتها  من 
التي  لالإ�شاعات  تفاديا  والرباهني 
ملواطن  ب�شيكولوجي  بعد  يغذيها 
على  للح�شول  متلهف  مرتقب 

املعلومة

م�شوؤولية  هي  ما      .
ن�شر  يف  خا�شة  ال�شحفي 

الأخبار املرتبطة بالأزمة ؟

ن�رش  يف  ال�شحفي  م�شوؤولية  اإن 
اأخالقية  م�شوؤولية  هي  االأخبار 
فال�شحفي  االأوىل  بالدرجة  ومهنية 
ال�شحيحة  االأخبار  ن�رش  عن  م�شوؤول 
غري مروعة وال كاذبة اإذ ت�شري العديد 
من الدرا�شات االأكادميية لباحثني يف 
االأخبار  اأن  اإىل  واالت�شال  االإعالم 
االنت�شار  �رشيعة  �شحيحة  الغري 
بن�شبة  احلقيقية  االأخبار  من  اأكرث 
كلما  الفارق  ويزداد  باملائة  �شبعني 

�شلة   لها  التي  باالأخبار  االأمر  تعلق 
 , االأزمات   , الكوارث   , ب«االإرهاب 
مدة  ال�شحيحة  االأخبار  وت�شتغرق   «
ي�شبب  وقد   « مرات  »�شتة  ب  اأطول 
يف  تقليدية  اإعالم  و�شائل  اجنراف 
ن�رش االإ�شاعة من خالل اإعادة الن�رش 
الكاذبة  االأخبار  انت�شار  يف  والبث 
جليو�س  جمانية  خدمة  هذا  ويعترب 
االإ�شاعة  لهدف  ت�شعى  الكرتونية 
مهنية  غري  املمار�شة  هذه  وتعترب 
االإعجاب  اأ�شكال  الأن  االإطالق  على 
بالتفاعالت املعرب عنها  وامل�شاهدة 
لتبقى  ين�رش  ما  حلقيقة  توؤ�ش�س  ال 
برتتيب  الن�رش   , »املهنية  ثالثية 
وتاأطري  تاأثري   , اجلمهور  لالأولويات 
املرتكزات  اأهم  من   ».. العام  الراأي 
التي  واالأخالقية  املهنية  واالآليات 
ملواجهة  ال�شحفي  عاتق  على  تقع 
االإ�شاعة باعتبار اإن املهنة ال�شحفية 
على  وترتكز  املجتمع  يف  ر�شالة  لها 
يت�شل  راق  ومهني  اأخالقي  بعد 
اأي�شا يف اأحد جوانبه الهامة بالرتبية 
ال�رشوري  من  بات  حيث  االإعالمية 
خاليا  االإعالم  و�شائل  ت�شع  اأن 
للتحري والتحقق من موثوقية اخلرب 
م�شداقية  على  للحفاظ  ال�شحفي 

االن�شغال  كما يجب  االإعالمي  االأداء 
ال�شحفية  الكوادر  تدريب  على 
من  والتحقق  التحري  عمليات  على 
مهارات  وتعزيز  لتطوير  املعلومات 
وتعزيزها  ال�شياق  هذا  يف  مهنية 
مبقاربات معرفية بحثية توؤطر العمل 
االإعالمي الذي يحقق يف املعلومات 
واالأخبار املتناولة واملبحوث عنها .

التي  املعايري  اهم  ما      .
يرتكز عليها ن�شر الأخبار ؟

بالن�شبة للمعايري الهامة التي يجب اأن 
ال�شحفية  االأخبار  ن�رش  عليها  يرتكز 
وخارجها  االأزمات  اأثناء  �شواء 
فاالأمر مهني وله اأدبياته واأعرافه يف 
املمار�شة فهي عديدة اأهمها التحري 
من »امل�شدر »و »م�شداقية امل�شدر 
منابر  وجود  مع   « معه  املتعامل 
تن�رش  اأن  ميكن  اأخرى  و�شفحات 
اأخبار مع التاأكد مع م�شدر اخلرب هل 
هو با�شم م�شتعار اأم ب�شفته الوظيفية 
االإعالمية  املواد  مع  التحقق  ثم 
وبيانات  �شور  من  املرفقة  االأخرى 
مهنية  تقدير  ب�شلطة  االلتزام  مع 
واعتقد  ال�شحفي  اخلرب  ن�رش  اأثناء 
من خالل خربتي كاأ�شتاذة جامعية يف 
ا�شتغل  واإعالمية  واالت�شال  االإعالم 
واالإعالم  املهنة  اأخالقيات  على 
االأمني الذي اأنتجته حول العديد من 
ي�شتند  التي  املعايري  فان  املوؤلفات 
اأخالقية  هي  االإعالمي  العمل  اإلهيا 
ومهنية وال ميكن اأن تكون املمار�شة 
اإال �شمن هذا ال�شياق املعياري الهام 
الذي يجب اأن يعزز بت�رشيع وتاأ�شيل 
لالرتقاء  االإعالمية  للممار�شة 
اأكرث فعالية وتاأطريا  باالإعالم وجعله 
والقوانني  املواثيق  نحو  والتزاما 

املنظمة .

يف حوار �شحفي خ�شت به »الو�شط » قالت الأ�شتاذة اجلامعية والإعالمية الدكتورة » عباد كرمية » اإن منابر التوا�شل 
الجتماعي وخا�شة » الفاي�س بوك » جتاوزت الدور الت�شايل وعادت اأهم م�شدر من م�شادر املعلومات لعامة النا�س اإذ 

يكون ا�شت�شهال العديد من املمار�شني للعمل ال�شحفي ن�شر املعلومة التي لديهم للنا�س ول يبذلون جهدا يف الو�شول اإليها 
بالحتكاك بامليدان وراء انت�شار وا�شع للمعلومات عرب الف�شاء الأزرق الأمر الذي جعل �شحافة املواطن تقلب املوازين 

واأ�شبحت بع�س و�شائل الإعالم بيئة حا�شنة لالإ�شاعة وهذا مكمن اخلطر و�شكل هذا التوجه �شناعة ات�شالية دعائية لها 
تاأثرياتها وتبعاتها اخلطرية على الأفراد واملجتمعات واملوؤ�ش�شات وحتى الدول وباتت هذه الو�شائل الت�شالية اجلديدة 

التي تروج لالإ�شاعة اأكرث و�شوحا يف امل�شهد الت�شايل والإعالمي مع ظهور ما ي�شطلح عليه ب«نيو ميديا » وقد اأخذت 
اأبعادا اأخالقية ومهنية مت�س مب�شداقية املمار�شة الإعالمية وتعترب مواقع التوا�شل الجتماعي خا�شة منها »الفاي�س 

بوك » اأكرث املن�شات ا�شتقطابا للجمهور املتفاعل مع امل�شامني يف الف�شاء الت�شايل اللكرتوين اإذ يتجاوز تعداد امل�شتخدمني 
ل«الفاي�شبوك« الثنى وع�شرين مليون م�شتخدم وهو موؤ�شر كمي له دللته ويفر�س اإيقاعا يف كثافة التعر�س والتلقي 

للمعلومات التي ترد عرب الف�شاء الأزرق .

�شالح  االقت�شادي,  اخلبري  ك�شف 
اجلديد  النظام  اأن  اأم�س,  نا�رش, 
اجلريدة  يف  ال�شادر   ,02-20
بال�شريفة  واملتعلق  الر�شمية, 
بو�شوح  األغى  قد  اال�شالمية, 
معتربا   ,02-18 ال�شابق  النظام 
اأن هذا يجر ال�شريفة االإ�شالمية 
القانوين,  للتخبط  اجلزائر,  يف 
يف كل فرتة ق�شرية, مثلما حدث 
ال�شيارات  تركيب  �شناعة  يف 
وتنظيم اال�شترياد وغري ذلك, مما 
يف  النظر  اإعادة  ح�شبه  ي�شتدعي 

القانون ككل.
حيث اقرتح الدكتور �شالح نا�رش, 
على  الر�شمية  �شفحته  عرب 
قانون  تعديل  اأن  الفاي�شبوك, 
كل  �شيحل  واالئتمان,  النقد 
هذا  يف  املطروحة,  االإ�شكاالت 
اأن  باملقابل,  م�شريا  اخل�شو�س, 
يرف�شون  اجلزائر  بنك  م�شوؤويل 
عدم  ظاهرها  الأ�شباب  ذلك, 
العبث بالقوانني الكبرية, وباطنها 
اإ�شالمي,  هو  ما  كل  التخوف من 
كيف  ال�شياق,  ذات  يف  م�شتغربا 
وقت  من  القانون  بهذا  العبث  مّت 
قريب, وباأق�شى �رشعة, من اأجل 
زمن  يف  بالنقود,  البالد  اإغراق 
قراءة  خالل  هذا  جاء  الع�شابة, 
اجلديد  للنظام  قبله,  من  عامة 
مار�س   15 يف  ال�شادر   ,02-20
البنكية  للعمليات  املحدد   ,2020
االإ�شالمية  بال�شريفة  املتعلقة 
البنوك  يف  ممار�شتها  وقواعد 
مربزا,  املالية,  واملوؤ�ش�شات 
كثرياً  ي�شبه  اأنه  ال�شياق,  ذات  يف 
ال�شادر   02-18 ال�شابق  النظام 
واملتعلق   2018 نوفمرب   04 يف 

بال�شريفة الت�شاركية.
حيث ركز اخلبري االقت�شادي, يف 
قراءته للنظامني, على اأهم نقاط 
االختالف  والت�شابه بينهما, والتي 
اأوال  االآتية:  النقاط  يف  عر�شها 
متت ت�شمية هذا النظام �رشاحة, 
البنكية  العمليات  »يحدد  بـالذي 
االإ�شالمية  بال�شريفة  املتعلقة 
طرف  من  ممار�شتها  وقواعد 
املالية«,  واملوؤ�ش�شات  البنوك 
تخل�شت  ال�شلطات  اأن  يعني  ما 
»االإ�شالمية«  عقدة  من  اأخرياً 
فاأ�شبحوا ي�شتعملونها دون حرج, 
هذا اىل جانب اأنه ال يزال التنظيم 
العمليات  يعّرف  �شابق,ه  مثل 
ال  التي  تلك  باأنها  امل�رشفية, 
ت�شديد  اأو  حت�شيل,  عنها  يرتتب 
تعريف  باأنه  م�شيفا  فوائد, 
�شحيح, لكنه غري جامع وال مانع, 
يف النقطة الثالثة, ا�شرتط النظام 
اجلديد على البنوك واملوؤ�ش�شات 
املالية, الراغبة يف تقدمي منتجات 
حتوز  اأن  االإ�شالمية,  ال�شريفة 
مطابقة  احرتازية,  ن�شب  على 
مل  ما  وهو  التنظيمية,  للمعايري 
ال�شابق,  النظام  يف  ح�شبه  يكن 
التقيد باملعايري االحرتازية,  لكن 
موؤ�ش�شة  لكل  حا�شل  حت�شيل  هو 
االأمر  يتعلق  وال  ممار�شة,  بنكية 
ال�شريفة  منتجات  بتقدمي  فقط 
فقد  رابعا  اأما  االإ�شالمية, 
عمليات  ال�شابق  النظام  ح�رش 
�شبعة  يف  االإ�شالمية  ال�شريفة 
وهي:  بالتحديد  وذكرها  اأمور, 
امل�شاربة,  امل�شاركة,  املرابحة, 
لم,  ال�َشّ اال�شت�شناع,  االإجارة, 
اال�شتثمار,  ح�شابات  يف  الودائع 

اجلديد  النظام  جعلها  بينما 
م�شافاً  ال�شابقة  وهي  ثمانية, 
ال  وهي  الودائع,  ح�شابات  اإليها: 
الودائع  عن  تعريفها  يف  تختلف 
ذلك,  اإىل  باالإ�شافة  التقليدية, 
منتجات  ح�رش  ال�شابق  النظام 
ال�شريفة االإ�شالمية واأوردها على 
النظام  اأما  فقط,  الذكر  �شبيل 
اجلديد فذكرها وعّرف كل منتج 

منها بالتف�شيل.
ذات  اأكد  اأخرى,  جهة  من 
كال  اأن  حتليله,  يف  املتحدث, 
الرتخي�س  ي�شرتط  النظامني 
امل�شبق, من بنك اجلزائر, لتقدمي 
االإ�شالمية,  ال�شريفة  منتجات 
امللف  اأو  الرتخي�س  هذا  و�شمن 
يف  ال�رشعية,  املطابقة  �شهادة 
اإىل  اأ�شار  ال�شابق  النظام  حني 
من  تكون  املطابقة  هذه  اأن 
قانوناً  لذلك  موؤهلة  وطنية  هيئة 
النظام  بينما  يحددها,  ومل 
ال�رشعية  »الهيئة  �شماها  اجلديد 
املالية  لل�شناعة  لالإفتاء  الوطنية 
مل  احلاالت  كل  ويف  االإ�شالمية«, 
دد تركيبة هذه الهيئة, تبعيتها  حتحُ
وجود  اأن  رغم  اإلخ,   ... الأي جهة 
اأن  يتوجب  �رشعية,  رقابة  هيئة 
ثالثة,  اأع�شائها عن  يقل عدد  ال 
يعينون من طرف اجلمعية العامة 
املق�شود  وطبعاً  للم�شاهمني, 
التقليدية  البنوك  تلك  اأكرث  هنا 
الأن  اإ�شالمية  �شبابيك  تفتح  التي 
االإ�شالمية  البنوك  الهيئة يف  هذه 
من  وهذه  قبل,  من  موجودة 
اإليها  اأ�رشنا  التي  املالحظات 
النظام  يف  غيابها  وانتقدنا 

ال�شابق.
املايل  للف�شل  بالن�شبة   اأما 
نف�س  اأو�شح  فقد  واملحا�شبي, 
ف�شل  مت  قد  اأنه  امل�شدر, 
عن  االإ�شالمي  ال�شباك  ح�شابات 
ح�شابات البنك التقليدي, وهو ما 
ورد �شابقا يف النظام القدمي, ومت 
فهو  وبالتايل  هنا,  عليه  التاأكيد 

لي�س باالأمر اجلديد.
االقت�شادي,  اخلبري  ختم  ومنه 
للن�س  قرائته  نا�رش,  �شالح 
اجلديد,  بالقول  القانوين 
وهو  االأول,  الن�س  يعّزز  اأنه 
 04 يف  ال�شادر   ,02-18 النظام 
نوفمرب2018, واملتعلق بال�شريفة 
اأنه  باملنا�شبة,  معربا  الت�شاركية, 
التي  العامة,  االأمور  بع�س  ح  يو�شّ
وردت فيه دون تف�شيل, فاإذا بهذا 
 2018 نظام  يلغي  اجلديد  النظام 
منه,   23 املادة  ويف  بو�شوح, 
متر  مل  ال�شابق  النظام  اأن  رغم 
مما  �شدوره,  على  ون�شف  �شنة 
جعل الدكتور يتخوف من تعر�س 
اجلزائر,  يف  اال�شالمية  ال�شريفة 
م�شتقبال,  القانوين  التخبط  اإىل 
النظام اجلديد 02-20  اأن  منوها 
, مل ياأت باأ�شياء جديدة اأو مهمة 
تحُذكر, فهو ن�شخة معدلة قلياًل من 

النظام ال�شابق 18-02, الغري.
مرمي خمي�شة

اخلبري القت�شادي �شالح نا�شر يوؤكد:

�جلز�ئر  يف  �لإ�سالمية  "�ل�سريفة 
مهددة بالتخبط �لقانوين"

اجلريدة  من  االأخري  العدد  يف  �شدر 
الودائع  ل�شمان  نظام  الر�شمية 
البنوك  م�شتوى  على  امل�رشفية 
الوطنية و كذا فروع البنوك االأجنبية  

باجلزائر.
و مت ن�رش النظام اجلديد يف اجلريدة 
وقعه  الذي  و    16 رقم  الر�شمية 
حمافظ بنك اجلزائر, اأمين بن عبد 

الرحمان, يف 15 مار�س اجلاري.
الودائع  �شمان  نظام  يهدف  و 
اإىل تعوي�س املودعني يف  امل�رشفية 
واملبالغ  ودائعهم  توفر  عدم  حالة 
القابلة  بالودائع  ال�شبيهة  االأخرى 
لال�شرتداد و اأو�شح الن�س اأنه يق�شد 
ال�شبيهة  االأخرى  واملبالغ  بالودائع 
بالودائع القابلة لال�شرتداد كل ر�شيد 

املتبقية  االأموال  عن  ناجم  دائن 
يف  متواجدة  اأموال  اأو  ح�شاب  يف 
عمليات  عن  ناجتة  انتقالية  و�شعية 
ا�شرتدادها  ينبغي  عادية  م�رشفية 
والتعاقدية  القانونية  لل�رشوط  طبقا 
جمال  يف  ال�شيما  املطبقة, 

املقا�شة.
الودائع  �شمان  �شندوق  ي�شري  و 
م�شاهمة  قبل �رشكة  من  امل�رشفية, 
الودائع  �شمان  �شندوق   « ت�شمى 
الذي  الن�س  ح�شب  امل�رشفية«, 
اأن  البنوك  على  يجب  اأنه  اأو�شح 
امل�شرية  ال�رشكة  راأ�شمال  يف  تكتتب 
امل�رشفية  الودائع  �شمان  ل�شندوق 

الذي يوزع بينها بح�ش�س مت�شاوية.
على  امل�شاهمة  البنوك  ت�شهر  و 

امل�شاواة  هذه  على  املحافظة 
الراأ�شمال  تعديل  حالة  يف  حتى 
الـعامة  اجلمعية  قانونا  تقرره  الذي 
لل�رشوط  وفـقـا  للـم�شاهـمني 
يف  عليها  املن�شو�س  والـكـيـفـيـات 
ال�رشوع  وعند  به  املعمول  الت�رشيع 
يف ت�شفية بنك م�شاهم واالنطالق يف 
يرتتب  املودعني  تعوي�س  اإجراءات 
تعوي�س  عملية  انتهاء  عقب  قانونا, 
املودعني, تخفي�س راأ�شمال ال�رشكة 
امل�شرية ل�شمان الودائع ح�شب ن�شبة 

راأ�شمال البنك املعني باالإجراء.
البنوك  تلزم  االإطار,  هذا  يف  و 
الودائع  �شمان  �شندوق  اإىل  بالدفع 
حت�شب  �شنوية  عالوة  امل�رشفية, 
للودائع  اأ�شا�س املبلغ االإجمايل  على 

بالعملة الوطنية, امل�شجلة بتاريخ 31 
الن�س  ح�شب  �شنة,  كل  من  دي�شمرب 
و  النقد  جمل�س  اأن  اإىل  اأ�شار  الذي 
ال�رشف يحدد ن�شبة هذه العالوة يف 

حدود واحد )1( باملائة.
احلد  يحدد  اأنه  الن�س  اأ�شاف  و 
يف  مودع  لكل  للتعوي�س  االأق�شى 
يتم  اأنه  و  دج,  مليون   2 حدود 
و  الوديعة,  �شاحب  لفائدة  التعوي�س 
يف حالة تعلق االأمر بح�شاب م�شرتك, 
بالت�شاوي  يوزع  احل�شاب  هــذا  فاإن 
ين�س  مل  ما  املودعني  ال�رشكاء  بني 
اإىل  الن�س  اأ�شار  و  ذلك  خالف  على 
اأنه ال ميكن ا�شتخدام �شمان الودائع 
امل�رشفية اإال يف حالة توقف بنك عن 

الدفع.

�شدور نظام �شمان الودائع امل�شرفية 

�حلد �لأق�سى للتعوي�ض لكل مودع يف حدود 2 مليون دج
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اح�شن خال�س   

وجهها  التي  الر�سالة  يف 
الرئي�س تبون اإىل العاملني 
يف قطاع ال�سحة، ذكرهم 
اأنهم يواجهون وباء فتاكا 
العني  باأم  يرى  ال  خبيثا 
�سائر  نتائجه وهو  اإال يف 

اإىل  حمالة  ال 
بحول  الزوال 
ال  لكن  اهلل 
يعلم  اأحد 
متى  اهلل  اإال 
يزول وما هو 
الذي  الثمن 
 . �سيخلفه
اأن  وميكن 
اأن  ن�سيف 
اأحد  ال 

ميتلك 
طويلة  اأو  ق�سرية  خطة 
اأحد  وال  له  للت�سدي 
عواقبه  يقدر  اأن  ميكنه 
التوقعات  اأن  من  بالرغم 
بداأت  خملفاته  ب�ساأن 
موؤ�رشات  اإن  بل  مبكرا 
جتعلنا  وا�سحة  عديدة 
يف  تبون  قاله  ما  نوؤيد 
يجري  ما  باأن  ر�سالته 
ينبئ  اأعيننا  حتت  اليوم 
ح�سارية  مرحلة  بنهاية 
�سوف  االإن�سان  حياة  يف 
تاأكيد  بكل  عنها  تنبثق 
ت�سهد  جديدا  مرحلة 
جيو�سيا�سيا  و�سعا 
كان  عما  جذريا  يختلف 
ظهور  قبل  العامل  عليه 

الوباء.
التحوالت  عن  بعيدا  لكن 

من  تنتظر  التي  ال�ساملة 
التاريخية  التجربة  هذه 
دخلت  والتي  للب�رشية، 
من  ب�سيء  اجلزائر  فيها 
ال�سجاعة وال�سرب وبكثري 
على  واخلوف  احلذر  من 
امل�ستقبل وهي ترى اأعتى 
القوى تنهزم وترفع الراية 

ظاهرة  اأمام  البي�ساء 
العنان  نطلق  اأن  ن�ستطيع 
بداياتها  حول  للتخمني 
توقع  ميكنه  اأحد  ال  لكن 
هناك  اأن  ولو  نهايتها 
من  واخلرباء  العلماء  من 
لها عمرا طويال،  يرى  ال 
ال�سنة  اأن  منطلق  من 
الطبيعية للفريو�سات اأنها 
مقام  لها  ولي�س  عابرة 

اأبدي ومتتابع. 
البعد  عن  بعيدا  نقول، 
التجربة  لهذه  العاملي 
ر�سالة  فاإن  االإن�سانية 
اعرتافا  حتمل  تبون 
�سارخا بحدود االإمكانات 
جزائريا  املتاحة 
هائلة  اأعداد  ملواجهة 
تنتظرهم  امل�سابني  من 

عمومية  م�سحات 
وخا�سة �سعيفة اجلاهزية 
ومنه  املقبلة  االأيام  يف 
حتمل  ر�سالته  جاءت 
وتنويهيا  تعاطفيا  خطابا 
يف  الواقفني  بجهود 
بو�سائل  االأمامي  ال�سف 
غري كافية وهم يخو�سون 
�رشو�سا  حربا 
ة  د ا ر باإ
ال  حديدية 

حدود لها.
على  وردا 
اإحدى املقاالت 
نتابع  التي 
الق�سايا  بها 
على  املطروحة 
تطور  هام�س 
الفريو�س  انت�سار 
عامليا، كتب اإلينا 
اأحد القراء ر�سالة نحاول 
الفرن�سية  من  ترجمتها 
باأكرب قدر من االأمانة وقد 
جاء فيها: »ال�سالم عليكم 
لك  ال�سكر اجلزيل  اأخي. 
تكتب.  ما  كل  على  دائما 
فاإين  مالحظة  لدي  لكن 
قد متنيت لو حتدثت عن 
الظروف التي توجد فيها 
خط  على  م�ست�سفياتنا. 
وجميع  اأطباوؤنا  اجلبهة 
امل�ست�سفيات  عمال 
جلميع  يفتقرون  الذين 
ملواجهة  الو�سائل 
اأكدوا  اأ�سدقاء  الوباء. 
حالتني  �سجلوا  اأنهم  يل 
لرئي�س  مايو  مب�ست�سفى 
وم�ساعده.  م�سلحة 
يف  تباع  الكمامات 

واأطباوؤنا  ال�سوداء  ال�سوق 
التدخل  ميكنهم  ال 
مل�ساعدة  فارغة  باأيد 
املر�سى. اإنه االرتباك يف 
لي�س عدد  امل�ست�سفيات. 
احلاالت هو الذي يخيف 
لديهم  لي�س  الو�سائل.  بل 
ما  قفازات.  وال  كمامات 
رجال  اليوم.  تغري  الذي 
الذعر  �سكنهم  ال�سيا�سة 
ال  العدوى  م�ستهم  فاإذا 
ميكن لفرن�سا اأو �سوي�رشا 
فجميع  ت�ستقبلهم  اأن 
جمندة  اإمكانياتها 
الذي  هو  هنا  واجلي�س 
�سخمة  بو�سائل  يتدخل 
يقبل  لن  الو�سائل  وهذه 
حتت  تو�سع  باأن  اأحد 
�سيا�سي  رجل  ت�رشف 

واإن  اإفريقي 
فاإنه  حدث 
االأمر  مير  لن 
الكرام.  مرور 
لن  ال�سبب  لهذا 
رجل  اأي  جتد 
يخرج  �سيا�سي 
ة  طر للمخا
 . ته بحيا
عن  �سيعلنون 
كامل  حجر 

لي�سمنوا حماية اأنف�سهم. 
اليوم  مفقودة  كمامة  كل 
فهي  امل�ست�سفيات  يف 
الفيالت  اإىل  حمولة 
املافيا.  امتياز  ومواقع 
املحولة  الرثوات  كل 

بعدد  هي  واملنهوبة 
واالأجهزة  الكمامات 

على  امل�ساعدة 
التي  التنف�س 
جها  �ستحتا
 . ت مل�ست�سفيا ا
�ساء  اإن  نتمنى 
يخرج  اأن  اهلل 
ال�سكان  منها 
ملني  �سا

بف�سل 
 . ئنا طبا اأ
تلقوا  هوؤالء 

روؤو�سهم  على  �رشبات 
الذين  االأوائل  اليوم  وهم 
خط  على  ير�سلون 
اجلبهة. اإنهم املجاهدون 
الكورونا.  اجلدد يف زمن 

حفظهم اهلل و�سرتهم.«

نقلنا هذه الر�سالة باأمانة 
ما  بني  التباين  لنظهر 
تفكر فيه ال�سلطة القائمة 
التي ورثها  ال�سورة  وتلك 
داخل  املواطنني  جل 
دولة  عن  الوطن،  وخارج 

ال�سهر  فيه  تفكر  ما  اآخر 
ال�سحية  العناية  على 

ال�سورة  وهي  مبواطنيها 
التي جتلت لهم يف اأح�سن 
روؤوا  عندما  �سورها 
ووزراءها  البالد  رئي�س 
العليا  الدولة  وكوادر 
يتداوون يف امل�ست�سفيات 
ن�سية  لفر ا
وال�سوي�رشية. 
ت  ا لتغري فا
ينبغي  التي 
يحملها  اأن 
كورونا  وباء 
نظرتنا  يف  هي 
ت  يا لو و لالأ
تيب  لرت و
فاإذا  ال�سيا�سات. 
من  نخرج  مل 
هذه اجلائحة بخال�سات 
�رشورة  حول  جديدة 
العلمي  البحث  �ساأن  رفع 
ال�سحية  الهياكل  وتعزيز 
مل  واإذا  وب�رشيا  ماديا 
كمورد  باالإن�سان  نهتم 

فاإننا  للتطور  اأ�سا�سي 
الفر�سة  نكون قد �سيعنا 
يخية  ر لتا ا
ج  و للخر
ين  منت�رش
هذه  على 

اجلائحة.
لة  �سا لر ا
بعث  التي 
الرئي�س  بها 
اإىل  تبون 
ين  هد ملجا ا «
على  اجلدد« 
امل�ست�سفيات  جبهة 
اأن  ميكن  وامل�سحات 
جبهات  اإىل  مثلها  ير�سل 
جهدها  يقل  ال  اأخرى 
عمال  جبهة  عن  �ساأنا 
جبهة  منها  ال�سحة، 
املدنية  احلماية  اأعوان 
والدرك  االأمن  وم�سالح 
وجبهة احلركة اجلمعوية 
حمالت  على  القائمة 
الت�سامن وجبهة املجتمع 
العميق يف القرى واملدن 
الذين  اجلزائريني  وكل 
احلجر  لنداء  ا�ستجابوا 
اأو  تاركني طوعا  ال�سحي 
كرها م�ساحلهم احليوية، 
عن  لالبتعاد  م�سطرين 
واإىل  العائلية  امتداداتهم 
يهرولوا  مل  الذين  كل 
كي�س  وراء  متلهفني 
الذي  الوقت  يف  ال�سميد 
ن�رشا  اقتناوؤها  يعترب 

عظيما.    

ر�سالة من املجاهدين اجلدد
�شي�شهد التاريخ يوما اأن الب�شرية، واإن واجهت وباء كورونا امل�شتجد متفرقة، فاإنها مل ت�شت�شلم وظلت تقاوم 

اإىل اآخر نف�س لها، وهذه جتربة تاريخية تعي�شها ال�شعوب متتحن فيها قدراتها اجلمعية والتنظيمية على 
جتنيد مواردها وذكائها لكي ال يذهب موروثها يف البناء احل�شاري الذي كونته لعدة قرون اأدراج الرياح .

كل الرثوات املحولة واملنهوبة 
هي بعدد الكمامات واالأجهزة 

امل�شاعدة على التنف�س التي 
�شتحتاجها امل�شت�شفيات. نتمنى 

اإن �شاء اهلل اأن يخرج منها ال�شكان 
�شاملني بف�شل اأطبائنا.

يف الر�شالة التي وجهها الرئي�س 
تبون اإىل العاملني يف قطاع ال�شحة، 

ذكرهم اأنهم يواجهون وباء فتاكا 
خبيثا ال يرى باأم العني اإال يف 
نتائجه وهو �شائر ال حمالة اإىل 

الزوال بحول اهلل لكن ال اأحد يعلم 
اإال اهلل متى يزول وما هو الثمن 

الذي �شيخلفه

رجال ال�شيا�شة �شكنهم الذعر فاإذا 
م�شتهم العدوى ال ميكن لفرن�شا 
اأو �شوي�شرا اأن ت�شتقبلهم فجميع 

اإمكانياتها جمندة واجلي�س هنا هو 
الذي يتدخل بو�شائل �شخمة وهذه 

الو�شائل لن يقبل اأحد باأن تو�شع حتت 
ت�شرف رجل �شيا�شي اإفريقي

نحارب ب�شدور عارية

24 �ساعة
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يف مقال �شابق يل عّرجت فيه على اإ�شرار العرب على ا�شتمراء الف�شل و الهوان ، وما كنت يف ذلك مببتدع تهمة ، وال بناقل بهتان ، 
واإمنا هو اأمل اأعطاب و اأعطال حلقت بالعقلية العربية ، يعلمها ال�شغري قبل الكبري ؛ فكان وقع املقال ثقيل على �شديق عربي ، اأخاله 

ا فيها بنف�شه ، مفاخرا بالعرب مناديا با�شتنها�س العروبة ، بخطاب مفاخرها و  قومي االإيديولوجية ، رد علي بر�شالة طويلة ، معتًدّ
حوافز ماآثرها ، ال بالتجريح يف تاريخها و �شري اأعالمها ، فتمثلت من حديثه كان )الكميت بن زيد( بعث من قربه ، ين�شد ق�شيدة ثم 

يثني عليها كعادته بخطبة ع�شماء وهو يقول : اي علم بني جنبّي واأي ل�شان بني فكي . اأو )مي�شال عفلق( مزال حيا يرزق .

ر�شالــة للحــرق

لهذا لن ن�سنع حقنة ولو اجتمعنا لها

الوليد فرج

خمزون  �إن  �صديقي  يا 
تختزنه  �لذي  �ل�صحر 
ت�صاهيه  ال  )عرب(  كلمة 
 ، ذكرت  فمتى   ، كلمة 
و  �صامعها  روع  يف  رمت 
 ، خميلته  يف  ��صتنه�صت 
و  �الأ�صكال  من  �رضوبا 
بني   ، �ملتناق�صة  �ل�صور 
و   ، �جلمال  و  �لوح�صة 
�ملجد و �لهو�ن و �لتقوى 
خليفة  فمن   ، �لكفر  و 
كر�صي  فوق  ترهل  �أموي 
�مللذ�ت  و�صط  �حلكم 
بني �جلو�ري و �لغلمان ، 
�إىل بدوي قارب �لتوح�ش 
و  �لري�بيع  على  يقتات   ،
 ، �لربي  �لع�صل  و  �جلر�د 
�إىل �صعلوك هجر �أهله ، 

�صاكنا �لرب�ري متخذ� 
من �ل�صباع �أهل له ويف 

ذلك قال �ل�صنفرى :
�أهلون  دونكم  ويل 
 ... عمل�ش  �صيد 
زهلول  �أرقط  و 

وعرفاء جياأل .
�صورة  تز�حم  وقد 

�مرئ �لقي�ش وهو يتقحم 
وهي   ، فاطمة  هودج 
متحججة  عليه  تتمنع 
�صورة   ، لبعريها   بعقره 
ي�صق  ال    ، مغو�ر  فار�ش 
�ليوم  وتبقى   ، غبار  له 
�ل�صيخ  ذلك  �صورة  بيننا 
منكبا  عمره  ق�صى  �لذي 

يف ت�صويد �لورق على نور 
�صعلته  ترجتف  �صري�ج 

كروح حتت�رض.
�صديقي،  يا  �لبد�ية  منذ 
�أنف�صهم  يف  هم  �لعرب  و 
، وف�صلهم  �أ�رضف �خللق 
ما  و   ، ف�صل  يد�نيه  مل 
�لنعمان  ل�صان  على  ورد 
ك�رضى  �مام  �ملنذر  بن 
خري مقال : )... بعزها و 
منعتها و ح�صن جوهرها و 
باأ�صها و �صخائها و حكمة 
عقولها  �صدة  و  �ل�صنتها 
وما   ) وفائها  و  �نفتها  و 
نبيل  من  �ملنذر  �أغفله 
بن  علقمة  �أمته  �لو�صف 
عالثة �لعامر عندما �أ�صار 
�ل�صا�صاين  �مللك  على 
�أن  �نو�رضو�ن  �لعادل 
كما  فهم  �لعرب  ي�صانع 

�لرو��صي  )�جلبال   : قال 
�لزو�خر  �لبحور  و  عز� 
�لزو�هر  �لنجوم  و  طيبا 
�رضفا و �حل�صى عدد�..( 
لال�صتز�دة فيه هذ� �نظر 
عبد  البن  �لفريد  �لعقد 

ربه .
�أر�صل  �أن  �إين  �صديقي 

قلمي يف عِدّ ماآثر �لعرب 
ما   ، دهر�  ف�صائلهم  و 
 ، بحرهم  �صاحل  فارقت 

و ال جتاوزت عتبة برهم 
، لكن �الآن �أجدين �أطوف 
تلت  �لتي  �لقرون  بني 
�لذهبي  �لعبا�صي  �لع�رض 
�إليه  �صار  ما  ر��صد�   ،
�لعقل �لعربي ، من تكل�ش. 
وحتجر ، ليبلغ ذروة �صباته 
�لذين  �ل�صالجقة  بقدوم 

�لعربي  �ل�رضق  �كت�صحو� 
�كتفي  و   ،  11 �لقرن  يف 
مظهر  �أهم  بنقل  هناك 
حكمهم  به  �ت�صم 
، وهو تاأ�صي�صهم 
و  للمد�ر�ش 
لها  بر�جما  �صع 
�إعد�د  الأجل   ،
�لرجال  من  فئة 
الإد�رة �ل�صاأن �لعام 
، لتقوية �صلطانهم 
، و متكني حكمهم 
يف  �ل�صلبية  �الآثار  من  و 
�لغز�يل  �أورده  ما   ، ذلك 
بهذه  مندد�  و  منكر� 
�ملد�ر�ش وما �جنر عنها 
�لعلماء  عز  �لنا�ش  )ر�أى 
�لوالة  و  �الأئمة  �إقبال  و 
�أعر��صهم  و   ، عليهم 
عنهم ، فا�رض�أبو� لطلب 
�إىل  تو�صال  و   ، �لعلم 
نيل �لعز ، ودرك �جلاه 

، فاأكبو� على علم �لفتاوي 
على  �أنف�صهم  وعر�صو�   ،
�إليهم  تعرفو�  و   ، �لوالة 
و   ، �لواليات  طلبو�  و   ،
من  ...ومنهم  �ل�صالت 
�لطلب  ذل  من  يخل  مل 
، فبعد  �البتذ�ل  و مهانة 
�ن كانو� مطلوبني �صارو� 
كانو�  �أن  وبعد   ، طالبني 
عن  باالأعر��ش  �أعزة 

�أذلة  �أ�صبحو�  �ل�صالطني 
باالإقبال عليهم ( .

بعد  �لعربي  �صديقي 
�لغز�يل  �أبوح�مد  قول 
�صيا�صة  �صناعة  يف 
 ، ماالتها  و  �ل�صالجقة 
�أدعوك �ىل تاأمل �صاللها 
حيث   ، و�قعنا  على   ،
بجوهر  �الهتمام  �صار 
وال   ، منعدم  �الإن�صان 
�ل�صيا�صة  يف  دوره  يخرج 
عن �ال�صتعمال �لدنيوي ، 

�لب�رضية  لطبيعته  �ق�صاًء 
ت�صويها   ، لذ�ته  تغريبا   ،

لكينونته .
ال  تر�ثنا  ماآثر  �إن 
عن  �لناجتة  تلك  �صيما 
وما  �ملقد�صة  �لن�صو�ش 
�رض�طية  من  عنه  تولد 
�رثوذك�صيا  وفهما 
�نغالقيا �ق�صائيا ، �صكل 
معنويا  حقل  لنف�صه 

مما   ، ثابت  و  منج�صم 
نتج عنه عقلية دوغمائية 
�ملفكر  عليها  ي�صطري   ،
�لعقل  ف�صار   ، فيه 
مربمج وفقا مل�صلمات ال 
منظومة  و   ، عنها  يحيد 
على  موؤ�ص�صة  فكرية 
�لع�صمة و �ملناعة خالقة 
دو�ئر �مل�صتحيل �لتفكري 
فيها  و�لالمفكر  و  فيها 
�لتوتر�ت  تبقى  لذلك   .
�لرهانات  و  �ملوجودة 

عن  بعيدة  �ملعرفية 
�الأ�صتاذ  )�نظر   . �لتناول 
 : يف  كيحل  م�صطفى 
�الأن�صنه و�لتاأويل يف فكر 

حممد �أركون ( .
بعيد�  �أ�صطط  ال  ولكي 
�أرجع �إىل �لعرب و�لعروبة 
عن  �صديقي  و�أ�صاألك 
�لتي  �لرطانة  و  �لهجانة 
طغت على مظهر �لعرب 

�الأول وهو ل�صانهم ؟
�إقحام  يف  �ل�رض  ما  و 

�لدين يف هويتهم ؟
�أجدين  �إجابتك  وقبل 
قوله  �لريا�صي  مع  �أردد 
بعد  �لعبا�ش  بني  زمن 
و  �لت�رضي  بهم  عبث  �أن 

�نت�رضت �لهجانة :
�ل�رض�ري  �والد  �إن 

...كرثو� يا رب فينا
ال   ... بالد�  �دخلني  رِبّ 

�أرى فيها هجينا
و �دعوك جمدد� للبحث 
عن �أ�صباب �لهجانة �لتي 
ولن  بال�صنتنا،  عربدت 
تو�جد  ذلك  يف  تخرج 
ما  و  بيننا  �مل�صتعمر 
�أدو�ت  من  فينا  خلفه 

��صتيالب و �صعف .
و  �ل�صقيم  �لفهم  و 
�ل�صيا�صوي  �ال�صتغالل 
�مل�صاريع  يف  للدين 
�ل�صيا�صية ، جعل من هذه 
فقط  �إ�صالمية  �الأمة 
و  �لقاطمي  هو  فمن   .
بن  حنني  و  �الأخطل 
يكونو�  �أمل  ��صحاق 

ن�صارى ؟
�صهل  و  و�ل�صموؤ�ل 
�بن  و  �الإ�رض�ئيلي 
يكونو�  �أمل   . ميمون 

يهود� ؟
وثابت بن قرة و �لبتاين 
عبدة  من  يكونا  �أمل   .

�لنجوم من �ل�صابئة ؟
من  كانو�  وجميعهم 

�صميم �لعرب
�رجع يف ذلك لالأ�صفهاين 
و  �الأغاين  كتابه  يف 
�لندمي  البن  �لفهر�صت 
البن  و�ل�صعر�ء  �ل�صعر  و 

قتيبة .
و  �لعربي  �صديقي  يا  ثق 
ما  ن�صنع  �أن  �أننا  �أجزم 
فلن  �ل�صتاء  برد  يقينا 
من  يد�وينا  ما  ن�صنع 
�أمة خ�صت  �أننا   . زكامه 
الأ�صباب ف�صلها و هو�نها

اإن خمزون ال�شحر الذي تختزنه كلمة )عرب( ال 
ت�شاهيه كلمة ، فمتى ذكرت ، رمت يف روع �شامعها 

و ا�شتنه�شت يف خميلته ، �شروبا من االأ�شكال و 
ال�شور املتناق�شة ، بني الوح�شة و اجلمال ، و املجد 

و الهوان و التقوى و الكفر

اإين اأن اأر�شل قلمي يف عِدّ ماآثر العرب و 
ف�شائلهم دهرا ، ما فارقت �شاحل بحرهم 

، و ال جتاوزت عتبة برهم ، لكن االآن 
اأجدين اأطوف بني القرون التي تلت 

الع�شر العبا�شي الذهبي ، را�شدا ما �شار 
اإليه العقل العربي ، من تكل�س. وحتجر 
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 كارن اأبواخلري
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

واالأبحاث املتقدمة

ال�صني  يف  الفريو�س  انت�صار  قوبل 
ا�صتنفار  اأكرب حالة  باأنه  مبا ُو�صف 
التاريخ على م�صتوى دولة  طبي يف 
اإجراءات  واحدة. وقد ت�صّمن ذلك 
�صكان  و�صع  منها  م�صبوقة،  غري 
الوباء(  انت�صار  )بوؤرة  ووهان  مدينة 
حتت  مليوًنا،   11 عددهم  البالغ 
اإجراءات �صارمة من العزل، وحظر 
الإجراءات  تلك  وُطّبقت  التنقل. 
مناطق  يف  خمتلفة  بدرجات  ا  اأي�صً
اإىل  اأدى  ما  ال�صني،  من  متعددة 
مظاهر  اأ�صواأ  ح�رص  يف  النجاح 
الوباء يف منطقة البوؤرة، ومنعه من 
جتمعات  يف  وا�صع  ب�صكل  النت�صار 
العا�صمة  مثل  مركزية  واأكرث  اأكرب 

بكني.
التي  الأخرى  الدوُل  تعاملت  وقد 
والدول  الفريو�س،  اإليها  امتّد 
منع  حتاول  التي  لها  املجاورة 
الأزمة  هذه  مع  اإليها،  امتداده 
ت�صمنت  والتي  م�صابهة،  باإجراءات 
رحالت  ووقف  احلدود،  غلق 
واإلغاء  ال�صحي،  والعزل  الطريان، 
العامة،  والفعاليات  التجمعات 

وحتى ال�صعائر الدينية.

تاأثر العوملة

للفريو�س  الوا�صع  النت�صار  �صلط 
التي  املخاطر  على  ال�صوَء 
بني  احلركة  وترية  ارتفاع  تُواكب 
الأر�صية  الكرة  اأركان  خمتلف 
ارتبطت  والتي  و�صهولة،  ب�رصعة 
التجارية  العالقات  حجم  بتنامي 
مناطق  خمتلف  بني  والقت�صادية 
التي  الإجراءات  لكّن  العامل.  ودول 
اأظهرت  الأزمة  ملواجهة  اتُّخذت 
لتوقف  ال�صلبية  التداعيات  ا  اأي�صً
عجلة العوملة عن الدوران، واإغالق 
حركة  على  القيود  وو�صع  احلدود، 

اعتربه  فيما  الأ�صخا�س. 
ا  عر�صً املحللني  بع�س 
قد  ملا  »بروفة«  اأو  اأّولًيّا 
م�صتقباًل  العامل  يواجه 
التيار  �صاد  ما  اإذا 
للعوملة،  املناه�س 
عدد  يف  بقوة  ال�صاعد 
�صيما  ول  الدول،  من 
على ال�صاحة الأمريكية 

ب�صكل خا�س.
املبكر  من  اأنه  ورغم 

العوملة،  »وفاة«  اإعالن 
فال �صك اأن تفاعالت اأزمة فريو�س 
التناق�صات  من  �صتعزز  كورونا 
والتوترات التي ت�صغط عليها اأ�صاًل، 
الأزمات  من  املزيد  يف  وتت�صبب 
والقت�صادية  وال�صيا�صية  الإن�صانية 

يف امل�صتقبل املنظور.
اقرتنت  العوملة  عملية  اأن  ورغم 
العابرة  الأخطار  وترية  بت�صاعد 
والتي  اأ�صكالها،  مبختلف  للحدود، 
ظل  ككل؛  العاملي  النظام  تهدد 
هناك �صعف وا�صح وق�صور �صديد 

ملواجهتها.  الدويل  التعاون  يف 
�صعف  يف  بو�صوح  ذلك  ويتجلى 
متعددة  الدولية  املوؤ�ص�صات  اأداء 
على  ح�صولها  و�صعوبة  الأطراف، 
التمويل الالزم، خا�صة يف ال�صنوات 
الأخرية، بالتوازي مع تراجع حجم 
الدعم التنموي الذي تقدمه الدول 
املتقدمة مل�صاعدة الدول ال�صعيفة 

على جتاوز اأزماتها. 
ويعود ذلك لأ�صباب متعددة، منها: 
اأن�صطة  يف  ترى  الدول  بع�س  اأن 
اأمور  املنظمات الدولية تدخاًل يف 
ترى  حني  يف  �صيادية.  تعتربها 
اأخرى اأنها حُتّملها اأعباء اقت�صادية 
يقتنع  بينما ل  لها.  لي�صت م�صتعدة 
بالعمل  اأ�صاًل  الدول  من  عدٌد 
هو  كما  الأطراف،  متعدد  الدويل 
حتت  املتحدة  الوليات  موقف 

اإدارة الرئي�س »دونالد ترامب«.
لة  املمِوّ الدول  لإقناع  حماولة  ويف 
�صتواجه  التي  ال�صحية  باملخاطر 
املجتمع الدويل يف الفرتة القادمة، 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأ�صدرت 
اأخطر  عن  تقريًرا   2018 عام  يف 
يف  العامل  واجهها  التي  الأوبئة 
اإىل  واأ�صافت  احلديث.  الع�رص 
فريو�س  ظهور  توّقعها  القائمة 
انت�صاًرا  يحقق  بعد،  يُكت�صف  مل 
وميثل  كله،  العامل  م�صتوى  على 
امل�صتوى  على  لال�صتقرار  تهديًدا 
الذي  الو�صف  وهو  املجتمعي، 
للوباء  منا�صبًا  املخت�صون  يعتربه 

احلايل. 
متعدد  الدويل  التعاون  اأن  بيد 
هذه  يف  قا�رًصا  ظل  الأطراف 
عن  �صابقاتها  يف  كما  الأزمة 
انتقدت  حيث  الفعال،  الت�صدي 
املقرتح  العاملية  ال�صحة  منظمة 
لتوفري  الدويل  البنك  قدمه  الذي 
للدول املت�رصرة ملواجهة  التمويل 
ت�صمح  لن  تعقيداته  لأن  الفريو�س، 
اإليه،  احلاجة  وقت  الدعم  بتوفري 
اإجراءات  يف  الوقت  ي�صيع  واأنه 
الأرواح  بينما  معّقدة  بريوقراطية 

تُزهق. 
وبرغم الدرجة العالية من الت�صابك 
يج�صده  الذي  املتبادل  والتاأثري 
تظل  اجلديد،  العاملي  الواقع 
الدولة هي خط الدفاع الأول اأمام 
العابرة للحدود، وترتبط  املخاطر 
مثل  مواجهة  يف  جهودها  كفاءة 
التحتية،  البنية  بقوة  الأزمات  هذه 
والقدرات  العلمية،  واخلربات 
احلكومية املتاحة لها. وقد اأظهرت 
مدى  الفريو�س  مع  ال�صني  جتربة 

الوباء  هذا  ي�صعه  الذي  ال�صغط 
وب�صكل  ال�صحية،  اخلدمات  على 
واملمر�صني،  الأطباء  على  خا�س 
مقلق  ب�صكل  فيه  ارتفعت  وقت  يف 

معدلت الإ�صابة والوفيات بينهم.

ماأزق املواجهة 

يُظهر التعامل ال�صيني مع الوباء اأن 
ن�صبًيّا،  متطورة  �صحية  بنية  لديها 
حيث جنح الأطباء يف حتديد وجود 
الوباء وعزل الفريو�س امل�صِبّب له، 
ب�صكل  املعلومات  هذه  وم�صاركة 
منظم و�رصيع ن�صبًيّا، مع املنظومة 
والدوائر  البالد،  داخل  الطبية 
وبح�صب  ا.  اأي�صً خارجها  العلمية 
ما ت�رصب من تقارير، فرغم ح�صد 
اأنحاء  خمتلف  من  الإمكانيات 
الدولة للتعامل مع الأزمة يف منطقة 
التعامل  عبء  فاإن  الفريو�س؛  بوؤرة 
مع اأعداد كبرية من املر�صى اأو�صل 
مقدمي اخلدمات الطبية اإىل حالة 

من الإنهاك ال�صديد.
ب�صكل  ت�صل  مل  العوملة  ثمار  ولأن 
فال  النامية،  الدول  كل  اإىل  مت�صاٍو 
يتوفر لأغلبها اإمكانيات كبرية. ومع 
غياب الدعم اخلارجي، من املتوقع 
اأن تواجه العديد منها �صعوبات، اإن 
بوقف  يتعلق  فيما  عجًزا،  نقل  مل 
امل�صابني  ورعاية  الفريو�س،  متدد 

بها. 
وقد حّذرت منظمة 
العاملية  ال�صحة 
من  خا�س  ب�صكل 
يف  الو�صع  خطورة 
اإفريقيا، حيث ك�صفت 
مواجهة  جتربة 
هناك  الإيبول  وباء 
الق�صور  �صنوات  منذ 
البنية  يف  ال�صديد 
والإمكانيات  التحتية، 
هذه  ملواجهة  الالزمة  الطبية 
امل�صئولون  و�رصح  الأزمات. 
القارة  يف  الفريو�س  انت�صار  باأن 
مرحلة  اإىل  ي�صل  قد  الإفريقية 

»اخلروج عن ال�صيطرة«.
و�صول  خطر  يقت�رص  ول 
اأو  ه�صة  تُعد  دول  اإىل  الفريو�س 
اأخرى  دوًل  ي�صمل  اإنه  بل  منهارة، 
الندماج  يف  كبرًيا  �صوًطا  قطعت 
ظهرت  والتي  العاملي،  بالقت�صاد 
املرتبطة  املالمح  بع�س  بها 
الكبرية،  املطارات  مثل:  بذلك، 

واملدن املليونية، واحلركة الكبرية 
يقرتن  ل  حني  خا�صة  للم�صافرين، 

ذلك بوجود بنية خدمية قوية. 
»رويرتز«  لوكالة  تقارير  نقلت  وقد 
الأمريكية  ال�صتخبارات  اأجهزة  اأن 

يف  الو�صع  بقلق  تتابع 
الكثافة  متثل  حيث  الهند، 
ال�صكانية العالية، ومعدلت 
الهجرة الداخلية املرتفعة، 
اخلدمات  م�صتوى  وتباين 
خمتلف  بني  ال�صحية 
ت�صاعد  عوامل  املناطق؛ 
الفريو�س  انت�صار  على 
بدرجة تفوق القدرة على 

التعامل معها. 
التداعيات  اأن  وكما 

املحتملة  الإن�صانية 
يواَجه  وقد  كبرية،  �صتكون  لذلك 
بكوارث  احلالت  اأ�صواأ  يف  العامل 
اأن  املتوقع  فمن  جديدة؛  اإن�صانية 
�صلبي  تاأثري  الفريو�س  لأزمة  يكون 
ا.  اأي�صً القت�صادي  امل�صتوى  على 
مدة  على  التكلفة  و�صيتوقف حجم 
توقف  وا�صتمرار  الأزمة،  ا�صتمرار 
حركة النقل وال�صياحة عرب احلدود، 
التجمعات.  ومنع  امل�صانع،  وغلق 
التاأثري  ميتد  اأن  املتوقع  من  لكن 
املجتمع،  قطاعات  جميع  لي�صمل 
الفقرية  القطاعات  تتاأثر  واأن 
ب�صكل خا�س التي تعتمد على عائد 
يومي، واأن توؤدي الأزمة اإىل تراجع 
القت�صاد  وتباطوؤ  النمو،  معدلت 

يف كل الدول املت�رصرة.

تداعيات عاملية

حالة  كورونا  فريو�س  اأزمة  حّفزت 
كقوة  لل�صني  والعداء  الرتب�س  من 
تداعيات  دللت  حيث  �صاعدة، 
يف  املحوري  موقعها  على  الأزمة 
العاملي،  القت�صاد  منظومة  قلب 
تداعيات  من  املخاوف  اأثار  ما 
»العتماد املفرط« عليها كمحرك 

لالقت�صاد العاملي.
وا�صعة  ال�صينية  الإجراءات  واأدت 
الفريو�س  انت�صار  ملواجهة  املدى 
الإنتاج  حلركة  توقف  �صبه  اإىل 
العزل  من  ظروف  يف  والب�رص، 
ال�صحي ومنع التنقل. ويف اخلارج، 
الطريان  �رصكات  من  العديد  األغت 
رحالتها اإىل ال�صني خوًفا من انتقال 
هذه  لتزامن  التاأثري  وكان  العدوى. 
قطاعات  خمتلف  على  الإجراءات 

القت�صاد العاملي كبرًيا.
التي تعتمد  كما ت�رصرت ال�رصكات 
ت�صنيع  يف  �صينية  م�صانع  على 
اأجزاء من منتجاتها، ومنها �رصكات 
املتحدة  والوليات  اأملانيا  يف 
مهددة  اأ�صبحت  حيث  وفيتنام، 
بعدم القدرة على موا�صلة العمل اإن 
مل توا�صل املاكينة ال�صينية ن�صاطها 
كما  الإنتاج.  مبكونات  واإمدادها 
بخ�صائر  الطريان  �رصكات  ُمنيت 
اإىل  الرحالت  وقف  ب�صبب  فادحة 
اخل�صائر  هذه  ارتفعت  ثم  ال�صني، 
مبنع الرحالت اإىل دول اأخرى ظهر 
ت�رصر  عن  ف�صاًل  الفريو�س.  فيها 
من  العديد  يف  ال�صياحي  القطاع 
الدول داخل وخارج اآ�صيا مع تراجع 
احلركة ال�صياحية من ال�صني، والتي 
موارده.  من  معتربة  ن�صبة  متثل 
على  الطلب  تراجع  عن  ناهيك 

البرتول، ما اأدى لنخفا�س اأ�صعاره، 
من  الب�صائع  نقل  حركة  وتراجع 

خالل ال�صفن واملوانئ.
التيار  اأ�صوات  ت�صاعدت  وقد 
املناه�س للعوملة، بو�صفها اأتاحت 
لإثارة  ال�صيني،  لل�صعود  الفر�صة 
العتمادية  هذه  من  املخاوف 
املفرطة على بكني، موؤكدة �رصورة 
للت�صنيع  الكربى  ال�رصكات  عودة 
باإقامة  اإما  الدولة الأم،  اأر�س  على 
التكنولوجيا  با�صتغالل  اأو  م�صانع، 
نات، من خالل  يف اإنتاج هذه املكِوّ
الطابعات ثالثية الأبعاد مثاًل. وقد 
�صيجعل  ذلك  باأن  التيار  هذا  دفع 
للتاأثر  عر�صة  اأقل  ال�رصكات 
مبتغريات خارج حدودها، ولل�صغوط 
ال�صينية لإجبار هذه ال�رصكات على 
اإليها.  التكنولوجية  خرباتها  نقل 
اأمريكيني جتاهلوا  م�صئولني  اإن  بل 
التي  الإن�صانية  الأزمة  اأبعاد  كل 
علًنا  ورحبوا  ال�صني،  لها  تتعر�س 
الأمريكية  ال�رصكات  اإعادة  بفر�صة 

اإىل اأرا�صي الوليات املتحدة.

انتقادات غربية

الغربية  النتقادات  ت�صاعدت 
مع  تعاملها  حول  ا  اأي�صً لل�صني 
وحماولت  بداياتها،  يف  الأزمة 
مدينة  يف  املحلية  ال�صلطات 
املتعلقة  الأخبار  ن�رص  منع  ووهان 
اأدى  ما  علني،  ب�صكل  بالفريو�س 
اإىل انت�صار الفريو�س. وقد اعتربت 
الأمريكية  الكتابات  من  العديُد 
ال�صلطوية«  »الطبيعة  خا�س  ب�صكل 
للنظام ال�صيني، و�صيا�صاته يف قمع 

ل�صالمة  تهديًدا  التعبري،  حرية 
اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  العامل. 
الأطباء  بع�س  ن�رص حتذيرات  قمع 
من الفريو�س على و�صائل التوا�صل 
بغ�صب  ا  اأي�صً قوبل  الجتماعي 

�صديد داخل ال�صني.
ال�صني  التوترات بني  ات�صعت دوائر 
خلفية  على  املتحدة  والوليات 
وا�صنطن  بكني  واتهمت  الأزمة، 
عاملًيّا  الذعر  اإثارة  تتعمد  باأنها 
ب�صكل غري مربر. وقد اأدى اعرتا�س 
ال�صني على وجود عدد من الأطباء 
الأمريكيني على قائمة وفد منظمة 
زيارة  اأراد  الذي  العاملية  ال�صحة 
بوؤرة انت�صار الفريو�س لتقييم الو�صع 
اتباعها  الالزم  الإجراءات  وتقدير 
الوفد  و�صول  تاأجيل  اإىل  عاملًيّا 
اإىل ال�صني، ما �صّعد من التهامات 
احلقائق  باإخفاء  اإليها  املوجهة 
مع  التعاون  وعدم 

املجتمع الدويل.
اآخر،  جانب  من 
يف  انت�رصت 
الدول،  خمتلف 
احلليف  بينها  ومن 
رو�صيا،  املقرب 
متييزية  اإجراءات 
�صد ال�صينيني، اأو من 
�صيني  اأ�صل  من  هم 
بو�صفهم  اآ�صيوي،  اأو 
حمتماًل  م�صدًرا 
لنت�صار الفريو�س، حتى لو كانوا من 
املقيمني خارج ال�صني. واقرتن ذلك 
مغلوطة  ملعلومات  وا�صع  بانت�صار 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
ال�صينية،  والعادات  الثقافة  عن 
الذي  هو  »�صذوذها«  اأن  بو�صف 
اأ�صاًل يف  الفريو�صات  ي�صبب ظهور 
ال�صني. كما تواترت اأنباء عن اإلغاء 
رحالت الطريان اإىل بكني، واأغلقت 
احلدود  املجاورة  البالد  بع�س 
ا مو�صكو، ومنعت  معها، ومنها اأي�صً
دول اأخرى منح تاأ�صريات ملواطني 

ال�صني.

فك االرتباط 

مرحلة  يف  الفريو�س  اأزمة  اقرتنت 
»النت�صار ال�صيني« اإذن بت�صاعٍد يف 
الدول  بني  الثقة  وتراجٍع يف  التوتر 
الدولية،  ال�صاحة  على  وال�صعوب 
وهو ما قوبل على اجلانب ال�صيني 
اإن جاز  ا برد فعل »ان�صحابي«  اأي�صً
التعبري، وتفكري يف ت�رصيع وترية ما 
يُعرف ب�صيا�صة »فك الرتباط« بني 

القت�صادين الأمريكي وال�صيني.
فوفًقا لقواعد العوملة، فاإن ال�صني 
ا تعتمد على ا�صترياد مكونات  اأي�صً
معينة من الوليات املتحدة، خا�صة 
التكنولوجية.  منتجاتها  جمال  يف 
ب�صكل  تلوح  اأ�صبحت  وا�صنطن  لكن 
متكرر مبنع ت�صدير هذه املكونات 
تقلي�س  اإىل  وت�صعى  بكني،  اإىل 
يف  ال�صينيني  الطلبة  درا�صة  حتى 
كلهم  اأنهم  زعم  حتت  جامعاتها، 
�رصقة  هدفهم  للنظام  جوا�صي�س 

اأ�رصار التكنولوجيا.

هل ينذر انت�ضار »كورونا« برتاجع روابط العوملة؟
ّثل االنت�شار الوا�شع لفريو�س »كورونا« اأخطر اأزمة وبائية عاملية يف االألفية الثالثة. فمنذ بدايات اكت�شافه يف مدينة ووهان ال�شينية اأواخر دي�شمرب  يمُ
2019 حتى اأواخر فرباير 2020، امتد الفريو�س من ال�شني، حيث مت ر�شد ما يقرب من 80 األف حالة، اإىل 48 دولة اأخرى، تقع يف اآ�شيا واأوروبا وال�شرق 

�شد فيها حوايل 4500 حالة. ويرتقب العامل دخول الفريو�س يف مرحلة جديدة وخطرية من االنت�شار، بو�شوله اإىل اإفريقيا جنوب ال�شحراء،  االأو�شط، رمُ
�شدت اأول حالة يف نيجرييا. كما اأعلنت الواليات املتحدة موؤخًرا اال�شتنفار ملواجهة احتمال تف�شي الفريو�س على اأرا�شيها. بعد اأن رمُ

�شلط االنت�شار الوا�شع للفريو�س ال�شوَء 
واكب ارتفاع وترية  على املخاطر التي تمُ

احلركة بني خمتلف اأركان الكرة االأر�شية 
ب�شرعة و�شهولة، والتي ارتبطت بتنامي 
حجم العالقات التجارية واالقت�شادية 

بني خمتلف مناطق ودول العامل.

حّفزت اأزمة فريو�س كورونا حالة 
من الرتب�س والعداء لل�شني كقوة 

�شاعدة، حيث دللت تداعيات االأزمة 
على موقعها املحوري يف قلب منظومة 
االقت�شاد العاملي، ما اأثار املخاوف من 

تداعيات »االعتماد املفرط« عليها 
كمحرك لالقت�شاد العاملي.
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ق.�س

�إىل موؤ�س�سات حقوق 
�لإن�سان و�أحر�ر �لعامل

�أنقذونا من كورونا حتى 
ل تتحول �سجوننا �إىل 

قبورنا

العملية  الإجراءات  هي  ما   
اإن�ساين  ب�سكل  للتنفيذ  القابلة 
ال�سجون؟!اإننا  اإدارة  قبل  من 
ال�سجون  اإدارة  من  ن�سمع  ل 
ناأخذ  باأننا  القول  �سوى 
ذر  اإل  ذلك  وما  الحتياطات 
خا�سة  العيون،  يف  الرماد 
الأ�رسى  مئات  وجود  مع 
يعانون  الذين  املر�سى 
بع�سها  �سحية  م�ساكل  من 
عن  ناهيك  اخلطورة  بالغ 
�سيق  باأمرا�ض  امل�سابني 
وارتفاع  والقلب  التنف�ض 
�سغط الدم وال�سكري وغريها 
املزمنة.  الأمرا�ض  من 
ولكل  للعامل  منا�سدتنا  نوجه 
الإن�سان  بحقوق  املعنيني 
ماذا  اإن�سان  كونه  ملجرد 
تبقى لنا من حقوق واملر�ض 
يوم،  بعد  يوماً  حياتنا  يهدد 
اأو  حقيقية  اإجراءات  ول 
منطقية،  ا�ستعدادات  حتى 
والتاأخر  الطبي  فالإهمال 
يف  الأ�سري  يطارد  العالج  يف 
والكثري  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
منا ق�سى وفارق احلياة نتيجة 

وال�سحي،  الطبي  الإهمال 
الذي  الوقت  يف  ذلك  وكل 
قدرة  عدم  عن  فيه  ن�سمع 
الإ�رسائيلي  ال�سحي  اجلانب 
اأ�ساًل يف ا�ستيعاب امل�سابني 
بالفريو�ض مع زيادة انت�ساره. 
الوحيد  والأمل  ال�سبيل  اإن 
تف�سي  اإنقاذ  حماولة  يف 
احلر�ض  هو  املر�ض  هذا 
النظافة،  واإجراءات  والوقاية 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  واإدارة 
مب�ستلزمات  تزودنا  ل 
املطلوبة  التعقيم  واأدوات 
�سوى  الكمامات  حتى  ول 
والتي  ال�سكلية  الإجراءات 
بدل  بالتهديدات  اأ�سبه  هي 
اأخذ  اأو  الفحو�سات  اإجراء 
ل  اأننا  العلم  مع  الحتياطات 
اإل  اخلارجي  بالعامل  نحتك 
من خالل ال�سجانني الذين ل 
يبالون يف اقرتابهم منا ورمبا  
يف  وهم  لنا،  الفريو�ض  نقلهم 
ب�سورة  ي�ستطيعون  املقابل 
اإجراءاتهم  ياأخذوا  اأن  اأكرب 
عن  بالبتعاد  واحتياطاتهم 

اجلمهور والعالج الالزم.
اإننا نحمل اإدارة ال�سجون ومن 
الإ�رسائيلية  احلكومة  خلفها 
يف  ذلك  عن  ال�سامتني  وكل 
يدعون  والذين  العامل  هذا 
الن�سان.  حقوق  عن  الدفاع 
ل  نقول:  العامل  اأحرار  اإىل 
ترتكونا منوت على اأ�رستنا يف 

ال�سجون والعدوى تتف�سى دون 
اأن يقينا  اأو  اأحد،  اأن يعاجلها 
منا  العامل  يطلب  فهل  منها. 
من  عدداً  فعل  كما  نفعل  اأن 
ال�سجناء يف بع�ض دول العامل 
علينا  ويُق�سى  نتمرد  باأن 
تق�سي  اأن  قبل  بالر�سا�ض 
علينا بالكورونا؟!هذه �رسخة 
للعامل باأ�رسه، واإليكم منوذجاً 
احلالت  من  ب�سيطاً  وعدداً 
املر�سية حتى يتاأكد من ي�ساء 
من �سوء اأو�ساعنا ال�سحية يف 
علماً  الإ�رسائيلية،  ال�سجون 
اأكرب  املر�سى  اأعداد  باأن 
يرى  حتى  عينة  لكنها  بكثري 

املعنيون �سوء حالنا.

الفل�سطينيني  الأ�رسى  جلنة 
للدفاع عن حقوق الإن�سان

الأ�رسى  اأ�سماء  بع�ض  هذه 
املر�سى:

1.    معت�سم رداد/ �رسطان 
يف الأمعاء و�سعف املناعة

2.     خالد ال�ساوي�ض/ مقعد 
يتبول من خالل كي�ض خارجي 
عالية  دهنيات  من  ويعاين 

وح�سا�سية يف الدم
3.      من�سور موقدي/ مقعد- 
من  يتبول  بال�ستيك-  معدة 

خالل كي�ض خارجي.
4.    كمال اأبو وعر/ �رسطان 
يف  وم�ساكل  احلنجرة  يف 

التنف�ض

5.    اأحمد �سعادة/ جلطة
اأمرا�ض  دقة/  وليد   .6
وم�ساكل  الدم  يف  والتهابات 
يف التنف�ض ويعالج بالكيماوي

 7. �سعدي الغرابلي/ التهابات 
حادة يف الربو�ستاتا- ال�سغط 
واأمرا�ض  وال�سكري 

ال�سيخوخة
8.  زامل �سلوف/ ا�سطرابات 
يعمل  حيث  القلب  عمل  يف 
لنب�سات  منظم  عرب  قلبه 

القلب- اأمرا�ض يف التنف�ض
9.  مقداد احليح/ اإ�سابة يف 
الدماغ-  من  الأي�رس  اجلزء 
�سيق يف التنف�ض وم�ساكل يف 

اجلهاز اله�سمي
براقعة/  م�سلم  خليل    .10

التنف�سي  اجلهاز  يف  خلل 
والرئتني

علي/  اإبراهيم  عالء    .11  
 – ال�سل  مر�ض  من  يعاين 
التنف�سي  اجلهاز  يف  م�ساكل 

واجلهاز اله�سمي
الكرد/  ح�سن  اأمين    .12  
من  الأ�سفل  اجلزء  يف  �سلل 
اجلهاز  يف  وخلل  اجل�سم- 

الع�سبي واله�سمي
13.   �سالح داوود/ يعاين من 
وم�ساكل  فيلب�سيا-   – ال�رسع 

يف التنف�ض
احلروب/  14.  حممد جرب   
نتيجة  الوبائي  الكبد  التهاب 

اإهمال طبي
 15.  رائد احلوتري/ م�ساكل 
 – ال�سقيقة  التنف�ض-  يف 

مر�ض النقر�ض
الكالوتي/  حمزة   .16  
يف  التهابات  النقر�ض- 

الأمعاء- �سيق التنف�ض
 17.  اإبراهيم عي�سى عابدة/ 
مر�ض  الأع�ساب-  مر�ض يف 

النقر�ض
كراجات/  الدين  عز    .18  

تنف�ض ا�سطناعي
 19.  متوكل ر�سوان/ جلطة 

يف الدم وم�ساكل يف التنف�ض
 20.  اأ�سامة اأبو الع�سل/ خلل 
واأزمات يف  التنف�ض  يف جهاز 

عمل القلب
 21.  خليل اأبو نعمة/ م�ساكل 

يف التنف�ض
يف  ورم  بعارة/  فواز    .22  
حالت  من  ويعاين  الدماغ 

اإغماء
اأبو خرابي�ض/  23.  حممود   

اأزمة يف التنف�ض
 24.  فوؤاد ال�سوبكي/ اأمرا�ض 

�سيخوخة
اجلعبة/  املعز  عبد    .25  

جلطة – دهون يف الدم
 26.  ن�رسي عا�سي/ م�ساكل 

يف الغدة الدرقية
الطناين/  ممدوح    .27  
دهون-  �سغط-  �سكري- 
اأمرا�ض   – الكلة  يف  م�سكلة 

اأخرى
 28.  اأحمد عبيد/ جلطة يف 

الرجل- ال�سغط- الدهون
�رسطان  العروق/  موفق   .29

اأمعاء
30.  اإبراهيم اأبومخ/�رسطان 

دم
�سوفان/التهاب  مو�سى    .31

روؤوي
جعابي�ض/  اإ�رساء     .32
حروق يف كافة اأنحاء اجل�سم 

وبرت الأ�سابع
33. يو�سف ا�سكاف/ مري�ض 

بالقلب
اأح�ساء  حرب/  نبيل   .34

بال�ستيكية
امل�رسي/  ي�رسي   .35

التهابات غدد
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�سعورنا باخلطر �حلقيقي على حياتنا يزد�د د�خل �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية يومًا بعد يوم، و�ساعة بعد �ساعة مع تف�سي فريو�س كورونا، ذلك �لوباء �لعاملي 
�لذي يهدد �لعامل باأ�سره، ويف �لوقت �لذي ن�سمع فيه عن تعليمات يومية من �حلكومة �لإ�سر�ئيلية، ومن كل حكومات �لعامل ل�سعوبها للحيلولة دون 

�إزدياد تف�سي �لفريو�س، ل ن�سمع ول نرى �أي �إجر�ء�ت �جلدية جتيب على ت�ساوؤلتنا، ماذ� لو تف�سى �ملر�س يف �ل�سجون؟

مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق �ملدنية "حريات"

ر�سالة عاجلة من الأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي

لينا �أبو بكر 
�سحفية و�ساعرة 

فل�سطينية – حمررة �أ�سر�نا 
�للكرتونية – لندن 

دائما  يحتاج  عظيم  اإجناز  كل   
ليتحول   ، بذرة  بحجم  بداية  اإىل 
هكذا   ، جنة  رمبا  اأو  حقل  اإىل 
الأ�رسى  ملف  م�رسوع  بداأ 
ال�سحافة  يف  الفل�سطينيني 
خا�ض  ملحق  مع   ، اجلزائرية 
الفل�سطيني  الأ�سري  �سوت  يحمل 
ال�سعب  جريدة  �سفحات  �سمن   ،
لواء  حامل  مع   ،  2011 عام  منذ 
العام  املدير  والتنفيذ  الفكرة 
عز   " الكبري  الإعالمي  لل�سحيفة 

كان  الذي   ،  " بوكردو�ض  الدين 
اأبطال  ب�سوؤون  تعنى  يحلم مبجلة 
مبلورا   ، وعائالتهم  فل�سطني 
�رسارة النطالق اإىل �سعلة يتخلل 
�سعاعها العنقودي جميع ال�سحف 
اجلزائرية ، من بعد . لي�ض غريبا 
يف  ت�سيء  التي   ، اجلزائر  على 
ون�سِف  مليوٍن  اأقماُر   ، �سماواتها 
مليون جنة ، اأن حت�ض بقلب اأبطال 
تر�سد  و   ، واأوجاعهم  فل�سطني 
رحلة �سمودهم يف اأر�ض الظالم ، 
التي يحر�سها لقطاء بني �سهيون 
ووطني  �سحايف  حراك  �سمن   ،
 ، الأوىل  ال�رسارة  تلقف   ، عام 
ال�سحف  فتيل  بزيتها  ليوقد 
موحد  ح�سد  يف   ، اجلزائرية 

و�سامل ، يتقاطع بنهجه ال�سحايف 
 ، للحقيقة  البطولية  القيم  مع 
و    ، الرفيع  الإعالمي  الوعي  و 
 ... ال�رسيف  الن�سايل  ال�سمري 
عريق  �سحايف  م�سوار  بداأ  هكذا 
طريقه  ي�سق   " بوكردو�ض   " مثل 
اإىل ال�سماء ، وهو مدرك اأن اأق�رس 
الطرق اإىل فل�سطني اجلنة ،  تبداأ 
من اجلزائر ، بهمة مهنية عالية ، 
ونبيلة ، وبعزم وطني نزيه ، و وازع 
اإن�ساين حي ، ل يغفل عن الق�سايا 
العادلة ، يف زمن اخلذلن الذي ل 
يقهره �سوى من ل يتواطوؤون معه 
، ول ينهزمون اإليه ! اليوم و�سلني 
خرب رحيل هذا الرجل املنار ، عرب 
الأ�ستاذ خالد عز الدين ، م�سوؤول 

الفل�سطينيني  الأ�رسى  ملف 
مع  اأرفق  الذي   ، اجلزائر  يف 
م�سرية  حول  وثاقية  زوادة  اخلرب 
لكي  ل   ، رحل   الذي  الإعالمي 
يغيب ، اإمنا ليقهر الغياب ، فهذه 
هي اأقدار الكنوز : اإما الآفاق واإما 
الأعماق ، والرجال القامات التي 
 ، وي�سمحل  اأمامها  الزمن  ي�سغر 
ال�سماوات  لها  تت�سع   ، بها  لي�سيق 
ننعى  فهل   ، وطنها  اأح�سان  و   ،
الراحلني ، اأم نزفهم اإىل خالقهم ، 
ت�سري يف اأثرهم اأعمالهم ، و ت�سهد 
 ، اأقالمهم  و   ، كلماتهم  عليهم 
وكتب ح�سناتهم ؟ اأن يوؤمن الراحل 
وقيمتها   ، بالكلمة   " بوكردو�ض   "
والن�سالية  والتوثيقية  الأخالقية 

 ، مرا�ض  �ساحب  �سحفي  وهو   ،
الروح  يعادل  الكلمة  ثمن  اأن  يعلم 
فهذا   – روح  اإل  الكلمة  وما   -
جذوة  على  قلمه  و�سع  اأنه  يعني 
احلكاية ، واأطلق نافورة اجلمرات 
يف   ، الإغالق  حمكمة  فوهة  من 
ف�ساء عوملي يتخذ من ال�سحافة 
 ، للتك�سب  اأو   ، للدعاية  م�رسوعا 
لالإيتيكيت  اأو   ، الذمم  ل�رساء  اأو 
، فراهن على اجلزائر  الإعالمي 
الرند  بحجر   ، فل�سطني  وعلى   ،
هذا   . احلرية  الكلمة   : الأخري 
رجال   ، الرجال  بهوؤلء   ، عهدنا 
اجلزائر ، الذين مل يكلوا ومل ميلوا 
من م�ساندة فل�سطني واأحرارها ، 
فالأبطال هم فقط من ينا�رسون 

الأبطال ، ول يعيبون على الرجال 
ُِّف الرجال ، فالفر�سان ل  ما يُ�رسرَ
ت�سريهم  ول   ، الأثمان  ت�رسهم 
عزائمهم  تثبط  ول   ، امل�سقات 
الأزمة الك�سولة ، ول تهز اإرادتهم 
الطوابري اخللفية يف معركة احلرية 
، التي ل قيامة لها �سوى القيامة ، 
! ام�ض  الكلمة  القيامة �سوى  وما 
الدين  عز  يا  ال�سماء  اإىل طريقك 
ملك  ال�سماء  فلهذه   ، بوكردو�ض 
الغيب ، الذي عرفناه بلغته ، وهو 
ي�سطرون  وما  بالقلم  اأق�سم  الذي 
يتغمد  اأن  ن�ساأله   ، جالله  جل   ،
و   ، رحمته  بوا�سع  الكلمة  روحك 
اأن يجعل لك يف جنته �سكنا ...اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون . 

ال�سماء اإىل  طريقه  " ي�سق  "بوكردو�س 
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الهيئة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان تخاطب املقررين اخلوا�س للأمم املتحدة

املطالبة باحلماية ال�سحية لالأ�سرى يف �سجون االحتالل 
وحتمل دولة االحتالل امل�سوؤولية عن حياتهم

طالبت الهيئة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان "ديوان املظامل" املقررين اخلوا�س التابعني للأمم املتحدة التدخل حلماية حياة 
الأ�شرى الفل�شطينيني يف �شجون الحتلل، واإتخاذ الإجراءات اللزمة بالتحقيق يف مدى اتخاذ �شلطات الحتلل واإدارة 

ال�شجون الإ�شرائيلية للحتياطات والإجراءات الوقائية اللزمة ل�شمان �شلمتهم واحلفاظ على حياتهم، كونها تتهاون باتخاذ 
الإجراءات الوقائية، وافتقاد الأ�شرى لو�شائل التعقيم والتنظيف، بالرغم من اأنه يقع على عاتق دولة الحتلل حماية الأ�شرى 
والأ�شريات من اأي عار�س وتقدمي العلج الوقائي وال�شحي وتوفري جميع م�شتلزمات احلماية اللزمة لهم. وخاطبت الهيئة كٌل 

من ال�شيد مايكل لينك املقرر اخلا�س املعني بحالة حقوق الإن�شان يف الأر�س الفل�شطينية املحتلة، 

ق.�س

اخلا�ص  املقرر  بور�ص  داني�ص  وال�سيد 
املعني بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى 
البدنية  ال�سحة  من  ممكن  م�ستوى 
املقرر  بويد  ديفيد  وال�سيد  والعقلية، 
اخلا�ص املعني مب�ساألة التزامات حقوق 
اآمنة  ببيئة  بالتمتع  املتعلقة  الإن�سان 
والفريق  وم�ستدامة،  و�سحية  ونظيفة 
العامل املعني بالحتجاز التع�سفي، يف 
وقت ت�ساربت فيه الأنباء عن اإ�سابة 4 من 
الأ�رسى داخل �سجون الحتالل  اأبنائنا 
وتف�سي  امل�ستجد،  كورونا  بفايرو�ص 
الحتالل،  دولة  يف  الفريو�ص  واإنت�سار 
القلق  حالة  من  الأنباء  هذه  رافق  وما 
ال�سجون،  يف  الأ�رسى  لعائالت  ال�سديد 
كون �سلطات الحتالل مل تتخذ بعد اأية 
يعي�سون  الذين  الأ�رسى  حلماية  تدابري 
العامل  عن  واملعزولون  �سعبة  ظروفاً 
وتتزايد  بحياتهم.  وت�ستهني  اأ�ساًل، 
ا�ستمرار  مع  حياتهم  على  املخاوف 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
بحقهم وو�سط نق�ص يف مواد التنظيف 
تخ�سي�ص  وعدم  والتعقيم،  والتطهري 
غرف خا�سة للمر�سى منهم، ومع تاأكيد 
معتقلني فل�سطينيني من داخل ال�سجون 
تنفذ  مل  الإ�رسائيلية  ال�سلطات  ان 
فريو�ص  ملواجهة  عملية  خطوات  اأية 
خماطباتها  يف  الهيئة  وحملت  كورونا. 

الكاملة  امل�سوؤولية  الحتالل  �سلطات 
الأ�رسى  و�سالمة  و�سحة  حياة  عن 
اإىل  داعية  منهم،  املر�سى  وخا�سة 
دولة  على  لل�سغط  العاجل  التدخل 
الالزمة  التدابري  لتخاذ  الحتالل 
وتوفري كل م�ستلزمات احلماية لالأ�رسى 
الفل�سطينيني من تف�سي فريو�ص كورونا، 
حلمايتهم  الوقائية  الحتياطات  وزيادة 
انت�سار  به  يت�سع  الذي  الوقت  يف 
الفريو�ص، وال�سغط على دولة الحتالل 
وخا�سة  القانونية،  بالتزاماتها  للتقيد 
يف زمن انت�سار الأوبئة. وطالبت الهيئة 
ب�سكل  الأ�رسى  مع  التحقيق  بتوقف 
عليهم،  املحققني  دخول  وعدم  تام 
يف  الأطباء  و�سالمة  �سحة  من  والتاأكد 

الرقابة على  ال�سجون، وفر�ص  عيادات 
ينقلوا  اأن  املمكن  من  الذين  ال�سجانني 
للتوا�سل  نتيجة  لالأ�رسى  الفريو�ص 
بالإفراج  الهيئة  اليومي معهم. وتطالب 
عن الأ�رسى خا�سة املر�سى والأطفال 
�سجون  يف  ويقبع  منهم.  ال�سن  وكبار 
الحتالل اأكرث من 5000 معتقلة ومعتقل 
الإ�رسائيلية،  ال�سجون  داخل  فل�سطيني 
ومنهم  طفل،  و200  اأ�سرية،   43 منهم 
بدايات  حتى  اإداريا  معتقال   450 نحو 
مدار  على  انتهكت  وقد   .2020 العام 
واملواثيق  القوانني  املا�سية  ال�سنوات 
الدولية كافة، وبخا�سة اتفاقيتي جنيف 
بحماية  اخلا�سة  والرابعة  الثالثة، 
املدنيني وقت احلرب للعام 1949 والتي 

تن�ص على �رسورة توفري الرعاية الطبية 
اي  من  وعالجهم  لالأ�رسى  الفورية 
العيادات  وتوفري  منها  يعانون  اأمرا�ص 
لهم.  املنا�سبة  والظروف  ال�سحية 
�سيا�سة  الحتالل  �سلطات  تنتهج  كما 
وو�سل  الأ�رسى،  بحق  الطبي  الإهمال 
 700 من  اأكرث  اإىل  منهم  املر�سى  عدد 
اأ�سري يعانون من خمتلف الأمرا�ص التي 
الحتجاز  ظروف  لق�سوة  اأ�سبابها  تعود 
 10 بينهم  من  والتهوية،  التغذية  و�سوء 
يعانون من مر�ص ال�رسطان، واأكرث من 
مزمنة  اأمرا�ص  من  يعانون  منهم   200
ا�ستمرار  مع  خطرية،  مر�سية  وحالت 
والعتداء  املعاملة  ل�سوء  تعر�سهم 
عربات  يف  ونقلهم  وتكبيلهم  عليهم 
لأو�ساعهم  مراعاة  دون  "البو�سطة" 
وقٍت  يف  ت�سخي�سها  يتم  التي  ال�سحية، 
متاأخر، بعد اأن مت حرمانهم من العالج 
الفحو�سات  اإجراء  يف  واملماطلة 
الطبية، وتاأخري نقلهم اإىل امل�ست�سفيات 
ال�سيا�سة  لهذه  ونتيجة  طويله.  لفرتات 
على  القدرة  الأ�رسى  ع�رسات  َفَقَد 
احلركة، واأُ�سيب املئات منهم باأمرا�ص 
خمتلفة، وا�ست�سهد يف �سجون الحتالل 
 2019 العام  و�سهد  الأ�رسى،  ع�رسات 
ل�سيا�سة  كنتيجة  اأ�رسى   5 ا�ست�سهاد 
الرعاية  من  واحلرمان  الطبي  الإهمال 
قا�سية  ظروف  يف  والحتجاز  ال�سحية 

ول اإن�سانية.

غازى فخرى مرار
ول  الكورونا  مر�ص  ين�سينا  لن  اأمد/ 
فى  الإبطال  ال�رسى  اإخوتنا  غريه 
�سجون الحتالل . و�سعبنا فى الوطن 
تدرك حجم  العربية  وامتنا  وال�ستات 
الأبطال  هوؤلء  يعي�سها  التى  املعاناة 
ع�رسات  اأحكامهم  جتاوزت  الذين 
فيهدد  الوباء  هذا  ويحل   . ال�سنني 
اأبناء  العامل ومنهم  ال�سعوب فى  حياة 
�سعبنا الفل�سطينى كما يهدد املحتلني 
ال48  عرب  ولأهلنا  فل�سطني  لوطننا 
وكما يلوح نتنياهو بان مليون �سهيونى 
هذا  ويهدد  الوباء  بهذا  مهددون 
�سجونهم  فى  البوا�سل  اأ�رسانا  الوباء 
غريها  من  اأكرث  واملعر�سة  املكتظة 
لهذا الوباء . فماذا علينا ان نقوم به 
جتاه هوؤلء الأبطال الذين عانوا وما 
وانتهاكات  اأمرا�ص  من  يعانون  زالوا 
حلقوقهم ويتعر�سون للمر�ص واملوت 

كل يوم .

ان  املنا�سب  الوقت  انه   -: اأول 
وال�ستات  الوطن  تت�سافر جهودنا فى 
وموؤ�س�سات املجتمع املدنى وخا�سة 
نقابة املحامني الفل�سطينيني بالتعاون 
مع احتاد املحامني العرب والنقابات 
احلقوقية العربية وتتوجه اىل املحافل 
الدولية هيئة الأمم املتحدة وجمل�ص 
الدولية  اجلنايات  وحمكمة  الأمن 
الدول  ومعنا  الإن�سان  حقوق  وجلنة 
النحياز  عدم  دول  مثل  ال�سديقة 
والحتاد  ال�سني   +  77 وجمموعة 
هوؤلء مب�ساندة  كل  نطالب  الفريقى 
اأ�رسانا  حترير  مع  والوقوف  �سعبنا 
ال�سهيونى  الكيان  ونحمل  ومعتقلينا 
م�سوؤولية انتقال هذا الوباء اليهم فى 
�سجونهم املكتظة وهم مهددون بهذا 

الوباء الذى يهدد الب�رسية جمعاء .

الفل�سطينية  احلكومة  تتوىل   -: ثانيا 
الدول  كافة  مع  امللف  هذا  متابعة 
وتكون  واأجنبية  عربية  ال�سديقة 
املرجعية  هى  العربية  اجلامعة 
من  والطلب  امللف  هذا  متابعة  فى 

الحتاد الوروبى تبنى هذا الأمر مع 
دوليه  عربية  فل�سطينية  �سعبية  حملة 
ومعتقلينا  اأ�رسانا  نحقق حترير  حتى 

.
احتاد  فى  فل�سطني  ان جلنة   -: ثالثا 
برعاية  م�سمولة  العرب  املحامني 
الأمني العام �ستوىل هذا امللف اأهمية 
الأمر  هذا  كان  ان  و�سبق  خا�سة 
اهتمامنا  حمط  ال�رسى  ومو�سوع 
الأمني  ال�سنوات املا�سية برعاية  فى 

العام لحتاد املحامني العرب .

بالإفراج  املطالبة  �ستكون   -: رابعا 
وميكن  واملعتقلني  ال�رسى  كافة  عن 
ان تكون البداية فى الإفراج عن كبار 
ال�سن واملر�سى وممن زادت ال�سنوات 
التى ق�سوها فى ال�سجون الإ�رسائيلية 
يتواىل  ثم   . �سنوات  ع�رس  عن  تزيد 
كذلك   . �رسيعا  ال�رسى  بقية  حترير 
اأ�سرياتنا  لتحرير  الأولوية  تعطى 
للكيان  امل�سوؤولية  ونحمل   . واأطفالنا 
اأ�رسانا  تعر�ص  حال  فى  ال�سهيونى 

ومعتقلينا اىل هذا الوباء .

خام�سا :- على الف�سائل الفل�سطينية 
ان  املدنى  املجتمع  وموؤ�س�سات 
الفعاليات  كافة  ت�سم  جلنة  ت�سكل 
من  نتمكن  حتى  الأمر  هذا  تتابع 
الفرتة  هذه  وفى  الهدف  هذا  حتقيق 
توفر  ان  الفل�سطينية  احلكومة  على 
ال�رسى  لإخوتنا  العالج  اأنواع  كل 
واملعتقلني حتى لي�سيبهم هذا الوباء 
الذى ينت�رس ب�رسعة كبريه ونالحظ ان 
العدو ال�سهيونى ل يعبا ب�سحة اإخوتنا 

ال�رسى واملعتقلني .
هذا  ان  يعترب  الفل�سطينى  �سعبنا  ان 

الأمر من اأولويات عملنا الن�ساىل .
حتية ل�رسانا البوا�سل حتية ملعتقلينا 
. انتم فى قلوبنا وعقولنا فقد اأعطيتم 
اأعماركم  �سنوات  اغلي  الوطن  لهذا 
العربية  امتنا  ول  �سعبنا  يبخل  ولن 
لتعودوا اىل  باى جهد يحقق حترركم 

اأح�سان الأهل والوطن
حفظكم اهلل واحلرية لكم باإذن اهلل.

االأ�سرى واملعتقلون فى 
�سجون االحتالل

االأ�سرى الفل�سطينيني يف ظل الكورونا
الكاتب: اليا�س �شباغ

املبادرات  تكرث  ناحية  من 
�سح  اإن  الفي�سبوكية  واملنا�سدات 
بالعمل  وبحق،  املطالبة  التعبري، 
الأ�رسى  حياة  اإنقاذ  اأجل  من 
�رساحهم  واإطالق  الفل�سطينيني 
اأزمة  ظل  يف  الحتالل  �سجون  من 
يعرف  ل  والتي  العاملية  الكورونا 

اأحد متى وكيف �ستنتهي. 
و�سمعنا  راأينا  اأخرى  ناحية  من 
مطالبات ر�سمية فل�سطينية وا�سحة، 
الأخ  الفل�سطيني  الرئي�ص  من 
دولة  من  مازن،  اأبو  عبا�ص،  حممود 
ا�ستية  د. حممد  الأخ  الوزراء  رئي�ص 
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ص  ومن 
واملحررين الأخ اللواء قدري ابو بكر 
الوقت  ويف  الأ�رسى،  �رساح  باإطالق 
ذاته تت�سمن هذه املطالبات الر�سمية 
حتميل ا�رسائيل كامل امل�سوؤولية عن 
الأزمة  هذه  ظل  يف  الأ�رسى  حياة 
كافة  بتقدمي  ومطالبتها  العاملية 
والعالج  واحلماية  الوقاية  اإمكانيات 

لالأ�رسى الفل�سطينيني .
والكاملة  العميقة  قناعتي  رغم 
مطالبات  هي  املطالبات  هذه  اأن 
ال�سعور  عن  وتعرب  وحقيقية  �سادقة 
العايل بامل�سوؤولية جتاه هذه الق�سية 
والإن�سانية  وال�سيا�سية  الوطنية 
اإل  الأ�رسى،  اإل وهي ق�سية  بامتياز 
لكي  يكفي  ل  هذا  اأن  اعتقد  اأنني 
املطالب،  لهذه  ا�رسائيل  ت�ستجيب 
لأن هذه املطالب تفتقد ملقرتحات 
" ت�سهل" على  واآليات تنفيذ  حمددة 
حكومة ا�رسائيل اتخاذ قرار يحظى 
واإعالمي  وقانوين  �سيا�سي  بغطاء 
خا�سة  اإ�رسائيل،  يف  وجمتمعي 
�سجناء  �رساح  اإطالق  ق�سية  اأن 
الكورونا  اأزمة  ظل  يف  اإ�رسائيل  يف 
بع�ص  وهناك  بجدية  تناق�ص 

املقالت الالفته يف هذا ال�ساأن.
بتحميل  نكتفي  ل  ان  علينا  لذلك 
�سلطات الحتالل امل�سوؤولية الكاملة 
عن حياة الأ�رسى واملطالبة باإطالق 
نريدهم  بالفعل  ،ولأننا  �رساحهم 
اأحياء ويف اأح�سان عائالتهم، اأتوا�سع 

بتقدمي بع�ص املقرتحات للتقدم يف 
هذا املو�سوع اىل الأمام:

الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�ستطيع   .1
هيئة  ومب�ساعدة  ر�سمي  وب�سكل 
ونادي  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون 
الأ�رسى  وموؤ�س�سات  الأ�سري 
املختلفة، تقدمي قائمة ت�سمل اأ�سماء 
اأ�رسى بالفعل مر�سى ويف مقدمتهم 
�سجن  عيادة  يف  القابعني  الأ�رسى 
الرملة ول يكفي اأن نردد �سباح م�ساء 
اأ�سري  مائة   ............... هناك  ان 
مري�ص، دون اأن يكون لدينا اح�سائية 
املجال،  هذا  يف  وحقيقية  وا�سحة 
ول  يكفي  ل  الف�سيح  بالعربي  فهذا 

يخدم الهدف املن�سود.
الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�ستطيع   .2
اأ�سماء  ت�سمل  وا�سحة  قائمة  تقدمي 
الذين  الأ�رسى  واأ�سماء  الأ�سريات 

جتاوزت اأعمارهم �سن ال 60.
الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�ستطيع   .3
الأ�رسى  �رساح  باإطالق  املطالبة 
الذين ق�سوا ثلثي مدة احلكم وقائمة 
لدى  تقنيا  متوفرة  هوؤلء  با�سماء 

الهيئات التي ذكرتها �سابقا.
الفل�سطينية،  ال�سلطة  ت�ستطيع   .4
مع  الت�سال  قنوات  اأن  خا�سة 
حكومة ا�رسائيل ما زالت قائمة، اأن 
املقرتحات  هذه  بتقدمي  تكتفي  ل 
بل  فح�سب،  املعروفة  القنوات  عرب 
تقدمي مقرتحات لآليات تنفيذ تالئم 
هذه املطالب، ول اأريد الآن الدخول 

يف التفا�سيل.
واإن  وهم  هذا  اإن  قائل  يقول  قد 
اإطالق  على  توافق  لن  ا�رسائيل 
ظل  يف  فل�سطينيني  اأ�رسى  �رساح 
اأزمة الكورونا، واإن ا�رسائيل متار�ص 
�سيا�سة الهمال الطبي بحق الأ�رسى 
وترتكهم ميوتون يف ال�سجون وحتتجز 
جثامينهم ومتار�ص كذا ..... وتفعل 
انه  اإل  �سحيح،  هذا  وكل   .... كذا 
يف  وعلينا  باإمكاننا  اأنه  باعتقادي 
والفريدة  العاملية  الكارثة  هذا  ظل 
تطالنا  اأن  ميكن  والتي  نوعها  من 
جميعا، من هم داخل ومن هم خارج 
ال�سجون، اأن نبذل اأق�سى جهد ممكن 

يف هذا ال�ساأن وقبل فوات الأوان.

واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  حتذر 
التي  الطبي  الإهمال  �سيا�سية  من 
�سجون  اإدارة  م�سلحة  متار�سها 
خا�سة  الأ�رسى،  بحق  الحتالل 
توؤكد  كورونا.  وباء  تف�سي  ظل  يف 
التي  الإهمال  �سيا�سة  اأن  الوزارة 
بحق  الحتالل  دولة  متار�سها 
متاما  تتناق�ص  الإبطال  الأ�رسى 
مع التزاماتها التي يفر�سها القانون 
ومبادئ  جنيف  واتفاقيات  الدويل 
حقوق الإن�سان على اإ�رسائيل، القوة 
انتهاكا  وت�سكل  بالحتالل،  القائمة 
ذات  الدولية  للمواثيق  �سارخا 
اجلرائم.  مل�ستوى  ترتقي  ال�سلة، 

حتمل الوزارة احلكومة الإ�رسائيلية 
عن  واملبا�رسة  الكاملة  امل�سوؤولية 
وتوا�سل  ال�رسى،  و�سحة  حياة 
يف  ال�سحية  لأو�ساعهم  متابعتها 
ظل تف�سي هذا الوباء مع الأطراف 
ال�سليب  خا�سة  املعنية،  الدولية 
بعثتنا  تقوم  حيث  الدويل،  الأحمر 
هذا  مبتابعة  با�ستمرار  جنيف  يف 
درجات  اعلى  لتوفري  الهام  امللف 
تطالب  لأ�رسانا.  ال�سحية  احلماية 
مبمار�سة  الدويل  املجتمع  الوزارة 
الحتالل  دولة  على  ال�سغوط  كافة 
لالإفراج الفوري عن الأ�رسى حماية 

حلياتهم و�سحتهم.

وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�شطينية

تطالب باالإفراج الفوري عن االأ�سرى 
وتوفري احلماية ال�سحية لهم  
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اأبدى عدد من الطلبة و املثقفني  
تقرمبيات  بقرية  القاطنني 
و  امتعا�ضهم    ، بتمرنا�ضت  
جراء  ال�ضديدين  تذمرهم 
�ضبكة  يف  احلا�ضل  التذبذب 
جعل  الذي  الأمر   ، النرتنت 
ال�ضكني   بالتجمع  ال�ضكان 
من  حالة  يعي�ضون  املذكور  

العزلة  و احلرمان  .
 ياأتي هذا رغم عديد ال�ضكاوي 
للجهات  هوؤلء  اأبرقها  التي 
بامل�ضكل  التكفل  بغية  املعنية 
الذين  الطالب  خا�ضة  القائم 
اجناز  يف  �ضعوبة  وجدوا 
كذا  و    ، العلمية  بحوثهم  
مع  التوا�ضل  من  حرمانهم 
التوا�ضل  �ضبكة  عرب  رفقائهم 

الجتماعي » الفي�ضبوك » .
و  ال�ضباب  اغلب  يعاين 
تقرمبيات  بقرية  املثقفني 
من   ، مترنا�ضت   ببلدية 
يف  احلا�ضل  التذبذب  مع�ضلة 
حرم  مما   ، النرتنت  �ضبكة 
اجناز   من  هوؤلء  من  عدد 
بحوثهم العلمية و التوا�ضل مع 
اأ�ضدقائهم عرب �ضبكة التوا�ضل 
 « الفي�ضبوك   « الجتماعي 

من  عدد  جعل  الذي  الأمر    ،
الطلبة و املثقفني  ي�ضتنجدون  
التي  الثالث  اجليل  بتقنية 
خففت ب�ضكل ب�ضيط  و مقبول 
من معاناتهم اليومية مع �ضبكة 

النت .
التي  ال�ضكاوي  عديد  رغم  و 
املعنية  جلهات  هوؤلء  اأبرقها 
للتكفل بان�ضغالهم الذي يعانون  
الأخرية  هذه  قيام  و   ، منه 
ذات  »الأم�ضا«  تقنية  باإدخال 
تقنية  كذا  و  العايل  التدفق 

اجليل الرابع اخلا�ضة باملناطق 
املع�ضلة  حللحلة  النائية 
معاناة  من  التقليل  و  القائمة 
 ، املجاورة  للمناطق  التنقل 
ل  املطروح  امل�ضكل  اأن  اإل  
يزال يراوح مكانه حلد ال�ضاعة 
بذلتها  التي  اجلهود  رغم   ،
لت�ضالت  العملياتية  ال�رشكة 
الأعطاب  لإ�ضالح  اجلزائر  
املع�ضلة  حدة  من  والتقليل 
النرتنت  اأن  و  خا�ضة  القائمة 
�رشوريات   بني  من  اأ�ضبحت 

احلياة  و متطلبات العمل التي 
ظل  يف  ذاك  تقت�ضي  اأ�ضحت 
اأحدثتها  التي  العلمية  الثورة 
طالب   عليه  و   . التكنولوجيا 
هوؤلء ال�ضكان و املثقفني بذات 
املنطقة من ال�ضلطات املعنية 
، التدخل العاجل و العمل على 
حلحلة املع�ضلة املتعفنة التي 
من  التقليل  بغية  اأمدها  طال 
معاناتهم التي يعي�ضونها و التي 
دفعت بهم اإىل التنقل للمناطق 
لق�ضاء  املجاورة  الأحياء  و 
ب�ضبكة  املرتبطة  م�ضاحلهم 
كلفتهم  التي  و   ، النرتنت 
اأثقلت  باهظة  م�ضاريف 
و   ، نغ�ضت حياتهم   و  كاهلهم 
هو جعلهم ينا�ضدون ال�ضلطات 
املعنية باإيجاد حلول م�ضتعجلة 
اأرقتهم  التي  القائمة  للم�ضكلة 
اأ�ضبح  النرتنت  اأن  و  خا�ضة 
مبختلف  للقيام  ملحة  �رشورة 
على  احل�ضول  و  الأعمال 
املعلومة ، ف�ضال عن التوا�ضل 
دول  خمتلف  من  رفقائهم  مع 
قرية  اأ�ضبح  الذي  و  العامل 

�ضغرية .
جناة ،ح 

 
ك�ضفت م�ضادر اأمنية، اأن م�ضالح 
مكافحة  يف  املتخ�ض�ضة  الأمن 
اجلرمية املنظمة والهجرة غري 
ال�رشعية على م�ضتوى املجموعة 
الوطني،  للدرك  الإقليمية 
كانت  الوطني،  الأمن  ومديرية 
من  العديد  موؤخرا  تلقت  قد 
ال�ضكاوي التي حتذر من خطورة 
للمهاجرين  الرهيب  النت�ضار 
عرب  ال�رشعيني،  غري  الأفارقة 
وليات مترنا�ضت ، اأدرار ، ب�ضار 
وايليزي ، وبدرجة اأقل الغواط 
�ضاهم  مما   ، وورقلة  ب�ضكرة   ،
معدلت  ارتفاع  يف  كبري  ب�ضكل 
املخدرات  وترويج  الإجرام 
حيث  املهلو�ضة  والأقرا�ص 
ت�ضري حما�رش الأمن واملحاكم، 
اأنه مت خالل ال�ضنوات املذكورة 
، تنفيذ ما يزيد عن 270 عملية 
من  مكن  مما  ناجحة،  امنية 
اإفريقي  رعية   5400 توقيف 
خمتلفة  جن�ضيات  يحملون 
وت�ضاد  والنيجر  مايل  لدول 
وكذا الكامريون والغابون، حيث 

�ضبط بحوزتهم 144 قنطار من 
املعالج،  و17852قر�ضا  الكيف 
 27 توقيف  مت  كما   ، مهلو�ضا 
اآخرين متورطني يف جرائم قتل 
والرت�ضد،  الإ�رشار  �ضبق  مع 
املحجوزات  م�ضادرة  ليتم 
اأمام  املوقوفني  وحتويل 
اأدانتهم  اجلهات الق�ضائية التي 
مع  النفاذ  موقوفة  �ضجنا  ب�ضنة 
تغرمي كل واحد منهم بـ 48 األف 

دينار   .

ويف �ضياق اآخر، طالب الع�رشات 
الواد،  قطع  اأحياء  �ضكان  من 
ال�رشقية  تهقارت  احلفرة، 
حليي  بالإ�ضافة  والغربية، 
ال�ضموع، وموفلوا من ال�ضلطات 
وايل  راأ�ضها  وعلى  الولئية، 
من    ، اجلياليل  دومي  الولية 
لنقل  العاجل  التدخل  اأجل 
حمت�ضد  اإىل  الأفارقة  الرعايا 
عن  بعيدا  يكون  بهم  خا�ص 
واأرجع  ال�ضكانية،  التجمعات 

ذلك،  يف  ال�ضبب  حمدثونا 
للت�رشفات العدوانية التي ت�ضدر 
حق  يف  الأفارقة  هوؤلء  عن 
بدورهم  الذين  الولية،  �ضكان 
منا�ضبة،  من  اأكرث  يف  توعدوا 
حالة  لهجة   يف  من  بالت�ضعيد 
املعنية  ال�ضلطات  رف�ضت 
حمت�ضد  لتخ�ضي�ص  التدخل 
الأفارقة  بالرعايا  خا�ص 
املعروفة  مترنا�ضت  مبدينة 

ببوابة اإفريقيا .

بدائرة  الأحياء  قاطني  ي�ضكو   
حا�ضي م�ضعود بولية ورقلة من 
التذبذب احلا�ضل يف توفري املياه 
ال�ضاحلة لل�رشب ، وتتزامن هذه 
البالد  تعي�ص  وقت  يف  املع�ضلة 
ملحاربة  ق�ضوى  ا�ضتنفار  حالة 

هذا الداء الفتاك 
. طالب �ضكان اأحياء بلدية حا�ضي 
عن  كلم   80 الواقعة  م�ضعود 
عا�ضمة الولية ورقلة ، امل�ضوؤول 
الأول على الهيئة التنفيذية اأبوبكر 
ال�ضديق بو�ضتة ب�رشورة التدخل 
اجلزائرية  م�ضالح  لدى  العاجل 
املوارد  و  الري  و مديرية  للمياه 
كارثة  وقوع  لتفادي  املائية 
وبائية قد ل حتمد عقباها جراء 
التذبذب احلا�ضل يف توفري املياه 
توفرت  وان  لل�رشب  ال�ضاحلة 
فعادة ما تختلط بالرتاب ، وهي 
�ضاهمت  التي  املزرية  الو�ضعية 
معاناة  ا�ضتمرار  يف  كبري  ب�ضكل 
اأنف�ضهم  وجدوا  الذين  ال�ضاكنة 

الأحياء  بني  التنقل  حتمية  اأمام 
قطرات  عن  للبحث  املجاورة 
من  للوقاية  التجند  عو�ص  املاء 
الكورونا  لوباء  املرعب  التف�ضي 
قطاع  اأن  ومعلوم   ، باجلزائر 
ورقلة  بولية  للمياه  اجلزائرية 
م�ضعود  حا�ضي  دائرة  و  عموما 
يعترب  اخل�ضو�ص  وجه  على 
باتت  التي  القطاعات  بني  من 
طرف  من  جاد  تدخل  ت�ضتدعي 
لتطهريه  بالولية  القرار  �ضناع 
بامل�ضوؤولني  و�ضفوه  ما  من 
جتاوزتهم  الذين  املتقاع�ضني 
غري  عجزهم  ظل  يف  الأحداث 
املربر يف تنفيذ تعليمات رئي�ص 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
لن�ضغالت  بال�ضتماع  القا�ضية 
املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
بها  التكفل  خلف  ال�ضعي  و 
بتطبيق مبداأ ح�ضب الأولويات و 

الإمكانات املتاحة .
اأحمد ،ب

 ت�شري اإح�شائيات غري ر�شمية ليومية »الو�شط«، اأن واليات اجلنوب الكبري ، قد �شجلت خالل 
ال�شنوات اخلم�شة االأخرية ، نزوح ما يزيد عن 65 األف رعية اإفريقي من جن�شيات خمتلفة، فارين 

من بلدانهم التي تعي�س حروبا طاحنة، كما ي�شكو غالبية النازحني من نق�س �شوء التغذية .

معظم متورطون يف جرائم االخالل بالنظام العام 

املع�شلة دفعتهم اإىل التنقل للمناطق املجاورة 

جناة ،ح 

65�ألف  �إفريقي مقيم باجلنوب  
بطريقة غري �شرعية

�لعزلة تفر�ض منطقها على منطقة تقرمبيات بتمرن��شت 

يف عز االأزمة ال�شحية التي متر بها البالد 

م�شتقبل املجاهدين  

تذبذب يف توفري مياه �ل�شرب 
بعا�شمة �لنفط

�ملهاجم  �خلطري حليم 
هد�وي حالل �مل�شاكل 

�أخبار �جلنوب

عبد  اخلطري  املهاجم  يقدم 
جيدة  م�ضتويات  هداوي  احلليم 
الكروي  املو�ضم  انطالقة  منذ 
احلايل اأين متكن من ت�ضجيل  حلد 
لعب  كاملة  كما  اأهداف  الآن  04 
03اأهداف  �ضناعة  يف  كبريا  دور 
الهدف  اأبرزها  من  لعل  حا�ضمة 
الأول للم�ضتقبل  يف مواجهة حتت 
اأ�ضبال حيلو  من  لق�رش مما مكن 

اإعادة التوازن  .
الأداء  املقدم  اإىل  وبالعودة 
عبد  املاي�ضرتو  طرف  من 
املواجهات  يف  هداوي  احلليم 
عب  لال ا ن   فا ة   خري لأ ا
م�ضتويات  املذكور  ب�ضمة  على 
يف  اأ�ضا�ضية  قطعة  جعلته  جيدة 
مهمة  اخل�رشة   وعن�رشا  كتيبة 
الكروي  التقني  خمططات  يف 
وان  خا�ضة  حيلو   خل�رش  ال�ضاب 
مبدينة  املرابطني  ق�رش  ابن 
من  الكرة  لعب  يجيد  �ضالح  عني 
ميتاز  كما  املدافعني  ظهر  خلف 
التمركز  الفائقة وح�ضن  بال�رشعة 
للعب  اإيجاده  عن  والتوغل  ف�ضال 
بكرة وبدون كرة  وهو ما اأثار على 
اأ�ضبح  الذي  للفريق  العام  الأداء 
داخل  ايجابية  نتائج  يف  يقدم 

وخارج القواعد   .
اأفراح  �ضانع  ويكون 
الريا�ضي  امل�ضتقبل 
باحلفاظ  للمجاهدين   مطالبا 
ح�ضه  م�ضتوياته  وا�ضرتجاع  على 
�ضمن  مكانته  التهديف بتثبيت 
على  والربهنة  الأ�ضا�ضية  القطع 
عنه  منذ  ك�ضف  الذي  اأدائه 
املو�ضم   الكروي  انطالق 
امليدان  متو�ضط  وقال   ، احلايل 
املجاهدين  مل�ضتقبل  الهجومي 
ما  كل  هداوي   اأنه  �ضيعمل 
التي  القوية  املواجهة  بو�ضعه  يف 

تاغرم  اأمام اأمل  الفريق  تنتظر 
من  ال�ضاد�ضة   ،  املرتبة  �ضاحب 
العزف  اجل   الت�ضجيل  وموا�ضلة 
النت�ضارات  لتحقيق  على  وتر 
اجلهوي   للق�ضم  ال�ضعود  حلم 
طالب  نف�ص  كما  الثاين   ، 
�رشورة  املتحدث  اىل 
النادي  خلف  اجلميع  التفاف 
له حتقيق  يت�ضنى  وت�ضجيعه  حتى 

الأهداف امل�ضطرة     .
اأن�ضارنا ملوك التنقالت  ومكانتهم 

�ضمن اجلهوي الثاين  
 واأكد عبد احلليم هداوي اأن دعم 
يف  حا�ضما  كان  النادي  اأن�ضار 
الفريق  ونحن  مقابالت  معظم 
نقدر ت�ضحيات الأن�ضار ووقوفهم 
ما  وهو  مرة  كل  يف  جانبنا  اىل 
ايجابية  نتائج  حتقيق  �ضاهم  يف 
امل�ضريية  املقابالت  جميع  يف 
ميكن  هدية  اأجمل  م�ضيفا  اأن 
الأوفياء  لأن�ضارنا  نقدمها  اأن 
اأو  البطولة  بلقب  التتويج  هي 
الثاين   ومتكني   ال�ضف  احتالل 
من  ت�ضجيل ح�ضوره �ضمن الق�ضم 
اجلهوي الثاين، كما طالب حمدثنا 
يف نف�ص الوقت اإىل �رشورة  ال�ضرب 
الن�ضاأة  حديث  لأنه  الفريق  على 
حتى  الوقت  من  ملزيد  وبحاجة 
الن�ضجام  حتقيق  له  يت�ضنى 
اإحدى   على  ال�رشاع  وموا�ضلة 
تاأ�ضريتي  ال�ضعود بت�ضيري البطولة 
الالعب  ووجه  مبقابلة  مقابلة 
املرتب�ضني  ر�ضالة   اإىل  ذاته 
فريقنا   « قائال  النادي  باجنازات 
وطموحنا  لن  نظيفة  كرة  يلعب 
كانت  مهما  احد  يقف يف طريقه 
حيك �ضدنا يف الكوالي�ص انطالقا 
العقوبات اخليالية املفرو�ضة على 

النادي  .
اأحمد ،ب 
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�إيجابي يف  لفح�ص  وود  وخ�ضع 
15 مار�ص �ملا�ضي، لكنه تعافى 
�لإ�ضابة بح�ضب م�ضادر مل  من 
وقناة  �أتلتيك«  »ذ�  ي�ضمها موقع 
»�إي �إ�ص بي �إن«، بينما قال وكيل 
ل�ضحيفة  بن�ضاك،  �آدم  �لالعب، 
وود  �أن  بر�ص«  فري  »ديرتويت 

»ي�ضعر بال�ضفاء �لتام«.
عاما   24 �لبالغ  وود  وكان 

نادي  �ألو�ن خام�ص  ويد�فع عن 
م�ضريته  يف  مو��ضم  �أربعة  يف 
يف  لعب  ثالث  �لحرت�فية، 
للمحرتفني  �لأمريكي  �لدوري 
�إيجابي لفريو�ص  خ�ضع لفح�ص 
يوتا  لعبي  بعد  »كوفيد-19« 
غوبريت  رودي  �لفرن�ضي  جاز 

وميت�ضل دونوفان.
�ل�ضحي  �حلجر  وود  ودخل 
�ملا�ضي،  مار�ص   11 منذ 
�جلهاز  قبل  من  للعالج  وخ�ضع 

بي�ضتونز  لنادي ديرتويت  �لطبي 
�ل�ضفاء  عن  �لإعالن  ويتطلب 
�لتام �خل�ضوع لفح�ضني �ضلبيني 
على  �ضاعة   24 بينهما  تف�ضل 
�إ�ضابة  ر�ضميا عن  و�أعلن  �لأقل 
بعد  »كوفيد-19«  بفريو�ص  وود 
�أ�ضبوع من مبار�ة فريقه مع يوتا 
�أعلن  �لتي  �ملبار�ة  وهي  جاز، 
�إ�ضابة  حالة  �أول  عن  بعدها 
وكانت  �لدوري  يف  بالفريو�ص 

للفرن�ضي غوبري.

بات مهاجم ديرتويت بي�شتونز كري�شتيان وود اأول النجوم املعروفني 
يف دوري كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفني يتم الإعالن اخلمي�س عن 

تعافيه من الإ�شابة بفريو�س كورونا.

الدوري الأمريكي للمحرتفني

تعايفاأوللعبمنالإ�صابةبكورونا

�لعامل  بطولة  �إد�رة  �أعلنت 
�ليوم  �لنارية  للدر�جات 
�خلمي�ص تاأجيل مرحلة جائزة 
�إ�ضبانيا �لكربى، ب�ضبب تف�ضي 
�مل�ضتجد.   كورونا  فريو�ص 
�لعامل  بطولة  �إد�رة  وقالت 
يف بيان م�ضرتك مع �لحتاد 
�لنارية  للدر�جات  �لدويل 
»�أجربنا  �لفرق:  و�حتاد 

على  كورونا  فريو�ص  تف�ضي 
ميكن  ل  �ل�ضباق.  تاأجيل 
جلائزة  جديد  تاريخ  حتديد 
حاليا«.  �لكربى  �إ�ضبانيا 
�إقامة  �ملنتظر  من  وكان 
�لو�قعة  �حللبة  على  �ل�ضباق 
بجنوب  خريي�ص  مدينة  يف 
من  �لثالث  يف  �إ�ضبانيا  غرب 
�ضباقات  يليه  �ملقبل،  مايو 

 17 يف  و�إيطاليا  فرن�ضا  يف 
و31 مايو على �لتو�يل، وهذه 
�إلغائها يف  يتم  خام�ص جولة 
�ملقرر  ومن  �لعامل.  بطولة 
وهي  �إ�ضبانيا،  ت�ضت�ضيف  �أن 
حيث  من  دولة  �أعلى  ثاين 
كورونا  ب�ضبب  �لوفيات  عدد 
بعد �إيطاليا، �أربع جولت يف 

بطولة �لعامل.

رواتبتخفي�ضيقرربر�صلونة
لعبيهمبنفيهممي�صي

قال نادي بر�ضلونة �لإ�ضباين 
يتخذ  �إنه  �لقدم  لكرة 
رو�تب  لتخفي�ص  خطو�ت 
لتقلي�ص  و�لعاملني  لعبيه 
�لذي  �لقت�ضادي  �ل�رضر 
�نت�ضار فريو�ص  ت�ضبب فيه 

كورونا.
�لنادي  م�ضوؤولو  وقرر 
�لفيديو  عرب  �جتماع  بعد 
كل  رو�تب  تخفي�ص 

يف  �ملحرتفني  �لالعبني 
بر�ضلونة ومن بينهم ليونيل 
يف  لعب  �أف�ضل  مي�ضي، 
و�جلهاز  مر�ت،   6 �لعامل 
�لتدريبي خالل فرتة توقف 

�لدوري.
وقال بر�ضلونة يف بيان: »يف 
�ملعتمدة  �لإجر�ء�ت  ظل 
�أن  �إىل  �لإ�ضارة  جتدر 
باحلاجة  مدفوع  �لنادي 
�للتز�مات  مع  �لتاأقلم  �إىل 
ملوظفي  �لتعاقدية 
�لظروف  هذه  يف  �لنادي 

�لتي  و�ملوؤقتة  �جلديدة 
»تق�ضري  بها«وتابع:  منر 
ب�ضبب  �ليومي  �لعمل  مدة 
�لظروف �حلالية و�إجر�ء�ت 
ونتيجة  �ملعتمدة  �حلماية 
ن�ضبي  تخفي�ص  لذلك 
�ملن�ضو�ص  للرو�تب 
قال  �لعقود«كما  يف  عليها 
�لنادي  جعل  �إنه  بر�ضلونة 
ت�رضف  حتت  ومن�ضاآته 
يف  �ل�ضحة  م�ضوؤويل 
وفر�ضت  كتالونيا  حكومة 
�ل�ضحي  �حلجر  �إ�ضبانيا 

�ل�ضماح  يوم 14 مار�ص مع 
منازلهم  برتك  للمو�طنني 
�ملهمة  بالأعمال  للقيام 
فقط، ومن �ملتوقع متديد 
�نتهاء  بعد  �لفرتة  هذه 
كانت  و�لتي  �لأوىل  �ملهلة 

ملدة 15 يوما.
ثاين  �إ�ضبانيا  و�ضهدت 
يف  للوباء  �نت�ضار  �أ�ضو�أ 
�أوروبا بعد �إيطاليا وجتاوز 
�آلف  �أربعة  �لوفيات  عدد 
�إىل  بالإ�ضافة  �ضخ�ص 

�إ�ضابة �أكرث من 56 �ألفا.

 الحتاد الإجنليزي لكرة القدم 

اإلغاءبع�ضامل�صابقاتب�صببكورونا
لكرة  �لإجنليزي  �لحتاد  قرر 
م�ضابقات  كافة  �إلغاء   ، �لقدم 
�إىل  �لثالثة  من  �لدرجات 
م�ضابقات  وكذلك  �ل�ضاد�ضة، 
تف�ضي  ب�ضبب  �ل�ضيد�ت، 

فريو�ص كورونا �مل�ضتجد.
عرب  بيان  يف  �لحتاد  وقال 
عملنا  »لقد  �لر�ضمي:  موقعه 
م�ضابقات  مع  متعاون  ب�ضكل 
�ملحلية  و�لدوريات  �ل�ضيد�ت 
كورونا  فريو�ص  تف�ضي  منذ 

ختام  كيفية  حول  �مل�ضتجد، 
�ملو�ضم �حلايل باأن�ضب طريقة 
�لظروف  هذه  ويف  ممكنة، 
�ل�ضعبة لكرة �لقدم �لإجنليزية، 
كافة  مع  �لت�ضاور  وبعد 
�لرئي�ضة،  �ملعنية  �لأطر�ف 
�لأول  �ضاغلنا  �أن  �إىل  وبالنظر 
�لأندية  ورفاهية  �ضالمة  هو 
و�لالعبني و�حلكام و�جلماهري، 
ومع �لأخذ يف �لعتبار �لتاأثري 
�لفرتة  هذه  خالل  �ملايل 

مر�عاة  ومع  �ل�ضبابية، 
حتديد  كيفية  حول  �لعد�لة 
للمو�ضم  �لريا�ضية  �لنتائج 
�لبطولت،  �ضالمة  ومر�عاة 
�حتاد  تو�ضل  لذلك،  ونتيجة 
و�ضطب  تعليق  �إىل  �لقدم  كرة 
من  �ملحلية  �لبطولت  نتائج 
يف  لل�ضاد�ضة  �لثالثة  �لدرجات 
يعني  ما   2020-2019 مو�ضم 
�أو  بلقب  تتويج  وجود  عدم 

هبوط لالأندية«.

�لحتاد  بكاأ�ص  يتعلق  وفيما 
�حلايل،  للمو�ضم  �لإجنليزي 
�لكاأ�ص  بطولة  وكذلك 
�إنه  �لحتاد  قال  لل�ضيد�ت 
�إىل  �ضعيه  يف  خيار�ته  ير�جع 
كان  كلما  �مل�ضابقة  ��ضتكمال 

ذلك �آمنا ومنا�ضبا.
�أي جديد  ومل يك�ضف �لحتاد 
�لدوري  ��ضتئناف  بخ�ضو�ص 
�ملمتاز »�لربميريليغ« �ملتوقف 

حتى نهاية �ل�ضهر �ملقبل.

صباق�بتاأجيليت�صببكورونا
اإ�صبانياللدراجاتالنارية

يتربعانوغوارديولمي�صي
ملكافحةكورونايفكتالونيا

جو�ضيب  �لإ�ضباين  تربع 
مان�ض�ضرت  مدرب  غو�رديول، 
�ضيتي بطل �لدوري �لإجنليزي، 
خطوة  يف  يورو،  مليون  مببلغ 
مماثلة ملا قام به �لأرجنتيني، 
ليونيل مي�ضي، قائد بر�ضلونة، 

ملكافحة فريو�ص كورونا.
�لطبية  �لكلية  و�أو�ضحت 
�أن  بر�ضلونة  جامعة  يف 
مبليون  تربع  غو�رديول 
طبية  معد�ت  »ل�رض�ء  يورو 
�لطبية  �ملر�كز  �إليها  تفتقد 
ر�أ�ص  كتالونيا)م�ضقط  يف 
�أن  �إىل  و�أ�ضارت  �ملدرب(« 
�ملبلغ �ضيتم ��ضتخد�مه �أي�ضا 
لتوفري �أجهزة تنف�ص ملعاجلة 
»كوفيد-19«،  بـ  �مل�ضابني 

وو�ضائل حماية مثل �ملالب�ص 
�لطبية  و�لأقنعة  �خلا�ضة 
�ملجال  يف  للعاملني  �لو�قية 

�ل�ضحي.
م�ضت�ضفى  ك�ضف  جهته،  من 
�لعيادة �لطبية يف بر�ضلونة �أنه 
ليونيل  من  ماليا  تربعا  تلقى 
مكافحة  جهود  لدعم  مي�ضي 
�لوباء. وكتب �مل�ضت�ضفى عرب 
»�ضكر�  »تويرت«،  على  ح�ضابه 
و�لتز�مك«،  دعمك  على  ليو، 
يف حني مل يحدد �مل�ضت�ضفى 

قيمة �لتربع.
�إعالم  و�ضائل  و�أ�ضارت 
حملية، منها �ضحيفة »موندو 
�ملبلغ  �أن  �إىل  ديبورتيفو«، 
لدعم  �أي�ضا،  يورو  مليون  هو 

جهود مكافحة فريو�ص كورونا 
كتالونيا  �إقليم  يف  �مل�ضتجد 
�لدول  �أكرث  من  �إ�ضبانيا  وتعد 
ت�رضر� بوباء كورونا »كوفيد-
يف  و�أعلنت  �لعامل،  يف   »19
�رتفاع  �لثالثاء  �ضابق  وقت 
�إىل نحو  ب�ضببه  �لوفيات  عدد 
2700، و�لإ�ضابات �إىل نحو 40 

�ألف �إ�ضابة.
الربازيل

ملعب»ماراكانا«ال�صهرييتحولاإىلم�صت�صفى
ريو  �ضلطات  قالت 
جممع  �إن  جانريو  دي 
يف  �لريا�ضي  »مار�كانا« 
�أ�ضهر  �لذي ي�ضم  �لرب�زيل 
�لعامل  يف  قدم  كرة  ملعب 
م�ضت�ضفى  �إىل  �ضيتحول 
يف  للم�ضاعدة  موؤقت 
كورونا  فريو�ص  مكافحة 

ومع �رتفاع عدد �لإ�ضابات 
بلغ  و�لتي  �لرب�زيل  يف 
 2900 من  �أكرث  عددها 
بحلول يوم �خلمي�ص، ووفاة 
بالفريو�ص،  �ضخ�ضا   77
�ل�ضلطات  ��ضتعانت 
وحولتها  ريا�ضية  مبن�ضاآت 

�إىل م�ضت�ضفيات موؤقتة. 

�لرب�زيلي  �لحتاد  وقرر 
لكرة �لقدم �إيقاف �ملو�ضم 
تف�ضي  ب�ضبب  �ملحلي 
و��ضت�ضاف  �لفريو�ص 
نهائي  »مار�كانا«  ملعب 
وحفلي   2014 �لعامل  كاأ�ص 
�فتتاح وختام �أوملبياد ريو 

.2016

القدمكرةلعبيعقودم�صرييحدد»الفيفا«
د�خلية  وثيقة  �أو�ضحت 
لكرة  �لدويل  �لحتاد  يف 
تقدميها  مت  »�لفيفا«  �لقدم 
خا�ضة  عمل  جمموعة  �إىل 
فريو�ص  �أزمة  مع  بالتعامل 
عقود  م�ضري  كورونا، 
�ملقبلة  �لفرتة  يف  �لالعبني 
�لعقود  باأن  و�أو�ضى »�لفيفا« 
و�ملدربني  لالعبني  �حلالية 
نهاية  حتى  متديدها  يجب 

�ملو��ضم �ملحلية �ملوؤجلة.
وح�ضب �لوثيقة، مت �لتو�ضية 
مو�عيد  بتغيري  بال�ضماح 

وفقا  �لنتقال  فرت�ت 
�جلديد  �ملو�ضم  لتو�ريخ 
و�لالعبني  �لأندية  وحثت 

�أجل  من  �لتعاون  على 
�لأجور  لدفع  حلول  �إيجاد 
يذكر  �لتوقف  فرت�ت  خالل 

�لقدم  كرة  مناف�ضات  �أن 
يف  توقفت  �لعامل  حول 
�ضبه  ب�ضكل  �لأخرية  �لأيام 
فريو�ص  تف�ضي  جر�ء  كامل 
دفع  مما  �مل�ضتجد،  كورونا 
�أندية عدة للمناد�ة ب�رضورة 
م�ضاهمة �لالعبني يف �لأزمة 
تخفي�ص  عرب  �لر�هنة 
فريو�ص  وت�ضبب  �لرو�تب 
مناف�ضات  تاأجيل  يف  كورونا 
كاأ�ص  �أبرزها  كربى  كروية 
�لأمم �لأوروبية »يورو 2020« 

وكوبا �أمريكا.
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 ح�شن العا�شي /باحث وكاتب 
فل�شطيني مقيم يف الدامنرك

 
احلقيقة  بني  العالقة  اأن  من  بالرغم 
تبادلية،  والإعالم هي عالقة جدلية 
اإذ يف الوقت الذي ت�سهم فيه احلقائق 
يف �سناعة اإعالم بارز وناجح وموؤثر، 
يك�سف  اأن  بدوره  الإعالم ميكن  فاإن 
وين�رشها  ويعززها  ويثبتها  احلقائق 
اأو  مكانها،  من  ينقلها  اأو  يغريها،  اأو 
يوظفها يف �سياقات غري حقيقية. اإن 
على  الكبرية  املقدرة  تلك  لالإعالم 
م�سلحة  يف  لت�سب  احلقائق  تدوير 
اأو دولة ما، من خالل التالعب  جهة 
املثقفة  العقول  تلك  حتى  بالعقول. 
والنخبوية ل تنجو من التاأثري العميق 
على  املوجه  الإعالم  يحدثه  الذي 
وقناعات  ومواقف  واأفكار  خيارات 

النا�س.
اإن من يتوقع احل�سول على احلقيقة 
من خالل و�سائل الإعالم فاإنه ل �سك 
واهم، ذلك اأن هدف و�سائل الإعالم 

اإنتاج  هو  املتعددة 
فكرية  منظومات 
�سياغة  على  تقوم 
ومفاهيم  اأفكار 
املتلقني،  واذواق 
ر�سائل  خالل  من 
و�سور  اإعالمية 
وم�سطلحات  ورموز 
تتكرر حتى تتحول اإىل 
وم�سلمات  بديهيات 
كي  املتلقي،  ذهن  يف 

متطلباته  على  ت�سيطر 
من جانب، وتوظفها وت�ستثمرها من 
جانب اآخر. وميكن لالإعالم اأي�ساً اأن 
يكون �سانعاً لنماذج ب�رشية ذات نفوذ 
النا�س  على  بالتاأثري  تقوم  جمتمعي، 
او  لطرف  �سيا�سية  م�سالح  خلدمة 
بهذا  تقوم  الإعالم  وو�سائل  غريه. 
الدور بخبث �سديد من خالل اإظهار 
ب�سورة  �سغرية  وتفا�سيل  جزئيات 
ذات  يف  وب�سيطة  واختزالية  مكثفة 
وعي  اإىل  ت�سللها  ي�سهل  كي  الوقت، 
املتلقي، ومن ثم ت�سبح �سيئاً م�سلماً 
به موجود يف العقل الب�رشي، ي�سعب 

تفكيكه.

النا�س متيل ملتابعة الأخبار 
الكاذبة

يف درا�سة اأخرى اأجراها الربوفي�سور 
بريكباك«  »اأندريا�س  الدمناركي 
اأ�ستاذ   Andreas Birkbak
»اآلبورغ«  جامعة  يف  الفل�سفة 
عام  يف   Aalborg Universitet

2018
من اأهم النتائج التي ذكرتها الدرا�سة 
لديهم  لأن  نظراً  النا�س  معظم  اأن 
فاإنهم  ما،  ق�سية  عن  معيناً  ت�سوراً 
لالآراء  لل�سماح  متاًما  مييلون  ل 
املفاهيم،  بت�سحيح  املو�سوعية 
مبراجعة  يقومون  العك�س  على  بل 
مفاهيمهم  مع  لتتنا�سب  احلقائق 
اأن  الدرا�سة  بينت  كما  اخلاطئة. 
حتيز النا�س ملواقف ما اأو اأ�سخا�س 
ما اأو لأي �سيء يقودهم اإىل حتريف 
املفاهيم واملواقف، بل اإنهم يخلقون 
معلومات خاطئة، وت�سوء الأمور حني 
هذه  نقل  عليهم  اأن  النا�س  يعتقد 
فالق�س�س  اخلاطئة.  املعلومات 
جديدة  بخ�سائ�س  تنتقل  الكاذبة 

والتوا�سل وبني  الت�سال  و�سائل  عرب 
اجلموع.

املعهد  اأجرى  فقد  اآخر  جانب  من 
للتقنية  “ما�سات�سو�ست�س”  الأمريكي 
 Massachusetts Institute
درا�سة  موؤخراً   of Technology
خرباً  األف   130 حوايل  �سملت 
“تويرت”،  موقع  على  واإ�ساعة  كاذباً 
وتو�سلت الدرا�سة التي اأ�رشف عليها 
الأخبار  اأن  اإىل  متخ�س�سون  باحثون 
الزائفة تنت�رش ب�سورة اأ�رشع كثرياً من 
النا�س  واأن  احلقيقية،  الأخبار  تلك 
تويرت  م�ستخدمي  واأن  عنها  يبحثون 
اأعادوا تغريد الأخبار الكاذبة ب�سورة 
اأن  اإىل  رمبا  يعود  وذلك  فيها،  مبالغ 
غري  تكون  ما  عادة  الزائفة  الأخبار 

ماألوفة.
اأكرث  اأن  الدرا�سة  هذه  يف  الالفت 
ق�سايا  حول  كانت  الزائفة  الأخبار 
تلتها  ثم  كبرية،  ب�سورة  �سيا�سية 
والأعمال  باملال  مرتبطة  ق�سايا 
ثانياً، ثم نلتها ق�سايا العلوم والرتفيه، 

والإرهاب.  الطبيعية  الكوارث  ثم 
الأخبار  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
ب�سورة  تنت�رش  والإ�ساعات  الزائفة 
الأخبار  من  مرات  �ست  اأ�رشع 
لهذه  املتابعني  ن�سبة  واأن  احلقيقية. 
اأ�سعاف  اأكرث بع�رشة  الأخبار الكاذبة 
من الذين يتابعون الأخبار احلقيقية.

الإعالم الأ�شود

م�رشوع  اإىل  الإعالم  قطاع  حتول 
�سناعة  واإىل  واقت�سادي،  �سيا�سي 
مكا�سب  حتقيق  بهدف  العام  للراأي 
وفكرية  واقت�سادية  �سيا�سية 
يف  الكذب  �سناعة  اإن  وجتارية. 
الإعالم تزامنت مع ظهور ال�سحافة 
و�سائل  بتطور  وتطورت  املطبوعة، 
درجة  على  �سناعة  وهي  الإعالم. 
ل�ستهدافها  اخلطورة  من  عالية 

العقل الب�رشي.
تقنع  اأن  اإعالمية  لو�سيلة  ميكن  اإذ 
كونية  موؤامرة  هناك  اأن  املتلقني 
املتكرر  البث  خالل  من  �سدهم 
واجلمل  الفقرات  لبع�س  املدرو�س 
ميكن  كما  امللفقة.  وال�سور  الكاذبة 
لالإعالن اأن يغري ال�سلوك الب�رشي من 
خالل التاأثري على متطلباته ورغباته، 
وتبديل طرق اإدراكه للوقائع والأ�سياء 
و�سائل  خالل  من  به،  املحيطة 
النف�س  علم  بتوظيف  تقوم  متعددة 
وعاداته،  امل�ستهلك  ب�سلوك  للتحكم 

وتوجيهه اإىل ناحية دون اأخرى.
ي�ستطيع  الذي  الأ�سود  الإعالم  اإنه 
�سخ�سية  اإىل  مغمور  اإن�سان  حتويل 
التدلي�س  خالل  من  جداً  �سهرية 
وخلق  امللفقة،  والبيانات  والكذب 
باأن  املتلقي  واإيهام  مزيفة،  وقائع 
كما  حقيقة.  هو  يقراأه  اأو  يراه  ما 

ي�ستطيع ت�سويه �سورة اإن�سان اأو جهة 
ناجحة ومتميزة، عرب ن�رش الأكاذيب 

واإطالق الإ�ساعات حولها.
الإعالم الأ�سود يقوم بحجب احلقائق 
يرغب  مبواد  وا�ستبدالها 
كانت  لو  حتى  املتلقي  بها 
اإعالم  هو  �ساذجة.  اأ�سياء 
كيدي اأي�ساً يهدد ال�ستقرار 
املحلي والإقليمي يف عامل 
متزايدة.  �رشاعات  ت�سهد 
ت�ستخدمه  الأ�سود  الإعالم 
اأدوات  عرب  اأي�ساً  الدول، 
الذكر  �سبيل  فعلى  خبيثة، 
ل احل�رش، لتحويل مباراة 
ميدان  اإىل  قدم  كرة 
النا�س  غ�سب  لتنفي�س 
والجتماعي  ال�سيا�سي  واحتقانهم 
ال�سيا�سية  الأزمات  نتيجة 
والقت�سادية والجتماعية، يف بلدان 
ا�ستبدادية.  قمعية  اأنظمة  حتكمها 
ال�سيا�سات  هذه  مثل  خالل  ومن 
�سلوك  قيا�س  يتم  القذرة  الإعالمية 
الأمنية  الأجهزة  قبل  من  املواطنني 
حتدد  لكي  تلفزيونية،  دارات  عرب 
اأ�ساليب التعامل الأمني معهم لحقاً.

�شناعة امل�شطلحات

ت�ستخدمها  التي  امل�سطلحات 
املختلفة،  الإعالمية  الو�سائل 
مركزة  جملة  اأو  كلمة،  عن  عبارة 
م�سنوعة بدقة ويتم اختيارها بعناية 
ومرادف  تعبري  جعلها  بهدف  فائقة، 
حمدد،  حدث  اأو  لق�سية  مال�سق 
فرتة  ويف  معني،  جغرايف  مكان  يف 
ما  قطاع  وي�ستهدف  حمددة،  زمنية 
امل�سطلح  هذا  من  الغاية  ما.  وفئة 
على  ال�سوء  ت�سليط  هو  الإعالمي 
اإخفاءها.  العك�س  اأو  ما،  حقيقة 
وميكن ل�ستعمال م�سطلح حمدد من 
قبل و�سيلة اإعالمية اأن ي�سعى لتغيري 
اأو  �سعب  اأو  ما  فئة  ومواقف  ميول 
تكون  اأن  للم�سطلح  ميكن  كما  اأمة. 
على  التاأثري  مثل  اأخرى  غايات  له 
اأو  دولية  مواقف  لك�سب  قرار  �سناع 

اإقليمية.
ا�ستخدامه  عرب  امل�سطلح  ي�ستطيع 
�سورة  ي�سنع  اأن  الإعالم  و�سائل  يف 
التاأثري  اأو  �سيء،  اأو  اأحد  عن  منطية 
على الوعي اجلمعي، بهدف ال�سيطرة 
�سلب  وحماولة  النا�س،  عقول  على 
عام  راأي  �سناعة  وبالتايل  اإرادتهم، 
هذا  ي�سنع  من  م�سالح  مع  يتوافق 

امل�سطلح ومن ي�سّوقه.

من  واحدة  امل�سطلحات  ف�سناعة 
ت�ستخدمها  التي  الهامة  الأدوات 
الفكار  لت�سويق  الإعالم  و�سائل 
حتقق  بطريقة  املعلومات  ومترير 
حيث  ما.  دولة  اأو  ما  جهة  اأهداف 
يتلقى القارئ اأو امل�ستمع اأو امل�ساهد 
اأو  حمدد  حدث  يو�سم  ما  م�سطلح 
و�سم ق�سية معينة مب�سطلح ما،  يتم 
ي�سبح هذا الو�سم هوية لهذه الق�سية 
و�سخو�سها ومكانها وزمانها، وهكذا 
ت�سبح كافة الق�سايا املت�سابهة والتي 
مو�سع  الإعالم  و�سائل  تتناولها 
بامل�سطلح  املتلقي  لدى  مقاربة 
هذه  يتذكرون  النا�س  ويظل  ال�سابق، 
احلوادث والق�سايا كلما مت ا�ستخدام 
الإعالم.  و�سائل  قبل  من  امل�سطلح 
هذا هو التاأثري ال�سيا�سي والجتماعي 
الذي تخلفه �سناعة امل�سطلحات يف 
الغرف املغلقة لو�سائل الإعالم، التي 

عادة ما تكون تخدم جهة اأو دولة.
خالل  من  الإعالم  و�سائل  ت�سعى 
هذه  ا�ستخدام  واإعادة  ا�ستخدام 
عقل  على  التاأثر  اإىل  امل�سطلحات 
نحو  اهتماماته  لتوجيه  املتلقي 
فكرة  يتقبل  جلعله  اأو  معينة،  ق�سية 
ولتبديل مواقف  �سابقاً  يرف�سها  كان 
ربط  يجري  وافكاره  املتلقي 
امل�سطلح بواقعة ما، جتعل الإن�سان 
تكرر  كلما  احلدث  اأو  الواقعة  يتذكر 

امل�سطلح يف و�سيلة اإعالمية.
الهائل  التطور  مع 
تقنيات  حققته  الذي 
الت�سال  وتكنولوجيا 
ونقل  والتوا�سل 
ي�سبح  املعلومات، 
بالغاً  تاأثرياً  للم�سطلح 
بنريان  ت�ستعل  منطقة  يف 
وبالقدر  املن�ساأ.  متعددة 
تتقاطع فيه امل�سالح  الذي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية 
والأمنية اإقليمياً ودولياً، فاإن 
امل�ستخدمة  امل�سطلحات 

وتتكاثر  تتوالد  الإعالم  و�سائل  يف 
وتتباين ملواكبة تطور الأحداث.

امل�سطلحات  غزو  يقت�رش  ول 
لي�سمل  بل ميتد  ال�سيا�سية،  اجلوانب 
ابتدعت  فقد  احلياة.  مناحي  كافة 
م�سطلح  العربية  الإعالم  و�سائل 
ال�سذوذ  فعل  عن  بدلً  “املثلية” 
“التحر�س  م�سطلح  وظهر  اجلن�سي، 
اجلن�سي” بدلً عن الغت�ساب، وهي 
ت�سذيب  منها  الغاية  م�سطلحات 

ال�سلوك وجعله اأكرث قبولً.

الت�شليل الإعالمي

وقلب  الوقائع  عك�س  اإىل  يهدف 
عقل  توجيه  اإىل  وي�سعى  احلقائق، 
ا�ستهدافه بحرب  املتلقي من خالل 
تاأثري عليه، بوا�سطة  نف�سية لإحداث 
الرتويج ملعلومات ل ترتبط باحلدث، 
الإعالم  و�سائل  با�ستعمال  اأو 
توؤدي  بعينها  وم�سطلحات  ملفردات 
يف نهاية املطاف اإىل اإ�سدار اأحكام 
ما يف ق�سية ما، اأو من خالل انتقائية 
اإعالمية  و�سيلة  تنتهجها  متحيزة 
للمتلقي  �سيء  تقدم  اأن  فتختار  ما، 

واإخفاء ا�سياء اأخرى.
اإنها �سيا�سة غ�سيل العقول و�سناعة   
الكذب، وهي حرب يف غاية اخلطورة، 
الب�رشي  العقل  ت�ستهدف  اإنها  حيث 
قناعاته  �سحة  على  والت�سوي�س 
لتغيري موقفه  تاأثر عليه  ثم  واأفكاره، 
بدافع من وقائع وهمية ل وجود لها، 
حقائق،  اأنها  على  املتلقي  واإقناع 
حقيقة  مي�س  بدوره  الفعل  وهذا 
ويبداأ  املعا�س،  احلقيقي  الواقع 
الت�سكيك ب�ساأنه، حتى ي�سبح يف وعي 
املتلقي -فرداً كان اأم جماعة- �سيئاً 

غري موجود.
الت�سليل  اإىل  الدول  تلجاأ  ما  وعادة 
الإعالمي خدمة ل�سيا�ساتها جتاه دولة 
ال�سيا�سية  املعار�سة  جتاه  اأو  اأخرى 
ذاتها  الكذب  �سناعة  هي  الداخلية. 
دولة  “اإ�رشائيل”  من  جتعل  التي 
وت�سيطن  العرب،  لبع�س  �سديقة 
الو�سائل  بع�س  يف  الفل�سطينيني 
الت�سليل  وهو  العربية،  الإعالمية 
و�سائل  يجعل  الذي  الإعالمي 
اإعالمية عربية اأخرى تقدم تربيرات 
غزة،  قطاع  على  ال�سهيونية  للحرب 
تق�سف  فقط  اإ�رشائيل  اأن  بحجة 
“الإرهابية”،  حما�س  حركة  مواقع 
اأنه  اإعالم غربية  فيما تعتربه و�سائل 

“دفاع م�رشوع عن النف�س«
مفعول  توؤدي  التي  الكذب  �سناعة 
�سناعة  والفكري.  ال�سيا�سي  ال�سم 
اأخطر قطاع  الت�سليل الإعالمي هي 
تتعلق  لأنها  الإطالق،  على  �سناعي 
نعي�سه،  الذي  الواقع  عنا�رش  بكافة 
وتزييف هذا الواقع، واإعادة �سناعته 

اجلهة  اأو  الدولة  تخدم  مبوؤثرات 
ت�سخيم  من خالل  خلفه،  تقف  التي 
�ساأن  من  والتقليل  التافهة  التفا�سيل 
�سياقات  يف  مفاعل،  مهم  هو  ما  كل 
عن  وتف�سله  املتلقي،  عقل  تربك 
يكون  ما  عادة  الذي  البغي�س  واقعه 
مثاًل  جماهريي  حراك  يف  �سبباً 
ومطالبات  احتجاجات  يف  �سبباً  اأو 
حقوقية اأو �سيا�سية. اإنها عملية لعب 

جماعي بالعقول وتزييف وعيها.

مثقفو ورجال دين ميديا

و�سناعة  الإعالم  حمى  ت�ستثني  مل 
الت�سليل حتى املثقفني الذين وظفهم 
ال�سيا�سي  التربير  بهدف  الإعالم 
من  عدد  يف  املتنفذة  لل�سلطات 
قد  املثقفني  بع�س  اأن  ذلك  الدول، 
املعرفية  مقدراتهم  ا�ستخدموا 
ملقت�سيات  خا�سعة  جتارية  ك�سلعة 
وطلب.  من عر�س  الإعالمي  ال�سوق 
اإعالمي  ت�سويق  لأي  جاهزون  فهم 
اأو  ما،  جهة  وجتميل  بتبيي�س  يقوم 
وهنا  اأخرى.  جهة  وتقبيح  ت�سويه 
لالأفكار  �سانع  من  املثقف  يتحول 
اأيديولوجيا  �سانع  اإىل  والتنوير، 
الأوراق  خلط  على  تقوم  براغماتية 
خطاب  با�ستخدام  املتلقي  واإرباك 
ول�سوء حظ هذه  تربيري ل حتليلي. 
الدين  رجال  بع�س  حتى  اأنه  الأمة 
فيما  الت�سنيف،  هذا  خارج  لي�سوا 
ينتمون  الدين  رجال  يكون  اأن  يجب 
تناط  الذين  املثقفني  �رشيحة  اإىل 
بهم مهمة تغيري وحتديث املجتمعات 
قلياًل  لي�س  عدداً  اأن  جند  الب�رشية، 
من رجال الدين العرب قد انخرطوا 
الكذب  و�سناعة  الإعالم  لعبة  يف 
اإ�سدار  خالل  من  احلقائق،  وتزييف 
الفتاوي واإطالق اخلطب التي تخدم 
جهة دون اأخرى، وت�سوه �سورة طرف 
على  فقط  القت�سار  عرب  اآخر،  دون 
اإظهار التف�سري الديني ال�سيق اخلايل 
من الجتهاد لأ�سباب تتعلق مب�سالح 
كما  يوؤدي  الذي  الأمر  ودول،  جهات 
ثقايف  فكري  ان�سداد  اإىل  احلال  هو 
لأن  العربي،  الواقع  يف  معريف  ديني 
يقوم  منطقتنا  يف  الديني  اخلطاب 
حتى  الظواهر  لكافة  فقهي  بتكييف 
ين�سحب  وهذا  منها،  ال�ستبدادية 
الفكرية  الق�سايا  جممل  على 
فعلى  والجتماعية،  وال�سيا�سية 
ال�رشاع  اإن  احل�رش  ل  الذكر  �سبيل 
�رشاعاً  لي�س  ال�سهيوين  الفل�سطيني 
اإىل  يهدفون  الفل�سطينيني  دينياً، فال 
الإ�سالمي،  الدين  يف  اليهود  اإدخال 
تهويد  ين�سدون  ال�سهاينة  ول 
الفل�سطينيني، اإمنا هو �رشاع �سيا�سي 

على الأر�س من اأجل الوجود.
اأبواق  اإىل  املثقفني  بع�س  حتول  اإن 
اجلهة  لهذه  دعائية 
بذلك  فاإنهم  تلك  اأو 
متزيق  يف  ي�ساهمون 
الأوا�رش  من  ظل  ما 
اأبناء  بني  جتمع  التي 
وما  الواحد،  البلد 
البلدان  مواطني  بني 
بينهم.  فيما  العربية 
امليديا  مثقفي 
خلط  على  يعملون 
بالنابل،  احلابل 
املتلقي  واإرباك 
من  نوع  واإحداث 
ثقافة  فيها  تنت�رش  التي  الفو�سى 
على  تقوم  ثقافة  وبناء  ال�ستغباء، 
الوعي  على  ولي�س  والنفعال  الظن 

املعريف.
حتويل  يف  الإعالم  ينجح  عندما 
اإىل  الدين  ورجل  واملثقف  املفكر 
واملواقف  الأفكار  وتتحول  جتار، 
وتباع،  ت�سرتى  �سلع  اإىل  واخلطابات 
جتار  اإىل  يتحولون  هوؤلء  فاإن 
ذلك  لالأمة،  وا�ستبداد  و�سقاء  جهل 
لإ�سهامهم اخلطري يف تكري�س الواقع 
املري�س واإعادة اإنتاجه بكامل علله.

وعي

الإغراقالإعالمي..ت�ضنيعالكذبوالت�ضليل
لي�س من امل�شادفة اأن يتوافق ترتيب القوى الأكرث فاعلية مع ترتيب الدول الأقوى اإعالميًا. فلم يعد الإعالم جمرد خطاب �شيا�شي اأو 

ثقايف، بل اأ�شبح �شريكًا رئي�شيًا يف �شناعة الأحداث العاملية. ويقوم مبتابعة تطورات هذه الأحداث والأفعال وي�شحح اجتاهاتها.

بالرغم من اأن العالقة بني احلقيقة 
والإعالم هي عالقة جدلية تبادلية، 

اإذ يف الوقت الذي ت�شهم فيه احلقائق يف 
�شناعة اإعالم بارز وناجح وموؤثر، فاإن 

الإعالم ميكن بدوره اأن يك�شف احلقائق 
ويثبتها ويعززها وين�شرها اأو يغريها، اأو 
ينقلها من مكانها، اأو يوظفها يف �شياقات 

غري حقيقية.

مل ت�شتثني حمى الإعالم و�شناعة 
الت�شليل حتى املثقفني الذين وظفهم 

الإعالم بهدف التربير ال�شيا�شي لل�شلطات 
املتنفذة يف عدد من الدول، ذلك اأن بع�س 

املثقفني قد ا�شتخدموا مقدراتهم املعرفية 
ك�شلعة جتارية خا�شعة ملقت�شيات ال�شوق 

الإعالمي من عر�س وطلب.
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وكاالت

وقال �ملتحدث �أي�ضا �إنه “ال ميكن 
�الأمري  عدوى  م�ضدر  من  �لتاأكد 
�الأحد�ث  لعدد  نظر�  بالفريو�س 
م�ؤخر�  فيها  �ضارك  �لتي  �لعامة 
م�ضكلة  ت�ضبح  �أن  ميكن  و�لتي 
�أنحاء  جميع  يف  �آخرين  لقادة 
�لعامل” ويف �أبرز �أخبار �ل�باء تفيد 
فريو�س  باأن  �الإح�ضائيات  �أحدث 
�أ�ضاب 420,897  ك�رونا �مل�ضتجد 
�ضخ�ضا و�أودى بحياة 18,831, وه� 
جمم�ع  من   %4.5 ن�ضبة  ميثل  ما 
لل�ضفاء  �الإ�ضابات, يف حني متاثل 
من   %25 �أي  �ضخ�ضا,   108,520

جمم�ع �مل�ضابني.
�إيطاليا  تز�ل  �لدول ال  ويف ترتيب 
حيث  من  �الأوىل  �ملرتبة  حتتل 
�إ�ضبانيا  تليها  �ل�فيات,  عدد 
يتف�ضى  بينما  �إير�ن,  ثم  فال�ضني 
�ل�اليات  �ملر�س ب�ضكل �رسيع يف 
�أق�ى  يف  بكارثة  مهدد�  �ملتحدة, 
�ل�اليات  دولة بالعامل وقد �تهمت 
�ملتحدة �ل�ضني بحجب �ملعل�مات 
�لعامل  ت�ضاعد  �أن  �ضاأنها  من  �لتي 
�أعلنت  يف م��جهة ك�رونا, وبينما 
�إير�ن �أنها جتاوزت �مل�جة �الأوىل 
من  تخ�ضى  و�أنها  �لفريو�س  من 
�إيطايل  م�ض�ؤول  �أدىل  ثانية  م�جة 
�أن  �ضاأنها  من  بت�رسيحات  كبري 
يف  �لهائل  �ل�فيات  عدد  تف�رس 
وزير  وقال  �لفريو�س  جر�ء  بالده 
ب�مبي�  مايك  �الأمريكي  �خلارجية 
�ل�ضيني  �ل�ضي�عي  �حلزب  �إن 
�حلاكم يحرم �لعامل من �ملعل�مات 
�لتي يحتاجها للحيل�لة دون حدوث 

�إ�ضابات �أخرى بفريو�س ك�رونا .
هذ�  �أن  ه�  يقلقني  “ما  و�أ�ضاف 
�لذي  �لت�ضليل  وهذ�  �لتعتيم 
�ل�ضي�عي  �حلزب  فيه  ي�ضارك 
�لعامل  يحرمان  يز�الن  ال  �ل�ضيني 
كي  يحتاجها  �لتي  �ملعل�مات  من 
�إ�ضابات  حدوث  منع  لنا  يت�ضنى 
مرة  كهذ�  �ضيء  تكر�ر  �أو  جديدة 

�أخرى”.

�إير�ن  �الأمريكي  �ل�زير  �تهم  كما 
ت�ضليل  حمالت  ب�ضن  ورو�ضيا 
“ال  وقال  �لفريو�س  بخ�ض��س 
م�ضتمرة  �لت�ضليل  حمالت  تز�ل 
من قبل رو�ضيا و�إير�ن �إ�ضافة �إىل 
�إنه  “يق�ل�ن  و�أ�ضاف  �ل�ضني”. 
و�إنه  �الأمريكي,  �جلي�س  من  جاء 
�ضيء  كل  �إيطاليا,  يف  بد�أ  رمبا 
و�أ�ضاف  �مل�ض�ؤولية”   للتن�ضل من 
“�ضيحني وقت ت�جيه �التهامات”, 
لكنه �أ�ضاف �أن من �ملهم �أن يعرف 

�لعامل ما يحدث بالفعل.

البوؤرة اجلديدة

بينما  ب�مبي�  ت�رسيحات  وتاأتي 
ب�ضكل  ك�رونا  فريو�س  يتف�ضى 
�رسيع يف �ل�اليات �ملتحدة, حيث 
�أ�ضاب حتى �حلني 53,740, و�أودى 
�ل�ضحة  بحياة 780 وقالت منظمة 
�لعاملية �أم�س �لثالثاء �إن �ل�اليات 
�ملتحدة مر�ضحة الأن تك�ن مركز 
�نت�ضار �ل�باء عامليا, بعدما كانت 
�الأمر  بادئ  �ملركز  هي  �ل�ضني 
قال  ذلك,  غ�ض�ن  يف  �أوروبا  ثم 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
يف م�ؤمتر �ضحفي �إن بالده ت��جه 
وحث  عظيمة”,  وطنية  “حمنة 
بالتباعد  �اللتز�م  على  �الأمريكيني 

�الجتماعي.
�إنهاء  �إىل  يتطلع  �أنه  �أ�ضاف  لكنه 
لالأن�ضطة  �الإغالق  �إجر�ء�ت 
�ملختلفة  و�مل�ؤ�ض�ضات  �لتجارية 
بحل�ل عيد �لف�ضح يف 12 �أبريل/
ت�رسيح  وه�  �ملقبل,  ني�ضان 
خ�ض�مه  من  �نتقاد�ت  عليه  جر 

�لدميقر�طيني.

املوجة الثانية

ح�ضن  �لرئي�س  قال  �إير�ن,  ويف 
�مل�جة  تخطت  بالده  �إن  روحاين 
ك�رونا  �نت�ضار فريو�س  من  �الأوىل 
�مل�جة  من  حتذير�ت  “وهناك 
باتخاذ  روحاين  �لثانية”وتعهد 
مل��جهة  �رس�مة  �أكرث  �إجر�ء�ت 
على  للحفاظ  ك�رونا  فريو�س 

�أرو�ح �لنا�س.

�لرئي�س  �أعلن  �ضابق,  وقت  ويف 
�الإفر�ج  فرتة  متديد  �الإير�ين 
مبا  �ضجني  �ألف   85 عن  �مل�ؤقت 
يف  �أخرى,  ي�ما   16 عن  يقل  ال 
يف  �لفريو�س  تف�ضي  ملنع  حماولة 

�ضج�ن �لبالد.
وز�رة  �أعلت  �الأربعاء,  و�لي�م 
 2206 ت�ضجيل  �الإير�نية  �ل�ضحة 
ك�رونا  بفريو�س  جديدة  �إ�ضابة 
لريتفع عدد �الإ�ضابات �إىل 27017 
, وت�ضجيل 143 وفاة جديدة لريتفع 
وتخ��س   2077 �إىل  �ل�فيات  عدد 
�إير�ن كفاحا �ضد �لفريو�س �لقاتل, 
يف وقت تخ�ضع فيه لعق�بات مالية 
�ملتحدة  �ل�اليات  من  قا�ضية 
يف  “م�ضاع  عن  روحاين  وحتدث 
�لعق�بات  لرفع  �الأمن  جمل�س 
ورفع �حلظر عن �الأم��ل �الإير�نية 

�ملجمدة”.

اللغز االإيطايل

وال يز�ل �لنزيف �الإيطايل م�ضتمر� 
�أودى  جر�ء فريو�س ك�رونا, حيث 
لي�ضل   ,743 بحياة  وحده  �أم�س 
�أي   6820 �إىل  �ل�فيات  جمم�ع 
�لبالغ  �الإ�ضابات  من   %9.8 ن�ضبة 
رئي�س  �أدىل  وقد   69,176 عددها 

�الإيطالية  �ملدنية  �حلالة  وكالة 
تف�رس  �أن  �ضاأنها  من  مبعل�مات 
يف  �لفريو�س  وفيات  ن�ضبة  �رتفاع 
�لعامل  دول  ببقية  مقارنة  �إيطاليا 
“ال  ل�ضحيفة  ت�رسيحات  ويف 
�إن  ب�ريلي  �أجنيل�  قال  ريب�بليكا” 
بفريو�س  �الإ�ضابة  حاالت  عدد 
قد  �لبالد  يف  �مل�ضتجد  ك�رونا 
�الأرقام  عن  �أ�ضعاف  بع�رسة  يزيد 
“مقابل  و�أ�ضاف  ر�ضميا  �ملعلنة 
�إيجابية معتمدة ر�ضميا  نتيجة  كل 

هناك ع�رسة غري معتمدة”.
هناك  �أن  �ملعل�مات  هذه  وتعني 
م�ؤكدة  �إ�ضابة  حالة  �ألف   600
�ضبكة  وقالت  �إيطاليا  يف  بفريو�س 
“�ضي �إن �إن” �إن تقدير�ت �مل�ض�ؤول 
يف  ت�ضاعد  �أن  ميكن  �الإيطايل 
تف�ضري “ما يبدو �أنه معدل وفيات 
يف  منه  �إيطاليا  يف  بكثري  �أعلى 

�لبلد�ن �الأخرى”.
�لي�م  �إ�ضبانيا  �أعلنت  ومن جانبها, 
�الأربعاء ت�ضجيل 738 وفاة جديدة 
�إجمايل  لي�ضل  ك�رونا  بفريو�س 
ما  وه�   3434 �إىل  وفياتها  عدد 
�ل�ضينية  �ل�فات  عدد  يتجاوز 
�ضجلت  وكذلك   100 من  باأزيد 
�إ�ضبانيا �لي�م 5552 �إ�ضابة جديدة 
�إجمايل  لريتفع  ك�رونا,  بفريو�س 
�الإ�ضابات �إىل 47610 ويف بلجيكا, 

 56 ت�ضجيل  �ل�ضحة  وز�رة  �أعنلت 
ك�رونا  بفريو�س  جديدة  وفاة 

و�رتفاع �الإجمايل �إىل 178.
�أما �لدمنارك ف�ضهدت 138 �إ�ضابة 
لريتفع  ك�رونا,  بفريو�س  جديدة 
�إىل 1715  فيها  �الإ�ضابات  �إجمايل 
ويف �أملانيا, �أظهرت بيانات ملعهد 
روبرت ك�خ لل�ضحة �لعامة �أن عدد 
حاالت �الإ�ضابة �جلديدة بفريو�س 
ك�رونا يف �لبالد �رتفع �إىل 31,554, 
بينما بلغ عدد �ل�فيات 149 وذكرت 
�رتفع  �أن عدد �الإ�ضابات  �لبيانات 
ب��قع  �ل�فيات  ز�دت  بينما   ,4191

36 حالة وفاة.
فيها  ظهر  �لتي  �ل�ضني  يف  �أما 
دي�ضمرب/ يف  مرة  الأول  �لفريو�س 
فقالت  �ملا�ضي  �الأول  كان�ن 
�لي�م  لل�ضحة  �ل�طنية  �للجنة 
�ضجل  �ل�ضيني  �لرب  �إن  �الأربعاء 
�نخفا�ضا يف عدد حاالت �الإ�ضابة 
بفريو�س ك�رونا, و�إن جميعها كانت 

مل�ضافرين قادمني من �خلارج.
و�أ�ضافت �أن عدد حاالت �الإ�ضابة 
 78 من   47 �إىل  �نخف�س  �جلديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل�ضابق,  �لي�م  يف 
يف  �مل�ؤكدة  �الإ�ضابات  جمم�ع 
يف  حالة,   81,218 �ل�ضيني  �لرب 
وفاة  حالة   3281 �ضجلت  حني 
�أعلنت  �إ�رس�ئيل,  ويف  �إجماال 

�إ�ضابة  �ل�ضحة ت�ضجيل 140  وز�رة 
لريتفع  ك�رونا  بفريو�س  جديدة 
وزير  وقال   2170 �إىل  �الإجمايل 
من  “نقرتب  �الإ�رس�ئيلي  �لدفاع 
بفريو�س  �ضديدة  �إ�ضابات  م�جة 
من  كبرية  ن�ضبة  و�ضن�ضهد  ك�رونا 

�حلاالت �خلطرية”.

تطورات عربية

�لطبية  �ل�ضلطات  �أعلنت  عربيا, 
و4  وفاة  حالة  ت�ضجيل  �لعر�ق  يف 
ك�رونا,  بفريو�س  جديدة  �إ�ضابات 
�إىل  �ل�فيات  عدد  �إجمايل  لريتفع 
وقالت   331 �إىل  و�الإ�ضابات   28
بابل  حمافظة  �ضحة  مديرية 
)جن�ب( �إن م�ضابا بفريو�س ك�رونا 
يبلغ من �لعمر 68 عاما ت�يف فجر 

�الأربعاء.
�ل�ضحة  وزير  �أعلن  �لك�يت,  ويف 
�مل�ضابني  من   4 �ضفاء  �لك�يتي 
عدد  لي�ضبح  ك�رونا  بفريو�س 
وز�رة  و�أعلنت   43 �ملتعافني 
ت�ضجيل 15  �لي�م  �لعمانية  �ل�ضحة 
ك�رونا  بفريو�س  جديدة  �إ�ضابة 
 99 �إىل  �الإ�ضابات  عدد  لريتفع 
�ملتحدث  �أعلن  فل�ضطني,  ويف 
�إ�ضابتني  ت�ضجيل  �حلك�مة  با�ضم 
لريتفع  ك�رونا  بفريو�س  جديدتني 
لبنان  ويف   62 �إىل  �الإ�ضابات  عدد 
 29 ت�ضجيل  �ل�ضحة  وز�رة  �أكدت 
ك�رونا  بفريو�س  جديدة  �إ�ضابة 
 333 �إىل  �الإ�ضابات  عدد  و�رتفاع 
�أما يف �ململكة �لعربية �ل�ضع�دية, 
فقد �أ�ضدر �مللك �ل�ضع�دي قر�ر� 
�ململكة  مناطق  �ضكان  على  مينع 
�النتقال ملنطقة  �أو  منها  �خلروج 
زيادة  �لقر�ر  ويت�ضمن  �أخرى 
�ضاعات حظر �لتج��ل يف �لريا�س 
�ملن�رة  و�ملدينة  �ملكرمة  ومكة 
لتبد�أ من �ل�ضاعة 3 ع�رس� وتطبق 
�ضارمة  �إجر�ء�ت  �لعربية  �لدول 
�أ�ضاب  �لذي  �لفريو�س  مل��جهة 
�آالف  ثالثة  من  �أزيد  �حلني  حتى 
يف  معظمهم  �ملنطقة  يف  �ضخ�س 

دول �خلليج.

اتهام ال�شني بحجب اأ�شرار كورونا

اإ�سابةالأمريت�سارلزومعلوماتجديدةتف�سركرثةالوفياتباإيطاليا
اأعلن متحدث ر�شمي با�شم ويل عهد بريطانيا االأمري ت�شارلز )71 عاما( اأن نتائج اختباره كانت اإيجابية بالن�شبة لكورونا، وهو 

يعاين من “اأعرا�س خفيفة لكنه ما زال يف �شحة جيدة”.

مكافحةاجلائحةعامليا:ماهواملطلوب؟
وكاالت

وباء  فيه  ينت�رس  �لذي  �ل�قت  يف 
�أنحاء  ك�رونا �مل�ضتجد يف كافة 
وتاأثري�  حدة  ويزد�د  �لعامل 
يف  ي�ميا  �لقتلى  مئات  حا�ضد� 
و��ضبانيا  �إيطاليا  مثل  بلد�ن 
�الأمريكية  �ملتحدة  و�ل�اليات 
�نت�ضاره  رقعة  و�ت�ضاع  و�إير�ن, 
و�أفريقيا  �لالتينية  �أمريكا  يف 
بع�س  قدمت  فقد  و�أ�ضرت�ليا, 
�أثمرت  معاك�ضة  مناذج  �لبلد�ن 
�حت��ئه,  يف  كبري�  جناحا 
وك�ريا  �ل�ضني  يف  ح�ضل  كما 

�جلن�بية.
�ل�ضيا�ضات �لناجحة �لتي �تبعتها 

على  �عتمدت  �لدول  بع�س 
قدر�ت  جتميع  منها  عنا�رس 
و�لع�ضكرية  �ل�ضيا�ضية  �لدولة 
ما  و�عتبار  و�ل�ضحية  و�ملالية 
فعلت  كما  كربى,  �أول�ية  يح�ضل 
ح�ضار  من  متكنت  �لتي  �ل�ضني, 
�ضخ�س  ملي�ن   66 يقرب من  ما 
�ل�ضحية  متطلباتهم  وتاأمني 
ذلك  يف  و�ضاهم  و�لغذ�ئية, 
�ل�ضيا�ضية  �ملركزية  بالطبع, 
�لهائلة �ضديدة �لق�ض�ة باالرتباط 
مع قدر�ت مالية وب�رسية ال تنفد, 
وه� مثال ال ميكن �نطباقه على 

باقي دول �لعامل.
يف  �لناجحة  �لثانية  �لطريقة 
�حت��ء �جلائحة �تبعتها دول مثل 

وتاي��ن  و�ليابان  �جلن�بية  ك�ريا 
و�أملانيا )�إىل حد كبري(, و�عتمدت 
الحت��ء  ب�رسعة  �لت�رسف  على 
وتطبيق  �ملر�س  �حتماالت 
على  عنه  �لك�ضف  �ختبار�ت 
عدد كبري من �ل�ضكان للت�ضخي�س 
�ملبكر, فتمكنت ك�ريا �جلن�بية, 
�ختبار  من  �ملثال,  �ضبيل  على 
عدد �أ�ضخا�س خالل ي�مني �أكرث 
ممن �ختربتهم �ل�اليات �ملتحدة 

�الأمريكية خالل �ضهر.
�لدول  �إىل ذلك �عتمدت  �إ�ضافة 
�لناجحة على �ضيا�ضة �ال�ضتعد�د 
وه�  تاي��ن,  فعلت  كما  �ملبكر, 
�لرئي�س  �إد�رة  فعلته  ما  عك�س 
�لذي  تر�مب,  دونالد  �الأمريكي 

ملكافحة  وطنيا  مركز�  �أغلق 
وعزل   ,2018 عام  �الأوبئة 
�مل�ضابني, و�لتباعد �الجتماعي, 
�لنظافة  تد�بري  وتعزيز 

�ل�ضخ�ضية.
ن�رست �لدول �لناجحة يف معاجلة 
�ل�باء حمطات فيها م��د م�ضادة 
و�أ�ضحى  �ل�ض��رع,  يف  للبكترييا 
الأقنعة  �ملنتظم  �ال�ضتخد�م 
�ل�جه منت�رس� على نطاق و��ضع, 
وح�ضل تفاعل و��ضع �لنطاق بني 
�لبلد�ن  هذه  حك�مات  مقرر�ت 
و�ضع�بها, فلم حت�ضل حمى �رس�ء 
يف  ح�ضل  �لذي  بالقدر  �الأغذية 
�تبع  كما  �لعامل,  من  �أخرى  بقع 
�لعزل  �إر�ضاد�ت  �مل��طن�ن 

�ملنزيل و�لتباعد �الجتماعي.
و�ضل �لرعب �لذي �جتاح �لعامل 
�إىل م��طني �لبلد�ن �لعربية �لتي 
بد�أت حك�ماتها باإعالن �إ�ضابات 
وجتاهل  �ضمت  بعد  م��طنيها 
وتكذيبات, وخرج بع�س روؤ�ضائها 
الإعالن  �لكبار  م�ض�ؤوليها  �أو 
�ل�ضحية  �لعامة  �ل�ضيا�ضات 
�ملغرب  حك�مات  فعلت  كما 
ولبنان  وم�رس  وت�ن�س  و�جلز�ئر 
و�الإمار�ت  و�ل�ضع�دية  وقطر 
وغريها, و�ضاعت, كما هي �لعادة, 
�ضيا�ضيني  خل�ض�م  �تهامات 
�ل�باء,  ن�رس  يف  بامل�ضاهمة 
و�ملنامة  �لريا�س  فعلت  كما 
م�ض�ؤول�ن  وفعل  طهر�ن,  باتهام 

ويف  �الإخ��ن,  باتهام  م�رسي�ن 
�ملقابل فقد قامت دول خليجية 
بتقدمي م�ضاعد�ت طبية  �أخرى, 
فيما  الإير�ن,  عاجلة  و�إن�ضانية 
يف  �لع�ضكري  �لقتال  ��ضتمر 
نظام  �أي  يغريرّ  وليبيا, ومل  �ليمن 

عربيرّ �ضيا�ضاته نح� م��طنيه.
و�إذ� كان من غري �ملت�قع �أن تغريرّ 
غيرّها  يف  غارقة  عربية  �أنظمة 
�ضيا�ضاتها �لد�خلية �أو �خلارجية, 
تعترب  �أن  ه�  �ملطل�ب  فاأقل 
�لعامل  �أنحاء  كل  يف  جرى  مبا 
وحتاول, ول� من باب �ال�ضطر�ر, 
�أن حتافظ على ر�أ�ضها مبحاولة 
تفرق  لن  �لتي  �جلائحة  �حت��ء 

بني حاكم وحمك�م.
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وتتزاوجون  حتبون  كيف  النا�س..  اأيها 
اأوبئة  العامل  جتتاح  حني  وتتكاثرون 
وحروب، وتع�صف به اأزمات اقت�صادية 
و�صيا�صية؟ اأيتها املراأة ويا اأيها الرجل 
واألفة  مودة،  بينكما  اهلل  جعل  من  يا 
اأن  يوما  فكرمتا  هل  اإليها..  ت�صكنان 
يف  املوازين  ويقلب  يحدث  قد  طارئا 
ال  اأبدية  تظنانها  التي  العالقة  تلك 
تتغري، في�صتحيل ما كان ممكنا ومتاحا، 
اإىل اأمر هو غاية يف التعقيد والغرابة، 
يف  وروتينيا  ماألوفا  كان  عما  واخلروج 

حياتكما العاطفية والزوجية؟

بني الواقع واخليال
هذا  اأن  وهلة،  اأول  للذهن،  يتبادر 
املهوو�صون  اإال  يطرحه  ال  الت�صاوؤل 
ين�صطون  الذين  اأولئك  اأي  جن�صيا 
والغرابة  الطرافة  عن  بحثا  خيالهم 
م�صلية  نكتة  ابتكار  �صبيل  يف  واالإثارة 

وعابرة.
بات  ع�رصنا،  يف  اخليال  اأن  احلقيقة 
يرك�س خلف الواقع وال يدركه، ذلك اأن 
العلم اأ�صبح ي�صنع نوعا مما كان ي�صميه 

الب�رص بـ”الفانتازيا”، 
النقاد  وي�صنفه 
ن  �صو ر ا لد ا و
اأو  بـ”ال�صوريالية” 
ال�صحرية”  “الواقعية 
مع  راج  كم�صطلح 
الالتينية،  اأمريكا  اأدب 
ذي النزوع اجلانح نحو 
مل  ما  وتوقع  الغرابة 

يكن متوقعا.
االأزمات كفيلة بتغيري ثقافات ال�صعوب 
وامللب�س  وامل�رصب  املاأكل  يف 
واإىل  واحدة  مرة  ورمبا  وامل�صكن، 
�صيئا مما  يتذكر  يكاد املرء  االأبد فال 
كان ميار�صه قبل اأي جائحة، خ�صو�صا 
تلك التي تدوم طويال، ذلك اأن الذاكرة 
واجلحود”  بـ”النكران  تتميز  الب�رصية 
وت�صنع  والهلع،  اخلوف  حاالت  يف 
متالزمة  يف  تتمثل  دفاع  اآلية  لنف�صها 

التكيف والن�صيان.
طلب املودة قد ي�صبح انتقاما وعقوبة 
يف اأزمنة اخلوف والتوقي.. اأمل يتحول 
االإيدز،  ظهور  اأول  نقمة  اإىل  اجلن�س 
من  نوع  حميمة  عالقة  كل  ورافق 
باملتعة  �صعور  الأي  املف�صد  التوج�س 
للنا�س  وقتها،  وبرزت،  اجلن�صني؟  بني 
وطرائف،  وغرائب  واأفالم  ق�ص�س 
العدو  ذلك  يخفيه  ما  حالة  تتناول 
فقدان  يف  واملت�صبب  الالمرئي، 

املناعة املكت�صبة.
اجلهاز  فاإن  الطب،  اأثبت  وكما  نعم، 
متاما  ينهار  قد  نف�صه،  املناعي، 
راية  فريفع  الهلع  حاالت  اأمام  ويُ�صل 
ورد  كما  املوت،  األي�س  اال�صت�صالم.. 
اجلهاز  اإعطاء  هو  علمية،  بحوث  يف 
وذلك  بالفناء،  اأمرا  للج�صد  الع�صبي 

لتفادي االأمل حني يتجاوز �صقفه؟
ال�صحي  باحلظر  اكتفى  العربي  العامل 
للك�صل  وا�صت�صلم  كورونا،  وباء  مع 
املتطور  العامل  ميار�س  بينما  والنوم، 
خلف  من  حظر  حالة  يف  وهو  اأبحاثه 

الكمامات واأنابيب االختبار
هذه “الراأفة” باجل�صم امل�صاب -ووفق 

ما ذهبت اإليه االأبحاث القائلة اإن العقل 
اآلية  وفق  باال�صت�صالم  اإيعازا  يعطي 
�رصيك  من  تاأت  مل  معقدة-  دفاعية 
واإمنا من �صخ�س امل�صاب  يف احلياة، 
فاإن  ذكره،  �صبق  ما  على  وبناء  نف�صه. 
اأي  اأو  الزوجية  احلياة  يف  ال�رصيك 
عالقة حميمة، لن يكون اأكرث راأفة بك 
البيولوجي  املنطق  وفق  �صخ�صك  من 
للج�صد االإن�صاين، اإذ �صي�صت�صلم ملنطق 
العاطفية  االعتبارات  وين�صى  العلم، 

ال�صائدة قبل اندالع االأزمة.
االختالطات  جتنب  على  احلث 
وباء  والقبالت مع ظهور  واملالم�صات 
جمانبا  ظاهره  يف  يبدو  قد  كورونا، 
الوئام  تن�صد  التي  االإن�صانية  للطبيعة 
بلغة  م�صاعرها  عن  التعبري  وتروم 
يفر�س  احلال  مقت�صى  لكن  ح�صية، 
نوعا من ال�رصامة القا�صية، والتي تبدو 
االإن�صانية،  روحها  من  وجمردة  خالية 
اأو يقبل  اأطفاله  الواحد  كاأن ال يح�صن 
من يحب اأو يحتفل ويرق�س يف عر�س 

�صديق اأو قريب.
لك  يقول  احلظر  ملنطق  االمتثال 
“ان�س عواطفك اجليا�صة اأو اأجلها على 
االأقل” لكنك �صوف تتهم هذه املعادلة 

التي  امل�صاعر  الأنبل  والتنكر  بالق�صوة 
فلتق�س على  اأجلها.. طيب  خلقنا من 
ما  هذا  اإذن..  حولك  من  وكل  نف�صك 
�صريده عليك العلم الذي ي�صعى جاهدا 
بع�س  “اإراحتك عرب حرمانك من  اإىل 

راحتك”.
الب�رصية -ومن هذا املنطلق- يحكمها 
عقد خفي مربم وقد يكون معلنا وهو 
ال�صعي واحلر�س على ا�صتمرار العن�رص 
الب�رصي ولو كلفها ذلك الت�صحية بق�صم 
“دكتاتورية”  طريقا  ت�صلك  اإنها  منها. 
فا�ص�صتية  طرقا  حتى  وت�صتخدم  بل 
لها،  كخادم  الذي وظفته  العلم  يبيحها 
-ب�صكل  ي�صبح  قد  “اخلادم”  لكن هذا 
االأملاين  بال�صنف  اأ�صبه  االأ�صكال-  من 
من “الكلب الراعي”، والذي قد يهاجم 
هّم  اإذا  االأغنام  قطيع  �صاحب  حتى 
اأن  ذلك  خرفانه،  من  خروف  بذبح 
بالغريزة،  فيه  املتاأ�صلة  الدفاع  اآلية 
ملكة  لديه  وتغّيب  ب�صريته،  تعمي  قد 
املواقف  وا�صتنباط  والتقدير  التفريق 

واالأحكام.
الق�صوة  من  نوعا  ميار�س  العلم 
من  نوع  وهو  الب�رصية،  خدمة  با�صم 
الذين  نظر  يف  “الفرانك�صتاينية” 
مطلقا  هدفا  االإن�صانية  ي�صعون 
هذه  األي�صت  مهال..  ولكن،  ووحيدا.. 
النزعة يف حد ذاتها �رصبا من �رصوب 
القاتلة  والدكتاتورية  املقيتة  االأنانية 

التي ت�صبه �صلوكا انتحاريا؟
االأمر يذكر بفيلم “الرجل املدمر”، قام 
�صتالون،  �صيلف�صرت  االأمريكي  ببطولته 
براد  من  ي�صتيقظ  رجل  عن  ويتحدث 

التجميد بعد عقود من الزمن، ويتعامل 
مع الواقع الذي تغري كثريا بفعل العلم 
البارحة.ي�صتلطف  وكاأنه  واحتياطاته، 
بينهما  االأمر  يتطور  ثم  �رصطية 
حميمة.  عالقة  الإقامة  الدعوة  اإىل 
لتعطيه  خوذة  فرتتدي  معه  تتجاوب 
هو خوذة ثانية. ي�صتغرب هذا 
ذلك  جدوى  عن  وي�صاألها 
املهمة”..  “الأداء  فتجيبه 
اخلوذة  �صارت  هل  عجبا 
الذكري؟  الواقي  تعو�س 
التي  ال�رصطية  قالت 
كان  الذي  البطل  �صبقت 
عام:  مبئتي  متجمدا 
يلم�صون  الب�رص  يعد  مل 
من  خوفا  بع�صا  بع�صهم 
�صار  االأمر  اإن  واالأمرا�س..  التلوث 
الدماغ  املعنية يف  املج�صات  يتم عرب 

وحتري�صها الأداء املهمة.
الب�رصية  اإليه  اآلت  مما  البطل  ميتع�س 
اأثناء فرتة جتميده، وبعد جملة اأحداث 
والطرافة  والت�صويق  االإثارة  ت�صوبها 
الب�رصية  اإليه  و�صلت  ما  على  املبنية 
ن�صب  الذي  العلم  با�صم  غرابة  من 
نف�صه و�صيا ومدافعا عن االإن�صانية من 
االأوبئة واالأمرا�س، تطيح ال�صخ�صيتان 
باخلوذ، وتعود الب�رصية اإىل �صليقتها يف 
حتن  التي  االإن�صانية  للطبيعة  انت�صار 
احلميمية  وحلظاتها  لبداياتها  -اأبدا- 
ال  التي  امل�صاعر  �صتى  عن  املعربة 

ينبغي اأن تنقر�س.
اإليه البطل  هذا التجميد الذي تعر�س 
ي�صبه  اأال  املدمر”،  “الرجل  فيلم  يف 
نعي�صها  التي  ال�صحي  احلجر  فرتة 
اختلفت  واإن  كورونا،  لوباء  اتقاء  اليوم 
امل�صافة الزمنية؟ اأمل يخطر ببال اأحد 
اإقامته اجلربية  منا اأن يخرج يوما من 
يف بيته ليجد العامل خمتلفا عما تركه؟

وال�رصوط  الظروف  تختلف  قد 
ت�صابها  االأمر  يف  لكن  واملالب�صات، 
فكر  لو  التطابق،  حتى  يبلغ  �صارخا 
رغم  والدوافع  احليثيات  يف  الواحد 
و�صائل  حتفظه  الذي  الوعي  ح�صور 
االأخرية  هذه  لكن  والتوا�صل،  االإعالم 
الواحد  كان  اإن  �صيئا  االأمر  تغري يف  ال 

جممدا يف براد اأو حمبو�صا يف بيته.
“اأهل الكهف”  اأ�صبه بفتية  اليوم  األ�صنا 
حني مكثوا يف ملجئهم مع كلبهم حقبة 
اتقاء من ظلم حكام  الزمن  طويلة من 
روما ثم ا�صتيقظوا وظهروا اإىل املدينة 

اأن  حتى  تبدل،  �صيء  كل  وجدوا  وقد 
�صاحلة  تعد  مل  املعدنية  عمالتهم 

للتناول؟
وجدوا  قد  الكهف  فتية  اأن  الفارق 
االأمور تغريت نحو االأف�صل، اإذا اختفى 
عقيدتهم،  و�صادت  الظامل  احلاكم 
وغياب  االختالف  من  �صيء  مع  ولكن 
قلوبهم  تختلج  كانت  التي  احلما�صة 

زمن “الن�صال ال�رصي”.
م�رصحيته  يف  احلكيم  توفيق  قراءة 
العنوان نف�صه، والتي طرح  التي حتمل 
ك�صوؤال  والزمن،  االإن�صان  مع�صلة  فيها 
نحو  باالأمور  ذهبت  مربك،  وجودي 
اإ�صقاطات ح�صارية تتناول حال العرب 
التي  والعلمية  الفكرية  التطورات  اإزاء 
فتية  فجعل  املتقدم  العامل  اأجنزها 
اإىل مغارتهم مع كلبهم  الكهف يعودون 
الب�رصية  جماراة  عن  عجزوا  وقد 

وااللتحاق بركبها.
كبد  يف  وال�صم�س  تنامون  “كيف 
املدوية  العبارة  هذه  كانت  ال�صماء؟” 
مع  امل�رصحية  يف  للفتى”ميليخا” 
بالنباح  بداأ  الذي  “قطمري”  كلبه 
العامل  اأن  احلقيقة  رفاقه.  وجه  يف 
العربي اكتفى باحلظر ال�صحي مع وباء 
كورونا، وا�صت�صلم للك�صل والنوم، بينما 
ميار�س العامل املتطور اأبحاثه وهو يف 

من  حظر  حالة 
الكمامات  خلف 
بيب  نا اأ و

االختبار.
العالقات  عن  اأما 
داخل  االإن�صانية 
واحلياة  االأ�رصة 
فزادت  الزوجية، 
يبدو-  ما  -على 
وتذمرا،  احتقانا 

ويبدو ذلك من خالل 
متزج  التي  والتعليقات  التغريدات 
التوا�صل  مواقع  على  بالهزل  اجلد 
الت�صكيات  تكرث  بداأت  اإذ  االجتماعي، 
هذه  من  ت�صخر  التي  و”البو�صتات” 

العزلة وت�صبهها بال�صجون االنفرادية.
يغبطون  باأنهم  كتبوا  املاكرين  بع�س 
دون  مبفردهم  الأنهم  الزنازين  نزالء 
مع  للحوار  النوا  واآخرون  زوجات، 
كما  الزوجية  �صقف  حتت  �رصكائهم 
اخل�صية-  -كل  اخل�صية  لكن  يدعون، 
احلاجة  اأملتها  ه�صة،  هدنة  تكون  اأن 
ينفرط  ما  �رصعان  اإذ  وال�رصورة، 

عقدها ملجرد انتهاء احلظر، و”عودة 
حليمة اإىل عادتها القدمية”.

امل�صاعر  يلينان  وال�صجر  اخلوف 
للتقارب  م�صرتكة  اأر�صية  وي�صنعان 
تلك  ي�صبه  االأمر  اإن  �رصيكني..  بني 
طرفني  بني  املوقعة  االتفاقيات 
متحاربني اأثناء الكوارث الطبيعية، لكن 
ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه بقوة، وبعيدا 
الزوجية  واخلالفات  املماحكات  عن 
التي يحلو لبع�صهم املبالغة يف تهويلها، 
بني رجل  ت�صدعات  ثمة  هو: هل حقا 
واإن  التذمر،  هذا  حد  ت�صل  وامراأته، 
كان التعبري عنه ياأخذ يف اأحيان كثرية 
�صبكات  على  و�صاخرا  هزليا  منحى 

التوا�صل؟

كل �شيء موؤجل
يف  اإال  اخلالفات  تظهر  ال  حقا  هل 
اخلالفات  هذه  ظهرت  اإن  االأزمات؟ 
بدائل  خ�صم  يف  م�صريها  هو  فما 
من  اخلروج  جمرد  فحتى  حمدودة، 
وتعديل  االأ�صدقاء  ملالقاة  املنزل 
على  عالوة  ممكنا،  يعد  مل  املزاج 
يف  م�صتحيل  �صبه  �صار  التقا�صي  اأن 
اأ�صبح  اإذ  احلرجة،  الو�صعية  هذه  ظل 
حال  ذاته،  حد  يف  احلالل”  “اأبغ�س 

�صعب املنال.

وباء  مع  اأ�صبحت  االجتماعية  الدراما 
تطورات  فال  املا�صي،  من  كورونا، 
املغلقة،  الف�صاءات  خارج  حتدث 
وبعيدا عن موؤثرات واأحداث خارجية، 
فكاأمنا نحن اأمام ف�صل مكرر من م�رصح 
ال  اإذ  بيكيب،  اأو  �صرتنربغ  اأو  اإيب�صن، 
�صيء يحدث خارج االنتظار والت�صعيد 
موؤجل  �صيء  كل  لل�صخ�صيات.  النف�صي 
الكابو�س..  وزوال  التعايف  حني  اإىل 
اإىل  النفو�س  يف  كامنة  ال�صغائن  تبقى 
العلم  به  يجود  الذي  االنفراج  حني 
اإيجاد الدواء. االأمور  عرب فتوحاته يف 

عالقة يف انتظار ما ي�صبه املعجزة مثل 
الزالزل والرباكني والفي�صانات. فقدت 
يف  و�صككت  توازنها  كثرية  اأطراف 
مناهجها ومعتقداتها اأو تكاد، اإذ رمى 
جماهل  اإىل  كراتهم  علمانيون  �صا�صة 
الغيب، و�صلى رجال دين داعني اأن يلهم 
اهلل العلماء قدرات على اكت�صاف اأدوية 

واالهتداء اإىل اأم�صال ولقاحات.
للموظفني  بالن�صبة  البيت  من  العمل 
لي�س  اأمر  البي�صاء  الياقات  واأ�صحاب 
اأن  ذلك  يظنون،  كانوا  كما  �صهال 
ببدلة  الكمبيوتر  جهاز  اأمام  اجللو�س 
اأن  وي�صعره  ك�صال،  الك�صول  يزيد  النوم 
االأمر لي�س جديا يف ثياب رئي�س عمل 

يقف على راأ�صه كل حلظة.
العاملون بال�صاعد من عمال اخلدمات 
يف  والفنادق،  واملطاعم  املقاهي  يف 
وكذلك  العمل،  عن  العاطلني  عداد 
معظم اأ�صحاب الياقات الزرقاء الذين 
�صاروا ي�صبهون ما قاله حممود دروي�س 
العمل..  العاطلون عن  “نفعل ما يفعل 
اأنكى  من  ح�صار  اإنه  االأمل”..  نربي 

واأخبث واأدهى اأنواع احل�صار.
النفو�س  ينقي  الزوجني  بني  التباعد 
من  الذي  ال�صوق  اإىل  احلاجة  ويزرع 
�صاأنه اأن يطّهر القلوب، لكن يف حاالت 
ينّفر  واالختالط،  واالندماج  التماهي 
واأقل  حدة  اأكرث  ويجعلها  االأمزجة 

ت�صاحما.
وتنتظر  الطاولة  تعد  زوجة  األطف  ما 
زوجها للع�صاء، ما اأبهج اأطفاال يرك�صون 
اإىل الباب الحت�صان اأب حممل بالهدايا 
منزل  مدبرة  اأتع�س  وما  ال�صغرية، 
تتحرك حتت مراقبة اأهل البيت يف كل 
حلظة. االأح�صان والقبالت تفقد دفئها 
يف اأيام احلظر ال�صحي.. عفوا، عن اأية 
اأح�صان واأية قبالت يتكلم املرء.. لقد 
مثل طاقم  االأ�رصة  اأفراد  اأ�صبح جميع 
اجلميع  عمليات..  غرفة  يف  طبي 
يتخاطبون من خلف كمامات ويغ�صلون 

اأياديهم يف كل دقيقة.
نوعا  تعطي  بدورها،  اجلماعة  �صالة 
مع  الروحية  اللحظات  اقت�صام  من 
والكنائ�س  امل�صاجد  يف  االآخرين 
اليوم  اأ�صبحت  العبادة،  دور  وجميع 
للتوج�س  م�صدرا 
واخلوف واالإح�صا�س 

باالبتعاد عن اهلل.
عودة  يف  االأمل 
والوئام  احلب 
يظل  اأن  يجب 
بعد  ولو  قائما 
الأن  طويل  وقت 
اأن  الب�رصية  قدر 
حمكومة  تبقى 
ما  وهو  باالأمل، 
“احلب  ماركيز  غار�صيا  برائعة  يذكر 
الرواية  وتتحدث  الكولريا”.  زمن  يف 
عن �صاب ال ميل وال يكل عن حب فتاته 
التي تعاهد معها على االإخال�س، وظل 
زوجها  وفاة  بعد  بالر�صائل  ميطرها 
يف  بقوة  رف�صته  ال�صبعني،  يف  وهي 
اقت�صمت  حني  قلبها  الن  ثم  البداية 
لها يف  يكتبها  التي  التاأمالت  تلك  معه 

ال�صيخوخة واحلياة.
على  بالبكاء  حتى  كورونا  لنقاوم 
مثل  اأوجاعنا  واقت�صام  م�صائرنا، 

ع�صاق ال ميلون الع�صق اأبدا.

تعي�س خمتلف املجتمعات، دون ا�شتثناء، و�شعا جديدا فر�شه وباء كورونا. وجدت الب�شرية، بكل ثقافاتها ومعتقداتها، نف�شها 
تعي�س اأحداث فيلم هوليوودي. ينت�شر وباء غام�س ويتحدى اأعتى العلماء واجليو�س. يفتك باملاليني. يغري من طبائع الب�شر. 

وتعجز اأمامه خمتلف الأنظمة، للحظة يتداخل الدرامي مع الواقعي. ي�شاب النا�س بانف�شام، هل ما يعي�شونه حقيقة؟ العامل كله 
تغريت عاداته ويومياته، اأكرث من ثلث �شكانه حمبو�شون يف منازلهم خوفا من هذا الوباء الذي يرت�شدهم يف اخلارج.

يف “مع�شكرات كورونا”

ان�سعواطفكاجليا�شةاأواأّجلهاعلىالأقل

احلث على جتنب الختالطات واملالم�شات والقبالت 
مع ظهور وباء كورونا، قد يبدو يف ظاهره جمانبا 

للطبيعة الإن�شانية التي تن�شد الوئام وتروم التعبري عن 
م�شاعرها بلغة ح�شية، لكن مقت�شى احلال يفر�س نوعا 
من ال�شرامة القا�شية،والتي تبدو خالية وجمردة من 

روحها الإن�شانية.

الأمل يف عودة احلب والوئام يجب اأن 
يظل قائما ولو بعد وقت طويل لأن قدر 
الب�شرية اأن تبقى حمكومة بالأمل، وهو 

ما يذكر برائعة غار�شيا ماركيز “احلب يف 
زمن الكولريا”.

ق.د
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عاملة اأمريكية

ميكنها»بيولوجيةمعجزة«فقط
�أنتوقفتف�شيوباءكورونا!

�لفرتة�لأكرثخطورة�لتيينقلفيها�مل�شابونعدوىكورونا

ال  �أنه  بيولوجية  عاملة  �عتربت 
لوباء  �رسيعة  نهاية  توقع  ميكن 
»معجزة  بحدوث  �إال  كورونا، 
�لطق�س  ي�سيطر  كاأن  بيولوجية« 
�حلار لفرت�ت طويلة �أو �أن ي�سعف 
من  �نتقاله  فجاأة خالل  �لفريو�س 

�إن�سان الآخر.
�لبيولوجية،  �لعاملة  ذلك  قالت 
�أن�سا بار�نوفا، �حلائزة على درجة 
�لبيولوجية،  �لعلوم  يف  دكتور�ه 
يف  �لبيولوجية  �الأحياء  و�أ�ستاذة 
 GMU School of Systems
�ملتحدة  �لواليات  يف   Biology
»نوفو�ستي«  لوكالة  �الأمريكية، 

�لرو�سية �ليوم �جلمعة.
لوباء  »نهاية �رسيعة  �أن  و�أو�سحت 
من  نوع  حدث  �إذ�  ممكنة  كورونا 
�ملعجزة. �أعني باملعجزة معجزة 
بيولوجية. �أي �أن ي�سعف �لفريو�س 
فجاأة، �أو �أن ي�سيطر طق�س م�سم�س 

ود�فئ متاما ملدة �أ�سبوعني«.
قائلة:  بار�نوفا  �لعاملة  و�أ�سافت 
�أبريل  بد�ية  تكون  �أن  »ميكن 
يف  يحدث  كما  �حلر�رة،  �سديدة 
وقد  �أحيانا.  �ملتحدة  �لواليات 
�ستحمل  �لقادمة  �الأيام  �أن  يتبني 
حيث  متاما،  د�فئا  طق�سا  معها 
�لبيئي  �لتعقيم  �لنهار  يف  يبد�أ 
�أو�سحت  وكما  للفريو�س،  �ل�رسيع 
)يجف(  �لفريو�س  فاإن  بالفعل، 

حتدثنا  »�إذ�  �ل�سم�س«وتابعت:  يف 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  عن 
ينت�رس  حيث  مثال،  لويزيانا  ففي 
�لوباء ب�سكل قوي �أي�سا، ميكن �أن 
ت�سل درجة �حلر�رة �إىل 30 درجة 

لب�سعة �أيام بالفعل يف �أبريل«.
�أنا  و�رسحت بار�نوفا: »ومع ذلك، 
�لبيولوجية  �ملعجزة  �أن  �عترب  ال 
حار،  طق�س  حلول  على  تقت�رس 
ي�سمل  ذلك  �أن  �أي�سا  �أتفهم  بل 
�لفريو�س  يتحول  �أن  حقيقة 

ويتطور بطريقة جتعله �أقل )�رس�( 
حاالت  عدد  ويقل  وعدو�نية 

�الإ�سابة �ل�سديدة به«.
هناك  �لبيولوجية،  للعاملة  ووفقا 
خيار ثان لالإنهاء �ل�رسيع للوباء: �إذ� 
متكن �لنظام �ل�سحي �لدويل �الآن 
�لفريو�س،  لهذ�  لقاح  �بتكار  من 
على  قادر�  �للقاح  �إنتاج  ف�سيكون 
�لتو�سع و�لبدء يف �لعالج يف جميع 

�أنحاء �لعامل.
»�إذ�  قائلة:  بار�نوفا  وختمت 

يتم  �أن  �أي  �الأمرين:  �أحد  حدث 
حدوث  �أو  �رسيع،  عالج  ن�رس 
�لبيولوجية،  �ملعجزة  من  نوع 
يف  �أمل  هناك  يكون  فعندها 
كورونا.  لفريو�س  �رسيعة  نهاية 
�لعو�مل على  بقيت جميع  �إذ�  �أما 
�أن تتم  حالها، فمن غري �ملحتمل 
�لواليات  �لواليات يف  عودة جميع 
خالل  �لطبيعية  حلياتها  �ملتحدة 

�أ�سبوعني«.

�أظهرت در��سة علمية �أن �مل�سابني 
بفريو�س كورونا �لتاجي �مل�ستجد، 
يكونون �أكرث خطورة يف نقل عدوى 
خالل  لغريهم  �لفريو�س  هذ� 
�أعر��س  �الأول من ظهور  �الأ�سبوع 

�اللتهاب �لرئوي لديهم.
مت �لتو�سل لهذه �لنتائج يف در��سة 

�لدقيقة يف  �الأحياء  �أجرها علماء 
على  ون�رست  كونغ،  هونغ  جامعة 
�أعادت  ثم   ،The Lancet موقع 
ت�ساينا  مورنينغ  �ساوث  جملة 
بو�ست ن�رسها �ليوم و��ستندت هذه 
لعاب  عينات  حتليل  �إىل  �لدر��سة 
تاأكيد  مت  مري�سا   23 من  �أخذت 

 19-COVID إ�سابتهم بفريو�س�
ووفقا لنتائج �لدر��سة، كان معدل 
�لفريو�س يف لعاب �ملر�سى �لذين 
ترت�وح �أعمارهم بني 35 و75 �سنة 
ظهور  بعد  �أيام  �سبعة  ملدة  �أعلى 
�أخذ  ذلك  وبعد  عليهم،  �الأعر��س 
تو،  كالفن  وقال  باالنخفا�س. 
�مل�سارك  و�الأ�ستاذ  �ملقال  كاتب 
�لدقيقة  �الأحياء  علم  ق�سم  يف 
بجامعة هونغ كونغ: »ي�سري �حلمل 
�لفريو�سي �ملرتفع خالل �الأ�سبوع 
ميكن  �أنه  �إىل  �ملر�س  من  �الأول 
نقله ب�سهولة من �سخ�س الآخر قبل 

دخول �ملري�س �إىل �مل�ست�سفى«.
هو  �خلرب�ء  يحري  ظل  ما  و�أكرث 
�سحاياه   »19 »كوروونا  �نتقاء 
لي�س فقط وفقا لفئات عمرية، بل 

�أن  �إذ  جمهولة،  الأ�سباب  وجن�سية 
عدد �لرجال �مل�سابني بالفريو�س 
�أعلى بكثري منه بني  توفو�،  �لذين 

�لن�ساء.
هم  �لتوجه  هذ�  الحظ  من  �أول 
�ل�سينيون بعد �إجر�ء عملية ح�ساب 
�لوفيات ح�سب �جلن�س،  ملعدالت 
�لرجال  بني  �لوفيات  �أن  لهم  تبني 
�مل�سابني،  من   %2.8 ن�سبة  بلغت 
ن�سبة  �لن�ساء  بني  �سجلت  حني  يف 
من  �أكرث  �لرجال  لدى  �أي   ،%1.7
�جلن�س  لدى  مما  ون�سف  مرة 

�للطيف.
فقد  �لبيانات،  الأحدث  ووفقا 
�ألف �سخ�س  �أكرث من 414  �أ�سيب 
يف �لعامل بالفريو�س، تويف �أكرث من 

18 �ألفا منهم.

ولكن..مفيدلثوم�
كورونا�شاأن�آخر

�الأع�ساب،  طب  يف  �خلبري  يقول 
هناك  �إن  لو�سيك،  ميخائيل 
�لعديد من �لنباتات �لتي ت�ستخدم 
يف جمال �لطب، ومن بينها �لثوم، 
دو�ء  �أنه  �لكثريون  يعتقد  �لذي 

جلميع �الأمر��س.
�لثوم  �أن  من  �لرغم  وعلى  لكن، 
يقوم بدور موؤثر يف تعزيز مناعة 

�أن  �إال  عام،  ب�سكل  بالفريو�سات  �الإ�سابة  خطر  وتقليل  �جل�سم، 
لو�سيك يوؤكد �أن �لثوم ال ينقذ من كوفيد-19، �لذي ال ميكن عالجه 
هذ�  �أن  �إىل  �الأع�ساب  طب  يف  �خلبري  و�أ�سار  �مل�ست�سفى.  يف  �إال 
مر�س ذو طبيعة خا�سة، بينما ميكن �أن يحمي �لثوم من �لفريو�سات 
�الآن،  �جلميع  ي�سيب  �لذعر  �أن  هنالك  ما  كل  �لعادية.  �ملو�سمية 
ويخافون من �حلجر �ل�سحي يف �مل�ست�سفى، ورمبا يفيد �لثوم فعال 
عند �الإ�سابة بفريو�س مو�سمي �عتيادي، �إال �أن �لكورونا �ساأن �آخر، 
كما �أكدت على ذلك منظمة �ل�سحة �لعاملية. وي�سري �لدكتور �إىل �أنه 
من �ملمكن تناول �لثوم بطرق خمتلفة، فالبع�س يبلعون ف�س �لثوم 
كامال، وهذ� يقلل من ر�ئحته، و�لبع�س �الآخر مي�سغونه، ويف هذه 
�حلالة تزد�د �لر�ئحة جد�، ويقول، »ميكن تناوله مبختلف �الأ�سكال، 
ميكن بلعه وم�سغه وحتى ي�سعه �لبع�س يف �أنفه«. وفعال للثوم فو�ئد 
كثرية ولكن من جانب �آخر له �سلبيات �أي�سا، »فكبار �ل�سن مثال ال 
ف�س  من  �أكرث  بتناول  ين�سح  ال  بل  منه،  كبرية  كمية  تناول  ميكنهم 
و�حد يف كل مرة وبعد �ساعات ميكن تناول ف�س �آخر، الأن �لثوم حار 
وال ميكن ملن يعانون من �أمر��س �لقلب حتمله. لذلك يجب �أن نكون 
حذرين منه، وال يجب �الإفر�ط بتناوله، كما يجب علينا �أن ندرك �أنه 

لي�س دو�ء جلميع �الأمر��س«.

خبري بارز يف مكافحة كورونا باأمريكا يحذر 

-Covidعودة«
19ب�شكلمو�شمي«

حذر �أنتوين فو�سي، �أحد كبار �خلرب�ء يف فريق عمل مكافحة فريو�س 
حتارب  �لتي  �لدول  جناح  حال  يف  حتى  �أنه  من  باأمريكا  كورونا 
Covid-19 يف �لتغلب عليه، فقد يعود �ملر�س يف دور�ت �سنوية. 
�الأبي�س  �لبيت  �ل�سحفيني يف  مع  فو�سي، يف حديث  �لدكتور  وقال 
�الآن  بد�أنا نرى  �الأربعاء: »قد ي�سبح �ملر�س مو�سميا ودوريا.  يوم 
يف ن�سف �لكرة �جلنوبي و�جلنوب �الإفريقي، �أن لدينا حاالت تظهر 
�أثناء دخول مو�سم �ل�ستاء«. و�أكد فو�سي، �لذي ير�أ�س �أي�سا �ملعهد 
للح�سا�سية و�الأمر��س �ملعدية ويحمل 45 �سهادة دكتور�ه  �لوطني 
وحماولة  ب�رسعة  و�ختباره  لقاح  تطوير  �إىل  �حلاجة  على  فخرية، 
�لعالجات  »قائمة«  �إن  وقال  متاح.  لقاح  لدينا  يكون  »�إعد�ده حتى 
�ملختلفة يجب �أن يتم تتبعها ب�رسعة من خالل �لتجارب �ل�رسيرية. 
يف  و�لبيئة  �ل�سحة  �إد�رة  �سكرتري  نورمان،  يل  �لدكتور  �أثار  كما 
كان�سا�س، �حتمال �أن يكون �لفريو�س مو�سميا يف موؤمتر �سحفي يوم 

�جلمعة �ملا�سي، ولكنه قال �إنه من �ل�سابق الأو�نه معرفة ذلك.
 19-Covid و�أكدت �لواليات �ملتحدة وقوع 65000 حالة �إ�سابة بـ
حتى �الآن، و�سهدت �أكرث من 900 حالة وفاة، و�رسعان ما �أ�سبحت 
�إيطاليا  �لعامل، حيث جتاوزتها  �لبلد�ن ت�رسر� يف  �أكرث  و�حدة من 

و�ل�سني فقط.
و�إىل �الآن، �أ�ساب فريو�س كورونا ما يزيد عن 466 �ألف فرد وقتل 
�أكرث من 21 �ألف مري�س، حيث تتز�يد �حلاالت �الآن بع�رس�ت �الآالف 

كل يوم.

هليجب�أننخافمنفريو�سهانتا�ل�شيني؟
�سيني  مو�طن  وفاة  نباأ  خلق 
بفريو�س  �إ�سابته  نتيجة 
��سم  عليه  �أطلق  �لذي  هانتا 
�جلديد«  �ل�سيني  »�لفريو�س 
�لهلع و�لذعر بني �لنا�س على 
فريو�س  وباء  �نت�سار  خلفية 
كورونا �مل�ستجد ولكن يجب 
هانتا  فريو�س  �أن  نعلم  �أن 
وهو   ،1978 عام  �كت�سف 
بل  و�حد�،  فريو�سا  لي�س 
در�ست  فريو�سات،  جمموعة 

هذه  ت�سبب  �ساملة.  ب�سورة 
يف  �لتهابات  �لفريو�سات 
و�ملوت  �لتنف�سي  �جلهاز 
�أحيانا، وحمى نزفية تر�فقها 

��سطر�ب وظائف �لكلى.
�لناقل  �لقو�ر�س  وتعترب 
�لفريو�سات،  لهذه  �لرئي�سي 
�إىل  �لفريو�س  ينتقل  حيث 
�أو  �الإن�سان عن طريق �لع�س 
عن طريق ف�سالتها. وهناك 
معلومات تفيد باأن �لفريو�س 

وبر�ز  بول  يف  موجود 
ال  ولكنه  �مل�ساب،  �ل�سخ�س 
�آخر  �إىل  �سخ�س  من  ينتقل 

عرب �لرذ�ذ و�لهو�ء.
ويتميز هذ� �لفريو�س بتنوعه 
ب�سورة  ويوجد  �جلغر�يف 
�لد�فئة.  �ملناطق  خا�سة يف 
يف  �لفريو�س  بهذ�  وي�ساب 
حو�يل  �ملتحدة  �لواليات 
بالطبع  �سنويا.  �سخ�سا   30
�أن  بيد  كبري�،  �لرقم  لي�س  

�حلمى  ب�سبب  �لوفيات  ن�سبة 
�لنزفية ت�سل �إىل %40-30،

�الأمريكيون،  �لعلماء  وي�سري 
�إىل �أنه عمليا جميع �الإ�سابات 
�أبخرة  ��ستن�ساق  من  ناجتة 
ف�سالت هذه �لقو�ر�س، حيث 
مل ت�سجل �أي حالة ت�سري �إىل 
�نتقال �لعدوى من �سخ�س �إىل 
�أف�سل  للخرب�ء،  ووفقا  �آخر 
هي  �لعدوى  هذه  من  وقاية 
�ل�سخ�سية  بالنظافة  �لعناية 

�حلماية  و�سائل  و��ستخد�م 
يف  �لتو�جد  عن  و�البتعاد 
�أماكن فيها قو�ر�س م�سابة. 
لل�سخ�س  �أنه ميكن  ويوؤكدون 
�إذ�  بالعدوى  ي�ساب  �أن 
ببول  ملوث  �سيء  �أي  مل�س 
�أو حتى  بر�زها  �أو  �لقو�ر�س 
�أنفه  مل�س  وبعدها  لعابها، 
�حتمال  هناك  كما  فمه.  �أو 
�ملو�د  طريق  عن  �الإ�سابة 

�لغذ�ئية �مللوثة.

هانتا  فريو�س  �أ�ساب  وقد 
يف   2017 عام  �سخ�سا   11
وكند�، يف  �ملتحدة  �لواليات 
حني ت�سجل يف �ل�سني �سنويا 
16-100 �ألف �إ�سابة، �أعر��س 
لتقارير  وفقا  معظمها 
لل�سيطرة  �ل�سيني  �ملركز 
هي  �الأمر��س،  من  و�لوقاية 
و��سطر�ب  �لنزفية  �حلمى 
تظهر  حيث  �لكلى،  وظائف 
�سكل  على  �الأعر��س  �أوىل 

�خلدين.  و�حمر�ر  تقيوؤ 
تلقيح  بد�أ   2008 عام  ومنذ 
مناطق  بع�س  يف  �ملو�طنني 
هانتا.  فريو�س  �سد  �ل�سني 
�ملتوفرة  �ملعلومات  وتوؤكد 
�أنه  على  �لفريو�س  هذ�  عن 
ال ينتقل من �سخ�س �إىل �آخر 
�سخ�س  دم  نقل  حالة  يف  �إال 
م�ساب �إىل �آخر �سليم. لذلك 
هذ�  من  للخوف  حاجة  ال 

�لفريو�س.
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احلج:
قد يح�سب الإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع 

املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب 
من فرائ�ض الإ�سالم على بع�ض اأتباعه 

يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َض  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }اْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُسوَق َولَ ِجَداَل  ِفيِهَنّ اْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه الّلُ  ِف اْلَ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنّ َخْيَ الَزّ َوتََزَوّ
اأُْوِل الأَلْبَاِب{

هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي 
هي اأركان الإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
الأوا�رص التي تربط الدين باملقا�سد 

واِلَكم. اإنها عبادات متباينة ف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
واملق�سد. فال�سالة وال�سيام والزكاة والج، 
وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم، 
هي مدارج الكمال املن�سود، وروافد التطهر 

الذي ي�سون الياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبية ف دين الل. فاإذا 
ى  مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب بالل وبالنا�ض �سلته فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال 
ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل 
من اإظهار اخل�سوع وت�سنع اأهم املنا�سك.. 
لكن هذا وذاك ل يغنيان �سيئا عن �سالمة 

اليقني، ونبالة املق�سد.
والكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك 

يرجع اإىل م�سار ل يخطئ، وهو اخللق 
العاىل!

ال�صالةالواجبة:
عندما اأمر الل بها اأَبَان الكمة من اإقامتها 

فقال تعال: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنّ ال�سَّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َوالَلّ الَْفْح�َساء َوامْلُنَكِر َولَِذْكُر الَلّ
نَُعوَن{)2( فالإبعاد عن الرذائل، والتطهي  تَ�سْ

من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة 
ال�سالة.

العفوعناخلطاأوالن�صيانيفالفروع
َب  ْو �رَصِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي الل ف الفروع عن اخلطاأ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َوالِنّ�ْسيَاَن َوَما ا�ْستُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »اإَِنّ الَلّ ا اأَْطَعَمُه الَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

الإمياناملزور
فلي�ست العربة ف اجلوع والعط�ض اإنا العربة ف املقا�سد واملعاين واأ�سول ال�رصيعة ومل يعف الإ�سالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�سيانها لأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه ف عروقه ينب�ض بها قلبه. وف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* الَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الْيَِتيَم* َوَل يَُح�ُضّ َعلَى َطَعاِم امْلِ ُب ِبالِدّ الَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* الَِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن{ عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع الل بداية بالإهمال ف حقه 

ال�سالة ومل يتوجهوا اإليه بالإخال�ض ف العبادة فراحوا يراوؤون النا�ض، و�سوء خلقهم مع النا�ض نهاية فينهر اليتيم ول 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإل التكافل واملحبة والراأفة، فمنع خيه عن النا�ض )َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن(

ح�صولالتقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلي، وو�سية الل لالأولني والآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غي ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون اللتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث 

تغيي ف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة الإميان، وتد انف�ساما ف �سخ�سية بع�ض امل�سلمني، فقد تده 
ى ال�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثي ال�سالة وال�سيام والج والعتمار، وف الوقت نف�سه ل يُوؤمَتَن علي �سيء، ول يتَحَرّ �سخ�سً

الآخرين، وتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغي بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

حمفزاتخارجية
اأولً : اجتماع كافة امل�سلمني على �سيام هذا ال�سهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار ف العبادة ويدفعه 
نحو تغيي �سلوكه وعادته. ثانياً : تغي ال�سلوك من حيث الطعام وال�رصاب والعبادة، و�سبط النف�ض والتحكم بها، ليكون 
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ل �سهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�سهر دون انقطاع، فامل�سلم طوال هذه املدة ف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد 

على ال�ستمرار ف الطاعة. رابعاً : ال�سلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ األ�سنتهم وجوارحهم 
مما يحفز على روح الألفة واملحبة وي�ساعد على التغيي. اإن كل ما ف الكون يتغي ف رم�سان، وهذه املحفزات ينبغي 
للم�سلم اأن ي�ست�سعرها ويتعاي�ض ف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيي، التغيي الإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم ول ينقطع 

حتى بعد رم�سان.

م�صطلحاتالإماممالكيفالرتجيح
التالوة:  �سجود  ف  كما  عندنا«  »الأمر  قوله 
»الأمر عندنا اأن عزائم �سجود القراآن اإحدى 
�سيء«  منها  املف�سل  ف  لي�ض  �سجدة  ع�رصة 
عندنا«  عليه  املجتمع  »الأمر  م�سطلح  ثم   .
ق�سية  ف  الل  رحمه  مالك  الإمام  ا�ستخدمه 
ال�ستثناء ف بيع الثمر، و ي�ستعمله حني يعلم 
اأو حني  اأهل املدينة جممعون على ذلك،  اأن 
ل يعلم لأهل املدينة قول يخالف ذلك . كما 
ي�ستعمل م�سطلح »عليه  الإمام مالك كان  اأن 

ف  يقراأ  »ل  قوله:  ف  كما  النا�ض«  اأدركت 
ال�سالة ب�سم الل الرحمان الرحيم ف املكتوبة 
عليها  هي  و  جهرا،  ل  و  نف�سه  ف  �رصا  ل 
مرادفات  امل�سطلح  ولهذا   ، النا�ض«  اأدركت 
عليه  يزل  مل  الذي  الأمر  »وهو  منها:  كثية 
النا�ض«،  راأيت  هذا  »وعلى  عندنا«،  النا�ض 
»الذي اأدركت عليه النا�ض واأهل العلم ببلدنا« 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�سطلحات   •  .
اأي�سا  اعتمدوا هم  لقد  عند فقهاء املالكية  

القول  على  تدل  ترجيحية  م�سطلحات  على 
الأقوال  كرثة  ب�سبب  املذهب،  ف  املعتمد 
اأ�سحابه  وعن  مالك  الإمام  عن  الروايات  و 
رحمهم الل، لهذا تد ف املذهب م�سطلحات 
من قبيل: »اتفاق علماء املذهب« و »الراجح« 
»الأ�سح  و  »املعروف«  و  »امل�سهور«  و 
وال�سحيح« و«ما به الفتوى« و »ما عليه العمل« 
و »الأح�سن« و«الأوىل« و«الأ�سبه« و«املختار« 

و«ال�سواب« و«الق« و«ال�ستح�سان« .

كما قد تنتقل الكائنات الدقيقة 
لم  اأكل  طريق  عن  لالإن�سان 
امل�سابة  اأو  اخلازنة  اليوانات 
لذلك  منتجاتها  تناول  اأو  بها 
اأو  لومها  اأكل  الإ�سالم  حرم 
و�سماها  معها  التعامل  حتى 
َويُِحّل  تعاىل:)  قوله  ف  خبائث 
َعلَيِْهُم  َويَُحّرُم  الّطّيبَاِت  لَُهُم 

بَاآِئَث (.)الأعراف157(. اخْلَ
اليوانات  لوم  اأكل  فحرم 
امليتة والدم واأكل لم اخلنزير، 
وال�سباع والطيور اجلارحة، واأكل 
تتغذى  التي  والطيور  اليوانات 
على القذورات، واقتناء الكالب 
والتعامل معها اإل ل�رصورة، وقد 
اليوانات  هذه  اأن  العلم  اأثبت 
لتجمعات  بوؤراً  ت�سكل  ولومها 
الكائنات  من  وخطية  هائلة 
الدقيقة الفاتكة بالإن�سان، فماذا 

قال العلم الديث فيها ؟

والدماء  امليتة  لوم  اإن 
اخلبائث  اأوىل  هي  امل�سفوحة 
التي حرمها الل �سبحانه وتعاىل 
َعلَيُْكُم  ُحّرَمْت   ( ف قوله تعاىل: 

نِْزيِر ُم اخْلِ امْلَيْتَُة َوالّْدُم َوَلْ
حتقق  ولقد  )املائدة3(   )
خطرها  وظهر  علمياً  �رصرها 
لأن  وذلك  الإن�سان،  حياة  على 
عروقها  ف  امليتة  دم  احتبا�ض 
يي�رص  اأن�سجتها  املت�سعبة �سمن 
متطفلة  تعي�ض  التي  للجراثيم 
الفتحات  ف  اليوان،  على 
اأن  واجللد،  والأمعاء  الطبيعية 
اللحم من  تنت�رص ب�رصعة و�سط 
خالل ال�سائل الزلل ف الأوعية 
والعروق، وتتكاثر ب�رصعة وينتج 
الرائحة  كريهة  مركبات  عنها 
ميوت  قد  كما  التاأثي،  �سامة 
معني  مر�ض  ب�سبب  اليوان 
اإىل  املر�ض  جرثومة  فتنتقل 
تهلكه،  وقد  فتوؤذيه  الإن�سان 
واجلمرة  ال�سل  مر�ض  ف  كما 
ال�سلمونيال  وجراثيم  اخلبيثة 

وداء الكلب.
اأي�ساً  �سبحانه  الل  حرم  وقد 
امليتة ب�سبب الختناق اأو ب�سبب 
الر�ض  ذلك  كان  �سواء  الر�ض 
بالوقذ اأو الرتدي من مكان عال 
حيوان  من  النطح  بوا�سطة  اأو 

اآخر وكذلك ما اأكل ال�سبع.
ما  اإىل  اإ�سافة  الأنواع  تلك  لأن 
ف  دمائها  احتبا�ض  عن  ينتج 
ال�سابقة  الأخطار  من  اأن�سجتها 
�رصعة  من  يزيد  الختناق  فاإن 
ي�سبب  والر�ض  اجلثة،  تعفن 
انت�سار للدم حتت اجللد وداخل 
الأماكن  ف  والأن�سجة  اللحم 
املر�سو�سة، وقد تكون به جروح 
اإىل  الهواء  جراثيم  عبور  ت�سهل 
بتحللها  فتعجل  الأن�سجة  داخل 
ال�سباع  حتمله  وما  وف�سادها، 
دقيقة  وكائنات  جراثيم  من 
نف�ض  توؤدي  اأنيابها  بني  فتاكة 
النتيجة باأن�سجة اليوان ولمه 
داهما  ي�سكل خطراً  مما تعله 
ياأكل  حينما  الإن�سان  حياة  على 

لمه.
اأكل حلوم اجلاّللة و�شرب 

األبانها:
عليه  الل  �سلى  النبي  نهى  كما 
و�سلم عن اأكل لم اجلاللة و�رصب 

األبانها واأكل المر الأهلية.
اأبي  عن  والرباز  البيهقي  روى 

هريرة ر�سي الل عنه قال: )

عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  نهى 
األبانها  و�رصب  اجلاللة  عن  و�سلم 

واأكلها وركوبها (.
اجلاللة هي كل دابة تاأكل الأقذار 
تعترب  التي  العذرة،  وخ�سو�ساً 
الديدان  وتكاثر  لنمو  خ�سبة  بيئة 
ال�سارة،  واجلراثيم  والطفيليات 

منها،  هائل  عدد  على  حتتوي  اإذ 
جرثومة  بليون  املائة  على  يزيد 
ف اجلرام الواحد، لذلك فالعذرة 
رئي�سياً  وم�سدراً  خمزناً  ت�سكل 

للخطر.
اأن  العلمية  الأبحاث  اأثبتت  كما 
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  الأقذار 

ومتنوعة من ال�سموم اخلطرة على 
�سحة الإن�سان، فاإذا تناولها حيوان 
اأو طي انت�رصت هذه اجلراثيم ف 
دمه ولمه، وتر�سبت ف اأن�سجته، 
الإن�سان لم هذا  يتناول  وعندما 
بالعلل  ي�ساب  لبنه،  اأو  اليوان 

والأمرا�ض.

جتنبحلوماحليواناتاخلطرية:



اجلمعة 27 - ال�شبت 28    مار�س  2020  املوافـق  ل 03 �شعبان  1441ه 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

عائد عمرية/نون بو�شت

تون�س.. بنية حتية �شعيفة

من  كانت  الدرو�ش  تعليق  بداية 
ال�شحة  وزير  اأعلن  حيث  تون�ش، 
مار�ش/اآذار  من  الـ9  يف  التون�شي 
املدر�شية  العطلة  تقدمي  احلايّل 
واجلامعية واإيقاف الدرو�ش ابتداًء 
ال�شهر،  نف�ش  من   12 يوم  من 
انت�شار  من  للحد  وقائي  كاإجراء 
عدد  ارتفاع  بعد  كورونا،  فريو�ش 
 5 اإىل  حينها  تون�ش  يف  االإ�شابات 

اإ�شابات.
وا�شتحالة  الو�شع  تفاقم  بعد 
يف  الدرا�شة  مقاعد  اإىل  الرجوع 
هذا  نهاية  وهو  املحدد،  املوعد 
التعليم  وزارة  اتخذت  ال�شهر، 
بتعميم  قراًرا  تون�ش  يف  العايل 
باملوؤ�ش�شات  بعد  عن  الدرا�شة 
و�شائل  على  باالعتماد  لها  التابعة 

التعليم االفرتا�شية.
واأو�شح وزير التعليم العايل والبحث 
ت�رشيح  يف  �شورى  �شليم  العلمي 
تنزيل  باإمكانهم  الطلبة  اأن  اإذاعي 
الدرو�ش التي �شيعدها االأ�شاتذة عن 
بعد، م�شرًيا اإىل اأن تنزيل الدرو�ش 
مع  بالتعاون  وذلك  جماًنا  �شيكون 
الثالث،  اجلوالة  الهواتف  م�شغلي 
فيما �شيتم مد الطلبة الذين لي�شت 
لهم تغطية اأو اإنرتنت بن�شخة ورقية 

من الدرو�ش.
هذا القرار، رف�شته نقابات طالبية 
التون�شي  العام  االحتاد  غرار  على 
املقاعد  باأغلبية  الفائز  للطلبة 
العلمية  املجال�ش  انتخابات  يف 
اأمينه  ويرجع  التون�شية،  باجلامعة 
العكاي�شي  حمزة  العام 

عدة،  اأ�شباب  اإىل  الرف�ش  هذا 
حتدث عنها لنون بو�شت.

الو�شع  »يف  العكاي�شي:  يقول 
تاأمني  ميكن  ال  لتون�ش  احلايّل 
الدرا�شة عن بعد لعديد االأ�شباب، 
متاحة  مثاًل غري  االإنرتنت  ف�شبكة 
م�شتوى  على  حتى  الطلبة  لعموم 
فال�شبكة  ال�شاحلية،  الواليات 
توؤمن  اأن  لها  ميكن  وال  �شعيفة 
م�شيًفا  املطلوب«،  االأدنى  احلد 
»التدري�ش عن بعد ال ميكن تاأمينه 
مع  وخا�شة  االخت�شا�شات  لكل 
وجود االأ�شغال التطبيقية يف الكثري 
لوج�شتًيا  اأما  االخت�شا�شات،  من 
فالطلبة غري قادرين على الدرا�شة 
عن بعد نظًرا لعدم توافر الهواتف 

الذكية اأو احلوا�شيب«.
اأخرى  وجيهة  اأ�شباب  وللعكاي�شي 
ا، حيث يقول يف هذا  للرف�ش اأي�شً
كيف  ق�شرية  فرتة  »يف  ال�شاأن: 
اإي�شال  من  االأ�شاتذة  �شيتمكن 
التي  االآلية  هذه  عرب  املعلومة 
االأ�شاتذة،  من  العديد  يرف�شها 
فالعديد منهم ال يفقهون كيفية فتح 
حا�شوب اأو اإر�شال ر�شالة«، ويقرتح 
حمزة العكاي�شي »تاأخري العودة اإىل 
مقاعد الدرا�شة بالتوازي مع توفري 
االإمكانات الالزمة والتح�شري قدر 
بعد  عن  الدرا�شة  اإىل  امل�شتطاع 
حدود  اإىل  االأزمة  طالت  اإذا  الأنه 
الدرا�شة  فاإن  اأغ�شط�ش  اأو  يوليو 
عن بعد �شتكون البديل الوحيد ملا 

نعي�شه«.
بعد  عن  التعليم  عملية  وترتكز 
تون�ش  جامعة  على  تون�ش  يف 
االفرتا�شية، التي اأُن�شئت يف يناير/

كانون االأول 2002، يف اإطار �شيا�شة 
وجتديده  العايل  التعليم  ع�رشنة 
التون�شيني،  كل  اأمام  وانفتاحه 
وتقوم هذه اجلامعة 

بتاأمني تكوين ا�شهادي فعلي يف 11 
ما  لفائدة  اإجازات  و9  ماج�شترًيا 
توفر  كما  طالب،  و1000   850 بني 
والطلبة  اجلامعات  لبقية  من�شة 
اخلا�شة  املواد  بع�ش  يف  للتكوين 

لقرابة 45 األف طالب.
تباين النتائج يف املغرب

ا�شتفحال  فمع  املغرب،  يف  اأما 
وباء كورونا »كوفيد 19« يف اململكة 
عقب  املغاربة  لعموم  وتهديده 
االإ�شابات  من  جمموعة  ت�شجيل 
ملواطنني مغاربة قادمني من دول 
اأوروبية، اتخذت احلكومة املغربية 
حزمة من االإجراءات الوقائية تتعلق 
اأ�شا�ًشا باإخالء معظم االأماكن التي 

تعرف جتمعات ب�رشية مكثفة.
اتخذتها  التي  االإجراءات  بني  من 
الوباء  لتطويق  املغربية  ال�شلطات 
الدرا�شة  توقيف  انت�شاره،  وكبح 
املوؤ�ش�شات  جميع  يف  والتكوين 
واملعاهد،  واجلامعات  التعليمية 
الوطنية  الرتبية  وزارة  وواكبت 
العايل  والتعليم  املهني  والتكوين 
هذا  باملغرب  العلمي  والبحث 
للدرا�شة  اال�شطراري  التوقف 
بعد«  عن  »التعليم  بعملية  بالقيام 
والطلبة،  التالميذ  جميع  لفائدة 
على  العملية  هذه  ترتكز  حيث 

ا�شتعمال و�شائل التكنولوجيا.
مبركز  والباحث  لالأ�شتاذ  ووفًقا 
اجلهوي  للتخطيط  الدكتوراه 
الوهاب  عبد  الرتابية،  والتنمية 
الوزارة  اأعدت  فقد  ال�شحيمي، 
م�شورة  درو�ش  فيه  تو�شع  موقًعا 
الرتكيز  مع  امل�شتويات  جلميع 
كما  االإ�شهادية،  امل�شتويات  على 
الثقافية  التلفزية  القناة  مت جتنيد 
م�شورة  درو�ش  لبث  الرابعة 
طرف  من  متابعتها  يتم  الأ�شاتذة 
برنامج  على  بناًء  املتعلمني 
وذلك  �شلًفا،  يُن�رش 
لكي يت�شنى لكل 

توقيت بث درو�شه  م�شتوى معرفة 
على القناة.

بو�شت  لنون  ال�شحيمي  ي�شيف 
اأعلنت  االأخريين  اليومني  »خالل 
وقناة  االأمازيغية  قناة  من  كل 
يف  انخراطهما  اجلهوية  العيون 
بث  اأجل  من  وذلك  العملية،  هذه 
ولي�ش  الدرو�ش جلميع امل�شتويات 
االإ�شهادية،  امل�شتويات  فقط 
يف  املتعلم  م�شلحة  على  ا  حر�شً
باالإ�شافة  الدرا�شي،  التح�شيل 
واملوقع  التلفزية  القنوات  اإىل 
عموم  يعد  الوزارة،  اأعدته  الذي 
يومًيا درو�ًشا م�شورة يف  االأ�شاتذة 
يف  ملتعلميهم  بعثها  ويتم  منازلهم 
التوا�شل  و�شائل  على  جمموعات 
االجتماعي )وات�شاب اأو في�شبوك(، 
االأق�شام  تقنية  ت�شتخدم  كما 
االفرتا�شية باالعتماد على تطبيق 

.»Teams تيمز«
املناطق  »يف  احل�شيمي  ويو�شح 
احل�رشية  و�شبه  احل�رشية 
معظم  حيث  للمدن،  واملتاخمة 
حمرتم  تعليمي  م�شتوى  لهم  االآباء 
لالأ�رش  االجتماعية  والظروف 
عملية  تعرف  واأكرث،  متو�شطة 
ملحوًظا،  جناًحا  بعد  عن  التعليم 
حيث  النائية  املناطق  يف  اأما 
واأمية  االإنرتنت  تدفق  �شعف 
العملية  والفقر، عرفت  االآباء 

ف�شاًل ذريًعا«.
واأ�شاف »ميكن اأن تكون هناك 
يف  لكن  العملية،  عن  موؤاخذات 
وطول  الراهنة  الظروف  ظل 
الدرا�شة  توقف  مدة 
يتجاوز  اأن  ميكن  الذي 

بعد  عن  التعليم  يبقى  يوًما،   45
ولو  التالميذ  تعلم  ل�شمان  و�شيلة 
على  العمل  مع  الدنيا،  احلدود  يف 

تطويرها وجتويدها م�شتقباًل«.
تنزيل  من  اأ�شبوع  من  اأكرث  وبعد 
بها، يرى  العمل  العملية وبدء  هذا 
عبد الوهاب احل�شيمي اأن م�شتوى 
منطقة  من  متبايًنا  يبقى  جناحها 

اإىل اأخرى ومن اأ�رشة اإىل اأخرى.

ا�شتحالة املرور اإىل التعليم 
عن بعد

ويف اجلزائر، فقد اأمر رئي�ش البالد 
ا�شت�شارة  بعد  تبون،  املجيد  عبد 
باإغالق مدار�ش  املعنيني،  الوزراء 
واملتو�شط  االبتدائي  التعليم 
من   12 يوم  من  ابتداًء  والثانوي، 
مار�ش 2020، وحتى انتهاء العطلة 
اأبريل/ �شهر  من  الـ5  يف  الربيعية 

ني�شان القادم.
لعودة  بوادر  وجود  عدم  ورغم 
واجلامعات  املدار�ش  يف  العمل 
عدم  نتيجة  القريبة،  الفرتة  يف 
التو�شل اإىل لقاح اأو دواء للحد من 
انت�شار فريو�ش كورونا، مل تتحدث 
عن  بعد  اجلزائرية  ال�شلطات 
اإمكانية اعتماد التعليم عن بعد اإىل 

حد االآن.
ونظًرا للعديد من املعطيات، فاإنه 
انتهاج  اجلزائر  على  ال�شعب  من 
يف  لالأ�شتاذة  وفًقا  التوجه،  هذا 
ربيعي،  �شلمى  اجلزائرية  اجلامعة 
وتوؤكد هذه االأخرية يف حديث لنون 
اأن بالدها ال متلك اخلربة  بو�شت 
وت�شيف  املجال،  هذا  يف  الكافية 
عن  التعليم  فكرة  جتريب  »مت 

املاج�شتري  درا�شة  خالل  من  بعد 
وهذه  فقط  احلقوق  الخت�شا�ش 
من  فاإنه  لذلك  تعمم،  مل  التجربة 
لهذا  اجلزائر  تلجاأ  اأن  امل�شتحيل 
»الوزارة مل تت�شل  اخليار«، موؤكدة 
هذا  يطرح  ومل  كاأ�شاتذة  بهم 

اخليار اأ�شاًل«.
يعترب  اخليار  »هذا  واأ�شافت 
فحتى  لنا،  بالن�شبة  �شائب  غري 
من  العديد  �شيالقون  االأ�شاتذة 
االأمر، فبحكم  االإ�شكاالت يف هذا 
خربتي وتدري�شي يف اجلامعة اأرى 
التعليم عن  الوزارة  لو اختارت  اأنه 
كبرية  فو�شى  �شنعي�ش  كحل  بعد 
الأننا غري متحكمني يف هذا االأمر 

واالإمكانات حمدودة«.
يف  اجلزائرية  االأ�شتاذة  وت�شري 
بالدها  يف  الروؤية  اأن  اإىل  حديثها 
اأبريل  من   5 فبعد  وا�شحة،  غري 
اأخرى  معطيات  هناك  �شتكون 
تقليل  اأو  الدرا�شة  ا�شتئناف  اإما 
وا�شتئناف  الثاين  ال�شدا�شي 
�شبتمرب  اأو  اأوت  يف  الدرا�شة 
فر�شت  باملح�شلة،  املقبل. 
جائحة كورونا حتديات مهولة على 
خمتلف دول العامل مبا فيها بلدان 
حكومات  واأمام  العربي،  املغرب 
الإثبات  العمل  من  الكثري  املنطقة 
جدارتهم يف املواجهة ال�شعبة مع 
واإمنا  وح�شب،  كمر�ش  ال  الوباء، 
مواجهته  خلفتها  كتبعات  ا  اأي�شً
االجتماعي،  والتباعد  العزل  بفعل 
درو�شه  من  ت�شتفيد  اأن  وعليها 
هذا  يف  التحية  بنيتها  لتطوير 
املجال احليوي، �شاأنه �شاأن القطاع 

ال�شحي وقطاع االأعمال.

تعطيل الدرا�شة ب�شبب كورونا

هل الدول املغاربية م�شتعدة للتعليم الرقمي
ا�شطرت العديد من الدول، مع انت�شار فريو�س كورونا، اإىل تعليق الدرا�شة، منها الدول املغاربية التي �شارعت اإىل اإغالق 

مدار�شها واإعالن اإمكانية التوجه اإىل التعليم عن بعد �شمن تدابري عدة اتخذتها ال�شلطات هناك ملنع انت�شار الفريو�س، لكن 
ال�شوؤال املطروح الآن: هل هذه الدول جاهزة للتعليم عن ُبعد؟

ملف كورونا 
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قا�شم املحب�شي كاتب/  احلوار 
املتمدن 

والغرب  املتحدة  الواليات  ف�شل   -
وحتول  العامل  قيادة  يف  عام  ب�شكل 
الدفة اإىل ال�شني ودول جنوب �رشق 

اآ�شيا .
القوى  وتوازن  العاملي  النظام   -

�شيتغريان ب�شكل كبري
االقت�شادية  العوملة  نظام  انتهاء   -
عن  والبحث  املتبادل  واالعتماد 

�شال�شل توريد حملية.
لعمليات  احلالية  القواعد  ن�شف   -

الت�شنيع واالإنتاج العاملية.
يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  ف�شل   -
متوقعها  كان  الذي  بدورها  القيام 
من  للحد  والتن�شيق  التحذير  يف 

االأزمة .
االأوروبي  االحتاد  تفكك  توقع   -
على  االأزمة  مواجهة  يف  ف�شله  بعد 

م�شتوى اأع�شائه.
الداخل  على  االنكفاء  من  -مزيد 
ذات  الدولية  الق�شايا  وتراجع 

االهتمام امل�شرتك
املركزية  احلكومة  مفهوم  -تقوية 
دون  احلكومات  قب�شة  وتعزيز 

معار�شة.
وجناحها يف  االإن�شانية  الروح  -قوة 

مواجهة اخلطر
- املنت�رش يف احلرب �شد الكورونا 
ويحدد  التاريخ  �شيكتب  الذي  هو 

امل�شتقبل ب�شكل كبري.
اأقل   ، انفتاحا  اأقل  العامل  -�شيكون 
هذه  تذكرت  فقًرا.  اأكرث   ، حرية 
الدرا�شة التي اأعددتها قبل عقدين 
يف  ندوة  فيها  وقدمت  الزمن  من 
يف  االإ�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز 
حينما  عدن  بجامعة  االآداب  كلية 
�شالح  الدكتور  ال�شديق  يديره  كان 
طاهر �شعيد. وقد كتبت قبل ثالثة 
 : بعنوان  �شفحتي  يف  من�شورا  اأيام 
ا�رشت  والعامل(  واالأزمة  )ال�شني 
ال�شينية تقوم  الفل�شفة  اأن  اإىل  فيها 
على  املجتمع  اأولوية  اأ�شا�س  على 
العام  النظام  وتقدي�س  االأفراد، 
العامة  بالتعاليم  ال�شارم  وااللتزام 
بامل�شوؤولية  العايل  واالإح�شا�س 
املجتمعية، واعتماد العلم الو�شعي 
اأ�شا�شية  وو�شيلة  اداة  والتكنولوجيا 

يف يف التنمية امل�شتدامة 
وعدم  االأزمات،  وعالج 
باخلرافات  االإميان 
ال�شحرية.  واالأ�شاطري 
تلك التقاليد الرا�شخة 
ال�شينية  الثقافة  يف 
من  مكنتها  التي  هي 
وباء  على  ال�شيطرة 
كورونا  فريو�س 
عالية  وجودة  بكفاءة 
قيا�شية  مدة  ويف 

الدول  جعلت  التي  ذاتها  وهي   .
حي�س  يف  الثقافة  ليربالية  الغربية 
املجتمعات  اأما  اأمرها!  من  بي�س 
النظام  ثقافة  فيها  ترت�شخ  مل  التي 
وااللتزام واالإح�شا�س بامل�شوؤولية اأو 
الدول املركزية  قيم  تعرف  التي ال 
وقيا�س  ت�شور  كل  خارج  فو�شعها 

ال  هذا  ال�شالمة.  اهلل  ون�شاأل 
لنموذج  منيل  اأننا  بال�رشورة  يعني 
�شارة  ورب  ال�شينية.  اال�شرتاكية 
درا�شتي عن  تذكرت  والليلة  نافعة. 
اأولية  مقاربة  العوملة  عن  القدمية 
اإليكم مقتطف منها: و�شنبداأ  للفهم 

مبا يراه الفكر االأمريكي اأوال 

�شرير بوابات العامل

ا�شتاذ  روثكويف(  )دايفد  كتب  اإذ 
العالقات الدولية يف جامعة كولومبيا 
�رشير  "يتعاىل  قائال:  االأمريكية 
لالإنغالق  تتجه  وهي  العامل  بوابات 
وعرب  الرخامية  ال�رشفات  ومن   .
موجات االأثري يندد الدمياجوجيون 
حتيق  التي  اجلديدة  باملخاطر 
بالثقافات القدمية والقيم التقليدية 
فاالأقمار ال�شناعية و�شبكة االإنرتنت 
العدوى  تنقل  اجلامبو  وطائرات   ،
الكثريين  عيون  اأ�شبح يف  واالأجنبي 
هذا  بنية  "تف�شح  للخطر  مرادفاً 
مدافعة  نظر  وجهة  عن  البيان 
للدفاع  وحماولة  العوملة  خيار  عن 
 " ا�شماه  ما  اأمام  حتميتها  عن 
الكاتب  اأن  غري   " بالدمياجوجيون 
يك�شف  االأيديولوجي  موقعه  ومن 
املخاطر  عن  يدري  ال  حيث  من 
التقليدية  الثقافات  تهدد  التي 
املحلية اإذ اإن التكنولوجيا ال حتدث 
اأنها  بل   ، العامل  يف  حتوالً  فقط 
تخلق عاملها املجازي اأي�شاً ومتكن 
اأقمار االإر�شال التلفزيوين ال�شناعية 
اليوم النا�س على طريف الكوكب من 
التعر�س بانتظام لطائفة وا�شعة من 
فامل�شاهدون  الثقافية  املحفزات 
بالتمثيليات  متعلقون  الرو�س 
التلفزيونية االأمريكية وقادة ال�رشق 
االأو�شط يعتربونه حمطة ال )�شي اأن 
اأن( م�شدراً رئي�شياً حتى للمعلومات 
االأمريكية  فاملو�شيقى   . االأفكار  و 
والربامج  االأمريكية  واالأفالم 
اأ�شبحت �شديد الهيمنة  التلفزيونية 
حتى  جداً  وم�شاهدة  جداً  ورائجة 
اإنها توجد يف كل مكان على االأر�س 
باملعنى احلريف للكلمة ، وهي توؤثر 
وتطلعات  وحياة  اأمناط  يف  فعلياً 
اأن  االإح�شاءات  وت�شري  االأمم  كل 
العاملية  ال�شوق  من  اأمريكا  ن�شيب 

من برامج الكمبيوتر �شابق التجهيز 
)1994( 60% ومن املو�شيقى �شابقة 
الكتب  �شوق  ومن   %75 الت�شجيل 
هو  وهذا   %35-1995 يف  العاملية 
ت�شدران  وكندا  فرن�شا  جعل  ما 
املواد  ونقل  ن�رش  حتظر  قوانني 
وي�شخر  بلديهما.  اإىل  االأمريكية 

روثكويف  دافيد  االأمريكي  الداعي 
هذه  "اإن  قائال:  وكندا  فرن�شا  من 
 " امللك  �شليلة  هي  احلكومات 
الذي  ال�شيت  امللك �شيء   " كاتوت 
اأقام عر�شه على �شاطئ البحر واأمر 
"وتعود  القهقري  تعود  اأن  االأمواج 
ال�شوفيتي  االحتاد  �شقوط  اأ�شباب 
اأن  منها  جانب  يف   – يقول  كما   –
ميكنها  ال  املغلقة  املجتمعات 
املعلومات  ع�رش  يف  تناف�س  اأن 
هو  البلدان  هذه  م�شري  و�شيكون 

دايفد  نربة  اإن  اال�شواأ. 
من  تخلو  ال  املتجحة 
العاطفي  االإنفعال 
بالفرح املنت�رش ، فهو 
العوملة  ي�شور  هنا 
طبيعية  كاأ�شطورة 
كما   ، ردها  ي�شتحيل 
اأمواج  رد  ي�شتحيل 
التدفق  من  البحر 
اإن  ال�شاطئ  باجتاه 
االمربيالية  مادح 

االأيديولوجي  تع�شبه  يخفي  ال  هذا 
اأمامنا  �شانحة  الفر�شة  اإن   [ بقوله 
فالواليات   ) االأمريكيني  نحن 
لي�س  لها  ي�شمح  مركز  يف  املتحدة 
احلادي  القرن  يف  بالقيادة  فقط 
املهيمنة  القوة  بو�شفها  والع�رشين 

يف ع�رش املعلومات.

تق�شيم الأمم واجلماعات

التي  العوائق  حتطيم  خالل  من 
كل  داخل  واجلماعات  االأمم  تق�شم 
خلق  على  قادرة  روابط  وبناء  اأمة 
االت�شاع  دائم  م�شتودع 
من امل�شالح امل�شرتكة 
عاملي  جمتمع  بني 
يتزايد  ال�شعوب  من 
با�شتمرار.  حجمه 
يف  روتكويف  ويحذر 
بعدم  االأمريكيني  اخلتام 
ردود  مع  االجنراف 
اإزاء  ال�شلبية  االأفعال 
�شيوؤدي  هذا  الأن  العوملة 
اأمريكا  قوة  تقوي�س  اإىل 
يف  الذاتية.  م�شاحلها  تعزيز  على 
فهم  الداجمائي ميكن  ال�شياق  هذا 
واالإن�شان  التاريخ  نهاية   " كتاب 
ياما  فوكو  لفرن�شي�س   " القدمي 
 " احل�شارات  داْم  �شِ  " وكتاب 
�شمويل هنتجتون " و�شنكتفي بهذا 
اأطروحات  اأربع  بعر�س  ال�شدد 

اأمريكا بقلم االأمريكي  حول عوملة 
الباحث  فيها  حاول   : كلوخ  مي�شيل 
فزعاً  ال�شارخني  اأولئك  روع  تهدئة 
يف  يرى  حيث   ، العوملة  خطر  من 
اأطروحته االأوىل " العوملة ال توحد 
العامل " مل تعمل العوملة على خلق 
مرادفاً  لي�شت  فهي  موحد  عامل 
للتعبري ) عامل واحد ( بل هي تتجه 
اإىل خلق نظام مت�شابك  اأكرث فاأكرث 
فيما  مرتبطة  اأي  مت�شلة  لعوامل 
تتيح   ، اأملريكية  الوجهة  ومن  بينها 

العوملة مزايا هائلة لكن االأمريكيني 
ومكانتهم  هويتهم  فقدان  يخ�شون 
كقوة كربى ونحن بعيدون عن اأمركة 
االآ�شيويون  ي�شتنكرها  التي  العامل 
على  عوملتنا  واأ�شاف  االأوربيون 
نقي�س عوملتكم و اأمريكا هي البلد 
فكل  القوميات  بني  انفتاحاً  االأكرث 
راأ�س  له   – تقريباً   – العامل  بلد يف 
ج�رش بها " اأي باأمريكا " تكون عرب 
الزمن بف�شل هجرة ق�شم ال ي�شتهان 
االأر�س   " اإىل  مواطنيه  من  به 
املوعودة " االأمريكية ويف احلديث 
امل�شرتك لالأمريكيني متثل مدينة " 
وا�شنطن " اأكرب مدينة اإيرانية خارج 
االأمريكي  احل�شور  اأن  اإيران.كما 
مظهر  يعد  العاملي  ال�شعيد  على 
اآخر فمن املوؤكد اإن العوملة عملت 
الواليات  وانغرا�س  انت�شار  على 
بالفعل  بالعامل  االأمريكية  املتحدة 
" ففي بلدان كثرية تتوقف م�شطلح 

العوملة مع معنى االأمركة . 

م�شافة بني حتديد العوملة يف 
اأمريكا وخارجها

املتناق�شان  املظهران  هذان 
يخلقان م�شافة بني حتديد العوملة 
بالن�شبة  وخارجها  اأمريكا  يف 
�شيئاً  العوملة  تعد  لالأمريكيني 
بالن�شبة  انه  لديهم على حني  ماثاًل 
لالآخرين يتم النظر اإىل العوملة على 

هذا   . امريكا  من  لهم  قادمة  اإنها 
كبري حماولة  حد  اإىل  يبطل  الطرح 
النظر اإىل العوملة باعتبارها موؤامرة 
 ، االأخرى  ال�شعوب  على  اأمريكية 
هي  العوملة  اإن  وا�شح  هو  فكما 
وال�رشوط  العوامل  اإفراز جملة من 
والتكنلوجية  واالجتماعية  الثقافية 
واالقت�شادية التي تطورت على نحو 
اأن  نالحظ  .ولهذا  طبيعي  تاريخي 
اإطروحته  يف  يذهب  كلوخ  مي�شيل 
يعرفون  ال  االأمريكيني  اإن  الثالثة 
من  �شيئاً  العوملة  كانت  ماذا  جيداً 
العوملة على  تق�شي  ال�شحة فرمبا 
ال�شلبي  التاأثري  اإىل  الطويل  املدى 
على اأمريكا كما ينقلب ال�شحر على 
 ( الرابعة  االأطروحة  .اأما  ال�شاحر 
لن  امريكا  ان  ترى  فهي   ) االأخرية 
للعوملة ) هذا  العظمى  القوة  تكون 
�شوف  جديدة  قوى  ثمة  اإن  معناه 
بالفعل  ظهرت  قد  وهي   ، تظهر 
على  حا�شم  دوُر  لها  يكون  و�شوف 
اجلديد  العامل  وجه  ت�شكيل  �شعيد 
تقدمت  فكلما  وقواه  وم�شاحله 
العوملة لالأمام �شارت اقل تاأمركاً.
عندما  نالحظه  �شوف  ما  هذا 
ال�شني  اآراء  نقراأ 
وال�شعوب  واليابان 
العوملة  ب�شاأن  االأخرى 
املوؤكد  من  وحتدياتها. 
تظهر  ال  احلقيقة  اأن 
اإالَّ من خالل االختالف 
وحقيقة العوملة ال ميكن 
عن  مبعزل  فهمها  لنا 
فاإذا  ترف�شها  التي  االآراء 
�شبق  فيما  وقفنا  قد  كنا 
عند بع�س االآراء االأمريكية 
نظر  زاوية  من  العوملة  تف�رش  التي 
اإيجابية متفائلة فال بد لنا اأن ننظر 
اإىل  اأي   ، للعوملة  االآخر  الوجه  اإىل 
عنه  عرب  كما  لها  امل�شاد  الوجه 
و  ال�شني  مفكري  من  بع�س  بجالء 
وال�رشق  واأفريقيا   ، ورو�شيا  اليابان 
كلمة  واليكم  وغريهم.  االأو�شط 
الكاتب  يرى  اإذ  العوملة.  يف  ال�شني 
خالف  على  )الو�شي(  ال�شيني 
لنا  "بالن�شبة   : االأمريكيني  �شابقيه 
التي  فالظاهرة  ال�شينيني  نحن 
اأو  )بالعوملة(  الغربيون  ي�شميها 
)الكونية( ال تعني �شيء غري االأهمية 
املتنامية الآ�شيا يف التجارة العاملية 
املركزي  و�شعها  توؤكد  وباملح�شلة 
ن�شهد  .فنحن  الدولية  العالقات  يف 
ب�شفة  ولل�شني   ، الآ�شيا  عودة  اليوم 
خا�شة وبنظرة عامة جند اأن تنمية 
من  اأقوى  االآ�شيوية  االقت�شادات 
الرغم  على  الدويل  التقدم  حالة 
 )1996( عام  يف  الرتاجع  بع�س  من 
االأقليم  لنمو  ال�شنوي  املعدل  فاإن 
اأكرث  اأي  باملائة   7.4 هو  االآ�شيوي 
املتو�شط  منو  معدل  �شعف  من 
العاملي الذي يدور حول ن�شبة 2،7 

يف املائة . 

نعم للعوملة …. ل للغربنة

االآ�شيوية  الدول  اأن  يتوقع  هنا  من 
والواليات  اأوروبا  تتجاوز  جمتمعة 

املتحدة االأمريكية معاً يف ال�شنوات 
اللغة  بهذه  القادمة  الع�رشين 
الو�شي  ي�شتهل  ال�شارمة  احلازمة 
 .… للعوملة  )نعم  املعنون  مقالة 
املجلة  يف  واملن�شور  للغربنة(  ال 
اأن  لبث  ما  ثم  العاملية،  الثقافية 
الطريقة  على  عنيفاً  هجوماً  �شن 
املتحدة  الواليات  بها  متثل  التي 
اأن   " قال:  حيث  العامل  االأمريكية 
عن  جوهرياً  خمتلف  للعامل  متثيلنا 
اأن  لنا  ويبدو   ، االأمريكية  النظرة 
من  كمجموعة  للعامل  تنظر  اأمريكا 
ال�شيادات املهذبة ، يف�شلها البحر اأو 
اجلبال التي ي�شعب عبورها ب�شيادة 
نحن  اأما   … ك�شيادتهم  مهذبة 
االأمريكيون  العك�س  على  ال�شينيون 
، نعتقد اأن العامل �شهل كبري حتارب 
وهي   ، عليِه  تفوقها  لفر�س  اأمريكا 
ت�شعى  التفوق  لهذا  فر�شها  يف 
اإىل  وي�شري   ، منه  االآخرين  ل�شلب 
اجلوهرية  االختالفات  تلك  طبيعة 
الثقافة  وبني  ال�شينية  الثقافة  بني 
الدولة  يخ�س  فيما  و  االأمريكية 
والعدالة  واحلرية  واملجتمع  والفرد 
ففي حني اأنه يف الفكر الغربي تعمل 
الفرد يف  الدولة على حماية حقوق 
احلياة واحلرية وامللكية ، فبالن�شبة 
يبدو  كونفو�شيو�س  اأحفاد  نحن  لنا 
مفهوماً كهذا مدعاه للده�شة ناهيك 
عن كونه غري قابل لالإدراك .والفرد 
يف ال�شني يعد دائماً جزا من جمموع 
تابعة  الفردية  امل�شلحة  وتعد   ،
اأن  وا�شح  االجتماعية.  للم�شلحة 
نظر  وجهة  عن  يعرب  ال  )الو�شي( 
حقيقة  عن  يك�شف  بل   ، جمردة 
، وحينما تتحدث  بالفعل  فرق قائم 
 ، ين�شت  اأن  للعامل  ينبغي  ال�شني 
اأن  بالذات  اأمريكا  على  وينبغي 
ترى يف  فال�شني ال   ، ال�شمع  ترهف 
العوملة هيمنة النمط االأمريكي ، بل 
واآ�شيا  ال�شني  قوة  تعزيز  فيها  ترى 
تدخل  هنا   ، العاملي  ال�شعيد  على 
احلقيقية  املواجهة  حمك  العوملة 
جتاوزها  ي�شتحيل  عرثات  وتواجه 
.ويف  القريب  امل�شتقبل  يف  اأبداً 
اأن  خامتة خطابه يوؤكد )الو�شي( لو 
)جيوبوليتكي(  م�شمون  لها  العوملة 
بال�شبط  تقوم  اأن  عليها  فاأن  كوين 
على  ال�شني  فتح  ياأتي)  ما  على 
واأي   ، ال�شني  على  والعامل   ، العامل 
�شيء خالف ذلك �شنكون م�شطرين 
فجه  دعائية  كنربة  معه  للتعامل 
يف  الغرب  رغبة  خلفها  تختفي   ،
ينبغي  الكوكب.كما  بقية  اإخ�شاع 
على  يدافعوا  اأن  االأمريكيني  على 
�رشيح  ب�شكل  التجارية  امل�شالح 
من  �شتار  وراء  االأختباء  من  بدالً 
يف  امل�شتعار  االأخالقي  الدخان 
حديثهم عن الدميقراطية ، وحقوق 

االإن�شان "

ختاما:
هذه  جممل  اأن  هنا  اأذكر  ان  اأود   
يف  جاءت  هنا  اأوردتها  التي  االآراء 
معظمها مبلف العدد85 من الثقافة 
، حتت  الكويت  ال�شادرة يف  العلمية 

عنوان العوملة و�شدام احل�شارات.

�لعوملةوكورونامنوجهتينظر�أمريكيةو�صينية
واأنا اقراأ ال�شتطالع الذي اأجرته جملة فورين بولي�شي الأمريكية اأم�س يف حماولة ل�شت�شراف امل�شتقبل يف مقال مو�شع بعنوان 

"كيف �شيبدو العامل بعد وباء فريو�س كورونا "رد فيه 12 من كبار القادة واملفكرين من خمتلف اأنحاء العامل على هذه ال�شوؤال وكان 
اأبرز هذه املالمح كما خل�شتها املجلة بالآتي:

هذان املظهران املتناق�شان يخلقان 
م�شافة بني حتديد العوملة يف اأمريكا 
وخارجها بالن�شبة لالأمريكيني تعد 
العوملة �شيئاً ماثاًل لديهم على حني 
انه بالن�شبة لالآخرين يتم النظر اإىل 
العوملة على اإنها قادمة لهم من امريكا

من هنا يتوقع اأن الدول الآ�شيوية 
جمتمعة تتجاوز اأوروبا والوليات 
املتحدة الأمريكية معاً يف ال�شنوات 

الع�شرين القادمة بهذه اللغة احلازمة 
ال�شارمة ي�شتهل لو�شي مقالة املعنون 

)نعم للعوملة …. ل للغربنة(
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وكاالت 

�أن  يف  �شك  هناك  ولي�س 
�ل�شلوك �لأخالقي �لقيمي يف 
طعم  �شوى  لي�س  �لر�أ�شمالية 
جلذب �ملزيد من �ملكا�شب 
و�أن  �ل�شتغالل،  و�شاحات 
ثاين  �لآن  تعد  �لتي  �ل�شني، 
�لوليات  بعد  ر�أ�شمالية  قوة 
قوة  �إىل  قيا�شا  �ملتحدة، 
�ل�شتفادة  حتاول  �لإنتاج، 
لب�شط  كورونا  خملفات  من 
�لتو�شعي  �لر�أ�شمايل  نفوذها 
و�أنها  جديدة،  �شاحات  يف 
�لت�شويق  �إىل  تلجاأ  رمبا 
من  ذلك  لتحقيق  �لأخالقي 
مت�رضرة  دول  تزويد  خالل 

مثل �إيطاليا.
ر�أ�شمالية  ولدة  نتوقع  وقد 
ر�أ�شمالية  رحم  من  جديدة 
قد  و�أنها  كورونا،  قبل  ما 
�أدو�تها  �أد�ء  تغيري  �إىل  تعمد 
عن  بحثا  نفوذها  و�أ�شكال 
تعّبد  �أخالقية  مقبولية 
لكن  �لتوريث،  طريق  �أمامها 
�لقائم  �لر�أ�شمالية  جوهر 
�لربح  ومر�كمة  �جل�شع  على 

�حلروب  و�فتعال 
)�لأزمة  و�لأزمات 
و�جلو�ئح   )2008 �ملالية 
�شيظل   )2020 )كورونا 
تنوعت  و�إن  نف�شه  هو 
�أ�شكال ظهوره وت�شويقه.

نغفل  �أن  ميكن  ول 
ب�شاأن  �جلدية  �لت�شاوؤلت 
يف  �ل�شني  دور  فر�شية 

لتحدي  �لفايرو�س  �إنتاج 
�مل�شادة  �لر�أ�شمالية 
�ملتمركزة يف �لغرب و�ختبار 
من  �خلروج  على  قدرتها 
عنه  ك�شفت  ما  وهو  �لأزمة، 
ت�رضيحات �لرئي�س �لأمريكي 
�ملتعددة،  تر�مب  دونالد 
و�لتي ل تخفي �ن�شياقه ور�ء 

لعبة �لتحدي.
�لأمريكية  �لتهامات  وباتت 
لل�شني علنا بعد �أن �أعلن وزير 
مايك  �لأمريكي  �خلارجية 
�لدول  �أن  �لأربعاء  بومبيو 
�ل�شبع  �لأع�شاء يف جمموعة 
مار�شت  �ل�شني  �أن  تدرك 
متعمدة”  ت�شليل  “حملة 
و�أن  بكورونا،  يت�شل  ما  يف 
�ل�شيني  �ل�شيوعي  “�حلزب 
ي�شكل تهديد� كبري� ل�شحتنا 
ما  وهذ�  عي�شنا،  و�أ�شلوب 

�أثبته �لوباء بو�شوح”.
�إن �لر�أ�شمالية �ملتمركزة يف 
�ل�رضق، و�لتي تقودها �ل�شني 
�لوكيل  دور  �لبدء  يف  لعبت 
من  �لأم  للر�أ�شمالية  �ملحلي 
بال�شناعات  �لقبول  خالل 
�س  تخ�شّ مقابل  �لثقيلة 
�لذكاء،  �شناعة  يف  �لغرب 

قبل �أن تتحول �ل�شني )وبقية 
مركز  �إىل  �آ�شيا(  �رضق  دول 
وت�شويقه،  �لذكاء  ل�شناعة 
�ملناف�شة  �إىل  �أفقها  ويّت�شع 
وجذبا  ليونة  �أكرث  باأدو�ت 
�لعامل  خا�شة  �لعامل،  لدول 
بديل  عن  �لباحثة  �لثالث، 
�لر�أ�شمالية  نفوذ  يك�رض 

�ملتوح�شة.
�لر�أ�شمالية  �شتكون  هل  لكن 
نقي�شا  “�للينة”  �ل�شينية 
�لغربية  للر�أ�شمالية 
�أن  ميكن  وهل  �ملتوح�شة، 
ر�أ�شمالية  بناء  �إىل  تقود 
ومبقومات  جذريا  مناق�شة 
جديدة و�أدو�ت مغايرة لنفوذ 
�لدولية  �ملالية  �ل�شناديق 
�لنقد  )�شندوق  �ملهيمنة 
ميكن  وهل  �لدويل(،  و�لبنك 
يقوم  دوليا  م�شار�  تقود  �أن 

على �لت�شامن؟

راأ�شمالية التمدد

�لغربية  �لر�أ�شمالية  تر�هن 
د�ئرة  يف  �لرثوة  مركزة  على 
م�شتوى  على  �شو�ء  م�شيقة 

�لعابرة،  �ل�رضكات  نفوذ 
�لوكالء  م�شتوى  على  �أو 
تنظر  �ل�شني  لكن  �ملحليني، 
مغايرة  ز�وية  من  �لأمر  �إىل 
على  �لد�خل  يف  تقوم 
�مل�شتفيدين  د�ئرة  تو�شيع 
بوجود  حمكومة  �لإنتاج  من 
جهاز قوي للدولة ومبخلفات 
م�شاعر ��شرت�كية كانت تنظر 
�لقر�ر  مركزة  �إىل  د�ئما 
د�ئرة  وتو�شيع  �ل�شيا�شي 
�ملكا�شب لتطول �أغلب فئات 

�ملجتمع.
ويعترب �ملوؤرخ ر�يرن زيتلمان 
�لعقود  يف  �ل�شني  تطور  �أن 
�لنمو  �أن  على  يدل  �لأخرية 
حتى  �ملتز�يد،  �لقت�شادي 
بتز�يد  م�شحوبا  كان  لو 
غالبية  يفيد  �مل�شاو�ة،  عدم 
مئات  بات  حيث  �ل�شكان، 
يف  �لنا�س  من  �ملاليني 
�ليوم  حال  �أف�شل  �ل�شني 
دنغ  ل�شعار  مبا�رضة  كنتيجة 
“��شمح لبع�س �لنا�س بالرث�ء 

�أول”.
�لتمدد  م�شتوى  وعلى 
�لر�أ�شمالية  فاإن  �خلارجي، 
لنفوذ  توؤ�ش�س  �ل�شينية 

يعرف  بات  ما  عرب  �أفقي 
وهي  �لدين”،  بـ”م�شيدة 
�لدول  ت�شجيع  على  تقوم 
�لنامية  �لدول  يف  خا�شة 
و�ل�رضق  �أفريقيا  قارة  يف 
على  �حل�شول  على  �لأو�شط 
و�شهلة  مي�رضة  تبدو  قرو�س 
ودون �رضوط م�شبقة وقا�شية 
�أو  هيكلية  �إ�شالحات  ب�شاأن 
وتقلي�س  �لتق�شف  فر�س 
تاأمر  �لذي  �لدعم  هام�س 
�لتقليدية  �لر�أ�شمالية  به 
مفا�شل  كل  يف  تتحكم  �لتي 

�لقت�شاد �لتابع.
مقابل  �ل�شني  تطلب  ول 
�شوى  �ملي�رضة  �لقرو�س 
با�شتعادة  قوية  �شمانات 
يف  تقدمها  وهي  �أمو�لها، 
ودون  دولة  قرو�س  �شكل 
ما  ز�جرة،  مالية  �شناديق 
هي  �ل�شينية  �لدولة  يجعل 
�ملخاطب �لوحيد، ول يحتاج 
مثل  دولة  من  تدخل  �إىل 
للح�شول  �ملتحدة  �لوليات 
م�رضوط  �أخ�رض  �شوء  على 
رهن  �أو  �شيا�شية  بالتز�مات 
قطاعات �إنتاج مثل �لنفط �أو 

�ملعادن مقابل �لقر�س.
عر�س   ،2018 �شبتمرب  ويف 
جني  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س 
بقيمة  لأفريقيا  متويال  بينغ 
دولر  مليار   60 �إىل  ت�شل 
ديون  من  جزء�  و�شطب 
�لدول �لأكرث فقر� يف �لقارة، 
�لتمويل  توجيه  من  حمذر� 
عدمية  ”م�رضوعات  �إىل 
مهم  �شابط  وهو  �جلدوى“، 
�لديون،  ��شتعادة  ل�شمان 
ولي�س �رضطا مرتبطا مبو�ءمة 
حلاجيات  �لتابع  �لقت�شاد 
�لتي  �لغربية،  �لر�أ�شمالية 
�لقت�شاديات  لتظل  ت�شغط 
�قت�شاديات  �لنامية 
برو�ج  وت�شمح  ��شتهالكية 
لقت�شاديات  ه�شة  مناذج 
�ل�شياحة  على  تقوم  حملية 

و�إحياء �لرت�ث.
�ل�شاعدة  �لر�أ�شمالية  وتبدو 
من �ل�رضق باحثة عن �أدو�ت 
وملء  للمز�حمة  جديدة 
تبديه  �لذي  �لرت�جع  فر�غ 
يف  �ملقابلة  �لر�أ�شمالية 
كورونا،  �أزمة  مع  �لتعاطي 
خلق  بعد يف  تنجح  لكنها مل 
�لآليات و�لتكتالت �ل�رضورية 

مز�حمة  على  �لقادرة 
�لدولية  �ملالية  �ل�شناديق 
�لع�رضين وقمة  تكتل قمة  �أو 
�أحزمة  وهي  �لكبار،  �ل�شبع 
�لآن  �إىل  تز�ل  ما  قوية 
تتحكم يف م�شار�ت �لقت�شاد 
وزمن  �لرخاء  زمن  �لعاملي 

�لأزمات.
�أفريقيا  �إغر�ق  عن  وف�شال 
�ملي�رضة  �لديون  م�شيدة  يف 
فاإن  �قت�شادياتها،  ورهن 
�ل�شني مل تعد يف �شورة 
من  �لقادم  �لفار�س 
بد�أت  فقد  �ل�رضق، 
بثقل  ت�شعر  �أفريقيا 
نفوذ بكني ما يخرجها 
�ل�شديق  د�ئرة  من 
د�ئرة  �إىل  �ملنقذ 
�لد�ئن �ل�شاغط على 
ما  دول  يف  �لأنفا�س 
�لتنمية  طريق  تتلم�س  تز�ل 
�جتماعية  �أو�شاعا  وتعي�س 

و�أمنية غري م�شتقرة.
�ل�شينية  �ل�رضكات  وتو�جه 

�لتي  للدولة  �ململوكة 
�أفريقيا  يف  تعمل 
ل�شتخد�مها  �نتقاد�ت 
يف  �ل�شينية  �لعمالة 
متولها  �لتي  �مل�رضوعات 
�لطرق  مثل  �حلكومة 
بينما  و�مل�شت�شفيات 
�ملو�رد  با�شتنز�ف  تقوم 
لالقت�شاديات  �لقليل  تاركة 

�ملحلية.
من  �ل�شاعدة  �لر�أ�شمالية 
�ل�رضق مل تنجح بعد يف خلق 
�لقادرة  و�لتكتالت  �لآليات 
�لر�أ�شمالية  مز�حمة  على 

�لتقليدية
ويقول م�شوؤولون �شينيون �إن 
دور  تعزيز  على  تعمل  بكني 
�حلز�م  مبادرة  يف  �أفريقيا 
بر�  �ل�شني  لربط  و�لطريق 
�آ�شيا  �رضق  بجنوب  وبحر� 
و�ل�رضق  �لو�شطى  و�آ�شيا 
و�أفريقيا  و�أوروبا  �لأو�شط 
حتتية  بنية  �شبكة  خالل  من 
�حلرير  طريق  غر�ر  على 

�لقدمي.

ويعتقد �ملتفائلون �أن �ل�شني 
�لدولة  ب�شورة  خرجت  �لتي 
يف  تنجح  قد  �ملت�شامنة 
�لربيك�س  جمموعة  حتويل 
و�لهند  ورو�شيا  )�لرب�زيل 
�أفريقيا(  وجنوب  و�ل�شني 
�إىل كتلة �قت�شادية و�شيا�شية 
�أو  �ل�شبع  لقمة  مز�حمة 
يف  تنجح  قد  كما  �لع�رضين، 
بنك  �أو  �شندوق  تاأ�شي�س 
على  وقادر  خليار�تها  د�عم 
�ل�رضورية  �لأمو�ل  توفري 
خليار �لأحزمة �جلديدة �لتي 

تبنيها.
�لتب�شري  �أن  يرون  لكنهم 
جديد  عامل  ببناء 
تعطي  معدلة  بر�أ�شمالية 
�لجتماعي  للبعد  �لأولوية 
على  قائم  �أمر  و�لإن�شاين 
من  و�إ�شقاطات  �لعو�طف 
�لذي  �لقدمي  �لزمن  بقايا 
تز�ل  �ل�شني ما  �أن  ي�شتبطن 
مل  �أنها  مع  ��شرت�كية،  قوة 
حتتفظ من ذلك �لزمن �شوى 

لل�شلطة  �حلديدية  بالقب�شة 
مقابل �إطالق يد �لر�أ�شمالية 
�ملجالت،  خمتلف  يف 
ر�أ�شمالية  بالنتيجة  فهي 
��شرت�كي  �شيا�شي  بغالف 
�ختلفت  و�إن  �أكرث،  لي�س 
يف  �لغربية  �لر�أ�شمالية  مع 
يف  خا�شة  �لناعمة  �أدو�تها 
�لبلد�ن �لباحثة عن �لتخل�س 
�أو  �لنقد  من قب�شة �شندوق 
و�رضوطهما  �لدويل  �لبنك 

�ملجحفة.
ويقول بر�نكو ميالنوفيت�س، 
�شتون  مركز  يف  �لباحث 
�إن  نيويورك،  بجامعة 
�ل�شيا�شية”  “�لر�أ�شمالية 

تعتمد  عندما  تظهر 
يف  ��شتبد�دية  حكومات 
على  �ل�رضعية  �كت�شاب 
�لنمو  تعزيز  على  قدرتها 
يوفر  مبا  �لقت�شادي، 
�إ�شالحات  لتطبيق  �لد�فع 

�ل�شوق �حلر.

قب�شة الراأ�شمالية

�لر�أ�شمالية  �أن  يبدو  ل 
من  نوع  �أي  لإظهار  �شاعية 
�لت�شامن مع مالعب نفوذها 
و�حتكارها �شو�ء �أكانت دول 
ففي  �شغرية،  دول  �أو  و�زنة 
فيه  كانت  �لذي  �لوقت 
مو�جهة  يف  تغرق  �إير�ن 
يكن  مل  �لذي  كورونا  هجوم 
�لوليات  �إىل  بعد  و�شل  قد 
�ملتحدة، جلاأت �إىل �شندوق 
على  للح�شول  �لدويل  �لنقد 
مليار�ت  بخم�شة  قر�س 
على  قدرتها  لتقوية  دولر 
خو�س �حلرب �لأكرث حتديا 

و�إحر�جا منذ ثورة �خلميني، 
�إنه  بالقول  �ل�شندوق  �كتفى 
يدر�س �مللف بانتظار �شوء 

�أخ�رض من و��شنطن.
�لإير�نية  �ل�رضخة  ظل  ويف 
�ل�شندوق  �أر�د  �ملدوية، 
�شيا�شية  �أد�ة  �أنه  يثبت  �أن 
فعالة بيد �لوليات �ملتحدة 
�رتهان  �أد�ة  يكون  �أن  قبل 

�قت�شادي معومل.
بادرت  ذلك  مع  وبالتو�زي 
�شن  �إىل  �ملتحدة  �لوليات 
عقوبات �إ�شافية على �إير�ن 
�لنووي،  برناجمها  ب�شبب 
�خلارجية  وزير  وظهر 
�أن  �لعامل  ليقنع  �لأمريكي 

�إير�ن  يف  �حلاكم  �لنظام 
دعم  يف  �أمو�له  �أتلف  قد 
يف  �حلليفة  �ملجموعات 
قطاع  و�أهمل  �ملنطقة 
ل  �لعامل  �أن  مع  �ل�شحة، 
ينظر يف �لو�شع �لر�هن �شوى 
لإنقاذه،  �ملمدودة  �ليد  �إىل 
وهو ما عملت على ت�شويقه 
مقابل  يف  ورو�شيا  �ل�شني 
�شورة �أمريكية ل تتخلى عن 
�لتي  �لقبيحة  ر�أ�شماليتها 
�أي  على  �ل�شحايا  متت�س 

حال كانو�.
كورونا،  حمنة  قلب  ويف 
يف  �لنقد  �شندوق  ��شتمر 
 12 �إىل  “�لن�شائح”  تقدمي 
�لأو�شط  �ل�رضق  من  دولة 
لإنقاذها.  به  ��شتنجدت 
تقرير  يف  �ل�شندوق  وحث 
له حكومات �ل�رضق �لأو�شط 
على  �أفريقيا  و�شمال 
�لدعم  حزم  تقدمي  مو��شلة 
ملنع  و�لقت�شادي  �ملايل 
�لأزمة من �لتطور �إىل ركود 
طويل �لأمد مما �شيوؤدي �إىل 

�رتفاع معدلت �لبطالة.
�ملدير  �أزعور  جهاد  وقال 
�ل�رضق  ملنطقة  �لإقليمي 
�لو�شطى  و�آ�شيا  �لأو�شط 
“من  �لدويل  �لنقد  ب�شندوق 
�ملنطقة  ت�شهد  �أن  �ملرجح 
معدلت  يف  كبري�  تر�جعا 
و�أ�شاف  �لعام”.  هذ�  �لنمو 
�ملنطقة  من  دولة   12 �أّن 
تو��شلت بالفعل مع �شندوق 
�لدعم  على  للح�شول  �لنقد 
�ملايل، على �أن يبت �ملجل�س 
�لتنفيذي ب�شاأن �لطلبات “يف 

�لأيام �ملقبلة”.
ول ترى ر�أ�شمالية �لكو�رث، 
�أنتوين  ي�شميها  كما 
يف  لوين�شتاين، 
مثل  �لكربى  �لأزمات 
 2008 �ملايل  �لنهيار 
�شوى   2020 وكورونا 
�إحكام  ملزيد  فر�شة 
�لقت�شاديات  ربط 
باملركز  �لتابعة 
�رضوط  فر�س  عرب 
قا�شية يتم ��شتثمار �ل�رضوط 
لإجبار  �ل�شعبة  �ملو�شوعية 
خا�شة  تطبيقه  على  �لدول 
�لدعم  بوقف  تعلق  ما 
�لدول  غالبية  تقدمه  �لذي 
�رض�ء  �شيا�شة  �شياق  يف 
فيما  �لجتماعي  �ل�شلم 
�ملالية  �ل�شناديق  ترى  فيه 
تعيق  عبثية  خطوة  �لدولية 
على  �لقائمة  �لإ�شالحات 
�لتق�شف، ف�شال عن مطالبة 
بتفكيك  �ملتلكئة  �لدول 
�لعام  �لقطاع  موؤ�ش�شات 
�لقطاع  �أمام  �لباب  وفتح 

�خلا�س لإد�رتها.

ي�شود تفاوؤل بني الباحثني واخلرباء مبرحلة ما بعد كورونا ب�شاأن انكفاء الراأ�شمالية املتوح�شة و�شعود راأ�شمالية جديدة، “موؤن�شنة” واأقل ج�شعا، 
اعتمادا على �شلوكات �شينية ورو�شية داعمة لدول مثل اإيطاليا يف مواجهة حمنة الفايرو�س القاتل يف الوقت الذي اأدار االحتاد االأوروبي والواليات 

املتحدة الظهر الإيطاليا بالرغم من اتفاقيات الوحدة امل�شرتكة وع�شوية الناتو.

نقا�س

هل تقود ال�شني اإىل عامل اأكرث توازنا بوجه الراأ�شمالية املتوح�شة

ملف كورونا 

وال ترى راأ�شمالية الكوارث، كما ي�شميها اأنتوين 
لوين�شتاين، يف االأزمات الكربى مثل االنهيار املايل 

2008 وكورونا 2020 �شوى فر�شة ملزيد اإحكام ربط 
االقت�شاديات التابعة باملركز عرب فر�س �شروط 

قا�شية يتم ا�شتثمار ال�شروط املو�شوعية ال�شعبة 
الإجبار الدول على تطبيقه

اإن الراأ�شمالية املتمركزة يف ال�شرق، والتي 
تقودها ال�شني لعبت يف البدء دور الوكيل املحلي 

للراأ�شمالية االأم من خالل القبول بال�شناعات 
�س الغرب يف �شناعة الذكاء،  الثقيلة مقابل تخ�شّ
قبل اأن تتحول ال�شني )وبقية دول �شرق اآ�شيا( اإىل 

مركز ل�شناعة الذكاء وت�شويقه
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وزارة الرتبية

متديد العطلة املدر�شية 
من �شالحيات رئي�س 

اجلمهورية
�أعلنت وز�رة �لرتبية، �أم�س، يف بيان لها، �أن 
�صالحيات  من  �ملدر�صية،  �لعطلة  متديد 
ال  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س 
غري.يف حني، �عتربت �لوز�رة، يف بيانها، �أنه 
ال  �ملدر�صية،  �لعطلة  متديد  عن  يروج  »ما 

�أ�صا�س له من �ل�صحة«.
مرمي خمي�سة

يف جميع اأنحاء العامل ب�سبب 
احلجر ال�سحي

»يوتيوب« تخف�س جودة 
فيديوهاتها 

جودة  من  �صيقلل  �أنه  »يوتيوب«  موقع  �أعلن 
�لبث مل�صتخدمي من�صته حول �لعامل، وفقا 
لوكالة بلومربغ وياأتي هذ� �لقر�ر بعد �أ�صبوع 
و�حد فقط من �إعالن »يوتيوب« �أنها �صتقلل 
�أوروبا  يف  للم�صتخدمني  �لبث  جودة  من 
للم�صاعدة يف تقليل �إجهاد �لنطاق �لعري�س 
�الأ�صخا�س يف منازلهم  مع بقاء �ملزيد من 
كورونا  فريو�س  �نت�صار  من  للحد  كاإجر�ء 
�لفيديو  مقاطع  ت�صغيل  و�صيبد�أ  �جلديد. 
بجودة �لدقة �لقيا�صية )SD( �أي بدقة 480 
ما  فاإنه  لبلومربغ،  ووفقا  �فرت��صيا،  بك�صل 
يريدون  �لذين  �الأ�صخا�س  باإمكان  يز�ل 
م�صاهدة مقاطع �لفيديو بدقة عالية �لقيام 
بذلك، ولكن يجب عليهم حتديد هذ� �خليار 

يدويا.

ال�شني تتجه لإغالق 
حدودها مع اخلارج

�أعلنت بكني �أنها �صتغلق موؤقتا غالبية حدودها 
رحالتها  كبري  ب�صكل  و�صتقل�س  �خلارج،  مع 
�ل�صبت  ليل  منت�صف  من  �عتبار�  �لدولية. 

بالتوقيت �ملحلي.
 54 ت�صجيل  مع  تز�منا  �الإجر�ء  هذ�  ياأتي 
�إ�صابة بفريو�س كورونا بني �لو�فدين �إىل �لبالد 
مقابل �إ�صابة حملية و�حدة فقط خالل �ليوم 
على  �جلديدة  �لقيود  مبوجب  ومينع  �الأخري 
لكن  �ل�صني،  يف  �ملقيمني  و�الأجانب  �ل�صياح 
�لبالد.  دخول  حاليا  خارجها  �ملتو�جدين 
من  �مل�صافرين  ي�صمل  ال  �الإجر�ء  �أن  ويبدو 
جوز�ت  حلاملي  ميكن  حيث  �الأعمال،  �أجل 
�صفر �خلدمة وجو�ز�ت �صفر دبلوما�صية دخول 
�الأر��صي �ل�صينية و�عتبار� من �الأحد، ال ميكن 
الأي �رشكة �صينية �أن تقوم �إال برحلة خارجية 
�آخر. وال  �ليوم من �ل�صني نحو بلد  و�حدة يف 
�أن ت�صري  ميكن لل�رشكات �الأجنبية يف �ملقابل 
و�أ�صيب  �ل�صني  �إىل  �أ�صبوعيا  و�حدة  رحلة  �إال 
�مل�صتجد يف  كورونا  بفريو�س  �صخ�صا   81340
ح�صب  �صخ�صا،   3292 جر�وؤه  وتويف  �ل�صني 

�الأرقام �لر�صمية.

�جلز�ئر  �ت�صاالت  موؤ�ص�صة  قامت 
تطبيق  و  �لكرتوين  موقع  بتطوير 
�صيتم  و  كورونا،  فريو�س  حول 
وز�رة  ت�رشف  حتت  و�صعهما 
�إ�صالح  و  �ل�صكان  و  �ل�صحة 
علم  ح�صبما  �مل�صت�صفيات، 
و  �لعمومي  �ملتعامل  هذ�  لدى 
لهذه  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  �أو�صح 
و  �لبحث  »فريق  �أن   ، �ملوؤ�ص�صة 
قد  ملوؤ�ص�صتنا،  �لتابع  �لتطوير 
موقع  و  تطبيق  تطوير  يف  جنح 
حتت  و�صعهما  و�صيتم  �لكرتوين، 
�ل�صكان  و  �ل�صحة  وز�رة  ت�رشف 
من  وذلك  �مل�صت�صفيات،  و�إ�صالح 
�آنيا حول تطور هذ�  �أجل �الإعالم 
�أ�صار  كما  �جلز�ئر«.  يف  �لوباء 
�أن  �إىل  �جلز�ئر  �ت�صاالت  م�صوؤول 
�ملوقع �اللكرتوين، »�صيكون مبثابة 
م�صالح  ملختلف  معلومات  لوحة 
�ل�صحة، كما ي�صمح باحل�صول على 
�صورة و��صحة حول و�صعية �نت�صار 
فريو�س كورونا يف �لبالد يف �لوقت 
�نه  يقول،  �أ�صاف  �حلقيقي«و 
»�صيكون باإمكان مديريات �ل�صحة 
خالل  -من  والية،  لكل  �لعمومية 
تزويد  �اللكرتوين-  �ملوقع  هذ� 
قاعدة  يف  �ملعلومات  متابعة  و 

بيانات«.
فقد  �لتطبيق،  يخ�س  فيما  �أما 
ي�صمح  �نه  �مل�صدر  ذ�ت  �أو�صح 
تخ�س  �أ�صئلة  ب«طرح  للمو�طن 
و  �ملبكر  �لك�صف  �إجر�ء�ت 
�الختبار عرب  نتائج  �حل�صول على 
ميكن  »�نه  �أ�صاف  �النرتنت«و 
م�صاعدة  طلب  كذلك  للمو�طن 
رقم  باإدخال  يقوم  حيث  طبية، 
على  يجيب  و  �لتطبيق  يف  هاتفه 
حالته  حول  �الأ�صئلة  من  جمموعة 
�ل�صحية، ثم تقوم �مل�صالح �ل�صحية 
مركز  طريق  عن  به  باالت�صال 
تعميق  �جل  من   ،3030 �الت�صال 
�إذ�  فيما  �لقر�ر  �تخاذ  و  �لتحقيق 
كان �الأمر يتعلق بحالة م�صتبه بها 
�أم ال«. و �إذ� �ت�صح �أن �الأمر يتعلق 
توجيهه  ف�صيتم  بها،  م�صتبه  بحالة 
�ملخت�صة«  �ل�صحية  �مل�صالح  �إىل 
ح�صبما �أكده ذ�ت �مل�صوؤول وخل�س 
يف �الخري �إىل �لتاأكيد، بان �لتطبيق 
على  باحل�صول  للمو�طن  �صي�صمح 
بتطور  �ملتعلقة  �ملعلومات  جميع 
�ملنطقة  ح�صب  كورونا،  فريو�س 
جميع  وكذ�  �لبلدية،  و  �لوالية  و 
هذ�  �نت�صار  من  للحد  �لتو�صيات 

�لوباء يف �جلز�ئر.

ات�ساالت اجلزائر

 تطوير موقع الكرتوين وتطبيق 
حول فريو�س كورونا

قلم جاف24

قل ول تقل
الوليد فرج

�الأنباء  وكالة  �أوردته  خرب  عنو�ن  يف 
رئا�صة  عن  �صادر  بيان  من  مقتب�صا 
رئي�س  »ت�صلم  فيه  جاء  �جلمهورية 
�لتمهيدي  �مل�رشوع  �جلمهورية 
�للجنة  �قرتحتها  �لتي  للتعديالت 
يف  �لو�ردة  �ل�صبعة  �ملحاور  �إطار  يف 

ر�صالة تكليفها بهذه �ملهمة...«
لعر�بة  وليد  �ل�صيد  وثيقة  و�صف  �إن 
بامل�رشوع �لتمهيدي فيه من �للب�س ما 
كم�صطلح  فالتمهيد   ، �لفك  ي�صتوجب 
من  �لبريوقر�ط  عليه  درج  ما  رغم  و 
�أن  حيث   ، مفهومه  يجانب  ��صتعمال 
تهيئة �ملو�صوع  �لتمهيد ال يخرج عن 
حت�صري�   ، فيه  �لقريب  �لعام  ذكر  و 
�ملعنى  منه  و  �الأ�صا�صي  للمو�صوع 
د �لطريق: �صو�ه و�أ�صلحه  �ملعجمي َمَهّ

باإز�لة �لنَّو�تئ و�ملرتفعات .
وليد  �ل�صيد  �أعدها  �لتي  فالوثيقة 
)�لن�س  و�صف  �إىل  تكون  قد  لعر�بة 
�أقرب منها  �لد�صتور  �الأويل( مل�رشوع 
�إىل �مل�رشوع �لتمهيدي ، ملا قد يطر�أ 
عليها من حتوير و تطوير و تعقيب و 

ت�صويب .
بل�صان خطبائه  �لرئي�س  �أن  نرجع  لذ� 
 ، يتزين  كّتابه  �أقالم  بل�صانه  و  يُعرف 
فاحلر�س على �صالمة �لقول و �حلرف 
من �أ�صباب هيبة �لدولة و ح�صانتها و 
يكتِتب  �أن  يجب  فال   ، �صاأنها  رفعة 
�أ�صحاب �لقلم �ل�صليم وال  �إال  �لرئي�س 
ينطق با�صمه �إال ف�صيح �لل�صان �صاحب 
فيه   ، �لوفري  �ملعنى  و  �جّلزل  �للفظ 

من �حلجاج ما يحتوي كل قول .
تكرث  و   ، �لدولة  هيبة  ترت�جع  و�إال 
بكرثة   ، �للغط  يعج   ، �جلر�أة  حولها 

�لتف�صري و �لتاأويل

للتاأمينات  �صالمة  �رشكة  قررت 
�جلز�ئر متديد عقود �لتاأمني على 
حتت  لزبائنها  تلقائيا  �ل�صيار�ت 
ب�صبب  بالبليدة  �ل�صحي  �حلجر 
فريو�س كورونا، ح�صبما �أفادت به 
�رشكة �لتاأمني يف بيان لها وجاء يف 
�لت�صامنية  للقر�ر�ت  »وفقا  �لبيان 
خالل  من  �لقطاع  �تخذها  �لتي 

�الحتاد 
�لتامني  ل�رشكات  �جلز�ئري 

و�إعادة �لتاأمني، نعلم جميع زبائننا 
والية  عرب  بوكاالتنا  �مل�صجلني 
�لبليدة باأن عقود تاأمني �صيار�تهم 
هذه  خالل  �صالحيتها  �ملنتهية 
تلقائيا  جتديدها  �صيتم  �لفرتة 
ح�صب �ل�رشوط �حلالية مع تاأجيل 
غاية  �إىل  �لتاأمني  �أق�صاط  دفع 
�صبعة )07( �أيام بعد قيام �ل�صلطات 
حظر  �إجر�ء  �أي  برفع  �لعمومية 

�صحي ��صتثنائي«.

�لوطن،  والية  عديد  غر�ر  على 
هي  �مل�صيلة،  والية  �صهدت 
توعية وحت�صي�س  �الأخرى حمالت 
لعديد  تعقيم  عمليات  وكذ� 
م�صتوى  على  �لعمومية  �الأماكن 
فعاليات  كثفت  �أين  بلديات،  عدة 
�جلمعيات  وكذ�  �ملدين  �ملجتمع 
م�صالح  ،رفقة  متطوع  و�صباب 
�لبلدية و�جلز�ئرية �ملياه مديرية 
من  �لنوع  هذ�  و�لغابات،  �لبيئة 
ب�صان  �لوعي  لن�رش  �حلمالت 
كورونا  بفريو�س  �الإ�صابة  خطر 
خمتلف  وتعقيم  تطهري  و�رشورة 
�لعمومية  و�ل�صاحات  �لطرقات 
يرتادها  كان  �لتي  و�الأماكن 
لفريو�س  �لت�صدي  بكرثة  �ل�صكان 
�لوباء،حيث  ومو�جهة  كورونا 
�ملخت�صة  �مل�صالح  قامت 
�ملادية  �الإمكانيات  كافة  بت�صخري 
و�صع  خالل  من  و�لب�رشية،وذلك 
عملية  مدرو�س،ملو��صلة  برنامج 

�لتطهري و�لتعقيم.
والية  �أمن  �صطر  جهته  ومن 

م�صالح  مع  �مل�صيلة،بالتن�صيق 
�لدرك �لوطني،برناجما حت�صي�صيا 
من  �ملو�طنني  لفائدة  وقائيا 
للتوعية  �لطرقات  م�صتعملي 
ونظمت  كورونا  فريو�س  بخطورة 
�ملديرية �لوالئية للحماية �ملدنية 
حت�صي�صية  بامل�صيلة،حمالت 
وتعقيم وتطهري  حيث مت�س هذه 
وهياكل  من�صاآت  عدة  �لعملية 
عمومية وخا�صة وحد�ت �حلماية 
حيث  �ملو�طنني،  �ملدنية،لفائدة 
دوري  تعقيم  برنامج  ت�صطري  مت 
ومتو��صل تقوم به وحد�ت �حلماية 
�ملدنية،كما يتو��صل عمل �لقو�فل 
�لوقائية و�لتح�صي�س �لتوعوي حلث 
�ملو�طنني على �لبقاء يف منازلهم 
و�رشوط  �ل�صحي  و�حرت�م �حلجر 
دوريا،  �ليدين  بغ�صل  �لنظافة 
�ملو�طنني  تذكري  ��صتثناء  دون 
�لوقاية فيما يخ�س �لبعد  بتطبيق 
�الحتكاك  بتفادي  �الجتماعي 

و�القرت�ب من �الأ�صخا�س .
عبدالبا�سط بديار

�سركة �سالمة للتاأمينات 

متديد �شالحية عقود التاأمني 
على ال�شيارات بالبليدة

امل�سيلة

حمالت تعقيم وتطهري 

فريو�س  �نت�صار  حماربة  يف  ملتزمة 
�إطالق  Ooredoo يف  تو��صل  كورونا، 
مبادر�ت ت�صعى �ىل م�صاندة �الإجر�ء�ت 
-COVID( ملتعلقة بالوقاية من وباء�
دعمها   Ooredoo تقدم  حيث،    .)19
��صالح  و  �ل�صكان  و  �ل�صحة  لوز�رة 
يفوق  ما  منح  خالل  من  �مل�صت�صفيات 
لفائدة   )SIM )�رشيحة  خط  مائة 
ت�صيري  خاليا  ال�صيما  �لوز�رة،  هذه 
عرب  �ملتو�جدة   19-COVID �أزمة 
و�ملوؤ�ص�صات  �لوطني،  �لرت�ب  كامل 

�لتكفل  على  حتر�س  �لتي  �ال�صت�صفائية 
�الأكرث  �الأماكن  يف  �مل�صابني  برعاية 
�لوباء.  بهذه �ملنا�صبة  ت�رشر� من هذ� 
�رشح �ملدير �لعام لـ Ooredoo ، �ل�صيد 
  Ooredoo تو��صل   « �البر�هيم:  ب�صام 
ظل  يف  �جلز�ئريني  جانب  �ىل  �لتز�مها 
هذه  ت�صعى  �ل�صعبة.  �لظروف  هذه 
موظفي  عمل  ت�صهيل  �ىل  �ملبادرة 
و�صع  خالل  من  وذلك  �ل�صحة  قطاع 
لل�صوت  �أر�صدة جز�فية  ت�رشفهم  حتت 
و�النرتنت للتو��صل جمانا وبكل ر�حة.«  

ر�صائل  بث  يف  �مل�صاهمة  �أجل  ومن 
�لوباء،  هذ�  من  و�لوقاية  �لتح�صي�س 
يف  خربتها  بو�صع    Ooredoo تلتزم 
جمال �الت�صال من خالل �إنتاج وم�صات 

تلفزيونية حت�صي�صية موجهة للجمهور. 
م�صاهمة  لتوؤكد  �لعملية  هذه  تاأتي 
�لوطنية  �ملجهود�ت  يف   Ooredoo
�لوباء  �نت�صار  من  للحد  �ملبذولة 
�لهبة  يف  �مل�صاركة  على  �ر�دتها  وتعزز 

�لت�صامنية �لوطنية �صد هذه �الآفة.

حماربة انت�سار فريو�س كورونا يف اجلزائر 

ال�شحة  لوزارة  دعمها  تقدم   Ooredoo
للهالل  �لوالئية  �للجنة  �رشعت 
يف  باأدر�ر  �جلز�ئري  �الأحمر 
مبادرة لتعقيم 500 منزل للعائالت 
فريو�س  من  للوقاية  �ملعوزة 
كورونا ، ح�صبما علم �أم�س �جلمعة 
حممد  دليمي  �للجنة،  رئي�س  من 
يف  �ملبادرة  ت�صتهدف  وكانت 
م�صالح  �أن  �إال  عائلة   150 �لبد�ية 
باإمكانيات  �للجنة   دعمت  �لوالية 

�إىل نحو  �ملبادرة  لتو�صيع  �إ�صافية 
�ملعوزة،  �لفئات  من  عائلة   500

�إ�صتناد� لذ�ت �مل�صوؤول .

اأدرار 

حملة تعقيم 500 منزل
 للعائالت املعوزة

برملاين اإيراين

الإفراج عن اأموال 
جممدة يف اخلارج

�أفاد ع�صو جلنة �الأمن �لقومي يف �لربملان 
لوكالة  بي�صة  فالحت  �هلل  ح�صمت  �الإير�ين 
من  جزء  عن  �الإفر�ج  مت  باأنه  »�إي�صنا«، 
�خلارج  يف  �ملجمدة  �الإير�نية  �الأمو�ل 
طهر�ن  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  ب�صبب 
�إير�ين  �الأول مل�صوؤول  �لت�رشيح  لي�س  هذ� 
فقبل  �إير�نية،  �أمو�ل  عن  �الإفر�ج  ب�صاأن 
�أيام قال حمافظ �لبنك �ملركزي �الإير�ين: 
جزء  عن  �الإفر�ج  �صيتم  باأنه  �أنباء  »لدي 
من �الأمو�ل �الإير�نية �ملجمدة يف �خلارج 

بفعل �لعقوبات �الأمريكية«.
��صتخد�م  �صيتم  �لتي  �ملجاالت  وعن 
�أن  همتي،  �أكد  فيها،  �ملحررة  �الأمو�ل 
�صت�صخدم يف  �الإفر�ج عنها  يتم  �أمو�ل  �أي 
�رش�ء �ل�صلع �الأ�صا�صية و�الأدوية و�ملعد�ت 
متر  حرج  وقت  يف  �خلطوة  وتاأتي  �لطبية 
تف�صي  جاهدة  تكافح  حيث  �إير�ن،  فيه 
 2926 بحياة  �أودى  �لذي  كورونا،  فريو�س 
�إير�ن  تعاين  لكورونا  باالإ�صافة  �صخ�صا 
من و�صع �قت�صادي حرج ب�صبب �لعقوبات 
على  كبري  ب�صكل  �أثرت  �لتي  �الأمريكية، 

�إير�د�ت �لبالد، وال �صيما من �لنفط.

م.�س

�لتعيني  هذ�  �أن  �لبيان  �أو�صح  و 
�أع�صاء  جتديد  �إطار  يف  يدخل 
�ملوؤ�ص�صات  �إد�رة  جمال�س 
�لتابعة  �القت�صادية  �لعمومية 
�ملو��صالت  و  �لربيد  لقطاع 
�ل�صلكية و �لال�صلكية و كان حميد 
من�صب  �صابقا  تقلد  قد  ب�صالح 
وزير �لربيد و �ملو��صالت �ل�صلكية 
مركز  مدير  كذ�  و  �لال�صلكية  و 
�ملتطورة   �لتكنولوجيات  تنمية 
�إ�صافة �إىل وظائف عليا �أخرى يف 

�لدولة وفق �لبيان .
�أن   نف�صه  �مل�صدر  �أ�صاف  و 

يف  �صي�صاعده  ب�صالح  حميد 
ت�صيري موؤ�ص�صة �ت�صاالت �جلز�ئر  

مركزي  مدير  جو�هر   منري 
عاما  مدير�  ب�صفته  باملوؤ�ص�صة  
جو�هر  منري  �ل�صيد  و  بالنيابة 
�لتدرج  حائز على �صهادة ما بعد 
و�لعلوم  �ملوؤ�ص�صات  ت�صيري  يف 
مكون  م�صت�صار  وهو  �لتجارية  
وميلك عدة �صنو�ت من �خلربة يف 
جمال �لت�صيري و �صت�صمح �لكفاءة 
ب�صالح  حلميد  �لكبرية  �خلربة  و 
من  �صاب  �إطار  �بتكار  و  ون�صاط 
جديد  دفع  باإعطاء  �ملوؤ�ص�صة 
�جلز�ئر  يف  �الت�صاالت  لتطوير 

ح�صب ما جاء يف �لبيان.

املوؤ�س�سة العمومية االقت�سادية  ات�ساالت اجلزائر

تعيني حميد ب�شالح رئي�شا ملجل�س الإدارة 
مت تعيني حميد ب�سالح رئي�سا ملجل�س اإدارة املوؤ�س�سة العمومية االقت�سادية ات�ساالت اجلزائر ح�سب ما 

اأفاد بيان لوزارة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية.

�الأمريكية  �ل�صفارة  ك�صفت 
رحلة خا�صة  توفري  باجلز�ئر عن 
�ملو�طنني  الإعادة  م�صتاأجرة 
�الأمريكيني �ملتو�جدين باجلز�ئر 
و�أفاد �ل�صفري �الأمريكي باجلز�ئر، 
عن توفري رحلة خا�صة م�صتاأجرة 
�الأمريكيني  �لرعايا  الإعادة 

�لر�غبني  باجلز�ئر  �ملتو�جدين 
يف �لعودة �إىل وطنهم وقال �ل�صفري 
مطار  من  �صتنطلق  �لرحلة  �إن 
باجلز�ئر  بومدين  هو�ري  �لدويل 
�إىل   �ليومني  خالل  �لعا�صمة 
�بتد�ء من  �لقادمة،  �أيام  �خلم�صة 

يوم �ل�صبت 28 مار�س.

ال�سفارة االأمريكية باجلزائر

وا�شنطن جتلي رعاياها من اجلزائر

ب.ع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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