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حي تيجديت مب�شتغامن

توقيف م�شتبه باإ�شابته بفريو�س كورونا 
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مقالت

  .           طلبية للهند لتحديد �شعر �ملادة �الأولية



اخلمي�س 09  اأفريل  2020  املوافـق  ل 15 �شعبان  1441ه 2
اجلزائر متلك 324 األف جرعة منه 

ت�صنيع الكلوروكني حمليا 
مرهون بهذا ال�صرط

.    طلبية للهند لتحديد �شعر املادة الأولية
اأكد وزير ال�شناعة و املناجم فرحات اأيت علي براهم اأم�س الأربعاء باجلزائر اأن 
املجمع العمومي لل�شناعات ال�شيدلنية »�شيدال« يحوز على جميع الإمكانيات 

التقنية والكفاءات العالية متكنه من اإنتاج عقار »الكلوروكني« املوجه لعالج امل�شابني 
بفريو�س«كورونا« امل�شتجد.

م.�س

ندوة  خالل  علي  �أيت  �أ�ضاف  و 
زيارة  عقب   ن�ضطها  �ضحفية 
�ضناعة  وحدة  �إىل  قادته  عمل 
بال�رش�قة  �جللود  و  �لن�ضيج 
�لتابعة ملجمع »جيتك�س« و وحدة 
�لتابعة ملجمع �ضيد�ل  »بيوتيك » 
عقار  �إنتاج  �أن  باحلر��س  �لكائنة 

��ضتري�د  يتطلب  »�لكلوروكني« 
�ملادة �لأولية من �خلارج,  م�ضيفا 
�أنه يف �لوقت �حلايل حتوز �جلز�ئر 
على خمزون معترب من �لكلوروكني 

ي�ضل �إىل 324 �ألف جرعة.
�أنه »يف حالة  وجود  تابع يقول  و 
ميكن   « �لكلوروكني  ملادة  حاجة 
توفري �ملادة �لأولية يف ظرف 15 
يف  ت�ضنيعها  و  �لأكرث  على  يوما 

قالت  جانبها  قيا�ضي«من  ظرف 
ملجمع  �لعامة  �ملديرة  �لرئي�ضة 
�أن �ملجمع  �أقا�ضم  �ضيد�ل فطوم 
�لبلد  �إىل  طلب  باإر�ضال  بادر 
بت�ضعرية  لإيفاده  )�لهند(  �مل�ضدر 
مبادة  �ملتعلقة  �لأولية  �ملو�د 
�ضتقوم  �أنها  �لكلوروكني«م�ضيفة 
�حلاجة  دعت  �إذ�  با�ضتري�دها 

لت�ضنيع �لعقار حمليا .

�إن  �ل�ضياق  ذ�ت  يف  �أ�ضافت  و 
جممع �ضيد�ل يحوز على »�ل�ضيغة 
�لكلوروكني  لت�ضنيع   �لكيمائية« 
�لأمر  �قت�ضى  �إن  قادر  هو  و 
�ل�رشورية  �لكميات  �إنتاج  على 
هذ�  ملجابهة  حمليا  �مل�ضتعجلة 
�ضكل  �لكلوروكني  يعد  و  �لوباء, 
�مل�ضتخرج  �لكينني  من  مركب 
منذ  ي�ضتخدم  �لكينا,  �أ�ضجار  من 

قرون ملعاجلة �ملالريا و قد �ثبت 
�مل�ضابني  معاجلة  يف  جناعته 
و    , �مل�ضتجد  كورونا  بفريو�س 
كانت �جلز�ئر قد با�رشت منذ 23 
هذ�  ��ضتخد�م  �لفارط يف  مار�س 

�لعقار على �ملر�ضى,
و�إ�ضالح  �ل�ضحة  وز�رة  كانت  و 
�أم�س  �أعلنت  قد  �مل�ضت�ضفيات 
حالة   20 ت�ضجيل  عن  �لثالثاء 

وفاة جديدة بفريو�س كورونا ليبلغ 
193حالة,  �لوفيات  عدد  �إجمايل 
حالة    113 تعايف  �أكدت  بينما 
وتظهر �آخر �لإح�ضائيات �أن عدد 
�لعامل  عرب  �لإجمايل  �مل�ضابني 
�ضخ�س,  �ألف  و380  مليونا  جتاوز 
يف حني و�ضلت حالت �لوفاة �إىل 
حني  يف  حالة,  �ألف   79 من  �أكرث 

ا. تعافى 297.379 �ضخ�ضً

24 �صاعة

ف�شيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة

توقيف �صخ�صني يف ق�صية قذف وت�صهري ودعاية كاذبة 
�أوقفت عنا�رش تابعة لف�ضيلة 
�لوطني  للدرك  �لأبحاث 
بالبليدة �ضخ�ضني �أحدهما كان 
ي�ضّور فيديو ل�ضديقه �ضاحب 
�لجتماعي  �لتو��ضل  �ضفحة 
لعنا�رش  �تهاماٍت  يُكيل  وهو 
تامو  ببني  �لوطني  �لدرك 
فيه  ُمّدعياً  �لت�ضهري,  بغر�س 
يقدر  مالياً  مبلغاً  �ضلبوه  �أنهم 
بـ 5000 دج , كما �أورده �أم�س 
�لأربعاء بيان من وز�رة �لدفاع 

�لوطني. 
و�أو�ضح ذ�ت �لبيان �أنه يف »06 
مقطع  تد�ول   ,2020 �أفريل 
خا�س  ح�ضاب  عرب  فيديو 
�لأ�ضخا�س على مو�قع  باأحد 
يظهر  �لجتماعي,  �لتو��ضل 
�أحدهما   )02( �ضخ�ضان  فيه 
ي�ضّور فيديو ل�ضديقه �ضاحب 
�ضفحة �لتو��ضل �لجتماعي , 
لعنا�رش  �تهاماٍت  يُكيل  وهو 
تامو  ببني  �لوطني  �لدرك 
فيه  ُمّدعياً  �لت�ضهري,  بغر�س 
يقدر  مالياً  مبلغاً  �ضلبوه  �أنهم 
بـ 5000 دج, �إ�ضافة �إىل �ضاعة 

يد وخامت«.

�أنه  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أكد 
مكان  حتديد  بعد  »مبا�رشًة 
طرف  من  �ملعنيني  تو�جد 
�لوطني  �لدرك  خرب�ء 
�لتقنيات  يف  �ملخت�ضني 
�لإجر�م  ملكافحة  �حلديثة 
�ل�ضبري�ين, �ُضّكلت دورية مكونة 
�لأبحاث  لف�ضيلة  من عنا�رش 
�أين  بالبليدة,  �لوطني  للدرك 
�لثنني  �ملعنيني  توقيف  مت 
)ب.ب(  �مل�ضميان   )02(
و  �لفيديو  مقطع  �ضاحب 
وهما  ونا�رشه,  م�ضّوره  )ن.�أ( 
قاطنان  ق�ضائياً,  م�ضبوقان 
يعي�س  �أولد  ببلدية  كالهما 

بولية �لبليدة«.
وقد »تبنّي من خالل �لتحقيق 
باأَنّ  فيهما  �مل�ضتبه  مع 
مقطع  يف  �لو�رد  �لإدعاء 
يف  �لأول  للمتهم  �لفيديو 
ما  )ب.ب(,  �مل�ضمى  �لق�ضية 
و�فرت�ء,  كذب  �إل حم�س  هو 
�رش�مة  من  �لنتقام  بد�فع 
يف  �لوطني  �لدرك  �أفر�د 
�لوقائية,  �لإجر�ء�ت  تطبيق 
�لعليا  �ل�ضلطات  تها  �أقَرّ �لتي 

للبالد, يف �ضبيل حفظ �ل�ضحة 
�لعمومية«.

وبعد  �ل�ضدد,  هذ�  يف 
»مو�جهته بالدلئل و�حلقائق, 
)ب.ب(  �مل�ضمى  �عرتف 
يوم  �إىل  تعود  �لوقائع  باأن 
قامت  �أين   ,2020 �أفريل   05
ببني  �لوطني  للدرك  دورية 
�لوثائق �لإد�رية  تامو ب�ضحب 
�ل�ضغرية,  ب�ضاحنته  �خلا�ضة 
لقو�عد  ملخالفته  نتيجة 
�حلجر �ل�ضحي �ملطّبق على 
�إقليم ولية �لبليدة, ويف �ليوم 
رفقة  تو�جده  �أثناء  �ملو�يل 
�أمام  )ن.�أ(  �مل�ضمى  �ضديقه 
مكان �إقامته, مت �إجباره على 
�إىل منزله من طرف  �لدخول 
�لوطني  للدرك  �أخرى  دورية 
قو�عد  تطبيق  على  ت�ضهر 
و�إجبار  �ل�ضحي  �حلجر 
�إىل  �لدخول  على  �ملو�طنني 
رفقة  دفعه  ما  هذ�  منازلهم, 
�لثاين  فيه  �مل�ضتبه  �ضديقه 
فيديو  مقطع  ت�ضوير  �إىل 
يَ�ُضوق فيه �لتهم �لباطلة �لتي 
�لدرك  �أفر�د  �ضد  �أوردها 

�لوطني, 
�أمام  �أقو�له  يف  ليرت�جع 
قام  ما  وينفي  �ملحّققني 
بالفيديو  وقائع  من  ب�رشده 
�أنها  موؤكد�  �لق�ضية,  حمل 
كرٍد  جاءت  �دعاء�ت  د  جمَرّ
غ�ضبه  عن  تعبري�ً  منه,  فعل 
�لدرك  م�ضالح  �ضحب  من 
�لإد�رية  للوثائق  �لوطني 

�خلا�ضة مبركبته«.
 ,2020 �بريل   07  « يف  ومت 
 )02( فيهما  �مل�ضتبه  تقدمي 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام 
�أمر  �لذي  �لبليدة,  حمكمة 
بتهم  �حلب�س  باإيد�عهما 
نظامية  هيئة  وقذف  �إهانة 
بن�رش  �لت�ضهري  طريق  عن 
مو�قع  على  فيديو  مقطع 
�لتو��ضل �لجتماعي, خمالفة 
ت�ضدرها  �لتي  �لقر�ر�ت 
وعر�س  �لعمومية  �ل�ضلطة 
لأنظار  �لدعاية  بغر�س 
�جلمهور من�ضور�ت من �ضاأنها 
�لإ�رش�ر بامل�ضلحة �لوطنية« 
�لدفاع  وز�رة  بيان  ,ي�ضيف 

�لوطني.
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ت�صجيل ن�صف مليون مكاملة يف ثالثة اأ�صهر
ومر�كز  قاعات  �ضجلت 
�لن�ضطة  للم�ضالح  �لعمليات 
لالأمن  �لعامة  للمديرية 
مكاملة   503032 �لوطني 
�لأخ�رش  �لرقم  عرب  هاتفية 
�لنجدة  �رشطة  ورقم   »1548«
وكذ�   »104« و�لرقم   ,»17«
خالل  �لهاتفية,  �ملحولت 
 2020 من  �لأول  �لثالثي 
�لأربعاء  �أم�س  �أفاد  ح�ضبما 

بيان مل�ضالح �لأمن �لوطني.
و �أبرزت �لإح�ضائيات �أنه »من 
�ضمن كل  �ملكلمات �لهاتفية 
مكاملة   212365 �مل�ضجلة, 
�لأخ�رش  �لرقم  عرب  متت 
مكاملة   140315 و   ,1548
 ,17 �لنجدة  �رشطة  رقم  عرب 
مكاملة   130326 جانب  �إىل 
�لهاتفية«ومت  �ملحولت  عرب 

هذه   �أغلبية  ت�ضجيل 
-كما  �لهاتفية  �ملكاملات 
خالل  �مل�ضدر-  ذ�ت  �أو�ضح 
فرب�ير  من  �لأخري  �لأ�ضبوع 
�ضهر  �أ�ضابيع  و  �ملن�رشم 
�لتي  �ملرحلة  �أي  مار�س, 
�ل�ضحي  بد�ية �حلجر  عرفت 
�لوقائي, �ضملت 47154 طلب 
تدخل وجندة, و 40985 طلب 
 38363 م�ضاعدة,و  تقدمي 
حو�دث  عن  للتبليغ  مكاملة 
مكاملة   23820 وكذ�  �ملرور 
جهة  �جلر�ئم«من  عن  للتبليغ 
ثقافة  »�ضاهمت  �أخرى, 
�حل�ضاري  و�ل�ضلوك  �لتبليغ 
لدى �ملو�طنني عرب �لت�ضال 
على �لأرقام �خل�رش�ء لالأمن 
�ملعادلة  �إجناح  يف  �لوطني, 
�مل�ضرتك,  �لأمني  و�لتعاون 

ب�ضتى  للجرمية  للت�ضدي 
�مل�ضاهمة  وكذ�  �أ�ضكالها, 
�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف 
�ل�ضحي  �حلجر  بتد�بري 
كورونا  فريو�س  من  للوقاية 
م�ضالح  بيان  �أو�ضح  »,كما 

�لأمن �لوطني.
وحتر�س قيادة �لأمن �لوطني 
�لعمليات  قاعات  »دعم  على 
بكامل  �لوطني,  لالأمن 
و�لب�رشية  �ملادية  �لإمكانات 
بهذه  عنايًة  �ل�رشورية, 
بها  �لتي متر  �ل�ضحية  �لأزمة 
على  جمندة  لتبقى  �لبالد, 
لال�ضتجابة  �ضاعة   24 مد�ر 
و�لتكفل  �ملو�طنني  لند�ء�ت 
�لظروف  كل  يف  بان�ضغالتهم 
ذ�ت  ي�ضيف  و�لأوقات«, 

�لبيان

حي تيجديت مب�شتغامن

توقيف م�صتبه باإ�صابته بفريو�س كورونا 
متكنت م�ضالح �لأمن بالتعاون 
�ملدنية   �حلماية  م�ضالح  مع 
توقيف  من  �أم�س  �أول  م�ضاء 
�ضاب يف �لع�رشينات من �لعمر  
ي�ضتبه  تبني   تيجديت   بحي 
�أنه  م�ضاب بفريو�س �لكورونا 

فر من م�ضت�ضفى فر�نز فانون  
كان  �لذي  �ل�ضاب  مب�ضتغامن  
يظهر عليه �إعياء �ضديد , تبني 
يوم   �مل�ضت�ضفى  من   فر  �أن  
تابع   مهجور  ب�ضكن  وحت�ضن  
لعائلته  �أين ��ضتقر هناك  قبل 

�أن يتم �لتبليغ عنه خا�ضة و�نه 
�ضديد  �إعياء  من  يعاين  كان 
حتقيق   فتح  مت   وقد  هذ�   ,
للو�ضول �إىل �لأ�ضخا�س �لذين 

�لتقو� مع �ل�ضاب 
حممد بن ترار

اأراد تقدمي ال�شكر ملا يبذلونه من جمهودات

وايل النعامة اأيدير مدباب يتوقف عند حاجز اأمني
من  �أر�د  خا�ضة  لفتة  يف 
�لنعامة  ولية  و�يل  خاللها 
�إيدير مدباب تثمني جمهود�ت 
م�ضالح �لدرك �لوطني ورجال 
�ملنت�رشين  �ملدنية  �حلماية 
عرب �لطرقات �لولئية وهم يف 
مر�قبة  و  حت�ضي�ضية  حمالت 
باعتبار  �لوقت  نف�س  يف 
منطقة  �لنعامة  ولية  �أن 

�ختتام  بعد  وهذ�  حدودية 
ملختلف  �لتفقدية  �لزيارة 
�ملخ�ض�ضة  �ل�ضحية  �ملر�فق 
توقف  �ل�ضحي, حيث  للحجر 
�إىل  عودته  طريق  يف  وهو 
م�ضتوى  على  �لولية  مقر 
�ملن�ضب  �لأمني  �حلاجز 
بالطريق  تريكونت  بقرية 
بني  �لر�بط   06 رقم  �لوطني 

ب�ضار  ولية  و  �لنعامة  ولية 
ليقدم  �لفر�ضة  ��ضتغل  �أين 
�لدرك  لأفر�د  ته  ت�ضكر� 
�ملدنية  و�حلماية  �لوطني 
�ملبذولة  جمهود�تهما  على 
كورونا  وباء  �نت�ضار  ملحاربة 
متنمنيا لهما �لتوفيق يف �أد�ء 

مهامهم �لنبيلة.
النعامة: �شالمي اإبراهيم

م�شالح الدرك اأوقفت بع�شهم واأحالتهم على الق�شاء

اأخبار زائفة و�صعى لك�صر احلجر ال�صحي 
حذرت تقارير  من وجود �ضبكات 
حماولة  زعزعة  �إىل  ت�ضعى 
و�مل�ضا�س  باحلظر   �ل�ضتقر�ر 
�ل�ضلطات  فر�ضته  �لذي 
حماية  �أجل  من  للبالد  �لعليا 
�نت�ضار  ت�ضارع  من  �ملو�طنني  
وذلك   , �لكورونا  فريو�س 
توجيه  �تهامات  خالل  من 
مل�ضالح �لدرك و�لأمن �لوطني 
لنو�يا   , �لتمرد  على  و�لت�ضجيع 
طريق  عن  �ضو�ء   , جمهولة 
جهة  من  �لتجمهر  �إىل  �لدعوة 
مقاطع  بث  طريق  عن  �أو 
�لتو��ضل  �ضبكات  على  كاذبة 
منها  �لبلبلة  خللق  �لجتماعي 

�ضبكة من  �ل�ضلفيني ت�ضعى �إىل  
ت�ضعى  و  بالقوة   م�ضليات  خلق 
ل�ضتغالل �لدين لأغر��س دنيئة  
�إىل  �لأمر  بها  و�ضل  حيث   ,
�مل�ضا�س بلجنة �لفتوى و تلفيق 

�لأكاذيب �إليها  .
ويف هذ� �ل�ضدد متكنت عنا�رش 
مع  بالتعاون  �لوطني  �لدرك 
من  �لأمن  م�ضالح  خمتلف 
تدعو  �ضبكات  عدة  تفكيك 
�أخبار  ن�رش  �أو  �لتجمهر  �إىل 
ووقائع كاذبة , منها حالتني يف 
وهر�ن , على ر�أ�ضها �ضبكة  من 
�لتهليل  يف  �ل�ضلفيني  با�رشت 
�حلجر  ك�رش  وحماولة  و�لتكبري 

�ل�ضحي بحي بلقايد , بالإ�ضافة 
��ضتغلت  �أخرى  �ضبكات  �إىل  
�لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع 
,ت�ضري �أن جلنة �لإفتاء ت�ضعى �إىل  
�لرت�ويح  �ل�ضيام و�ضالة  حترمي 
�لعتماد  دون  �لأو�ن  قبل 
يف   , ديني  �أو  علمي  �ضند  على 
ن�رش  �إىل  �أخرى  ذهبت   حني 
فيديوهات مفربكة  تخ�س فر�ر  
مر�ضى من �حلجر لزرع �لرعب 
�ملو�طنني  نفو�س  يف  و�خلوف 
,  يف حني ن�رشت مو�قع �أخرى   
لعتد�ء�ت  مفربكة  فيديوهات 
مو�طنني  على  �لدرك  م�ضالح 
ب�ضلب  دركيني  �أخرى  و�تهمت   ,

 , بالبليدة   �أمو�لهم  مو�طنني 
وهي كلها  �دعاء�ت لزرع �لفتنة 
وتهديد  �ل�ضحي  �حلجر  وك�رش 
�جلز�ئريني  �ملو�طنني   �ضحة 
�لذي  �لأمر   , �خلطر  �إىل  
هذه  من  �حلذر  ي�ضتدعي  
عنا�رش  متكنت  �لتي  �ل�ضبكات 
توقيف   و�لأمن  من  �لدرك 
وهر�ن  من  بكل  منها  �لعديد 
و�إحالتهم  و�لعا�ضمة   و�لبلدة 
تز�ل  ل  حني  �لق�ضاء  يف  على 
منها �لع�رش�ت �لتي ل ي�ضتوجب 
�ل�ضماح لها باخرت�ق   �ملجتمع 

وتهديد �ضحته .
حممد بن ترار
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حاوره حممد مرواين

.      كيف ترون اأهمية اأدوات 
التعقيم يف مواجهة خماطر وباء 

الكورونا" ؟ "فريو�س 

ال�صحفي  احلوار  هذا  بداية  يف   -
اجلزيل  بال�صكر  اأتقدم  دعوين  الهام 
جلريدة »الو�صط اجلزائرية » على هذه 
للأطباء  تتيح  التي  املتميزة  االلتفاتة 
عن  للحديث  واملتخ�ص�صون  العامني 
فيما  العام  الراأي  هواج�س  من  العديد 
اأتابع   « الكورونا  »فريو�س  بوباء  تعلق 
�صل�صة اللقاءات ال�صحفية التي تعر�صها 
�صياق  يف  نوعي  ن�صاط  يف  اجلريدة 
�صوؤالكم  على  واإجابة  الدقيق  الظرف 
موقعي  من  اأوؤكد  فاإين  واملبا�رش  الهام 
كطبيب اأن دور مواد التعقيم يف مواجهة 
بطبيعة  يبقى   « »الكورونا  فريو�س  وباء 
االأدوات ما  للغاية وهذه  احلال حمدود 
علجية  ولي�صت  وقائية  تدابري  اإال  هي 
جيدا  امل�صالة  هذه  اإىل  االنتباه  ويجب 
وهي  الوقاية  بني  وا�صع  فرق  هناك  اإذ 
الذي  العلج  وبني  ا�صتباقي  �صلوك 
يكون بعد ت�صجيل االإ�صابة بالداء ولكن 
مواد  ا�صتعمال  على  تاأكيد  بكل  نو�صي 
التعقيم خا�صة الب�صيطة منها يف البيوت 
خماطر  اأي  من  املواطن  حتمي  النها 
متوقعة جراء انت�صار �رشيع ل«الفريو�س 
على  ال�صياق  هذا  يف  ونوؤكد   « اخلطري 
واملواد  �صوائل  ا�صتعمال  �رشورة 
وذالك يف  مبالغة  ودون  بحذر  املعقمة 
املواطن  يتحرك  حني  حمدود  اإطار 
بطريقة  ا�صتعمالها  ميكن  وال  فقط 
اأن�صح االأعوان وحتى  اإين  ع�صوائية كما 
تعقيم  اإىل  يبادر  الذي  ال�صباب  بع�س 
توخي  �رشورة  اإىل  ال�صكنية  االأحياء 
احلذر واحليطة وعدم تعري�س حياتهم 
الكثري  اأن  اأ�صاهد  واإين  خا�صة  للخطر 
ال  بالذات  العملية  لهذه  املوؤطرين  من 

وال  ال�رشورية  الواقية  االألب�صة  يرتدون 
كاأطباء  عليها  نوؤكد  وقائية  تدابري  جند 
يف هذه العملية الدقيقة لذا ا�صتغل هذه 
ال�صانحة االإعلمية لنتقدم بر�صالة لكل 
اجلميع  على  يجب  انه  االأمر  يعنيه  من 
توخي احلذر واحليطة يف ا�صتعمال مواد 
اإذا مل  التعقيم التي ت�صبب هي االأخرى 
اال�صتعمال  اأثناء  الوقاية  تدابري  تراعى 

اأمرا�س يف غاية اخلطورة.

و�شعية  ترون  كيف        .
امل�شتجدات  �شوء  على  الوباء 

الأخرية ؟

واإجابة  املقام  هذا  يف  ميكنني  ال   -
من  اأجيب  اأن  اإال  الهام  �صوؤالكم  على 
جلنة  االآن  لها  فالدولة  كطبيب  موقعي 
وطنية مكلفة من رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون بعر�س املعطيات الوطنية 
عن انت�صار »الوباء » و«الو�صعية احلالية 
 « اخلطري  الفريو�س  هذا  تخ�س  التي 
واإ�صلح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة  اأن  ثم 
التوجه  هذا  �صمن  تعمل  امل�صت�صفيات 
مب�صاركة  الو�صع  تاأطري  تدابري  و�صمن 
مبا  الوطن  وطاقات  القطاعات  كل 
هام  دوره  اأن  اأوؤكد  الذي  االإعلم  فيها 

وفعال يف اإدارة جوانب هامة يف االأزمة 
بلدان  تواجه  التي  اخلطرية  ال�صحية 
العامل وبلدنا الغالية وبالن�صبة للو�صعية 
التاأكيد  يجب  �رشاحة  فبكل  احلالية 
على احلجر ال�صحي واالإبقاء عليه وهو 
البديل املتاح مع وجود موؤ�رشات جدية 
املفعل  العلج  برتوكول  تخ�س  للغاية 
االأهمية  غاية  يف  نتائج  يحقق  الذي 
رغم  ولكن  ر�صمية  تاأكيدات  ح�صب 
ال�صاملة  التعبئة  اأن  االنتباه  يجب  هذا 
بنف�س  تتوا�صل  اأن  يجب  للمواطنني 
�رشامة  يفر�س  الذي  احلايل  االإيقاع 
ميكن  وال  ال�صحي  احلجر  تطبيق  يف 
خطري  فالوباء  كثريا  الو�صع  جنامل  اأن 
وجتنيدا  ويقظة  حذرا  ويتطلب  للغاية 
لكافة القطاعات واملوؤ�ص�صات مبا فيها 
والق�صاء  ملحا�رشته  املدين  املجتمع 

عليه بعون اهلل باردة �صلبة .

.      كيف متار�شون ن�شطاكم 
الطبي يف هذه الظروف ال�شعبة 

؟

وجهدي  نف�صي  ا�صخر  اإنني  بل   -
هذه  يف  العظيم  ول�صعبنا  وللوطن  هلل 
خدماتي  واأعر�س  ال�صعبة  الظروف 

فيها  اأملك  التي  املجاالت  خمتلف  يف 
الدولة  ت�رشف  حتت  هامة   خربات 
اجلزائرية وهو نب�س كل طبيب جزائري 
ن�صاطي  اأمار�س  واإين  وطنه  على  غيور 
عن  واأتابع  عادي  ب�صكل  طبيب  املهني 
تن�صيط  يف  اأي�صا  ا�صتغايل  بحكم  كثب 
الن�صاط  مع  واقرتاب  اإذاعية  برامج 
دعم  جماالت  يف  واجلمعوي  اخلريي 
باأمرا�س  امل�صابني  املر�صى  ومرافقة 
العلمي  جهدنا  كل  ون�صخر  مزمنة 
اخلطري  الوباء  هذا  ملواجهة  والبدين 
الدولة  حاجة  احلقيقة  يف  ك�صف  الذي 
على  ترتكز  نوعية  �صحية  ملنظومة 
الوقاية ال�صحية ودعم االأطباء وحت�صني 
بعون  و�صن�صعى  املهنية  العمل  ظروف 
بعد  هامة  مقرتحات  تقدمي  اإىل  اهلل 
الوباء  من  اهلل  باإذن  �صاملني  اخلروج 

اخلطري اإىل وزارة ال�صحة

يف  للمواطن  ر�شالتكم        .
هذه الظروف ال�شعبة ؟

- اأدعو من "الو�صط" جميع املواطنني 
وتطبيق  ال�صحي  باحلجر  االلتزام  اإىل 
حلماية  املنازل  يف  الوقائية  التدابري 
حياتهم وحياة اأبنائهم كما اأين اأرجو اأن 
توا�صل ال�صلطات جمهوداتها يف التكفل 
وتعمل  بالفريو�س  امل�صابة  باحلاالت 
الظرف  درو�س  من  اال�صتفادة  على 
احلقيقة  يف  يفر�س  الذي  ال�صعب 
االنتباه اإىل ثقافة الوقاية لتكون �صلوك 
مراجعة  الظرف  يفر�س  كما  حياة 
�صاملة لو�صعية القطاع ال�صحي خا�صة 
ترتبط  التي  االأزمات  اإدارة  جمال  يف 
يف  ومتوقعة  موجودة  وهي  بالقطاع 
ان  يجب  حي  مثال  والكورونا  وقت  اأي 
الدرو�س والعرب وننطلق  ن�صتخل�س منه 
القطاع  فعالة الدارة  موؤ�ص�صات  بناء  يف 
العن�رش  فيها  يكون  عميقة  بروؤية 

الب�رشي مفتاح النجاح .

يف حوار �شحفي خ�س به "الو�شط " حذر الدكتور الطبيب العام "حممد كوا�س" من ال�شتعمال املفرط والغري 
مدرو�س لأدوات التعقيم باملنازل ومبختلف املوؤ�ش�شات ومرافق الدولة العمومية م�شريا اإىل طرق �شليمة يف ا�شتعمال 
و�شائل الوقاية التي ت�شتعمل ب�شكل يومي ملواجهة خماطر وباء "فريو�س الكورونا " واعترب املخت�س واخلبري الدويل 

يف ال�شالمة املروية والطب العام اأن هناك انعكا�شات �شلبية وخطرية للغاية على العون البلدي املكلف بتعقيم 
البنايات والعمارات وخمتلف املرافق اإذ ميكن لهذه الأدوات اأن ت�شبب له اأمرا�شا منها �شيق التنف�س واأمرا�س اأخرى 
تطال ال�شدر داعيا وباإحلاح اإىل �شرورة تكوين الأعوان امل�شخرين لهذه العملية على التدابري الوقائية قبل الدفع 
بهم يف عمليات التعقيم اإذ يجب اأن يكون "القفاز , القناع , اللبا�س الواقي » �شامنا ل�شالمة العون واملكلف بالتعقيم 

منوها يف ذات ال�شياق باملجهودات اجلبارة التي يبذلها اأعوان واإطارات الدولة من عمال البلديات وموظفي خمتلف 
م�شالح الإدارات املعنية باملواجهة واأ�شالك الأمن والدرك واجلي�س الوطني ال�شعبي

وايل اجللفة

خ�س�سنا 11758 �سرير 
ال�ستقبال �أي طارئ 

“حممد  اجللفة  والية  واىل  اأكد 
بال�صحافة  لقائه  خلل   ” عمر  بن 
على  �صخ�صيا  ي�صهر  اأنه  املحلية 
املتخذة  االإجراءات  تطبيق 
كورونا   فريو�س  وباء  تف�صي  �صد 
“كوفيد19” امل�صتجد واتخذ جملة 
منها  االحرتازية  القرارات  من 
وجميع  واملقاهي  االأ�صواق  غلق 
وتوقيف  العمومية  الف�صاءات 
واخلا�س  العمومي  النقل  و�صائل 
لل�صهر ومتابعة  واإن�صاء جلنة والئية 
امللف وت�صيريه ، كما اأو�صح الواىل 
اإن�صاء جلنة والئية  اأنه ا�رشف على 
االأ�صعار  و�صبط  االأ�صواق  ملتابعة 
�صهدته  الذي  االرتفاع  بعد  خا�صة 
يف  امل�صاربة  نتيجة  املواد   بع�س 
التجار  بع�س   طرف  من  اأ�صعارها 

حممد  الوايل  وك�صف   ، واحتكارها 
ال�صحة  مديرية  اأن   عمر  بن 
وال�صكان بالوالية  خ�ص�صت 11758 
غرفة   3393 على  موزعة  �رشير 
جاهزة بالوالية ال�صتقبال اأي طارئ 
كل  الوالية  واىل  دعا  ،وباملنا�صبة 
التجند  اإىل  املدين  املجتمع  فئات 
للقيام بحملة نظافة وتعقيم وا�صعة 
االأحياء  جميع  ت�صمل  النطاق، 
الدوائر  روؤ�صاء  مع  بالتن�صيق  وهذا 

والبلديات يوم اخلمي�س املقبل،
�صكان  الواىل  �صكر  االأخري  ويف 
بتدابري  بالتزامهم  منوها  اجللفة 
ن�صبته  بلغت  الذي  اجلزئي  احلجر 
99٫09 %، م�صيدا بوعيهم  وحتليهم 

بامل�صوؤولية .
 م�شطفى بوخالفة

وزير ال�شناعة فرحات ايت علي براهم

و�جهنا  �الأزمة بف�سل خمزونات �سيد�ل
.    مراجعة القوانني التي تنظم �شناعة ال�شيارات وال�شتثمار

فرحات  واملناجم  ال�صناعة  وزير  اأ�صاد 
املوؤ�ص�صة  بجهود  براهم  علي  ايت 
العمومية لل�صناعة ال�صيدالنية »�صيدال« 
للت�صدي ب�صفة فعالة و �رشيعة جلائحة 
و  اجلزائر  تواجه  التي  كورونا  فريو�س 

العامل اأجمع.
و خلل نزوله �صيفا على ح�صة للذاعة 
قائل:  الوزير  �رشح  الثانية،  الوطنية 
»رغم القيود التي تواجهها �صيدال، مبا 
يف ذلك املناف�صة غري العادلة و م�صاكل 
ال�رشكة  هذه  فاإن  الداخلي،  الت�صيري 
العمومية ا�صتجابت ب�رشعة لهذه الكارثة 
ت�صارك  اأن  نود  اأ�صاف:«كنا  العاملية«و 
اإىل  الكربى  اخلا�س  القطاع  �رشكات 

جانب ال�رشكات العامة يف هذه االأوقات 
جممع  مع  اأنف�صنا  وجدنا  لقد  ال�صعبة. 
كان  احلظ  حل�صن  الذي  فقط،  �صيدال 
على  �صاعدنا  ا�صرتاتيجي  لديه خمزون 

التعامل مع الو�صع«.
فر�صة  الو�صع  هذا  علي  اآيت  واعترب 
وو�صع  العام  القطاع  اإحياء  يف  »للتفكري 
�رشوط لل�صتثمار اخلا�س بحيث يكون 
امل�صتقبل«  يف  ا�صرتاتيجياً  ا�صتثماراً 
م�صيفا ان اجلزائر بحاجة »مل�صتثمرين 
يف  ولي�س  البلد  بناء  يف  منخرطني 
الوزير  ذكر  اأخرى  جهة  تدمريها«من 
االحتياجات  لتلبية  املتخذة  بالتدابري 
املتزايدة للقطاع ال�صحي، ال �صيما فيما 

موؤكدا  التنف�س  واأجهزة  االأقنعة  يخ�س 
و   Enie منها  العمومية  ال�رشكات  اأن 
للمخابر  قدمت   ،  Getex و   Eniem
النوع من  اأولية من هذا  الوطنية مناذج 
املنتجات من اجل املوافقة عليها قبل 

ال�رشوع يف االإنتاج على نطاق وا�صع.
االأقنعة  اإنتاج  اأن  على  الوزير  �صدد  كما 
الفنية  باملتطلبات  يفي  اأن  عليه 
احلايل  الهدف  ان  م�صيفا  والتنظيمية، 
�صهريا  قناع  مليون   12 اإنتاج  يف  يكمن 
الوباء  يفر�صها  التي  االحتياجات  لتلبية 
العمومية  بال�رشكات  يتعلق  فيما  اأما 
بعد  اإنتاجها  اأوقفت  التي  واخلا�صة 
اإجراءات احلجر ال�صحي التي اتخذتها 

تف�صي  ملحاربة  العمومية  ال�صلطات 
فريو�س كورونا، اأو�صح الوزير اأن املذكرة 
اجلزائر،  بنك  عن  ال�صادرة  اجلديدة 
البنوك  اإىل  الثلثاء  يوم  وجهت  التي 
باال�صتفادة من  ال�رشكات  لهذه  �صت�صمح 

اإعادة جدولة ديونها امل�رشفية 
علي  اآيت  تطرق   ، ذلك  اإىل  باالإ�صافة 
اإىل مراجعة القوانني التي تنظم �صناعة 
ال�صيارات واال�صتثمار ب�صكل عام و كذلك 
اإىل م�رشوع قانون املالية التكميلي لعام 
الن�صو�س  هذه  اأن  موؤكدا   ،  2020
تاجيلها«  »مت  ولكنه  للمناق�صة«  »جاهزة 
ب�صبب الو�صع ال�صحي اال�صتثنائي الذي 

ت�صهد البلد و العامل اليوم. 

 نحذر من �ال�ستعمال �لع�سو�ئي 
لو�سائل �لتعقيم 

.    دعم الأطباء ورفع املعنويات واجب وطني 
.    احلجر ال�شحي هو البديل املتاح للوقاية 

.    الدولة تزن خطورة الو�شع وتراهن على كفاءات وطنية 

نادي احلركة و  التفكري حول املوؤ�ش�شة

�قرت�ح دخل لفائدة عمال �لقطاع 
�خلا�ص �ملتاأثرين باالأزمة 

حول  التفكري  و   احلركة  نادي  قدم 
املوؤ�ص�صة اقرتاحا لل�صتحداث دخل 
ت�صامنا  كوفيد-2020  عنوان  يحمل 
مع عمال القطاع اخلا�س املت�رشرين 
عن  الناجمة  ال�صحية  االأزمة  جراء 

فريو�س كورونا امل�صتجد. 
احلكومة  باأن  تذكريه  �صياق  يف  و 
موظفي  ن�صف  قرار حترير  اتخذت 
على  االإبقاء  مع  العمومي  الوظيف 
يف  النادي  ،تطرق  اأجورهم  �رشف 
القطاع  م�صتخدمي  اإىل  اقرتاحه 
القطاع  عمال  باخل�صو�س  اخلا�س، 
القدرة  عدم  بفعل  الذين  املوازي 

على العمل يفقدون م�صدر 
دخلهم الوحيد ب�صبب االأزمة ال�صحية 
و احلجر ال�صحي الذي فر�س طبقا 
يخ�س  ال  امل�صكل  اأن  مع  و  لذلك 
االقرتاح  بح�صب  لوحدها  اجلزائر 
الذي ن�رش على  املوقع  االلكرتوين 
االقرتاح  اأ�صحاب  يرى  للنادي، 
�صعبا  �صيكون  ال�صكان  »�صمود  اإن 
احلجر  من  واحد  �صهر  مرور  بعد 
ال�صحي و انعدام  الن�صاط و الن�صوب 
اأن  م�صيفا  ملداخيله«،  التدريجي 
العمومية  لل�صلطات  ال�صفوي  التعهد 
يتبع  اأن  يجب  اأحد  اأي  ترك  بعدم 

بتج�صيد على اأر�س الواقع. 
،على  بتقدمي  النادي  وو�صى  و 
البلدان  عديد  يف  به  يعمل  ما  غرار 
طريق  يف  ال�صائرة   اأو  املتقدمة 
النمو، م�صاعدة مالية خا�صة لفائدة 
الذي  املواطنني  من  الفئة  هذه 
االأزمة  هذه  بفعل  مداخيلهم  فقدوا 
االقت�صاد  ت�رشب  التي  ال�صحية 

الوطني ،و لتنفيذ ذلك، ا�صتند النادي 
اإىل التحقيق االأخري للديوان الوطني 
للإح�صائيات بتاريخ ماي 2019 الذي  
العاملني   االأ�صخا�س  جمموع  يقدر 
ب11،3 مليون من  بينهم 7  مليون يف 

القطاع اخلا�س. 
واأ�صار النادي اأنه اإذا افرت�صنا »اأن 70 
باملائة من االأ�صخا�س امل�صتخدمني 
مت�رشرين  اخلا�س  القطاع  يف 
م�صتخدم  مليون   5 اإىل  ف�صن�صل 
يتطلب م�صاعدتهم خلل فرتة ميكن 
اأن  نقدرها يف هذه  املرحلة، بثلث 
اأ�صهر«و بهذا ف�رشف اإعانة جزافية 
�صهرية قدرها10٫000 دينار جزائري 
لفائدة هذه الفئة من ال�صكان �صتكلف 

150 مليار دينار جزائري.  
واأو�صح املقرتح اأنه يف حالة االإبقاء 
يف النهاية على مبداأ هذه امل�صاعدة، 
يتوجب  مزدوجا  ماأزقا  ف�صيكون 
م�صكلة  جهة  فمن  عليه،  التغلب 
متويله، ومن جهة اأخرى، تطبيقه يف 

ظل غياب االإح�صائيات الدقيقة. 
والتفكري  احلركة  نادي  يقرتح  كما 
االأول  يتمثل  حلني،  املوؤ�ص�صة  حول 
ملجمل  ت�صامنية  م�صاهمة  يف 
من  الوطني،  الرتاب  عرب  املوظفني 
توجه  امل�صاهمة  اإىل  دعوة  خلل 
املرتفعة  املداخيل  الأ�صحاب 
الوطني  االأجر  متو�صط  تفوق  التي 
الوطني  الديوان  ح�صب  يقدر،  الذي 
دينار،  ب41٫000  للإح�صائيات، 
اللجوء  يف  الثاين  احلل  يتمثل  بينما 
غري  التمويل  اإىل  ا�صتثنائية  بطريقة 

التقليدي. 

دراجة   90 و  مركبة   107 و�صع  مت 
نارية باملح�رش البلدي لبلدية ورقلة 
باإجراءات  اأ�صحابها  التزام  لعدم 
احلجر ال�صحي اجلزئي الذي اأقرته 
الوالية  بهذه  العمومية  ال�صلطات 
الوطن  واليات  عديد  غرار  على 
تف�صي  من  الوقاية  تدابري  اإطار  يف 
)كوفيد- امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
االأربعاء  اأم�س  اأفاد  ح�صبما   ،  )19

بيان مل�صالح االأمن الوالئي. 
اأخ�صعت ذات امل�صالح االأمنية  كما 
حتقيق  الإجراءات  �صخ�صا   82 نحو 
 ، اآخرا   20 حاالت  درا�صة  و  الهوية 
فيما ي�صتثنى من االإجراءات العقابية 
رخ�س  على  احلا�صلني  االأ�صخا�س 
و  امل�صدر   ذات  وفق   ، ا�صتثنائية 

خلل  العمليات  تلك  متت  قد 
الثابتة  التفتي�س  و  املراقبة  نقاط 
م�صتوى  على  االأمنية  احلواجز  و 
املحاور الكربى للوالية و اأي�صا اأثناء 
وراجلة(  )راكبة  امليدانية  الدوريات 
ال�صكنية  التي تقوم بها عرب االأحياء 

، ي�صيف البيان ذاته .
اأمن  م�صالح  دعت  باملنا�صبة  و 
�رشورة  اإىل  املواطنني  الوالية 
االإلتزام  و  امل�صوؤولية  بروح  التحلي 
بالتدابري الوقائية �صيما منها البقاء 
يف املنازل ، وعدم اخلروج منها اإال 
احرتام  كذا  و   ، الق�صوى  لل�رشورة 
احرتازي  كاإجراء  املنزيل  احلجر 
البد منه للوقاية من انت�صار جائحة 

كورونا .  

ملخالفي احلجر ال�شحي ورقلة 

 و�سع �أزيد من 100 مركبة 
باملح�سر �لبلدي 
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اح�شن خال�س   

اخرتنا  ه�ؤالء  بني  من 
واحدا ممن ينطبق عليهم 
الفيل�س�ف  اإنه  ال��سف. 
االجتماعي  املفكر  اأو 
م�ران  ادغار  الفرن�سي 
العمر  ال99 عاما من  ذي 
لنزعجه يف خل�ته مبنزله 

يف م�نبيليه.
العامل  والأن 
�سي  ا فرت ال ا
لنا  اأتاح 
عن  البدائل 
ال�سفر  م�سقة 
عبه  متا و
به  لاللتقاء 
ا�ستعنا  فقد 
ر  ا بح�

جملة  معه  اأجرته  �سيق 
الفرن�سي  ال�طني  املركز 
واخرتنا  العلمي  للبحث 
منه مقتطفات لعلها تفيد 
هذا  ي�سارك  اأن  اأراد  من 
الرجل املئ�ي يف خل�ته. 
والأن ك�رونا املاكر اللعني 
كله منابع للعرب والدرو�س 
معرفة  الف�س�ل  من  فاإنه 
الدرو�س التي ي�ستخل�سها 
فيل�س�ف من حجم اإدغار 
م�ران. تنطلق الرحلة مع 
م�ران من االأداة الرئي�سية 
وهي  ال�باء  مع  لل�رصاع 
ا�ستدعي  الذي  العلم 
الغرب  يف  عن�ة  واأقحم 
جميع  عن  بديال  ليحل 
وتف�سري  حتليل  دروب 
احلل�ل،  واإيجاد  الظاهرة 
تخل�  ال  املهمة  هذه 
م�سري  على  تبعات  من 

�سيخ�سع  الذي  العلم 
ويف  ذاته  يف  لتح�الت 
اأن  بعد  باحلياة  عالقته 
يخ��س يف الرد عن جميع 
اأن م�ران  الت�ساوؤالت غري 
الكف  اإىل  الب�رصية  دعا 
االإله  ذلك  العلم  عن جعل 
البديل، كما �ساد االعتقاد 
التا�سع  القرن  نهاية  مع 
القرن  وطيلة  ع�رص 

الع�رصين، فالعلم لي�س تلك 
اخلزانة املليئة باحلقائق 
التي  والتاأكيدات  املطلقة 
كما  الدح�س  تقبل  ال 

يعتقد النا�س.
الرا�سخ  االعتقاد  هذا 
النا�س  يجعل  الذي  ه� 
يرون  وهم  يطمئن�ن 
القادة والروؤ�ساء حماطني 
لكن  علماء  مبجال�س 
االأمل  يتبدد  ما  �رصعان 
ال�سك  حمله  ويحل 
العلماء  يرون  عندما 
اآراء  عن  يعربون  اأنف�سهم 
اأحيانا  ومتناق�سة  متباينة 
املتخذة  التدابري  ح�ل 
املحتملة  والعالجات 
اأو  الدواء  هذا  و�سحة 
التجارب  وفرتات  ذاك 
العيادية وغريها فالثقة يف 
العلم البد اأن تنطلق عند 

م�ران من النظرة اإليه من 
اأنه يعي�س ويتقدم  منطلق 
مثل  واجلدل  باالختالف 
ما اأتاحته النقا�سات ح�ل 
دواء الكل�روكني من طرح 
بني  البديل  ح�ل  ال�س�ؤال 

العجالة واحليطة.
بني  االختالفات  ولي�ست 
فقد  جديدة  العلم  اأهل 
داء  ظه�ر  عند  احتدمت 
يف  ال�سيدا 
ت  نينا لثما ا
القرن  من 
فهي  املا�سي 
حي�ي  جزء 
من  و�رصوري 
العلمي.  البحث 
قليال  اأن  غري 
علماء  من  فقط 
ا�ستاأن�س  من  الع�رص  هذا 
التي  ب�بر  كارل  باأفكار 
النظرية  اأن  من  تنطلق 
اإىل  ترقى  ال  العلمية 
قابلة  كانت  اإذا  اإال  ذلك 
غا�ست�ن  ومثله  للدح�س 
اإىل  نبه  الذي  با�سالر 
العلمية  املعرفة  تعقد 
الذي  ك�هن  وت�ما�س 
العل�م  تاريخ  اأن  كيف  بني 
مت�ا�سلة  �سل�سلة  لي�س 
العلميني  من  فالعديد 
ه�ؤالء  اإ�سهامات  يجهل�ن 
فيقع�ن  االب�ستم�ل�جيني 
الدوغمائية  فخ  يف 
جزء  العلم  اأن  متنا�سني 
مثل  االإن�ساين  ال�اقع  من 
الدميقراطية التي تتاأ�س�س 
الفكري  النقا�س  على 
ه�  ب�سيط  اختالف  مع 
يف  التحقق  اأ�ساليب  اأن 

ومع  �رصامة.  اأكرث  العلم 
لك�ن  م�ران  يتاأ�سف  ذلك 
نحت  الكربى  النظريات 
اإىل الدوغمائية اإىل درجة 
يجدون  كبارا  مبدعني  اأن 
التعريف  يف  �سع�بة 
اأنه  غري  باكت�سافاتهم. 
بقي ياأمل يف ي�ساعد هذا 
الظرف الذي نعي�سه على 

حتطيم هذه املعتقدات.
ما  عند  م�ران  وت�قف 
ال�سحية  الكارثة  اأفرزته 
اإغالق  من  تبعها  وما 
�سحي  وحجر  اجتماعي 
ليعتربهما مقدمات الأزمة 
تقت�سيه  مبا  ح�سارية 
ال�سل�ك  يف  تغيري  من 
ال�ج�د  اإىل  والنظرة 
املحلي  امل�ست�يني  على 
م�ران  ويقرتح  والعاملي. 
اأن ما يربط عنا�رص هذه 
اإمنا ه� االرتياب.  االأزمة 
اأي  الب�رصية  متلك  فال 
هذا  اأ�سل  عن  يقني 
وخمتلف  الفريو�س 
اأ�سكاله ون�ع الب�رص الذين 
فتكه.  ودرجات  يهاجمهم 
ي�ساف اإىل ذلك اأننا نعي�س 
ع�اقب  ح�ل  اأكرب  ارتيابا 
جميع  على  ال�باء  هذا 
االجتماعية  املجاالت 

واالقت�سادية.
نظر  يف  واالأمر  واالأدهى 
م�ران اأننا ملزم�ن بقب�ل 
هذه  االرتياب  حاالت 
بينما  �سمنها  والعي�س 

احلاجة  ح�سارتنا  علمتنا 
ما  يف  ال�سيما  اليقني  اإىل 
حيث  بامل�ستقبل  يتعلق 
الت�س�رات  بع�س  تذهب 
ت  فا ا �ست�رص ال ا و
حتديد  اإىل  امل�ستقبلية 
املديني  على  املاآالت 
بدقة  والبعيد  املت��سط 
عنا�رص  اأي  بغياب  ت�حي 
جميء  اأن  غري  مفاجئة، 
ميكن  قد  الفريو�س  هذا 
النظرة  هذه  تغيري  من 
ملبداأ  ويعيد  اليقينية 
االرتياب مكانته فال ميكن 
اأ�سكال  من  �سكل  الأي 
اأن  االجتماعي  ال�سمان 
ن�ساب  ال  باأن  لنا  ي�سمن 
مبر�س اأو اأن نعي�س حياة 
ذلك  ومع  هنيئة.  عائلية 
اأنف�سنا  نحيط  اأن  نحاول 
باأق�سى حد من اليقينيات 

احلياة  بينما 
يف  اإبحار 

االرتياب.
اأن  غري 
ال  االرتياب 
العي�س  يعني 
دائم  قلق  يف 
ناألف  اأن  بل 
ر  نتظا ا

فال�باء  كارثية  اأحداث 
الذي نعي�سه الي�م ناجت عن 
البي�ل�جية  بيئتنا  تده�ر 
لك�ارث  ن�ستعد  اأن  وعلينا 
فل�سفتي  هذه  عديدة. 
يق�ل م�ران: »انتظر ما ال 

ين�سغل  بداأ  لقد  ينتظر«. 
مب�سري العامل منذ اأن قراأ 
لهايدغر يف 1960 واأدرك 
اأن م�سار الع�ملة قد ي�رص 
والحظ  ينفع  مما  اأكرث 
التط�ر  نح�  اللهفة  اأن 
واالقت�سادي  التقني 
الذي  للربح  والتعط�س 
اجلديدة  الليربالية  غذته 
اإىل  وداعيا  مهلكا  �سار 
اأن  اإال  متن�عة.  اأزمات 
االأزمة احلالية قد ت�ساهم 
�سري  منط  تغيري  يف 
وتخرجها  امل�ؤ�س�سات 
ال�سلط�ية  ال�سلّمية  من 
الت�ساركي  الت�سيري  نح�ل 
عن  العمل  تعميم  بف�سل 
اأن ت�رصع  بعد كما ميكنها 
يف االإنتاج املحلي باإتاحة 
والتجارة  للحرفيني  العمل 
وبامل�ازاة  اجل�ارية 

الت�سامن  �سينتع�س 
الي�م  يحدث  ما  مثل 
التي  امل�ست�سفيات  يف 
النا�س  تعاطف  ا�ستعادت 
اأن  ميكن  احلجر  اأن  ثم 
ي�سكل فر�سة لالبتعاد عن 

الثقافة ال�سناعية يف جمال 
اال�ستهالك والتغذية الذي 
اأنه  غري  عي�به.  نعرف 
ال  م�ران،  يق�ل  لالأ�سف، 
عن  الي�م  احلديث  ميكن 
عاملي  اإن�ساين  ت�سامن 
كنا كب�رص  اأننا  بالرغم من 
ويف كل البلدان يف م�اجهة 
جتاه  ذاتها  امل�سكالت 
والك�ارث  البيئة  تده�ر 
اأننا  ومبا  االقت�سادية. 
اإىل  نيجرييا  من  يف حجر 
نعي  اأن  علينا  ني�زيالندا 
مرتبطة،  م�سائرنا  اأن 
اآن  فقد  اأبينا،  اأم  �سئنا 
اإن�سانيتها،  لننع�س  االأوان 
ومادمنا ال نرى االإن�سانية 
ال  امل�سري  ي�حدها  اأمة 
باحلكام  ندفع  اأن  ميكن 
فاحلجر  التجديد.  نح� 
واإن �سكل عائقا للكثري منا 
فر�سة  فاإنه 
مليا  للتفكري 
يف  ما  ح�ل 
من  حياتنا 
فيذهب  زبد 
جفاء ونرتك يف 
ينفع  ما  االأر�س 
النا�س. واأن نعي 
احلقائق  تلك 
نعرفها  التي  االإن�سانية 
مكب�تة  اأنها  غري  كلنا 
اأن  مفادها  الوعينا،  يف 
والتكافل  وامل�دة  املحبة 
ت�سنع  من  هي  والت�سامن 

ج�دة احلياة.

يف �سيافة اأدغار موران
قّل اأن جتد يف خ�شم ال�شو�شاء والهرج اللذين يعي�س فيهما العامل اليوم من يلتفت اإىل راأي احلكماء والفال�شفة الذين 

ينزوون عادة يف ركن هادئ يتيح لهم التاأمل والولوج اإىل ت�شاوؤالت يغفلها عادة امل�شتنفرون يوميا واملت�شابقون �شد ال�شاعة 
للتغلب على وباء كورونا. وال يجد احلكماء فر�شة اأف�شل من احلجر واالإغالق ملمار�شة الريا�شة الفكرية املف�شلة.

نعي�س االرتياب وننتظر ما ال ينتظر

تنطلق الرحلة مع موران من االأداة 
الرئي�شية لل�شراع مع الوباء وهي 

العلم الذي ا�شتدعي واأقحم عنوة يف 
الغرب ليحل بديال عن جميع دروب 

حتليل وتف�شري الظاهرة واإيجاد 
احللول

لي�شت االختالفات بني اأهل العلم 
جديدة فقد احتدمت عند ظهور 

داء ال�شيدا يف الثمانينات من 
القرن املا�شي فهي جزء حيوي 

و�شروري من البحث العلمي.
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�شالح عو�س

اىل متى يظل ارتهان م�شري ال�شعوب 
الكبار وال�شا�شة  الراأ�شماليني  من قبل 
نحن  علينا  وتطل  املحرتفني؟ 

الأ�شئلة  وامل�شلمني  العرب 
النخب  على  الكبرية 
فينا:  وال�شيا�شية  الثقافية 
التقليد  باأن  اقتنعتم  هل 
احل�شاري  والنبهار 
كثري  عقول  �شكن  الذي 
اإمنا  منكم  النخبة  من 
وهم  حول  يدور  هو 
�رساب؟  خلف  ويجري 
خ�رسمت  كم  اأدركتم  هل 
ا�شتبدال  عندما حاولتم 
هل  جمتمعاتكم؟  قيم 
كورونا  بدر�س  تنتفعون 

خطابكم  اأولويات  ترتيب  فتعيدون 
والع�رسية  اخلم�شية  وخططكم 
ماأكله  يف  الإن�شان  م�شلحة  فت�شعون 
راأ�س  على  ورفاهه  وتعليمه  و�شحته 
حتى  �شاعدت  فلئن  الربامج؟.. 
ال�شعيفة  ا�شتعداداتكم  الأقدار  الآن 
اأ�شعفت  باأن  املتوا�شعة  وقدراتكم 
موجة كورونا يف بلدانكم، فهذا لي�س 

م�شمونا دوما؟
على �شعيد العقول والعمل تقف اأ�شئلة 
احلياة �شاخ�شة لبد من اإجابة عليها 
ال�شمال  بني  ال�شحيقة  الهوة  لتج�شري 
اإن�شانية  حلياة  وللتاأ�شي�س  واجلنوب، 
و�شالما  وتعاي�شا  تفاهما  اأكرث  كرمية 
لإن�شان يتناو�شه القلق الوجودي لأكرث 
اأحاول  الأفق  هذا  يف  �شبب..  من 
والتحديات  العقبات  اإىل  الإ�شارة 
والأ�شئلة، اآمال اأن اأقرتب من الإجابة 

يف هذا احليز املتاح.   

الوعي الإن�شاين:

توعية  عامل  اأ�شبح  كورونا  اأن  يبدو 
من  كان  ما  مبخاطر  لالإن�شانية 
املمكن اأن يح�شل اإجماع على �رسورة 
مواجهتها فيما قبل.. األي�س من املثري 
للده�شة اأن يكون كورونا �شببا يف نق�س 
كبكني  ال�شناعية  املدن  فوق  التلوث 
فوفقاً  الأوزون؟   ثقب  التئام  يف  و 
املركز  من  لويال«  »دييغو  للباحث 
»بداأ  والف�شاء:  للطريان  الأملاين 
ال�شمايل  القطب  فوق  الأوزون  عمود 
بالتقل�س اإىل امل�شتوى الطبيعي الذي 
وذلك  دوب�شون،  وحدة   2.2 يعادل 
اأن ينغلق هذا  منذ 14 مار�س ونتوقع 
اأبريل  �شهر  اأو�شاط  يف  متاماً  الثقب 
اجلاري..« وكما هو معلوم فاإن وجود 
الأر�س  على  احلياة  يحمي  الأوزون 
املنبعثة  البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  من 
بالذكر  اجلدير  ومن  ال�شم�س..  من 
اأن الدول ال�شناعية مل ت�شتطع �شبط 

�شلوكها اجلنوين يف احلد من النبعاث 
اإل  املناخ  معاهدة  ورغم  احلراري 
منها  ان�شحب  الأمريكي  الرئي�س  اأن 

مبجرد و�شوله اإىل الرئا�شة.
�شحيح اأن كورونا دق ناقو�س اخلطر 

اأن  اإل  الغربية  احل�شارة  ماآل  حول 
تاأمل  عن  يتوقف  مل  الب�رسي  العقل 
الفيل�شوف  كلمات  فمنذ  حركتها 
�شبينغلر  اأو�شفالد  الأملاين  واملوؤرخ 
�شنة 1923 يف كتابه »اندحار الغرب«: 
»اإن الرجل الغربي �شخ�س فخور ولكنه 
ماأ�شاوي، فرغم كفاحه واإبداعه فاإنه 
ل يعرف غاية حقيقية ميكنه الو�شول 
وهو  اونفري  مي�شيل  قول  اإىل  اإليها.« 
الفرن�شيني  الفال�شفة  اأكرث  من  واحد 
تغرق. الباخرة   « ح�شورا:  اجلدد 

باأناقة  نغرق  اأن  �شوى  لنا  يتبّق  ومل 
لأعرا�س  يتطرق  وعندما  ور�شاقة« 
تنذر  اأعرا�س ل  »هي  يقول:  الإنهيار 
ت�شهد  هي  ما  بقدر  قادم  اإنهيار  عن 
ح�شل  لقد  بالفعل.  وقع  اإنهيار  على 
فاإليك  النهيار  دلئل  عن  اأما  الأمر! 
بدءا  تعدادها  يف  وياأخذ  بع�شها..« 
جدران  وت�شدع  الروحي  باخلواء 
وظهور  القيم  وا�شمحالل  الكنائ�س 
مبعنى  جمتمع  تكوين  عن  العجز 
الأناين املتبجح  الواحد  الفرد  هيمنة 
بينما  الواجبات  وموت  امُلطالب، 
تعطى الفر�شة كلها للحقوق.. هيمنة 
قيمة  يقي�س  الذي  ال�شتهالكوية  روح 
الذات مبا متلكه، والف�شاد امل�شت�رسي 
وا�شع  نطاق  على  ال�شيا�شة  لرجال 

وح�شانتهم.  
الربيطاين  اخلبري  كيمب«  »ليوك  اأما 
احل�شارات  انهيار  عوامل  يف 
التكنولوجية  التطورات  »اإن   : في�رسح 
حتديات  علينا  تفر�س  املتالحقة 
اأن  م�شبوقة..  غري  جديدة  وخماطر 
تداعيات الأزمات الآن، بف�شل النظام 
اأو�شع  اأ�شبحت  العاملي،  القت�شادي 

نطاقا من اأي وقت م�شى.«
املتهالك،  ال�شلم  ت�شبه  احل�شارة  »اإن 
درجة  �شقطت  لأعلى،  �شعدت  كلما 
من درجاته. فاإذا �شقطت من ارتفاع 
اإذا  لكن  باأذى،  ت�شاب  لن  منخف�س 
تبعات  �شتكون  درجات  عدة  �شعدت 

واإذا و�شلت لرتفاع  اأخطر،  ال�شقوط 
حمدد �شيكون اأي �شقوط مميتا.«

اجلنوبي  املتو�شط  �شاطئ  وعلى 
حنينا  وامل�شلمون  العرب  يتوارث 
حل�شارتهم والذي كان �شقوط غرناطة 
ورغم  انهيارها..  بداية 
وجدانهم  يف  ح�شورها 
وبفنها  برموزها 
وفقهها  واأدبها  وقوانينها 
وهند�شتها  وفل�شفتها 
وفتوحاتها  و�شعرها 
الرائدة  وجامعاتها 
مل  اأنهم  اإل  وانت�شارها 
ا�شتئنافها  ي�شتطيعوا 
ح�شاري..  بفعل  والتقدم 
ي�شمح  ما  وظلوا عالة على 
الآخرين  ثقافة  من  به  لهم 
فعا�شوا  ومنتجاتهم 

النحطاط احل�شاري الطاحن..
وامل�شلمون  العرب  املفكرون  نه�س   
منذ عدة قرون يدعون اإىل النه�شة.. 
يغلب  عديدة  حماولت  قامت  ولقد 
واجرتار  العاطفي  اجلانب  عليها 
الق�شايا و مل  حتمل م�شوغات التجديد 
مبا يتالءم مع حتديات معا�رسة فكان 
وا�شتمر  لها  منطقية  نتيجة  الإخفاق 
القد�س  �شقوط  اإىل  و�شول  النهيار 
بالدهم  واإحلاق  العرب  ديار  وجتزئة 
واأحيانا  القت�شادية  التبعية  بقوانني 
الأمة  �شعوب  واأ�شبحت  الأمنية.. 
خا�شعة مل�شل�شل التجارب والأخطاء 

يف الأفكار واخلطط.
ال�شياع  مدى  ليك�شف  كورونا  جاء 
اأكرث  على  العربي  العقل  عا�شه  الذي 
الثقافية  الأ�ش�س  ل�شيما  �شعيد  من 
يف  املتغربني  كورونا  ف�شح  حيث 
تقليد  يف  يرون  كانوا  والذين  بلداننا 
ال�شبيل  احل�شاري  الغربي  النموذج 
دعواهم  وا�شتمرت  لنه�شتنا،  الوحيد 
لإ�شقاط منظومة القيم والتحلل منها 
وهاجموا  احل�شاري،  البناء  يف جمال 
كل مقد�س لدى الأمة مفتعلني معارك 
معاركها  الأجيال عن  جانبية �رسفت 
ليك�شف  كورونا  فجاء  احلقيقية، 
النموذج  يف  القاتل  اخللل  حجم  عن 
اإل  الت�شخم  يكن  مل  حيث  الغربي، 
الربح،  ومنطق  القتل  و�شائل  يف 
املجالت  اأهم  حتظ  مل  حني  يف 
اأن  ميكن  مبا  –ال�شحة-  الإن�شانية 
كونية..  وبائية  كارثة  الب�رسية  يجنب 
الذي  ال�شلفي  العقل  كورونا  ف�شح  و 
هو  والهوية  بالرتاث  اللتزام  اأن  فهم 
النعزال عن التفاعل مع ما يجري يف 
بعيدا  �شكليات  على  والنطواء  العامل 
العلمي  التطور  يف  امل�شاهمة  عن 
اإجابات  والتكنولوجي، و التيب�س على 

تقليدية على التحديات امل�شتجدة.
ال�شعيد  البيئة املرتدية على  يف هذه 
ون�شط  الأحزاب  تكونت  الثقايف 

بعيدا  والجتماعي  ال�شيا�شي  العمل 
ال�رسورية  الوعي  معركة  خو�س  عن 
طريق  على  املنطقي  والتناف�س 
التكنولوجيا  �رس  وامتالك  النه�شة 
ال�رساع  هام�س  يف  التطاحن  واخذ 
احلقيقي.. ولقد توج ذلك كله باأو�شاع 
لالبتزاز  تتعر�س  ه�شة  �شيا�شية 
قبل  من  امل�شتمرين  وال�شتفزاز 
النظام الدويل فتقدم طوعا وكرها من 
كرامة الأوطان وثرواتها مقابل وعود 
بتجنيبها املخاطر.. ويف هذه الرتكيبة 
الثقافية الجتماعية ال�شيا�شية اأهدرت 
ثروات الأمة وبعرثت يف م�شاريع اخف 
اأو يف  اإنها ا�شتهالكية،  ما ميكن قوله 
حروب بينية يف املنطقة العربية فربز 
الالعبني  على  والتوزع  التبعية  قانون 

الإقليميني والدوليني.

اأزمة كونية:

وت�شابكا  ترابطا  اأكرث  العامل  اأ�شبح 
انهيار  واإن  م�شى..  وقت  اأي  من 
تداعيات وخيمة على  له  املجتمعات 
الو�شع  انهيار  اأحدث  فلقد  بع�شها 
ماليني  وتدفق  و�شورية  العراق  يف 
املهاجرين خلال اأمنيا واجتماعيا يف 
التنازل  الأوربية اىل  الدول  اأوربا دفع 
ال�شتيعاب  حق  يف  قوانينها  روح  عن 
الآونة  يف  �شاهدنا  كما  لالجئني 

ما  كل  ان  كما  الأخرية. 
التغيريات  نتيجة  يح�شل 
املجتمعات  يف  العميقة 
بثقله  يلقي  الغربية 
اجلنوبي  ال�شاطئ  على 
نكون  ورمبا  للمتو�شط 
و�شلنا اإىل هذه النقطة 
انت�شار  ظل  يف  بالفعل 
النووية  الأ�شلحة 
الأوبئة  وانت�شار 
قد  التي  الفتاكة 
تكون فلتت من معامل 
�شناعة  وخمتربات 

اأي  تبعات  اإن  البيولوجية..  الأ�شلحة 
�شقوط اأو انهيار يف احل�شارة الغربية 
ل ميكن اإ�شالحها وقد تودي باجلميع 
ح�شاري  بديل  يوجد  ل  انه  ل�شيما 
ويقود  الغربية  احل�شارة  يرث  جاهز 

الب�رسية اإىل بر الأمان.
نعي�س ت�شاعفات الأزمة الكونية اليوم 
ل�شببني اأولهما جنوح احل�شارة الغربية 
الأمريكي  وتطرفها ل�شيما يف �شقها 
امل�شدود  الطريق  اإىل  اأو�شلها  الذي 
والثاين  والنهيارات  النح�شار  وبداية 
-مبا  وامل�شلمني  العرب  غياب  هو 
جراء  والت�شتت  الهام�شية  يف  لديهم- 
الطائفية  امل�شاريع  جلنون  تعر�شهم 

والتطرف.. هنا ل حديث عن ال�شني 
وهي  ح�شاريا  بديال  متثل  ل  فهي 
القت�شادي  للنموذج  مادي  امتداد 
وهي  �شوابطه  بكل  تت�شم  الغربي 
الكونية  الأزمة  �شنع  يف  له  �رسيكة 
الطبيعة  يف  اختاللت  ن�شوء  ويف 
و�شائل  ت�شتطع  مل  والت�شاري�س. 
راأ�س  ملجموعات  التابعة  الإعالم 
املال  �شناديق  ول  العاملي  املال 
الدولية  املنظمات  ول  هوليود  ول 
تعي�شها  التي  الف�شيحة  حجم  تغطية 
الإدارة الأمريكية يف مواجهة الأزمة. 
العرب  غياب  اأظهرت  الأزمة  اأن  كما 
وحتدياته  الع�رس  عن  وامل�شلمني 
الذي  الأمر  والقائمة..  املحتملة 
كونية  اأزمة  نواجه  اأننا  متاما  يعني 
واأمنه  عمره  من  الإن�شان  يدفع 
اأمام  اإننا  اأجل  لها.  ثمنا  وا�شتقراره 
عر�س  اإل  كورونا  وما  كونية  اأزمة 
احل�شارة  روح  يف  م�شتفحل  ملر�س 
الغربية.. مر�س ينتج من الأمرا�س ما 
يت�رسب يف حياة ال�شعوب ب�شكل مرئي 
معلقا  الفناء  يجعل  ما  مرئي  غري  او 
الوباء يف حد ذاته  اأما  على روؤو�شها، 
ال�شليم  غري  التفلت  على  اإجابة  فهو 
منظومة  من  والتكنولوجيا  لل�شناعة 
لها هدف  ي�شبح  الإن�شانية فلم  القيم 
وتفجري  ال�شعوب  ا�شتعباد  �شوى 
الفاعلة  الطاقات  وا�شتيعاب  احلروب 

الأرباح..  لدر  الآلة  �شمن  وت�شيريها 
احلد  هذا  عند  خطورتها  تقف  ول 
واإحداث  الطبيعة  لتخريب  تعدته  بل 
احلياة  تدمري  �شاأنها  من  تغيريات 
التلوث  جراء  ح�شل  كما  الب�رسية 

والحتبا�س احلراري.
تخيل  ميكن  فال  اأخرى  جهة  ومن 
الهائلة  الرثوة  هذه  تبديد  ا�شتمرار 
وعدم  وامل�شلمني  العرب  عند 
ال�شتفادة من هذا املوقع املتو�شط 
املحرك  حيوية  جتميد  و  احل�شا�س 
ان  لديهم.. ل ميكن تخيل  احل�شاري 
الأمة يف حروب تقودها  تبدد ثروات 
الدول والأحزاب وامللي�شيات العربية 

لي�س  احلمق  فهذا  مكان  من  اأكرث  يف 
بل  وامل�شلمني  بالعرب  فقط  م�رسا 
هو تعطيل حقيقي للعرب وامل�شلمني 
عن القيام بدور من�شود و�رسوري لهم 
جمال  انه  كما  العاملي  ال�شعيد  على 
لإطالة عمر النتهازيني الدوليني ب�شخ 

الأ�شلحة وت�شغيل امل�شانع احلربية.

اخلروج من الأزمة:

   يقول اخلبري الربيطاين ليوك كيمب: 
واملن�شغلون  املفكرون  »ويجمع 
ان  اإىل  الغربية  احل�شارة  بواقع 
لتقليل  اتخاذها  التي يجب  اخلطوات 
النبعاثات،  النهيار:تقليل  احتمالت 
والأغنياء،  الفقراء  بني  الفجوة  وردم 
روافد  وتنويع  البيئي  التدهور  وعالج 
التوقف  ذلك  من  والأهم  القت�شاد. 
عن اإنتاج التكنولوجيا اخلطرية �شهلة 
�شبط  وا�شح  مبعنى  النت�شار..« 
اجلنون  جلم  ثم  اإن�شانية  بقيم  العلم 
الأر�س  يحرق  الذي  الراأ�شمايل 
الربح..  اأجل  من  والفنت  باحلروب 
ويف  الغرب  ينجح  مدى  اأي  فايل 
مقدمتهم الأمريكان يف حتقيق ذلك؟

احل�شارة  تقف  اأخرى  جهة  من 
الإ�شالمية والتي كما يقول الفيل�شوف 
يجب  »ل  اونفري:  مي�شيل  الفرن�شي 
ل  اإذ  اأخرى  ح�شارة  باأي  مقارنتها 
لقيا�س  مقيا�س  يوجد 
القوى يف مثل هذه الأمور. 
احل�شارة  تعرف  فقد 
ا�شتعادة  الإ�شالمية 
راحة  فرتة  بعد  حليويتها 
لنباتات  اأحيانا  يحدث  كما 
احلياة  اإىل  تعود  معينة 
ال�ّشبات.  من  فرتة  بعد 
نتكهن  اأن  هنا ل ميكن  ومن 
اإذ  احل�شارة  هذه  مب�شتقبل 
وارتباطا  الوقت،  مرور  مع 
واحلداثة  التكنولوجيا  مع 
اأن  جدا  ميكن  والراأ�شمالية، 
م�شبوقة.  غري  جديدة  ن�شخة  تولد 
املهذبة  الراقية  احل�شارات  فكل 
زمن  يف  بداياتها  يف  نف�شها  فر�شت 

كانت ت�شود فيه الرببرية.«
الربيطاين  كيمب  ليوك  كلمات  ويف 
ملا  تلخي�س  اونفري  مي�شيل  و 
تعديل  يف  غربيا  به  القيام  يجب 
احل�شاري  وعربيا مبحركهم  وجهتهم 
مدى  اأي  فاإيل  القيمية..  ومنظومتهم 
وامل�شئول  العربي  املثقف  يتلقى 
الكونية،  الإ�شارات  هذه  العربي 
بجدية  الكبري،  التحدي  ور�شائل 
فينخرط اجلميع يف عمل را�شد بروؤية 

ح�شارية اإن�شانية؟

نقلة بعيدة يف الوعي الإن�شاين تلك التي اأحدثتها جائحة كورونا.. فلقد اأ�شبح 
وا�شحا اأن الرابطة الإن�شانية ل ت�شنعها الأخالق فقط بل وم�شلحة اجلميع 
يف ا�شتمرار احلياة، وان ج�شدها الواحد ي�شتكي لأي �شر مي�س اأي ع�شو فيه 

حتى لو حاول البع�س تغطيته؟ و لقد اأ�شبح وا�شحا اأن الأ�شرار لي�س لهم 
انتماء لدين، ول لوطن.. واأن الب�شرية كلها مت�شررة من �شنيعهم.. وهنا 

تكرب الأ�شئلة اأمام اجلميع -نحن والغرب- فعلى الغرب اأن يجيب على الأ�شئلة 
اجلديدة التي تولدت بعد عا�شفة كورونا: اأمل يحن الوقت لالإقالع عن 

منهج انفالت العلم من ال�شوابط القيمية؟ ما هي اخلطوة القادمة ال�شرورية 
لتاأ�شي�س حياة اأكرث اإن�شانية، واأ�شد حر�شا على حياة الإن�شان؟ بعد قرون 

عديدة هل اآن الوقت لتحجيم نزعة القتال وال�شتحواذ وتطوير اأدوات القتل؟ 
هل هناك ت�شور لإعادة ترتيب الأولويات للمجتمع الغربي بعد ان ك�شف 

كورونا عن عوار خطري يف الروؤية والإ�شرتاتيجية؟

اأي م�شتقبل؟

نحن والغرب.. اأمام الأ�سئلة الكبرية

ومن جهة اأخرى فال ميكن تخيل ا�شتمرار 
تبديد هذه الرثوة الهائلة عند العرب 

وامل�شلمني وعدم ال�شتفادة من هذا املوقع 
املتو�شط احل�شا�س و جتميد حيوية املحرك 
احل�شاري لديهم.. ل ميكن تخيل ان تبدد 

ثروات الأمة يف حروب تقودها الدول 
والأحزاب وامللي�شيات العربية

يبدو اأن كورونا اأ�شبح عامل توعية 
لالإن�شانية مبخاطر ما كان من املمكن اأن 

يح�شل اإجماع على �شرورة مواجهتها 
فيما قبل.. األي�س من املثري للده�شة اأن 
يكون كورونا �شببا يف نق�س التلوث فوق 
املدن ال�شناعية كبكني و يف التئام ثقب 

الأوزون؟
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لعل دقة املنهج ، تتطلب جتاوز القول باأن التنوير يف الفكر العربي ، كانت بداياته الأوىل  من واقعة )�شقيفة بني �شاعدة( و ما دار 
حتتها من �شجال �شيا�شي ، حول من يخلف النبي ، بل تبقى جمرد واحدة من منازع العقالنية ، �شبقتها قبل ذلك عدة وقائع تاريخه 

تعك�س اللجوء اإىل بنود العقل و اأ�شاليب املحاكمة ال�شلمية باأدواتها اآنذاك و نذكر منها اخلالف بني ها�شم وابن اأخيه اأمية عندما 
نازعه يف احلكم ، دون اإ�شهار �شيف اأو منازعة مادية ، بل طلبه باللجوء اإىل كاهن بني خزاعة للحكم بينهما يف قيادة اإدارة �شوؤون 

مكة التي ورثها ها�شم عن اأبيه عبد مناف

بني اأركون و اجلابري ..

عن لقاح فريو�س كورونا العقل

الوليد فرج

قري�ش  كبار  �إحلاح  وبعد 
نزل ها�شم عند طلب �أمية 
�لكاهن  لدى  حتاكما  و 
�شده  يحكم  من  �أن  على 
�إىل �ل�شام  يخرج عن مكة 
ع�رش �شنني و يدفع غر�مة 
قدرها 100 ناقة ؛ فحكم 
لها�شم  بالرئا�شة  �لكاهن 
ومن حيثيات حكمه قوله : 
و�لكوكب  �لباهر،  )و�لقمر 

و�لغمام  �لز�هر، 
وما  �ملاطر، 
طائر،  من  باجلّو 
بعلم  �هتدى  وما 
من  م�شافر، 
وغائر،  منجد 
لقد �شبق ها�شم 
�أمّية �إىل �ملاآثر، 
و�آخر،  منه  �أّول 
همهمة  و�أبو 
خابر(  بذلك 
هذه  فكانت 
�لو�قعة تعك�ش 
�جلنوح للحلول 

على  �ل�رش�ع  يف  �ل�شلمية 
�ل�شلطة .

باال�شتحالة  �جلزم  �إن 
تاأ�شي�ش  يف  �ملطلقة 
 ، �لرت�ث  مع  �لقطيعة 
مرده �نبناء جوهر �لعملية 
�لعقلية على دقائق تتجاوز 
�لعقدية  �مل�شلمات  مباين 
 ، �مُلد�ينة  بديهيات  و   ،

�إىل منازع عقالنية .

و  ؟  �لرت�ث  نتلقى  فكيف 
ما هي �الأدو�ت يف ذلك ؟

ر�شمية  خلخالت  �أول  �إن 
�إرباكات  و   ، للفكر 
كانت   ، للعقل  موؤ�ش�شية 
�ملاأمون  �خلليفة  يد  على 
جد�ل  ن�شب  عهد  ففي 
�الأولوية بني �لعقل و �لنقل 
للو�شول  مرجع  و  كمنهج 
فتفرق   ، �الأمور  حلقائق 
مد�ر�ش  ثالثة  بني  �لعقل 
و  بالعقل  ترى  �الأوىل   ،

�لثانية ر�أت بالنقل و ثالثة 
�لتوفيق  موقف  وقف 
�لغلبة  لتكون   . بينهما 
�لتي  �لدينية  لل�رش�طية 
حتتكر وحدها حق �لتاأويل 

و �لتف�شري . 
�ملحطات  هذه  تكتنز 
تر�ثا  �لعربي  �لتاريخ  من 
عقالنية  كنوز  و   ، ز�خر� 
متت  ما  �إذ�   ، جمة 

مغايرة  قر�ءة  قر�ءتها 
�ملنهج  على  موؤ�ش�شة 
يفرزها  �لذي   ، �لعلمي 
و   ، �الإيديولوجية  عن 
ينقيها من �شو�ئب �لذ�تية 
�حلقيقة  �إىل  للو�شول   ،
 ، �أنتجتها  �لتي  �لعقلية 
علوم  �إعمال  خالل  من 
�لعلمية  �ملناهج  و  �الآلة 
و  نقدي  و  تفكيكي  من 

تاريخي وغريها ..
�جلابري،  و  �أركون  يعترب 
��شتغل  من  خري 
عن  �لتنقيب  يف 
�لرت�ث  جذور 
�لعربي �الإ�شالمي 
در��شة  و  نقد�   ،
�لو�شول  الأجل 
من خالل ذلك �إىل 
عقلية  �أدو�ت  خلق 

حد�ثية .
�أركون  يعترب  و 
و  جر�أة  �أكرث 
معريف  �قتحام 
فكك  و  فبحث   ،
و  �مل�شلمات  �أ�ش�ش 
يتاأ�ش�ش  �لتي  �لبديهيات 
عليها �لعقل ،  و خا�ش يف 
�مل�شكوت عنه و�لالمفكر 
وجوب  من  منطلقا   ، فيه 
�لتخل�ش من كو�بح �الأن�شنة 
بذكرها  �كتفي  �لتي 
�أربعة معوقات  وتتمثل يف 
مبعناه  �الأرثوذك�شية  وهي 
�ال�شطالحي )�ل�رش�طية( 
فيه  �ملفكر  �شيطرة  و   ،

�لدوغمائي  �ل�شياج  و   ،
�ل�شيا�شي  و�شطوة   ،
 ، �لديني  �خلطاب  على 
من  هي  �ملعطالت  هذه 
عن  �لعقلي  �لعمل  تبعد 
وهو  جوهره  و  مو�شوعه 
ح�شب  )�الأن�شنة(  �الإن�شان 

�أركون .
فجعل  �جلابري  �أما 
ملحتو�ه �ملعريف و نهجه 
�لتفكيكي �لنقدي  حدود 
�الجتماعية  بيئته  لعل   ،
مانعته من فتح �ملقد�ش ، 
و جنبته �خلو�ش يف �لعقل 
�لديني و �حلقل �لالهوتي 
، فاكتفي باال�شتغال على 
�لثقافة �لعاملة ، مقت�رش� 
على �لعقل �لعربي )�لبيان 
�لربهان(  و  �لعرفان  و 
م�رشوع  منهج  ويبقى   ،
�الأركان  رباعي  �جلابري 
بتاأثره  �ملعامل  و��شح 
)�نظر  ر�شد  بابن  �لبالغ 
�شرية  ر�شد  �بن  كتابه 
�لنقد  متبنيا   ،  ) فكر  و 
بهدف  �الب�شتمولوجي 
تفكيك بنى �لعقل �لعربي 
، متاأثر� �أي�شا بفكر كانط 
و هيغل كما �رشح بذلك.

يوغل �أركون يف ��شتعمال 
�الإن�شانية  �لعلوم  مناهج 
�أنرثوبولوجيا  )ل�شانيات 
علوم   . �ل�شميائيات   .

�إخ�شاع  و   ).. �الجتماع 
�لرت�ث �لعربي �الإ�شالمي 
 . درجات  ب�شتى   ، لها 
�إىل  �لبالط  خرب  من 
�لن�ش �ملقد�ش ، حماوال 
�ملغالطات  عن  �لتنقيب 
قر�ءة  �إعادة  و  �لتاريخية 
�أدو�ت  عن  بعيد�  �لن�ش 
 . �لكال�شيكية  �لتاأويل 

تتعدى  عنده  فاحلقيقة 
�لنمذجة  و  �لقولبة 
�جلاهز  و�جلوهر 
�لنهائي �لتي يقدمها كما 
�لدالالت  )نظام  �شماه 
هي  �إمنا  �الإيحائية(  
عن  ناجت  �أثر  �و  )تركيب 
معنوي  �أو  لفظي  تركيب 
قد ينهار الحقا لكي يحل 
�أي   ، تركيب جديد  حمل 
�نظر  جديدة(  حقيقة 
نقد  يف  ق�شايا  كتابه   :
�لعقل �لديني : كيف نفهم 

�الإ�شالم �ليوم .
�إن تنازع �ملنهج و �ختالف 
نتاجه ، ال يحط �لبتة من 
�ملنقبان  �إليه  و�شل  ما 
هذ�   ، �جلابري  و  �أركون 
�ن  يرى  �لذي  �الأخري 
�ملقد�ش  دو�ئر  خلخلة 
�أحكام  �إىل  �ن�شياع   ،
يرده  بينما   ، �لالعقل 

�الرتقاء  خانة  �إىل  �أركون 
��شطلح  وما   . �الإبد�ع  و 
)�ملخيلة  بـ  �أركون  عليه 
�لعرفانية(  �الإبد�عية 
خطاب  من  �أفرزته  وما 
يعترب   ، لفظي  معجم  و 
�جلابري من قبيل )�لعقل 
��رشب  �لذي  �مل�شتقيل( 
من�شاعا  مهامه  عن 
�خليال  و  �لرمز  الأالعيب 
خلق  يف  �أركون  ر�أى   ،
�لعقل  ب�شبق  و  �لقر�آن 
ذلك  كان يف  و  �لنقل  عن 

معتزيل �ملذهب ، و �أهتم 
�لثاين  �ل�شف  مبفكري 
�لعلمانية  بان  ر�أى  و   ،
�لفكر  عن  غريبة  لي�شت 
ح�شور  ولها  �الإ�شالمية 
�ملعتزلة  و  �ملاأمون  عند 
معاوية  و  حنبل  �بن  و 
�جلابري  �هتم  بينما   .
ذوو  �الأو�ئل  باملفكرين 
و   ، �لفكرية  �ملر�كز 
خلق  ق�شية  �رجع 
�لنز�ع  �إىل  �لقر�آن 
�أنه  كما   ، �ل�شيا�شي 
��شتخد�م  يرف�ش 
 ، �لعلمنة  م�شطلح 
باعتباره م�شطلح غريب 

عن �لثقافة �لعربية .
يبقى هذ� �ملقال �إ�شارة 
نقديني  م�رشوعني  �إىل 
يف  نرغب  عظيمني 
ت�شليط �ل�شوء على بع�ش 
ما جاء فيهما ، و �لوقوف 
�أهد�فهما �لتي نرى  على 
تتاأ�ش�ش  �أن  ي�شتحيل  �نه 

�أي نه�شة بعيد� عنهما .
�لرجوع  �ملهتم  للقارئ  و 
�أي�شا �إىل من ��شتغلو� على 
�أفكار �أركون و �جلابري : 
كجورج طر�بي�شي و كمال 
�لزو�وي  و  �للطيف  عبد 
و  حرب  علي   ، بغورة 
ر�شيد بن زين و نائلة �أبي 

نادر  غريهم.

يعترب اأركون و اجلابري، خري 
من ا�شتغل يف التنقيب عن 

جذور الرتاث العربي الإ�شالمي 
، نقدا و درا�شة لأجل الو�شول 
من خالل ذلك اإىل خلق اأدوات 

عقلية حداثية .

اإن تنازع املنهج و اختالف 
نتاجه ، ل يحط البتة من 

ما و�شل اإليه املنقبان اأركون 
و اجلابري ، هذا الأخري 

الذي يرى ان خلخلة دوائر 
املقد�س ، ان�شياع اإىل اأحكام 
الالعقل ، بينما يرده اأركون 
اإىل خانة الرتقاء و الإبداع
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االت�صال  و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية  ت�صلمت  اأدرار   والية  اأمن 
الوالئية  امل�صلحة  اأن   »الو�صط«، 
�صهر  خالل  �صجلت  العمومي  لالأمن 
10حوادث مرور  املنق�صي  مار�س  
اأ�صفرت عن  ج�صمانية، 
�صابات  اإ  09 02( و ت�صجيل قتيالن )
يف  تعود  الأ�صباب  اخلطورة  متفاوتة 

الغالب اإىل العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�صياق  نف�س  يف  و 
امل�صلحة من خالل حواجز املراقبة 
مداخل  عرب  املنت�رشة  املرورية 
والدوريات  اأدرار  مدينة  خمارج  و 
اإقليم  م�صتوى  على  والراجلة  الراكبة 
ت�صجيل102 جنحة  من  االخت�صا�س 
بقيادة  جمملها  يف  تعلقت  مرورية 
على  احليازة  دون  النارية  الدارجات 
�صهادة  انعدام  مع  ال�صياقة  رخ�صة 
التاأمني عدم �رشيان حما�رش املراقبة 
يف  اال�صتمرار  و  للمركبات  التقنية 

رخ�صة  ب�صحب  التبليغ  رغم  قيادتها 
ال�صياقة، عدم �رشيان �صهادة التامني و 
القيادة بدون رخ�صة ال�صياقة باالإ�صافة 
وح�صبما  تن�صيقية .  اىل 86 جنحة 
اأفاد به نف�س البيان فاإن االإح�صائيات 
مع  بت�صجيل 665 خمالفة،  �صمحت 
للمركبات  اإح�صاء 318 حالة توقيف 
ا�صتوجبت  النارية  والدراجات 
ليتم  احلظرية،  يف  و�صع 68 حالة 

ت�صجيل 193 حالة  ال�صياق  نف�س  يف 
لغر�س  ال�صياقة  لرخ�س  �صحب 
فقد  ذلك  على  عالوة  التعليق . 
العمران  �رشطة  فرقة  �صجلت 
املخالفات  من  عددا  البيئة  وحماية 
امليدانية  املجهودات  ظل  يف  وذلك 
املبذولة ملحاربة خمتلف املخالفات 
يف  متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�صة 
بالعمران  متعلقة  ت�صجيل 14 خمالفة 

وت�صجيل04 خمالفات يف جمال البيئة 
وال�صحة واملياه.

ادرار ممثال  والية  امن  ي�صعى  و  هذا 
يف امل�صلحة الوالئية لالمن العمومي 
من  لتقليل  املجهودات  تكثيف  اىل 
تنظيم  على  ال�صهر  و  املرور  حوادث 
املواطنني  حت�صي�س  و  املرور  حركة 
عرب تنظيم حمالت توعوية مل�صتعملي 

الطريق من �صواق و راجلني .

تبدلها  التي  اإطار املجهودات  يف 
انت�صار  من  للحد  ال�رشطة  قوات 
قوات  توا�صل  كورونا،  فريو�س 
يف  اأدرار  والية  باأمن  ال�رشطة 
تطبيق التدابري الوقائية للت�صدي 
بالتن�صيق  وهدا  كورونا  لفريو�س 
مع العديد من اجلمعيات الفاعلة 
خالل  من  املدين  املجتمع  يف 
املواطنني  وتوعية  حت�صي�س 
م�صتوى  على  املتواجدين 
العمومية  واالأماكن  ال�صاحات 
باالإجراءات  للتحلي  دعوتهم  و 
بتجنب  ماتعلق  �صيما  الوقائية 
اأ�صكالها  مبختلف  التجمعات 
والبقاء يف منازلهم وكدا دعوتهم 
ب�رشورة االلتزام باحلجر ال�صحي 
ال�صاعة  من  ميتد  والدي  اجلزئي 
ال�صاعة  غاية  اىل  م�صاءا  ال�صابعة 
اإىل  اإ�صافة  �صباحا  ال�صابعة 
مع  والراجلة  الراكبة  الدوريات 

ال�صوتية  املنبهات  ا�صتعمال 
وال�صوئية التي تدعوا من خاللها 
قوات ال�رشطة املواطنني ب�رشورة 
وعدم  املنازل  يف  املكوث 
اخلروج، مع القيام بدوريات رفقة 
الهياكل  م�صتوى  على  ال�رشكاء 
التي ت�صهد اإقبال كبري للمواطنني 
املت�صمن  بالقرار  واإعالمهم 
املوؤقت )املقاهي،  الغلق 
ت  عا قا ، عم ملطا ا
العمليات  احلفالت ...( ،هده 
التح�صي�صية تخللها توزيع مطويات 

ومل�صقات حت�صي�صية توعوية .
العملية كان لها االأثر البالغ لدى 
املواطنني الذين اأعربوا عن اإرتي
احهم وتقديرهم للجهود املبذول
باأمن  ال�رشطة  ة من طرف قوات 
من  اأدرار الرامية اإىل احلد  والية 

اإنت�صار هدا الفريو�س.
اأحمد ،ب 

�شجلت امل�شلحة الوالئية لالأمن العمومي باأمن والية اأدرار خالل �شهرمار�س املن�شرم من ال�شنة 
اجلارية  عديد الق�شايا املتعلقة مبخالفة قوانني املرور و العمران و البيئة وذلك يف اإطار ردع 

حاالت االإخالل بالنظام العام .

فيما مت معاجلة 14 خمالفة يف العمران خالل مار�س الفارط 

ب�شبب النق�س الفادح يف اليد العاملة 

اأحمد ،ب 

قطاع الفالحة بوالية اأدرار يئن يف �صمت 

اأمن والية اأدرار 

توا�صل  تنفيذ التدابري 
الوقائية للت�صدي لكورونا 

اأخبار اجلنوب

 اأمن اأدرار ي�صجل 665 خمالفة 
وي�صحب 193 رخ�صة �صياقة 

 �شكان املناطق احلدودية باجلنوب ي�شتغيثون 

حوامل يعانني االأمرين  
ال�صكنية  التجمعات  �صكان  طالب 
باملناطق  االأطراف  املرتامية 
بجنوب  بال�صكان  االأهلة  احلدودية 
ال�صلطات  من   ، الكبري  البالد 
الع�صكرية العليا بالبالد،  ب�رشورة 
التدخل العاجل من اجل تدعيمهم 
الب�رشي  والطاقم  الطبي  بالعتاد 
املطلوبة للتخفيف من عناء التنقل 
للم�صت�صفيات  ال�صفر   وم�صقة 

املجاورة  للبحث عن العالج  .
االأودية  �صكان  من  الع�رشات  قال 
ال�صحراوية  واملناطق  الرعوية 
تينزواتني   ، قزام  عني  ببلديات 
 ، جانت   ، خمتار  باجي  ،برج 
دوار   ، العربي  الطالب   ، تيمياوين 
املاء وبن ق�صة يف ت�رشيحات لهم 

باتوا  اأنهم   ، »الو�صط«  يومية  مع 
اأمثالهم  يلفظ  زمن  يف  يعي�صون 
يف ظل التدهور امل�صتمر للمرافق 
جمرد  اأ�صبحت  التي  ال�صحية  
هياكل، يف ظل التاأخر غري املربر 
يف دعم املوؤ�ص�صة العمومية لل�صحة 
املتعددة  والعيادات  اجلوارية 
اخلدمات وقاعات العالج  ، الأجهزة 
دون  والراديو،  باالأ�صعة  الك�صف 
احلديث عن انعدام اأخ�صائيني يف 
الن�صاء و  التوليد االأمر الذي اأرغم 
الع�رشات من الن�صاء احلوامل على 
ال�صفر  وم�صقة  التنقل  حتمل عناء 
بني  ترتاوح  بعيدة  م�صافات  على 
400و 1000كلم ، الإجراء فحو�صات 
ومتابعة مرحلة احلمل احل�صا�صة، 

غالبية  اأن  بلة،  الطني  زاد  ومما 
ي�صعن مواليدهن  الن�صاء احلوامل 
و�صعية  يف  الطرقات  حافة  على 
ال�صحية  للرعايا  متاما  تفتقر 

التامة لالأمهات واملواليد  .
الن�صطاء  عديد  نا�صد  جهته   من 
وزير  اجلمعويني  و  احلقوقيني 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
االأركان  امل�صت�صفيات وقائد هيئة 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  العامة 
ب�رشورة   ، �صنقريحة  �صعيد  اللواء 
اتفاقية  الإبرام  العاجل  التدخل 
االإ�رشاع  على  تعمل  بينهما  فيما 
يف دعم �صكان التجمعات ال�صكنية 
االآهلة بال�صكان باحلدود اجلنوبية 
الطبي  بالعتاد  ليبيا  دولة  مع 

االأخ�صائيني   وكذا  املطلوب 
والتوليد  الن�صاء  يف  الع�صكريني 
والعيون واجلراحة  االأطفال  وطب 
العامة املفقودة يف غالب االأحيان 
تقار عبد  ل�صان  ح�صبما جاء على 
ال�صحية  اللجنة  رئي�س  القادر 
عن  للدفاع  الوالئية  بالرابطة 
يف  ذهب  الذي  االن�صان  حقوق 
اأبعد  اإىل  معنا  حديثه  معر�س 
ممثلي  على  النار  فاحتا  ذلك  من 
املجال�س  مبختلف  املجال�س 
والوطنية،  الوالئية  و  املحلية 
املعاناة  حجم  م�صوؤولية  وحملهم 
احلدود  �صكان  يكابدوها  التي 

اجلنوبية  .
جناة ،ح 

نزوحا  فرتة  منذ  اأدرار  والية  تعرف 
ذلك  و  ال�صابة  العاملة  لليد  رهيبا 
باتت  التي  الفالحي  القطاع  يف 
ال�صن  يف  املتقدمني  على  تقت�رش 
العاملة  اليد  ندرة يف   �صكل   ، فقط 
، و هو امل�صكل الراهن الذي عر�س 
الع�رشات من ممتهني القطاع و دفع 
اإفريقية  عاملة  يد  توظيف  اإىل  بهم 
باأنهم   الرغم  على   ، العجز  لتغطية 
باالأعمال  للقيام  تقنيا  مكونني  غري 

 ، اجلني  عملية  خا�صة  و  الفالحية 
م�صاكل  عدة  باأن  الفالحني  اأكد  اإذ 
تعرت�صهم يف البحث عن اليد العاملة 
اأخرى  مهام  اأداء  اأو  النخيل  لت�صلق 
عدم  من  خماوفهم  ازدادت  كما   ،
التمور  حما�صيل  جمع  من  متكنهم 
هذه  ت�صليم  على  قدرتهم  عدم  اأو 
املحا�صيل يف وقتها ب�صبب قلة اليد 
العاملة ال�صابة  اأعرب الع�رشات من 
الفالحني ببلديات اأدرار ، تيميمون ، 

رقان ، �صايل ، زاوية كنتة و اأوقروت  
لعزوف ال�صباب عن خدمة االأر�س ، 
العاملة  اليد  تقدم  من  يقابلها  ما  و 
بنيتهم  عجز  و   ، ال�صن  يف  النا�صطة 
العمل  م�صاق  حتمل  على  اجل�صمية 
تعترب  االأر�س  خدمة  اأن  معتربين   ،
عمال �صاقا وهو يتطلب قوة و مهارة 
متو�صط  باأن  االإح�صائيات  تاأكد  و   ،
فيما   ، �صنة   60 يتجاوز  الفالحني 
الفالحني  من  فئة  اأكرب  �صن  يرتاوح 

وفقا  �صنة   90 اإىل   60 من  عموما 
اأرجعت  ، و قد  ملا ذكرته م�صادره  
ندرة  �صبب  امل�صتوى  رفيعة  م�صادر 
عوامل  لعدة  الفالحية  العاملة  اليد 
العمل  عائدات  �صعف  بينها  من 
التكوين  وانعدام  وم�صقته  الفالحي 
ال�صباب  اهتمام  عدم  جانب  اإىل 
به  اأفاد  مثلما  االأر�س  بخدمة 
االإجتماع  علم  يف  املخت�صني  اأحد 

باملنطقة .  

يف ظل االإجراءات االإحرتازية التي 
ال�صلطات  قبل  من  اإقرارها  مت 
تف�صي  من  للحد  البالد  يف  العليا 
والتي  مت  وباء كورونا امل�صتجد، 
من خاللها اإدراج  والية مترنا�صت  
�صمن الواليات املعنية باإجراءات 
،اإبتدءا  اجلزئي  املنزيل  احلجر 
من تاريخ 05 اأفريل، اإعتبارا  من 
م�صاءا   (19:00) ال�صابعة  ال�صاعة 
اإىل غاية ال�صاعة ال�صابعة (07:00) 

�صباحا من اليوم املوايل .
اأمن والية مترنا�صت  وعليه �صطر 
بالتطبيق  ي�صمح  اأمنيا  خمططا 
من  االإجراءات  لتلك  ال�صارم 
ال�رشطي  التواجد  تكثيف  خالل 
ال  االإخت�صا�س   قطاع  كامل  عرب 
الكربى  الطرق  حماور  عرب  �صيما 
وخمارج  مداخل  اإىل   اإ�صافة   ،
حواجز  ن�صب  مت  ،كما  االأحياء 
من  عدد  عرب  اإ�صافية  اأمنية 
ال�صوارع التي كانت ت�صهد يف وقت 

عربها   املواطنني  مرور  �صابق 
على  ي�صهر  التي  االإجراءات  هذه 
تطبيقها تعداد �رشطي هام مدعم  
بعتاد معترب من مركبات ال�رشطة 
و و�صائل اأخرى ، تهدف كذلك اإىل 
�صمان ال�صكينة و االأمن  عرب تراب 

الوالية .
االأولني  اليومني  خالل  و  عليه  و  
من بداية تطبيق اإجراءات احلجر 
 120 توقيف  عن  اجلزئي  املنزيل 
االإجراءات  لهذه  خمالفة  مركبة 
اإجراءات  �صاأنهم  يف  اإتخاذ  مت   ،
وفق  �صارمة  جزائية  و  اإدارية 
املعمول  التطبيقات  و  القوانني 

بها.
�صاكنة  لدى  الوعي  يبقى  كما 
هذه  بخ�صو�س  مترنا�صت 
الوقائية  التدابري  و  االإجراءات 
كورونا  فريو�س  اإنت�صار  من  للحد 

مقبول على العموم .
�شيخ مدقن 

لل�شهر على تطبيق اإجراءات احلجر املنزيل اجلزئي 

اأمن والية مترنا�صت ت�صخر 
اإمكانيات كبرية 

جناة ،ح 

اجلاري   االأ�صبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ص�صة  االأمن  م�صالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
باجلنوب  ال�رشعية  غري  الهجرة 
الكبري على غرار مترنا�صت ،ورقلة  
، اأدرار ، ب�صار و االأغواط من توقيف 
واعتقال 22 رعية افريقي يحملون 
جن�صيات خمتلفة لدول مايل،النيجر 
ليتم حتويلهم  الكامريون  و  ت�صاد   ،
اإعداد  ليتم   املعنية  للم�صالح 
ملفات ق�صائية �صدهم مت مبوجبها 

اإحالتهم على وكالء اجلمهورية كل 
اأين مت   ، اإقليم االخت�صا�س  ح�صب 
�صجنا موقوفة  ب�صنة  اجلميع  اإدانة 
منهم   واحد  كل  تغرمي  مع  النفاذ 
قبل  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
نحو  ترحيلهم  اإجراءات  ا�صتكمال 
البالد  بجنوب  احلدودية  املعابر 
قبل ترحيلهم نحو بلدانهم االأ�صلية 
ال�رشعية  غري  االإقامة  بتهمة 

بالرتاب الوطني .
اأحمد ،ب 

بتهمة االإقامة غري ال�شرعية 

توقيف  22 رعية اإفريقي 
باجلنوب الكبري  
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يعرف كل من در�س النقد الأدبي اأن الأديب ابن بيئته، ي�شدق هذا يف الأدب العربي  ويف الأدب العاملي ، منذ الزمن القدمي اإىل اليوم،فكما تفاعل 
ال�شاعر العربي يف زمن اجلاهلية  مع اأ�شوات القبيلة وعرب عن قيمها وم�شائرها ، كذلك عرب الأديب يف كل فرتة من فرتات املجتمع الذي ينتمي له عن 

حلظات الفرح واحلزن.

م�شاهمة:

وباء كورونا، الوطن و اأدب الكوارث

د-وليد بوعديلة

الت�صنيفات  من  الكثري  قراأنا  وقد 
للآداب،  امل�صمونية  و  ال�صكلية 
و  القدمي  :الأدب  مثل  ومنها 
الرتاثي  اجلديد،الأدب  الأدب 
العمودي  ال�صعر  احلداثي،  والأدب 
نذكر  اأن  احلر...وميكن  وال�صعر 
ال�صجون  اأدب  العرتافات،  اأدب 
اأدب  املنافى،  اأدب  واملعتقلت، 
اأدب  ال�صعبي،  الأدب  الرحلة، 
اأدب  الغرامي،  الأدب  البولي�صي، 

اخليال العلمي....
ويف اجلزائر جند بع�ض الت�صنيفات 
املجتمع  واكبت  التي  الأدبية 
،اأدب  الثورة  اأدب  مثل  اجلزائري، 
اأدب  الن�صوي،  ال�صرتاكية،الأدب 
احلراك  اأدب  والعنف،  الإرهاب 
اليوم  العامل  وي�صهد  ال�صعبي.... 
لوباء  مرعبا  خميفا  اكت�صاحا 
 ، خطرية  جلائحة  وحتول  كورونا، 
تهدد الدول و ال�صعوب،فهل نقراأ مع 

اأن  جديدا، ميكن  اأدب  كورونا  وباء 
ن�صميه اأدب الكوارث؟؟

الكوارث، كما  لقد كتب الأديب عن 
�رصاع  عن  م�صاهد  الفنون  نقت 
وجتلت  للكوارثـ  ومقاومته  الإن�صان 
القيم والروح والأفكار، �صواء يف زمن 
الرباكني اأو الزلزل اأو الفي�صانات اأو 

احلروب اأو املجاعات....
بع�ض  هناك  اجلزائر  يف  وعندنا 
التي  ال�صعرية  والن�صو�ض  الروايات 
الطبيعية  الكوارث  عن  حتدثت 
املختلفة، فكتب مثل مفدي زكريا 
التون�صية،  بنزرت  اأ�صاب  زلزال  عن 
وكتب  املبدع و الدكتور عبد الغني 
خ�صة رواية« الزلزلة« عن زلزال حل 
مناذج  وهناك  جزائرية،  مبدينة 
تنّبهنا  وهي  العدد،  قليلة  اأخرى 
البحث  �صفحات  فتح  ل�رصورة 

العلمي لدرا�صة اأدب الكوارث.
يتطلب  الأدب  من  النوع  هذا  اإن 
اأنه  كما  ال�رصوط،  من  جمموعة 
يحتاج  فهو  بال�صهل،  ولي�ض  �صعب 

الطبيعة،  وحتولت  بالكون  معرفة 
كما يحتاج ملعرفة بانقلبات النف�ض 
بالكارثة،  تاأثرها  وطرق  الب�رصية 
القدرة  امتلك  املبدع  وعلى 
والعاطفي  اجلمايل  ك�صف  على 
اأولئك  الكوارث،  من  للم�صتفيدين 
ويحتكرون  الأوطان  ينهبون  الذين 
ال�صعوب،  قوت  وي�رصقون  الب�صائع 
كما على املبدع نقل �صور الت�صامن 
وماأ�صاة  والت�صحية  التكافل  و 
لدى  الأمل  وحلظات  العائلت 

الأفراد و اجلماعات...
م�صاعر  نقل  اأهمية  نن�صى  اأن  دون 
الأطفال يف زمن الكارثة، وحتركهم 
داخل اأمكنة املوت و احلياة ، ونقل 
فقدان  اأحا�صي�ض  و  احلب  عواطف 

الأهل والأحبة والأ�صدقاء...
عن  معربا  نراه  الكوارث  واأدب 
وخالقه،  الإن�صان  بني  الرتباط 
الإلهي  احلب  قيم  فيه  وحت�رص 
انتظار  وحلظات  الروحي  والإميان 
املوت،وهنا نقراأ-كما هو يف الأدب 

الإن�صان  �صعف  والعاملي-  العربي 
تراجع  وكيفية  �صلطانه،  وهوان 
قوة  اأمام  وظلمه  وطغيانه  بط�صه 
التناول بني  اهلل، وهنا تختلف طرق 
و  وديانات  ينتمون حل�صارات  اأدباء 

ثقافات خمتلفة.
كثريا  اأدبا  م�صتقبل  نقراأ  قد 

الذي  العاملي  الوباء  هذا  عن 
القيم   من  لكثري  الإن�صانية  نبه 
عن  النقاب  ك�صف  و  والت�صورات، 
وتفكك  الغربية  احل�صارة  انهيار 
بني  كما  الأوربي،  الحتاد  علقات 
على  يتوفر  الوطن  اأن  للجزائريني 
ال�رصفاء و املتطوعني و املخل�صني، 

و  املحتكرين  على  يتوفر  كما 
و�صيلتقي  و«الباندية«،   ال�رّصاقني 
اأفلم،  ،ق�صائد  روايات  يف  اجلميع 
اأن  بعد  الفنون،  م�رصحيات...وكل 
ب�صلم  الفريو�صية  الأزمة  هذه  متر 
احفظ  اللهم  ال�صهداء،  وطن  على 

الوطن وجّنه من كل باء ووباء.

ملف كورونا 

ANEP N°:  0025الو�شط:2020/04/09

اإ�شهار
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية تلم�شان                                               تلم�شان يف : 18 مار�س 2020

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة
و الن�شاطات املنظمة

 
اعالن عن حتقيق علني من اجل اإن�شاء حمل لبيع 

امل�شروبات  غري الكحولية  من ال�شنف االول
 )مقهى( ببلدية تلم�شان

تطبيقا ل :
ـ املر�س�م رقم 76/36 امل�ؤرخ يف 20 افريل 1976 املتعلق بحماية امل�ؤ�س�سة 

امل�ستقبلة للجمه�ر من اخطار احلريق و الفزع
ـ القرار رقم 951  امل�ؤرخ يف 15مار�س 2020  ال�سادر عن ال�سيد ال�ايل والية 
الغري  امل�رشوبات  لبيع  حمل  الن�ساء  علني   حتقيق  بفتح  املتعلق  تلم�سان 
  38 رقم  اجلميل  اله�اء  بحي  الكائن  )مقهى(  االول  ال�سنف  من  الكح�لية 
واجهة �سارع حممد اخلام�س م�ج�د بالطابق االر�سي  يحمل رقم 07  ق�ق 

خمطط الق�سمة  الق�سائية  بلدية تلم�سان
بان�ساء حمل  املتعلق  تلم�سان   بلدية  علني مبقر   فتح حتقيق  يعلن عن  ـ 
مغنية  ببلدية   ) )مقهى  االول  ال�سنف  من  الكح�لية  غري  امل�رشوبات  لبيع 
تبعا لطلب ال�سيدميكنه للم�اطنني خالل مدة التحقيق ابتداء من 05 ابريل 
2020 اىل غاية 19افريل 2020 االطالع على امللف و ت�سجيل مالحظاتهم 

على ال�سجل املفت�ح مبقر البلدية املرقم و امل�ؤ�رش عليه
ين�رش يف جريدة وطنية على  و  بلدية مغنية  يل�سق هذا االعالن يف مقر   

ح�ساب املعني
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ق.ف

معاناة الأ�سرى داخل �سجون 
الحتالل 

وخماوف انت�سار فريو�س 
)كورونا( بني �سفوف الأ�سرى 

تتفاقم

تتفاقم التخوفات احلا�صلة على م�صري 
�صجون  يف  الفل�صطينيني  الأ�رسى 
انت�صار  مع  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
)كورونا(،  امُل�صتجد  كوفيد19  فريو�س 
يرافق ذلك مماطلة متعمدة من اإدارة 
ال�صجون يف توفري الإجراءات الوقائية 
الأ�رسى،  اأق�صام  داخل  الالزمة 
يف  املوجود  لالكتظاظ  بالإ�صافة 
بدوره  والذي  الحتالل،  �صجون 
الفريو�س،  لنت�صار  مثالية  بيئة  يخلق 
هائلة  اأعداد  لإ�صابة  يوؤدي  قد  مما 
اإدارة  اإعالن  مع  خا�صة  الأ�رسى  من 
�صجون الحتالل عن اإ�صابة �صجانني، 
وحجر اآخرين. وبدلً من اأن تقوم اإدارة 
واإجراءات  بتوفري  الحتالل،  �صجون 
الفريو�س، عمدت  انت�صار  وقائية ملنع 
بحق  تنكيلية  اإجراءات  فر�س  على 
الأ�رسى، منها قرارها ب�صحب اأ�صناف 
اأنواع  ت�صمل  "الكانتينا"  من  عديدة 
منظفات تعد من ال�رسوريات يف هذه 
مار�س  اآذار/  �صهر  وخالل  املرحلة، 
فل�صطينيني  معتقلني  اأربعة  حجر  مت 
الرملة"  �صجن  "عيادة  ت�صمى  فيما 

بفريو�س  اإ�صابتهم  يف  ال�صتباه  ب�صبب 
عن  الك�صف  بعد  وذلك  )كورونا(، 
حتقيق  مركز  داخل  م�صاب  وجود 
واأكد  فيه،  تواجدوا  حيث  تكفا"  "بتاح 
الأ�رسى الأربعة اأنهم مل يخ�صعوا لأخذ 
قيا�س  واقت�رس فح�صهم على  عينات، 
اليوم فقط  درجة حرارتهم مرتني يف 
ل غري، ومع كل التخوفات الراهنة اإل 
عمليات  توا�صل  الحتالل  قوات  اأن 
املواطنني  بحق  اليومية  العتقال 
بعد  مبا�رسة  وتقوم  الفل�صطينيني، 
ويف  احلجر.  يف  بو�صعهم  اعتقالهم 
الإفراج  مت  مار�س  من  الـ31  تاريخ 
من  �رس�صور  الدين  نور  الأ�صري  عن 
�صجن "عوفر"، والتي اأثبتت الفحو�س 
)كورونا(،  بفريو�س  اأنه م�صاب  الطبية 
اخلوف  من  حالة  خلق  الذي  الأمر 
يف  الأ�رسى  �صفوف  بني  والقلق 
يف  الأ�رسى  قام  حيث  "عوفر"  �صجن 
من  جمموعة  برفع  "عوفر"  �صجن 
احلفاظ  اأجل  من  لالإدارة  املطالبات 
كافة  بفح�س  ومتثلت  �صالمتهم،  على 
الأ�رسى يف جميع الأق�صام، خا�صة اأن 
تواجد  الذي  الق�صم  وهو   )14( ق�صم 
اإىل  بالإ�صافة  املحرر،  الأ�صري  فيه 
 ،)13( ق�صم  الأ�صبال  الأ�رسى  ق�صم 
وذلك بعد التاأكد من خمالطة اأ�صريين 
كما  �رس�صور،  للمحرر  الأ�صبال  من 
م�صتوى  خف�س  يف  الأ�رسى  وطالب 
كاإجراء  ال�ّصجانني،  مع  الحتكاك 
الكامريات،  العدد على كل غرفة عرب 

دون اختالط ال�ّصجانني بالأ�رسى، واأن 
ي�صبح فح�س النوافذ من اخلارج دون 
دخول ال�ّصجانني اإىل الغرف، وبدورها 
الأ�رسى  بعزل  ال�صجون  اإدارة  قامت 
ت�صعة  ونقل  وحجر   )14( ق�صم  يف 
عينات  اأخذ  دون  بينهم،  من  اأ�رسى 
درجة  قيا�س  على  واقت�رست  منهم، 
الأ�صبوع  اأنه يف  حرارتهم فقط. يذكر 
اإدارة  اأوقفت  اآذار،  �صهر  من  الأول 
�صجون الحتالل، جميع زيارات الأهل 
الفل�صطينيني،  لالأ�رسى  واملحامني 
للوقاية  الإجراء  هذا  اأن  اإىل  م�صرية 
بذلك  واكتفت  كوفيد19،  فريو�س  من 
اأخرى داخل  اإجراءات وقائية  اأي  دون 
تاأجيل كافة حماكم  الأق�صام، كما ومت 
الأ�رسى، كما هو احلال بالن�صبة للعديد 
من املعتقلني الذين يخ�صعون للتحقيق 
اتهام،  لوائح  لهم  توجه  مل  الذين  اأو 
والأ�رسى الذين ميثلون اأمام املحكمة 
الت�صال  من  ممنوعون  جلل�صاتهم، 
فقط  ويُ�صمح  حماميهم،  مع  املبا�رس 
وبني  بينهم  هاتفية  مكاملات  باإجراء 
تزال  ال�صياق، ما  املحامني. ويف ذات 
خطوط  توفري  ترف�س  ال�صجون  اإدارة 
اأجل  من  لالأ�رسى  عمومية  اأر�صية 
والطمئنان  عائالتهم  مع  التوا�صل 
عليهم، ولكن مت ال�صماح لعدد قليل من 
بعد  عائالتهم  مع  بالتوا�صل  الأ�رسى 
واجلهة  احلقوقية،  املوؤ�ص�صات  �صغط 
الوحيدة التي يُ�صمح لها بالتوا�صل مع 
املبا�رس  الت�صال  خالل  من  الأ�رسى 

الدولية  اللجنة  هي  الأ�رسى،  وزيارة 
لل�صليب الأحمر، وعلى الرغم من عدم 
حول  ملعلومات  الو�صول  على  القدرة 
�صجون  جميع  يف  العتقال  ظروف 
ما  اأن  اإل  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
تتلقاه املوؤ�ص�صات وتتابعه يُظهر حالة 
�صجون  اإدارة  تنفذها  ال�صتهتار  من 
يوؤكد  وما  الأ�رسى،  بحق  الحتالل 
الأدنى  توفري احلد  ذلك مماطلتها يف 
رغم  الآن،  الوقاية حتى  متطلبات  من 
كل النداءات التي وجهتها املوؤ�ص�صات 

احلقوقية الفل�صطينية.
 )700( اأ�صري مري�س يواجهون ال�ّصجان 

وفريو�س )كورونا(
  يف الوقت الذي يواجه فيه العامل وباء 
اإمكانيات،  من  اأوتي  ما  بكل  )كورونا( 
التي  الحرتازية  الإجراءات  ظل  ويف 
الفريو�س،  ملحاربة  الأر�س  تتخذها 

فل�صطيني،  اأ�صري   5000 قرابة  يعاين 
اأن  ميكن  ما  اأدنى  �صعبة  ظروف  من 
وغري  اإن�صانية  غري  باأنها  به  تو�صف 
�صحية، الأمر الذي يزيد من خماوف 
ل�صيما  بينهم،  الوباء  هذا  انت�صار 
 )700( وعددهم  املر�صى،  الأ�رسى 
اأ�صري. ويف ظل هذه الظروف ال�صحية 
الأ�رسى،  منها  يعاين  التي  ال�صعبة 
بكل  ال�صجون  اإدارة  قيام  وعدم 
اإجراءات الوقاية، ورف�صها توفري مواد 
التنظيف واملعقمات، تزداد املخاوف 
بالفريو�س،  اإ�صابات  ت�صجيل  من 
وكبار  املر�صى  الأ�رسى  بني  ل�صيما 
يف  نق�س  من  يعانون  الذين  ال�صن 
بينها  من  خمتلفة  واأمرا�س  املناعة 
  )16( منهم  والقلب،  والكلى  ال�رسطان 
فيما  ماأ�صاوية  بظروف  يقبعون  اأ�صرياً 
والتي  الرملة"  �صجن  "بعيادة  ت�صمى 

يُطلق عليها الأ�رسى "بامل�صلخ".وتفيد 
اإنه ومنذ عام 1967م،  تقارير الر�صد، 
بينهم  من  كان  اأ�صرياً   )222( اُ�صت�صهد 
�صيا�صة  نتيجة  اُ�صت�صهدوا  اأ�صرياً   )67(
الإهمال الطبي املتعمد، والتي تُ�صكل 
تنتهجها  التي  الأدوات  اأبرز  اأحد 
الأ�رسى،  اإدارة �صجون الحتالل بحق 
ي�صتكوا  مل  منهم  العديد  اأن  علماً 
م�صاكل  اأو  اأمرا�س  من  اعتقالهم  قبل 
الأ�رسى  من  جزء  اأن  كما  �صحية، 
وجيزة  فرتة  بعد  اُ�صت�صهدوا  املر�صى 
من الإفراج عنهم جّراء هذه ال�صيا�صة، 
وزهري  ال�صوامرة،  نعيم  كالأ�صريين 
كبرياً  ت�صاوؤلً  ي�صع  الذي  الأمر  لبادة، 
الأ�رسى املر�صى  كيفية مواجهة  على 
بالإ�صافة  القا�صية  اعتقالهم  لظروف 
الأ�رسى  موؤ�ص�صات  الفريو�س.  اإىل 
العاجل  بالتدخل  مطالباتها  جتدد 
لالإفراج عن اأ�رسى يف �صجون الحتالل 
ل�صيما املر�صى وكبار ال�صن والأطفال 
وجود  و�رسورة  الإداريني،  واملعتقلني 
جلنة دولية حمايدة تُ�صارك يف معاينة 
ودعوة  عائالتهم،  وطماأنة  الأ�رسى 
بدور  بالقيام  الأحمر  لل�صليب  اأخرى 
الأ�رسى،  مع  التوا�صل  يف  فعالية  اأكرث 
اإدارة  على  وال�صغط  وعائالتهم، 
الإجراءات  بتوفري  الحتالل  �صجون 
الوقائية الالزمة ملنع انت�صار الفريو�س 
ات�صال  و�صيلة  وتوفري  الأ�رسى،  بني 
وقف  ظل  يف  وعائالتهم  الأ�رسى  بني 

زيارات العائالت واملحامني. 
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وا�سلت قوات الحتالل الإ�سرائيلي عمليات العتقال بحق الفل�سطينيني رغم التخوفات الكبرية من انت�سار فريو�س )كورونا(، ووفقًا لعمليات 
الر�سد واملتابعة التي قامت بها املوؤ�س�سات فقط اعتقلت قوات الحتالل )357( فل�سطينًي/ًة من الأر�س الفل�سطينية املحتلة خالل �سهر مار�س 2020، 

من بينهم )48( طفاًل، واأربعة من الن�ساء. وت�سري موؤ�س�سات الأ�سرى وحقوق الإن�سان )نادي الأ�سري الفل�سطيني، موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري 
وحقوق الإن�سان، هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحّررين(؛ �سمن ورقة حقائق �سدرت عنها اليوم الثالثاء، اإىل اأن �سلطات الحتالل اعتقلت )192( مواطنًا 

من القد�س، و)33( مواطنًا من رام اهلل والبرية، و)45( مواطنًا من اخلليل، و)19( مواطنًا من جنني، ومن بيت حلم )3( مواطنني، فيما اعتقلت )23( 
مواطنًا من نابل�س، ومن طولكرم )11( مواطنني، و)18( مواطنًا من قلقيلية، اأما من طوبا�س فقد اعتقلت خم�سة مواطنني، بالإ�سافة اإىل)8( مواطنني 
من غزة، فيما مل ُت�سجل حالت اعتقال يف حمافظتي �سلفيت واأريحا. وبذلك بلغ عدد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل حّتى 
نهاية �سهر اآذار/ مار�س 2020،  قرابة )5000( اأ�سري، منهم )41( اأ�سرية، فيما بلغ عدد املعتقلني الأطفال قرابة )180( طفل، واملعتقلني الإداريني ملا 
يقارب )430(، وبلغ عدد اأوامر العتقال الإداري ال�سادرة )92( اأمراً اإداريًا، بني جديد وجتديد لأ�سرى �سبق اأن �سدر بحقهم اأوامر اعتقال اإداري.

رغم التخوفات من انت�سار فريو�س )كورونا(

االحتالل اعتقل )357( فل�شطينى خالل �شهر مار�س 2020

اإطالق حملة )نحن معكم( حلماية اأ�شرانا البوا�شل من جائحة الكورونا
بعد  كبري  لمتحان  الإن�صانية  متر 
تف�صي فايرو�س كورونا حيث انت�رس 
هذا الفايرو�س يف �صتى اأنحاء العامل 
وقد  الأوربية  القارة  اإىل  وانتقل 
بالفريو�س  امل�صابة  الدول  اأعلنت 
حلماية  وقرارات  اإجراءات  عن 
اأوربا.  يف  واملقيمني  املواطنني 
للجاليات  العام  الحتاد  يف  اإننا 
باأبناء  نهيب  اأوروبا  يف  الفل�صطينية 
بكافة  املطلق  اللتزام  اجلالية 
الإجراءات والقرارات التي اتخذتها 
الإجراءات  هذه  حيث  احلكومات 
وبالتايل  املواطنني  حلماية  هي 

وقوفنا  ونعلن  كافة.  العامل  �صعوب 
اإىل جانب هذه ال�صعوب واحلكومات 
تقدمي  اجلالية  اأبناء  من  ونطلب 
من  ملجتمعاتنا  املمكنة  امل�صاعدة 
الأهلية  باملوؤ�ص�صات  التطوع  خالل 
انت�صار  من  للحد  واملجتمعية 
كما  الإن�صانية.  وحماية  الفايرو�س 
يف  باأهلنا  اعتزازنا  عن  نعرب  اأننا 
الذين يقفون على جبهتني  فل�صطني 
الإ�رسائيلي  لالحتالل  الت�صدي  يف 
يف  املنت�رس  والفايرو�س  جهة  من 
نعرب  كما  الوطن.  حمافظات  بع�س 
لطواقمنا  وامتناننا  فخرنا  عن 

للحد  نهار  ليل  تعمل  التي  الطبية 
من انت�صار الفايرو�س يف حمافظات 
الوطن وتقدم ما ت�صتطيع باإمكانيات 
متوا�صعة لدولة حتت الحتالل. ول 
نرفع  اأن  اإل  املقام  هذا  يف  ي�صعنا 
الأمنية  الأجهزة  يف  لأبنائنا  القبعة 
الوطن  اأمن  على  ال�صاهرة  العني 
واملواطن والتي عربت عن انتمائهم 
كما  عظيم.  ول�صعب  عظيم  لوطن 
قوات  لإجراءات  رف�صنا  نعلن 
اأقدمت  حيث  القد�س  يف  الحتالل 
ال�صباب  من  عدد  اعتقال  على 
يف  �صعبهم  اأبناء  خلدمة  املتطوع 

ولن  الفايرو�س.  انت�صار  من  احلد 
نن�صى اأ�رسانا البوا�صل الذين يقبعون 
ويتعر�صون  الحتالل  �صجون  يف 
لإجراءات غري اإن�صانية ومنهم اأ�رسى 
اطفال ون�صاء وكبار �صن م�صى على 
وقد  الأعوام  ع�رسات  �صجنهم 
�صجناء  الحتالل  حكومة  اأطلقت 
على  للحفاظ  واملخدرات  اجلرمية 
بينما  الفايرو�س  انت�صار  حياتهم من 
يبقى اأ�رسانا اأ�رسى احلرية والعدالة 
يف هذه ال�صجون. اإننا نطالب العامل 
على  بال�صغط  املتحدة  والأمم 
�رساح  لإطالق  الحتالل  حكومة 

اأ�رسانا البوا�صل لن حياتهم معر�صة 
خلطر الإ�صابة بهذا الفايرو�س. كما 
الفل�صطينية يف  اجلالية  باأبناء  نهيب 
الدول الأوروبية اللتزام بالإجراءات 
والإر�صادات  ال�صحية  والتعليمات 
احلكومة  عن  ال�صادرة  والن�صائح 
الإقامة،  دول  يف  ال�صحة  ووزارة 
التطوعي  العمل  يف  والنخراط 
ت�صكيل جلان  الجتماعي من خالل 
طوارئ وم�صاعدة وتقدمي امل�صاعدة 
بالتحية  ونتوجه  اأمكن.  حيث 
والأطباء  الطبية  الطواقم  جلهود 
واملمر�صني من اأبناء اجلالية، ونقدر 

يف  الفل�صطينية  اجلالية  لأبناء  عاليا 
بال�صكر  ونتوجه  التزامهم،  اأوروبا 
يف  �صكلت  التي  الطوارئ  جلان  اىل 
كل دول الحتاد الأوروبي مل�صاعدة 
امل�صابني والطالب. ونتقدم بالعزاء 
لوفاة اأطباء فل�صطينيني اأثناء تاأديتهم 
الأوروبية،  امل�صايف  يف  لواجبهم 
ونتمنى لالأطباء الفل�صطينيني ب�صكل 
اأنحاء  �صتى  يف  والأطباء  خا�س 
تاأديتهم  اأثناء  اأ�صيبوا  الذين  العامل 
واجبهم بال�صفاء العاجل. ونعلن عن 
البوا�صل  اأ�رسانا  اإطالق حملة لدعم 

حتت عنوان )نحن معكم(.



بقلم:�لأ�سري �ملحرر-  �أمين 
غريب

القادم  الربد  ورائحة  الع�شق  نافذة 
الأمل  حتمل  الويل  �شحراء  من 
مع  الع�شق  عالقة  اأمي  واملجهول. 
انتهاء  بعد  يف�شلنا  الذي  الزجاج 
تودعني  واحده  دقيقه  الزيارة 
وتخاطب عيوين وتلوح بيدها وتقبل 
ابت�شامتي وحتفظ كل مالمح وجهي 
وتغادر اإىل يومها الطويل.. ل تفكر 
ياأبهون  ل  حتاول  اأن  اإياك  مثلهم 
الرحمن  رعاية  يف  فهم  لأنف�شهم 
حتت  تركوهم  من  على  يخافون 
�شنديان العذاب . قائمة املمنوعات 
الغا�شب  الكيان  وارتباك  تزداد 

الثائرين  ج�شد  يف  اأظافره  يغر�س 
يتحكم برائحة الرتاب ول�شعة الربد 
واملحجوزين  الزنازين  واأخبار 
ودرجة  ب�رشتهم  ولون  اأ�شمائهم 

الزنزانة  يف  اأج�شادهم.  حرارة 
من  باعجوبه  الناجني  مع  الرمادية 
العزل النفرادي ما زال الغاز ال�شام 
ورائحة  ال�شياط  واآثار  الرئتني  يف 

القمعات وبرد اجلدران ولون القيود 
 . الكالب  ونباح  ال�شجان  ورائحة 
ال�شجائر  اإعداد  ال�شجان  �شي�شجل 
والو�شيلة  امل�شموح  اخلبز  وكمية 
العظام  وجع  املاء  ل�رشب  الوحيدة 
من فرا�س قرن م�شى . �شيوؤجل كل 
امل�شكنة  احلبوب  من  مزيد  �شيء 
وكل  الطواحني  وجع  واملنومة 
�شجان  �شيعاجلها  الأر�س  اأوجاع 
وخمتربات  والكتابة  القراءة  يتقن 
التجارب �شتقيم يف ال�شجن . فر�شه 
اأن  ممكن  م�شل  اأي  لتجربة  اأخرى 
�شيحتاجون  الكورونا  لعالج  ينجح 
تعتقد  ان  اإياك   . لأكرث من م�شاب 
كل   . ب�رش  مع  تتعامل  انك  للحظه 

�شيء مباح . 
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من ل�سوت �لأ�سري

يرحم ال  عدو  وكالهما  "اإ�سرائيل" وكورونا 
  كل �سعوب �لعامل ودوله بد�أت تتجاهل خالفاتها و�سر�عاتها لتوحيد �ملعركة �ل�ساملة �سد جائحة 
كورونا، ولكن يبقى �لحتالل �لإ�سر�ئيلي، ي�سر د�ئما على �إظهار وجهه �لعن�سري �لقبيح، حتى يف 

هذه �لظروف �لقا�سية �لتي مير بها �لعامل، حيث مل حترك �سلطات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي �ساكنا، 
حيال �حتمال تف�سي �لفريو�س، يف �سفوف �لآلف من �لأ�سرى �لفل�سطينيني �لقابعني يف �سجونها. 

عماره بن عبد �هلل - كاتب 
جز�ئري

 
عن  تتخلى  ل  فهي  اإ�رشائيل  اإل  نعم 
تو�شيع  على  تعمل  و�شتظل  م�رشوعها، 
والحتفاظ  القد�س  و�شلب  ال�شتيطان 
كان  ولو  �شجونها،  يف  الأ�رشى  باآلف 
اإىل  قادته  ل�شارع  �شمري،  الكيان  لهذا 
وباخل�شو�س  ال�شجناء،  هوؤلء  اإطالق 
والن�شاء  واملر�شى  منهم  ال�شن  كبار 
فعلت  مثلما  اإن�شانية  لدواع  والأطفال 
وكاأنه  هيهات  ولكن  العامل،  دول  اأغلب 
مواجهة  الفل�شطينيني  على  كتب 
ل  عدو  وكالهما  وكورونا  اإ�رشائيل 
الباحث  اأكده  ما  هذا  فعال  يرحم، 
ومدير  الأ�رشى  بق�شايا  املخت�س 
الدكتور  للدرا�شات  الأ�رشى  مركز 
�شلطات  اأن  بقوله  حمدونة،  راأفت 
الوحيدة  تكاد  الإ�رشائيلي  الحتالل 
يف العامل من تتحفظ على الأ�رشى يف 
من  املتكررة  الدعوات  رغم  �شجونها، 
لالأفراج  العاملية  احلقوقية  املنظمات 
عن الأ�رشى الفل�شطينيني، من ال�شجون 
تف�شي  من  الكبرية  املخاوف  ظل  يف 
الحتجاز  اأماكن  يف  كورونا  فريو�س 
الإمكانيات  وفقر  الكتظاظ  ب�شبب 
اأنت  نعم  العامل،  م�شتوى  على  ال�شحية 
كيان عن�رشي يا اإ�رشائيل..! فكيف بك 
تو�شي بالإفراج عن ال�شجناء اجلنائيني 
اأ�شري  عن  تفرج  ومل  اليهود  وخا�شة 
اأو حتى معتقل حتت  فل�شطينى واحد، 
لكبري  اأو  الإداري،  العتقال  م�شمى 
بحق  حتى  اأو  العمر،  من  الثمانني  بلغ 
وجود  رغم  ال�رشطان  مبر�س  مري�س 
العدوى،  نقل  من  حقيقية  خماطر 
اخلطر  ناقو�س  لدق  يدعونا  ما  وهذا 
لل�شغط  الدولية  املوؤ�ش�شات  ومنا�شدة 

الإفراج  ق�شد  الحتالل  �شلطات  على 
الفل�شطينيني  واملعتقلني  الأ�رشى  عن 
من  حت�شباَ  الإ�رشائيلية،  ال�شجون  يف 
يف  الفريو�س  انت�شار  ب�شبب  العدوى 
"ا�رشائيل"، ولوجود املئات من الأ�رشى 
املر�شى باأمرا�س مزمنة وع�رشات من 
الآليات  بتوفري  وطالب  ال�شن،  كبار 
اخلدمات  وتعزيز  وال�شحية  الوقائية 
العامة وال�شحية، واتخاذ تدابري وقائية 
تعي�س  العدوى.   انت�شار  من  للحد 
الإن�شانية مع تف�شي وباء جائحة كورونا 
والهلع،  والتخبط  الفو�شى  من  حالة 
الإعالم  و�شائل  عرب  يبث  ما  نتيجة 
من  الجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل 
اأخبار ومعلومات فر�شت على الإن�شان 
واخلوف  الكاآبة  من  يعي�س يف حالة  اأن 
كوفيد-  " هو  فعال  املجهول،  من 

اجلزائري  الكاتب  قول  حد  على   "19
الكرة  حول  الذي  لعراجي،  نورالدين 
الأر�شية اإىل ف�شاء هيت�شكوكي، فيه من 

الرعب واخلوف ما ل عني راأت ول اأذن 
�شمعت، كاأنها اأهوال القيامة قد اأنذرت 
اأجرا�شها، وكل وطن يف مناأى عن الآخر، 
فوق  الرئي�س  الفاعل  الفريو�س  ليبقى 
الإبادي،  يوا�شل عر�شه  التاريخ  خ�شبة 
اأي  اأو  قوة  اأية  من  مقاومة  اأدنى  دون 
 " فر�س  فجاأة  اهلل  �شبحان  يا  طرف، 
كوفيد-19 " حقائق جديدة وجعل دول 
اأو متخلفة تقف  اأكانت  العامل متقدمة 
م�شافة  على  مكرهة،  بل  اإرادة  بدون 
تبحث  ال�شتثنائي،  الو�شع  من  واحدة 
مواطنيها  حلماية  ال�شبل  اأجنع  عن 
والتاأهب  واليقظة  الوقاية  بنظام 
فالعامل  فعال  ال�شحية،  لل�شالمة 
والتنقل،  العالقات  ومت�شابك  متداخل 
عاملي  عدو  كورونا  فايرو�س  ولأن 
بع�شها  الدول  ت�شتند  اأن  حقيقي ولبد 
ت�شتطيع  دولة  هناك  فلي�س  بع�س،  اإىل 
مواجهة الفايرو�س مبفردها. فايرو�س 
وي�شتدعي  دولية  ق�شية  اأ�شبح  كورونا 

ملواجهته  الدويل  والتفاعل  التعاون 
من  والأمم  ال�شعوب  حماية  لغر�س 
مر�س  جمرد  لي�س  كورونا  خطرها، 
عادي ولي�شت ق�شية �شيا�شية واإمنا هو 
فايرو�س ل يفرق بني الأبي�س والأ�شود 
فهو فايرو�س هائج ي�شيب الإن�شان يف 
كل دول العامل، ول يبدو اأن هناك دولة 
�شتنجو منه، وهنا يتطلب من املجتمع 
تكثيف  �رشورة  على  والإن�شاين  الدويل 
اإ�رشائيل  دولة  على  وال�شغط  العمل 
جلان  وت�شيري  الإن�شان  حقوق  باحرتام 
الأ�رشى  لزيارة  وقانونية  طبية  دولية 
ظروفهم  على  والطالع  ال�شجون،  يف 
ال�شحية يف ظل  واأو�شاعهم  العتقالية 
ذات  وهو  القاتل،  كورونا  وباء  انت�شار 
النداء املوجه خمتلف دول العامل التي 
تعي�س حروب و�رشاعات ب�رشورة وقف 
القتال واللتفاف حول  توحيد اجلهود 
كورونا  فريو�س  واحتواء  ملجابهة 

امل�شتجد )كوفيد-19(.

العزاء  بتقدمي  اليوم  ت�رشفت 
لعائلة املرحوم املجاهد العقيد 
حركيا  املدعو  حلر�س،  ب�شري 
وددت  املنا�شبة،  بهذه  بكمال. 
الزعيم  مع  �شورته  م�شاركتكم 
اأخذت �شنة  يا�رش عرفات والتي 
بريوت  من  اإجالئه  عقب   1982
مقاتل   1000 مبعية  اجلزائر  اإىل 
حلر�س  العقيد  تكفل  فل�شطيني 
ع�شكرية  ثكنات  يف  باإيوائهم 
تنفيذا لتعليمات الرئي�س الراحل 
اهلل  رحمهم  جديد  بن  ال�شاذيل 
جميعا. عرف عن العقيد حلر�س 
وقد  الفل�شطينية  للق�شية  حبه 
ع�رشية  طيلة  بدعمها  تكفل 
مهند�شي  من  وكان  الثمانينيات 
موؤمتر اإعالن الدولة الفل�شطينية 
وهو   ،1988 عام  اجلزائر  يف 
من  جهوده  توج  الذي  املوؤمتر 
املقاتلة  الف�شائل  توحيد  اجل 
التحرير  منظمة  لواء  حتت 
بداية  خالل  الفل�شطينية 

وفاوؤه  ودفعه  الوىل  النتفا�شة 
يف  غزة  اإىل  �شافر  ان  لفل�شطني 
تلك ال�شنة رغم املخاطر المنية 
العالية، للقاء القيادات امليدانية 
او�شاع  عن  كثب  عن  والتعرف 
معجبا  كان  هناك.  النتفا�شة 
بن�شال احلركات اجلهادية خالل 
واخال�شها  الق�شى  انتفا�شة 
لو  متنى  انه  لدرجة  للق�شية، 
تعرف عليها يف فرتة الثمانينيات 
لدعمها وموؤازرتها، لكنها يف تلك 
لها  يكن  مل  قوله  ح�شب  الفرتة 
توا�شل خارجي بنف�س امل�شتوى 

احلايل.
ف�شيح  واأ�شكنه  الفقيد  اهلل  رحم 

جناته،
اللهم اجزه عن جهاده يف اجلزائر 

ويف فل�شطني خري اجلزاء.
املجاهدين  لذكرى  اأوفياء  دمتم 

وال�شهداء.
نقال عن �شفحة ع�شام مقرانى 

Issam Mokrani

نبذة عن �سخ�سية ��ستثنائية

من جهاد اجلزائر اإىل جهاد 
فل�سطني

يف ال�سجن فايرو�س الكورونا يتحد مع فايرو�س االحتالل 

حفاظا على �سالمة �ملعت�سمني

جلنة االأ�سرى تعلق اعت�سام اأهايل 
االأ�سرى لالأ�سبوع الرابع على التوايل

الوطنية  للقوى  الأ�رشى  جلنة  اأكدت 
العاملة  واملوؤ�ش�شات  والإ�شالمية 
غزة  قطاع  يف  الأ�رشى  �شوؤون  يف 
لأهايل  الأ�شبوعي  العت�شام  تعليق 
�شجون  يف  واملعتقلني  الأ�رشى 
اللجنة  مبقر  الإ�رشائيلي  الحتالل 
الدولية لل�شليب الأحمر اليوم الثنني 
لالأ�شبوع   2020 ني�شان   6 املوافق 
على  حفاظا  التوايل  على  الرابع 
اللجنة  مبقر  املعت�شمني  �شالمة 
مبدينة  الأحمر  لل�شليب  الدولية 
للجنة  خا�س  بيان  يف  وجاء   . غزة 
والإ�شالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رشى 
العت�شام  تعليق  اأن  غزة  قطاع  يف 
تاريخه منذ قيامه قبل  لأول مرة يف 
اأكرث من 24 عاما كان يف يوم الإثنني 
املوافق 16 / 3 / 2020 والثانية كانت 
 2020  /  3  /  23 املوافق  الإثنني  يف 
 3  /  30 املوافق  الإثنني  يف  والثالثة 
الثنني  اليوم  هي  والرابعة   2020  /
وطالبت   .  2020 ني�شان   6 املوافق 
العاملة  واملوؤ�ش�شات  الأ�رشى  جلنة 
الأ�رشى  واأهايل  الأ�رشى  �شوؤون  يف 
واملخت�شني  والنا�شطني  واملحررين 
ال�شحة  ومنظمة  املتحدة  الأمم 
الدولية  املنظمات  وكافة  العاملية 
واجباتهم  اأمام  بالوقوف  والإن�شانية 
والتزاماتهم يف توفري احلماية و�شبل 
والعالج  الطبية  والفحو�شات  الوقاية 
�شجون  يف  واملعتقلني  لالأ�رشى 

انت�شار  الإ�رشائيلي يف ظل  الحتالل 
اإدارة م�شلحة  وا�شتمرار  وباء كورونا 
جرائم  وارتكاب  مبمار�شة  ال�شجون 
اأن  خا�شة  املتعمد  الطبي  الإهمال 
املر�شى  الأ�رشى  ع�رشات  هناك 
وخطرية  مزمنة  باأمرا�س  امل�شابني 
وهم  ال�شن  كبار  الأ�رشى  جانب  اإىل 
ب�شبب  الوباء  ل�شتقبال  خ�شبة  اأر�س 
جلنة  واأ�شافت   . املناعة  نق�س 
والإ�شالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رشى 
م�شلحة  اإدارة  اأن  غزة  قطاع  يف 
اأ�شدرت  كانت  الإ�رشائيلية  ال�شجون 
الطبية  الفحو�شات  بوقف  قرارا 
بالعيادات  ت�شمى  ما  يف  لالأ�رشى 
حتت  الإ�رشائيلية  لل�شجون  التابعة 
خطري  انتهاك  يف  خمتلفة  حجج 
حلقوق الإن�شان ما يهدد حياة الأ�رشى 
بالإ�شابة بفريو�س كورونا خا�شة بعد 
الدين  نور  الأ�شري  اإ�شابة  اكت�شاف 
بعد  بيتونيا  من  عبد �رش�شور  ماهر 
الإ�رشائيلي  عوفر  �شجن  من  حترره 
 2020 اآذار   31 املوافق  الثالثاء  يف 
بفريو�س كورونا وكان معتقال على يد 
قوات الحتالل الإ�رشائيلي منذ 18 / 
الأ�رشى  و�شددت جلنة   .  2020  /  3
الزام  يف  الدويل  املجتمع  دور  على 
الحتالل الإ�رشائيلي باحرتام حقوق 
الأ�رشى  �رشاح  واإطالق  الإن�شان 
والأ�شريات  ال�شن  وكبار  املر�شى 

والأطفال .
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لفريو�سظهوراالأقلالأعرا�س
كوروناالتيلينبغيجتاهلها

طبيب يك�شف عنها

كورونااأعرا�ستخفيفيفت�ساعدطبيعيةتنف�ستقنية

انت�شار  من  للحد  حماولة  يف 
يعمل  التاجي،  الفريو�س 
الكثريون حول العامل من منازلهم 
ال�رضورة  عند  فقط  ويغادرونها 

الق�شوى.
ويف حال ظهرت اأعرا�س فريو�س 
فيُطلب  ما،  �شخ�س  على  كورونا 
اأيام  �شبعة  ملدة  نف�شه  عزل  منه 
اإذا كان يعي�س مبفرده، اأو 14 يوما 
اآخرين  اأفراد  مع  يعي�س  كان  اإذا 
لـ  الرئي�شية  الأعرا�س  وت�شمل 
احلرارة  درجة   ،  19-Covid
ال�شديد  ال�شعال  اأو  العالية 

وامل�شتمر.
»غريبا«  عار�شا  ي�شف  رجل 
كورونا  بفريو�س  اإ�شابته  لبداية 
مل ي�شجل من قبل ووفقا ملنظمة 
واحدا  فاإن  العاملية،  ال�شحة 
ي�شاب  اأ�شخا�س  �شتة  كل  من 
مبر�س Covid-19 مع اأعرا�شه 
البع�س  يعاين  وبينما  اخلطرية 
خفيفة،  اأعرا�س  من  فقط 
من  يعاين  ل  الآخر  البع�س  فاإن 

الأعرا�س الرئي�شية للمر�س.
اأن  تظهر  متزايدة  اأدلة  وهناك 
اأكرث  اإىل  الفريو�س متتد  اأعرا�س 
وال�شعال.  احلرارة  درجة  من 
الأعرا�س  من  عدد  وهناك 
الإ�شافية التي ل ينبغي جتاهلها، 
على  عالمة  تكون  قد  كونها 

Covid-19، بينها:
- اإرهاق ع�شبي:

يتم  مل  اأنه  من  الرغم  على 

الأعرا�س  كاأحد  ر�شميا  اعتباره 
املثبتة للمر�س، فقد ذكرمر�شى 
من  يعانون  اأنهم   19-Covid
الإرهاق الذهني وميرون بتجربة 

�شباب الدماغ.
- التهاب العينني:

الإح�شا�س  لو�شف  اأف�شل طريقة 
مقارنتها  هو  العينني  بحرق 
باحلكة والتهيج الذي قد تواجهك 
الق�س  حمى  من  تعاين  كنت  اإذا 
ميكن  الأخرى  احل�شا�شية  اأو 
احلكة  من  النوع  هذا  يحدث  اأن 
والتهيج عندما تكون بني ال�شباب 
الدخاين والدخان والغبار والعفن 

وحتى احليوانات.

والفرق الوحيد بني هذه احلالت 
وغريها، هو حقيقة اأن الفريو�س 
هو من يثري هذه الأعرا�س ولي�س 

العوامل اخلارجية.

- ال�شداع:
جملة  يف  ن�رضت  درا�شة  اأبرزت 
اأعرا�س  كاأحد  ال�شداع  لن�شيت 
من   %8 اأبلغ  اأن  بعد  كورونا، 
ووهان،  يف   19-Covid مر�شى 

اأنهم عانوا من ال�شداع.
- الدوار:

الدوار  الأخرى  الأعرا�س  ومن 
الإبالغ  مت  والتي  الدوخة،  اأو 
لـ  ووفقا  احلالت  بع�س  عنها يف 

اأن  Cleveland Clinic ميكن 
اأو  ت�شري نوبات الدوخة املتكررة 
نوبات الدوار ال�شديد اأو املفاجئ 

اإىل خطر �شحي اأكرث خطورة.
- فقدان حا�شة ال�شم:

اأ�شيب عدد كبري من املر�شى يف 
واإيطاليا  وال�شني  اجلنوبية  كوريا 

بفقدان ال�شم.
 King>s يف  فريق  ونظر 
اأكرث  اإىل   College London
عن  اأبلغوا  �شخ�س  األف   400 من 
ووجدوا   ،19-Covid اأعرا�س 
احلالت  من   %18 من  اأكرث  اأن 
ال�شم  حا�شتي  فقدان  عن  اأبلغت 

اأو التذوق.

م�شت�شفى  يف  طبيب  �شارك 
تقنية  الربيطاين  »كوينز« 
ت�شاعد  اأن  ميكن  التي  التنف�س 
-Covid اأعرا�س  تخفيف  يف 

.19
على  نُ�رض  فيديو  مقطع  ويف 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
�شارفاراز  الدكتور  ي�رضح 
الرعاية  م�شوؤول  مون�شي، 
اإليوت،  �شو  زميلته  اأن  العاجلة، 
ت�شتخدم  التمري�س،  مديرة 
املر�شى  مع  بانتظام  التقنيات 
املركزة  العناية  وحدة  يف 
التي  الدرا�شات  واأظهرت 
اأجريت على امل�شابني بفريو�س 
كورونا، اأن لها تاأثريا كبريا على 
الأ�شعة  ت�شلط  حيث  الرئتني، 
ال�رضر  على  ال�شوء  ال�شينية 
الذي ميكن اأن ي�شببه الفريو�س 
حيوي  اأمر  اإنه  مون�شي  ويقول 
ن�شطة،  عدوى  من  يعانون  ملن 
على  ح�شولهم  من  التاأكد 
يف  الهواء  من  جيدة  كمية 
ي�شجع  اأنه  كما  رئاتهم.  قاعدة 
الأ�شخا�س غري امل�شابني على 

جتربتها اأي�شا.
وكل ما عليك فعله هو اأن تاأخذ 
5 اأنفا�س عميقة، وحتافظ على 
كل منها )اأو مت�شك بها( مدة 5 

ثوان.
احب�س  ال�شاد�س،  ال�شهيق  ويف 
قم  ثم  ثوان،   5 ملدة  اأنفا�شك 
باإطالق �شعال كبري - مع تغطية 
فمك. واأعد دورة التنف�س هذه 

مرتني.
بعد  بالدوار  �شعر  اأنه  ويك�شف 
الأوىل،  الدورة  من  النتهاء 

اإذا  واأخرب الآخرين بعدم القلق 
واجهوا ذلك اأي�شا.

الطبيب  اأو�شح  دورتني،  وبعد 
على  ت�شتلقي  اأن  يجب  اأنه 
وجهك على �رضيرك مع و�شادة 
الع�رض  وللدقائق  اأمامك. 
عمقا  اأكرث  اأنفا�شا  خذ  التالية، 

من املعتاد.
»اأرجوك  مون�شي:  واأ�شاف 
الأهم،  هو  وهذا  تذكر، 
لفرتات  ال�رضير  ال�شتلقاء على 
�شيغلق  ظهرك  على  طويلة 

ال�شغرية.  الهوائية  امل�شالك 
عليك اأن تفهم، اأن غالبية رئتك 
يف  ولي�س  ظهرك،  على  تقع 
ال�شدر، لذا، من خالل  مقدمة 
فاإنك  ظهرك،  على  ال�شتلقاء 
توؤثر على املزيد من املمرات 

الهوائية الأ�شغر«.
ويتابع: »هذا لي�س جيدا خالل 
يوؤدي  اأن  وميكن  العدوى  فرتة 
)الالتو�شع  الرئة  انخما�س  اإىل 
يوؤدي ذلك  اأن  الرئوي(. وميكن 
قد  ثانوي  رئوي  التهاب  اإىل 
 - اأكرث  تتدهور  حالتك  يجعل 
مع الأخذ يف العتبار املر�شى 
ب�شبب  حالتهم،  تتدهور  الذين 
التنف�شي«  اجلهاز  يف  م�شاكل 
الفيديو  مون�شي  الدكتور  ون�رض 
عدد  اأكرب  لتعليم  حماولة  يف 
وتلقى  النا�س،  من  ممكن 
 116000 بالفعل  املن�شور 
مليون   1.7 و�شوهد  م�شاركة، 

مرة حتى الآن.

»�شعرت وكاأن �شاحنة ا�شطدمت بي«

يحذربكورونام�سابمراهق
ال�سبابمنال�ستهانةباملر�س

اأفادت تقارير باأن مراهق يف ولية اآيوا الأمريكية م�شاب بفريو�س 
ال�شتهانة  من  اآخرين  العمر  يف  �شغارا  اأفرادا  يحذر  كورونا، 

باملر�س، الذي جعله ي�شعر وكاأن »�شاحنة ا�شطدمت به«.
 Kirkwood وقال دميرتي ميت�شل، وهو طالب مبتدئ يف كلية
Community عمره 18 عاما، اإنه بداأ يعاين من ال�شعال واحلمى 
 Good Morning« مع  حديثه  ويف  مار�س   13 يف  ال�شديدة 
طوال  الفرا�س  طريح  »كان  اأنه  دميرتي  ك�شف   ،»America
اليوم و�شعر بالتعب ال�شديد«، وقال: »مل تتوقف عيني عن ذرف 
اأ�شواأ �شداع �شهدته على الإطالق، وازداد  الدموع، وعانيت من 
�شعايل �شوءا. اإنه اأكرث حالة مر�شية عانيت منها، واأخربت اأمي 

اأنني �شعرت وكاأن �شاحنة ا�شطدمت بي«.
ابنها  اأن  يودر،  اإيرينا  ميت�شل،  والدة  الأطباء  اأخرب  البداية،  ويف 
مل ي�شتوف املعايري الالزمة لإجراء اختبار COVID-19، على 
و�شيجد ج�شده  ال�شتني،  �شن  »اإنه حتت  يودر:  وقالت  قولها  حد 

قويا و�شيحارب املر�س، لذا اأعادونا اإىل املنزل«.
واأ�شافت اختبارات الإنفلونزا واللتهاب الرئوي والتهاب احللق 
يف  كفنية  تعمل  التي  يودر،  ولكن  �شلبية،  جاءت  كلها  البكتريي، 
املنزل  يف  البقاء  قررت  ابنها،  نُقل  حيث  بامل�شت�شفى  خمترب 
من  فقط  اأيام   3 بعد  ولكن  املري�س  ابنها  رعاية  على  للعمل 
حيث  الطوارئ  غرفة  اإىل  ابنها  مع  يودر  عادت  الأوىل،  الزيارة 
�شاءت حالته، وات�شلت باإدارة ال�شحة يف ولية اآيوا، التي اأو�شت 
فيما بعد باختبار ميت�شل. وقالت اإن الفح�س كان اإيجابيا وقالت 
يودر: »كنت اأتفقده كل 10 اإىل 15 دقيقة لأنه كان يتنف�س ب�شعوبة 
�شديدة. مل اأفكر اأبدا يف اأن ابني �شيُ�شاب باملر�س. كان ب�شحة 
جيدة، ميار�س الريا�شة. لذلك ما �شنتعلمه هو اأنه ميكن لفريو�س 

كورونا اأن ي�شيب اأي �شخ�س مهما كان عمره، دون اإذن«.
اإح�شا�س  لديه  كان  »بالتاأكيد  اإنه  ميت�شل  قال  ذلك،  غ�شون  ويف 

.WHO-TV زائف بالأمان« قبل الإ�شابة بالفريو�س، وفقا لـ
واأ�شاف ميت�شل: »مل اأفكر قط اأنني �شاأ�شاب بالفريو�س«، قائال 
اإنه بداأ ي�شعر بالغثيان بعد رحلة مع الأ�شدقاء يف اأوائل مار�س، 
اأ�شعل  كنت  تفاقم.  الذي  ال�شعال،  من  يعاين  بداأ  البداية  »ويف 
الكثري من املخاط«والآن، يبدو اأن ميت�شل، الذي ما يزال يعاين 
اأ�شبوعا  جتاوزه  بعد  ال�شفاء  اإىل  طريقه  يف  خفيف،  �شعال  من 

واحدا دون معاناة من احلمى.
النظر  بغ�س  اأنه  »اأعتقد  ميت�شل:  قال   ،ABC مع  حديثه  ويف 
عن عمرك، بغ�س النظر عما اإذا كانت لديك ظروف �شحية اأم 
تت�رضف  ل  الجتماعي.  التباعد  اإر�شادات  اتباع  من  فتاأكد  ل، 
وكاأنك حم�شن ول ميكن اأن تتاأثر«وعادة ما يكون املر�س الناجت 
ال�شغار  لالأطفال  بالن�شبة  خا�شة  خفيفا،   19-COVID عن 
والبالغني، ولكن كبار ال�شن والأ�شخا�س الذين يعانون من حالت 
الإ�شابة مبر�س  اأكرث عر�شة خلطر  هم  م�شبقا،  موجودة  طبية 

�شديد، وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية.

واردةبكوروناالإ�سابةعودة
لحتمالني

»عطية«  ي�رضح  تعافوا،  لأ�شخا�س  كورونا  فريو�س  عودة  عن 
ال�شلوك  هذا  بال�شني،  واملناعة  الطبية  الفريو�شات  خمت�س 
حدث  �شعيفة،  بن�شب  وارد  الإ�شابة  »عودة  بقوله:  للفريو�س 
فقط مع نحو 10 حالت يف العامل، منها 3 يف ال�شني، نحن اأمام 

به  العدوى  تكنيك  جنهل  غام�س  ة فريو�س  ر و د و
حياته داخل ج�شم الإن�شان«.

بفريو�س  الإ�شابة  �شبب  وعن 
»هناك  يو�شح:  جمدداً،  كورونا 
احتمالن؛ الأول اأن اجل�شم ف�شل 
م�شادة خالل  اأج�شام  تكوين  يف 
كان  وبالتايل  بالفريو�س  الإ�شابة 

ت�شاب  اأن  احلالت  تلك  على  �شهاًل 
مر جمدداً لعدم وجود ح�شانة متنعها، وهو  اأ

ما زال قيد البحث لأنه غريب يف علم املناعة والهند�شة الوراثية 
والأمرا�س«.

الحتمال الآخر، بح�شب »عطية«، اأن الفريو�س اختباأ داخل اأحد 
نكت�شفها  قد  التي  الأع�شاء  اأو غريه من  كالرئة  اأع�شاء اجل�شم 
رغم  الإن�شان،  جل�شم  جمدداً  عدوى  عمل  يف  ويت�شبب  يوماً، 

ظهور �شلبية احلالة يف الفحو�شات.
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�صحفي  تقرير  ك�صف 
فريو�س  �أزمة  �أن   ، �إ�صباين، 
ت�صببت  �مل�صتجد،  كورونا 
يف تاأجيل خطة ريال مدريد 
�ل�صاب  ل�صم  �لإ�صباين، 
جنم  مبابي  كيليان  �لفرن�صي 
وكتبت  �صان جريمان  باري�س 
�لإ�صبانية،   "AS" �صحيفة 
�صباح  �ل�صادر  غالفها  على 
هدف  هو  مبابي  �أن  �ليوم، 
ولكن  �لكبري،  مدريد  ريال 

توؤجل  كورونا،  فريو�س  �أزمة 
على  "�ملريينغي"  �نق�صا�س 
ل�صيف  �لفرن�صي  �لالعب 

.2021
و�أ�صارت �ل�صحيفة �لإ�صبانية، 
�لفرن�صي  �ل�صاب  �أن  �إىل 
�لنادي  مع  عقده  يجدد  مل 
�لباري�صي �لذي ينتهي �صيف 
�مللفات  كل  لتبقى   ،2022
�آخر  �إ�صعار  حتى  موؤجلة 
�لإقت�صادية  �لأزمة  و�رضبت 

تف�صي  مع  تز�منت  �لتي 
يف  وت�صببت  كورونا  فريو�س 

تعليق �لن�صاط �لكروي، �أغلب 
�لأندية يف �أوروبا.

�أهلي  �إد�رة  جمل�س  ي�صتعد 
بن  �أني�س  برئا�صة   ، �لربج 
جملة  لتخاذ  حمادي، 
حجم  لتقليل  �لتد�بري؛  من 
�لتي  �ملالية،  �خل�صائر 
خالل  �لنادي،  لها  تعر�س 
فرتة �لتوقف وتوقف �لن�صاط 
�لريا�صي يف �جلز�ئر، �صمن 
تف�صي  مو�جهة  �إجر�ء�ت 

فريو�س كورونا �مل�صتجد.
�إد�رة  جمل�س  �أن   ، وعلم 
مناق�صاته  با�رض  �لأهلي 
ب�صاأن  �لفريق،  كو�در  مع 
�لالعبني،  �أجور  تخفي�س 
لالأزمة  خمرج  لإيجاد 
�ملالية �خلانقة �لتي مير بها 
�لنادي وتفكر �إد�رة �لأهلي، 
يف �عتماد هذ� �لقر�ر، طيلة 

فرتة تعليق �لن�صاط �لريا�صي 
�لإ�صارة  جتدر  �جلز�ئر  يف 
�إىل �أن عدة �أندية جز�ئرية، 
�إجر�ء�ت  �أيام،  قبل  �تخذت 
�إنفاقاتها، يف  خلف�س حجم 
وتوقف  �لإعانات،  �صح  ظل 
خز�ئن  دعم  عن  �حلكومة 
�لأزمة  ب�صبب  �لأندية؛ 

�ملالية �خلانقة.

رئي�س  بلحاج،  �أحمد  �أكد 
جمل�س �إد�رة نادي مولودية 
وهر�ن، عزمه �لذهاب �إىل 
�أبعد حد، من �أجل �لدفاع 

عن حقوق فريقه.
�أن  على  بلحاج  و�صدد 
هريات،  حمزة  �لالعبني 
حت�صال  خل�صاري،  وعادل 
�ملالية  م�صتحقاتهما  على 
�ملحدد،  �ملوعد  يف 
�ل�صكوى  على  رد�  وذلك 
�لالعبان  بها  تقدم  �لتي 

بلحاج  وقال  �لنادي  �صد 
�صحفية،  ت�رضيحات  يف 
به  قام  "ما  �لثالثاء:  �ليوم 
�لثنائي ل ميت لالحرت�فية 
حت�صال  �لالعبان  ب�صلة، 
�ملالية  م�صتحقاتهما  على 
ول  �ملحدد،  وقتها  يف 
باأي  �ملولودية  يدينان 
"على  �صنتيم"وتابع: 
يتعمدون  �لذين  �لالعبني 
�أخذ  �أجل  �لبلبلة من  �إثارة 
�أن يتقو�  �لأمو�ل دون حق 

�هلل، ويخجلو� مما يفعلون، 
حتايال،  يعترب  ذلك  لأن 
منح  �لذي  للفريق  و�إ�صاءة 

لهما فر�صة للربوز".
مع  "�صاأتو��صل  و�أ�صاف: 
�لإد�رة،  جمل�س  �أع�صاء 
�لوثائق  كافة  لهم  و�أقدم 
�لالعبني  �أن  تثبت  �لتي 
حت�صال على م�صتحقاتهما، 
�لذهاب  على  م�رض  و�أنا 
للدفاع  �لق�صية،  يف  بعيد� 

عن حق �ملولودية".

لكرة  �لدويل  �لحتاد  �أعلن 
�لقدم "�لفيفا" عن �لعديد من 
عقود  نظام  ب�صاأن  �لتعديالت 
بحلول  �صتنتهي  �لتي  �لالعبني 
�ل�صيف �ملقبل، وكذلك موعد 

�ل�صيفية  �لنتقالت  �صوق 
على  �ملرتتبة  �لتد�عيات  بعد 
�نت�صار وباء كورونا و�أثرها على 
�لقدم،  كرة  م�صتويات  جميع 
من  �صل�صلة  على   FIFA عمل 

�لتو�صيات و�ملبادئ �لتوجيهية 
ملعاجلة بع�س �لق�صايا �لهامة، 
بعقود  �ملتعلقة  تلك  بع�صها 
�لإنتقالت  ونظام  �لالعبني 
"�لفيفا"  و�أجرى  عام  ب�صكل 
من  �لجتماعات  من  �لعديد 
بعد  حلول  �إىل  �لتو�صل  �أجل 
�مل�صابقات  جد�ول  تغيري 
�حلايل  �ملو�صم  نهاية  وموعد 
كورونا  فريو�س  �نت�صار  ب�صبب 
�لتو�صيات  وح�صب  �مل�صتجد 
�لعقود  متديد  �صيتم  �جلديدة 
�جلاري،  �ملو�صم  نهاية  حتى 
حيث يجب �أن يتما�صى هذ� مع 

عند  للطرفني  �لأ�صلية  �لنية 
توقيع �لعقد ويجب �أن يحافظ 
�أي�صا على �لنز�هة و�ل�صتقر�ر 

لالعبني.
على  مماثل  مبد�أ  وينطبق 
�لعقود �لتي من �ملقرر �أن تبد�أ 
�جلديد،  �ملو�صم  يبد�أ  عندما 
�رضيان  بدء  �أن  يعني  مما 
حتى  يتاأخر  �لعقود  هذه 
و�صيكون  �لتايل  �ملو�صم  يبد�أ 
مرنا يف حتديد فرتة  "�لفيفا" 
تقع  بحيث  �لنتقالت  �صوق 
�لقدمي  �ملو�صم  نهاية  بني 

وبد�ية �ملو�صم �جلديد.

كوروناملف

ق.ر

على  كانو�  "�جلميع  وو��صل: 
��صتعد�د مل�صاعدة �لنادي لأق�صى 
�صديدة،  ب�صغوط  �صعرنا  حد.. 
نقوم  باأننا  ثقة  على  كنا  لكننا 
وجه"و�أ�صاف:  �أكمل  على  بو�جبنا 
�لأمر،  عن  �لإعالن  تاأجيل  "مت 
�إىل  حتتاج  �لتي  �لأرقام  ب�صبب 
حتديد  �ل�صهل  من  فلي�س  تعديل، 
 23-22 من  �ملخ�صوم  �لأجر 
بهدوء  مت  ذلك  �أن  و�أعتقد  لعبًا، 
لعب..  كل  وحمامي  �لنادي  بني 

��صتغرق �لأمر بع�س �لوقت للعثور 
وتنفيذها  �حللول،  �أف�صل  على 
�صو�ريز  �رضيع"و�أبدى  ب�صكل 
ت�صاوؤمه �إز�ء موعد عودة كرة �لقدم 
من  "�صيكون  قائال:  طبيعتها،  �إىل 
�ل�صعب �أن تعود �للعبة مرة �أخرى 
�أمان  ويف  �لطبيعية،  �صورتها  يف 
تام، خالل وقت قريب، لأن هناك 
تغريت،  �لتي  �لأمور  من  �لكثري 
و�صياأتي وقت ل تعرف فيه ما هو 

�ل�صحيح وما هو غري ذلك".
وتابع: "ما يقلقك هو عدم �لأمان 
عدم  من  �لنا�س،  به  ي�صعر  �لذي 

�صنكون  متى  معرفة  على  �لقدرة 
و�ل�صتمتاع  �خلروج  على  قادرين 
�ملرء  يقلق  ما  هذ�  بحياتنا.. 
يكون  "عندما  و�أردف:  �ليوم". 
�لذهاب  على  قادرين  �لأطفال 
وعندما  لال�صتمتاع،  �حلديقة  �إىل 
�لبع�س  روؤية بع�صهم  يتمكنون من 
و�أقاربهم، هنا ن�صتطيع �أن نقول �إن 

�لأمور عادت لطبيعتها".

العودة
بعد  للفريق،  عودته  موعد  وعن 
جانفي  �أجر�ها يف  �لتي  �جلر�حة 

�أ�صارك  "عندما  قال:  �ملا�صي، 
طبيعي،  ب�صكل  �لتدريبات  يف 
على  قادًر�  �صاأكون  �أنني  �أعتقد 
�لعودة للعب"و�أ�صاف جنم ليفربول 
من  د�ئم  لتقييم  "�أخ�صع  �ل�صابق: 
رئي�س  وجو�جنو،  �لأطباء  قبل 
و�ل�صخ�س  �لطبيعي،  �لعالج 
كان  �لذي  تاأهيلي  عن  �مل�صوؤول 
د�ئًما  و�صاأكون  يومي،  ب�صكل  معي 

ممتًنا له".
وو��صل: "لي�س هناك موعد حمدد، 
لكن  �لتقييم،  على  �لأمر  �صيعتمد 
قريبة  �صتكون  �لأمور  �أن  �أعتقد 

طاملا �لتزمت بالتعليمات".
تكثيف  �إمكانية  وبخ�صو�س 
قال:  �ملو�صم،  لإنهاء  �ملباريات 
�لتاريخ،  على  ذلك  "�صيعتمد 
كل  على  يتعني  �لذي  و�لوقت 
�ملتبقية  �ملباريات  �إنهاء  دولة 
قلت،  كما  "لكن  فيه"و��صتدرك: 
�أنت ل تعرف متى �صيعود �لن�صاط، 
لذلك ل تعرف ماذ� �صيحدث لكرة 
�لقدم". ووجه �صو�ريز حديثه �إىل 
جماهري بر�صلونة، قائال: "�لر�صالة 
بتنفيذ  �لهتمام  وهي  و��صحة، 
يف  و�لبقاء  �ل�صلطات  تعليمات 

�ملنزل.. �إذ� بقي �ملرء يف �ملنزل 
�أن  "عليكم  بنف�صه"وتابع:  �صيعتني 
تثقو� باملجموعة �ملتو�جدة حالًيا 
يف �لفريق، �إذ� �أنهينا �ملو�صم وهو 
ننهيه  ف�صوف  جميًعا،  نريده  ما 
�أجل  من  ننا�صل  متحدين،  مًعا، 
لقبي  حتقيق  وهو  و��صح،  هدف 

�لليجا ودوري �لأبطال".
من  �لكثري  "بعد  بقوله:  وختم 
نو�جهها  �لتي  �ل�صيئة  �لأوقات 
من  �صيكون  �لفريو�س..  هذ�  مع 
دو�عي �رضوري �ل�صتمتاع بح�صد 

�للقبني".

�شواريز

ق�صة�لرو�تب�أزعجتنا..
و�لكثريتغرييفكرة�لقدم

مبعد�تتتربعجلز�ئرية�لأوملبية�للجنة�
طبيةمل�صت�صفىبوفاريك

�لأوملبية  �للجنة  �ن�صمت 
قائمة  �إىل  �جلز�ئرية، 
�لريا�صية  �لحتاد�ت 
�ملحلية �مل�صاهمة يف دعم 
�ل�صحية  �ل�صلطات  جهود 
كورونا  مكافحة فريو�س  يف 

�مل�صتجد.
�لريا�صية  وكانت �لحتاد�ت 

�أطلقت  قد  �جلز�ئرية، 
جلمع  حملة  �أ�صبوع  قبل 
و�مل�صاهمات،  �لتربعات 
�ملعوزة،  بالعائالت  للتكفل 
�ل�صحة  وز�رة  وم�صاعدة 
على �حلد من خطورة هذ� 
يف  �للجنة  وك�صفت  �لوباء 
�لر�صمي  ح�صابها  عرب  بيان 

�لتو��صل  موقع  على 
"في�صبوك"،  �لجتماعي 
طبية،  مبعد�ت  تربعها 
و�لتطهري،  للتعقيم  وو�صائل 
بوفاريك،  مل�صت�صفى 
مل�صاعدته  �لبليدة  بولية 
وباء  لنت�صار  �لت�صدي  على 

.19-COVID

ر�شميا

"�لفيفا" يعلنخطة�إنقاذ�ملو�صمويح�صمموعد�صوق�لنتقالت

�أهلي�لربجيبد�أمفاو�صاتخف�ض�أجورلعبيه

مولودية وهران

وخل�صاريهرياتعلىم�صتحقاتب�صببجدل

�لتقارير  من  �لعديد  �أكدت 
لكرة  موري�صيو�س  �حتاد  �أن 
نتائج  جميع  �ألغى  �لقدم، 
خمتلف  يف  �حلايل  �ملو�صم 
وعلى  �ملحلية  �مل�صابقات 
ر�أ�صها �لدوري �ملمتاز وباقي 
�نت�صار  ب�صبب  �لدرجات 
فريو�س كورونا ون�رض موقع 

�إلغاء  بيان  �لعاملي   "bbc"
موري�صيو�س،  يف  �لدوري 
و�لذي جاء فيه: "قرر �حتاد 
�لقدم  لكرة  موري�صيو�س 
�حلايل  �ملو�صم  نتائج  �إلغاء 
كاملة، وبدء �ملو�صم �جلديد 
للعامل  �ل�صتقر�ر  بعد عودة 
لو�صعها  �لقدم  كرة  وعودة 

�لطبيعي"وتعترب موري�صيو�س 
هي �لدولة �لأكرث ت�رضر� من 
فريو�س كوفيد 19 يف �رضق 

�إفريقيا.
موري�صيو�س  دوري  ويعترب 
�أول �لدوريات �مللغاة ب�صكل 
يف  �ملو�صم  لهذ�  نهائي 
�لعامل ب�صبب فريو�س كورونا 

�مل�صتجد.
�لبلجيكي  �لحتاد  �أن  يذكر 
عدم  �أعلن  �لقدم  لكرة 
�حلايل،  �ملو�صم  ��صتكمال 
�لدوري  لقب  منح  وقرر 
لنادي كلوب بروج �ملت�صدر، 

وعدم �إلغاء �لنتائج.

�أولدولةيف�لعاملتلغيدوريكرة�لقدمب�صببكورونا

اأكد االأوروغواياين لوي�س �شواريز، مهاجم بر�شلونة، اأن جميع العبي الفريق كانوا على اأمت اال�شتعداد 
مل�شاعدة النادي مادًيا، يف ظل االأزمة االقت�شادية الناجتة عن تف�شي فريو�س كورونا وقال �شواريز، 

خالل مقابلة مع �شحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ُن�شرت اليوم االأربعاء: "�شعر جميع اأع�شاء 
الفريق بعدم ارتياح، الأن الق�شة ُذكرت ب�شكل خاطئ.. قيل اإن الالعبني ال يريدون خ�شم الكثري من 

كورونايوؤجلخطةريالمدريدخلطفمبابي
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نظرية املوؤامرة البيولوجية تت�صدر امل�صهد الأمريكي ال�صيني
يف خ�شم تف�شي فريو�س كورونا )كوفيد 19( يف املدن والقرى ال�شينية خالل ال�شهرين املا�شيني، دفعت ال�شني بنظرية جديدة حول اأ�شول الفريو�س، وقررت اأنه 
اأمريكي بامتياز، واأن اأفرادا من اجلي�س الأمريكي ممن زاروا مدينة ووهان ال�شينية يف اأكتوبر )ت�شرين الأول( املا�شي كانوا وراء ن�شر الوباء باملدينة، الذي تف�شى 

منها اإىل باقي اأرجاء ال�شني. يف وقت ي�شر ال�شينيون على اأن كورونا خرج من الوليات املتحدة. وبح�شب اأحد العلماء ال�شينيني حتدث لـ”اندبندنت عربية”، “فقد 
خرج الوباء من خمترب لالأبحاث البيولوجية باإحدى القواعد الع�شكرية الأمريكية �شرقي اأوروبا، واأن ال�شر حتمله امراأة هربت حتمل الفريو�س املميت”.

كفاية اأولري /اندبندت عربي

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأن  يذكر 
من  العديد  خالل  رف�س  ترمب 
املنتظمة  الإعالمية  الإحاطات 
الفريو�س  ت�سمية  الأبي�س  البيت  يف 
ت�سميته  على  واأ�رص  بـ”كورونا”، 
بالفريو�س ال�سيني. وعلل ذلك بخروج 
الفريو�س من ال�سني، واأ�رص على هذه 
و�سائل  بع�س  انتقاد  رغم  الت�سمية 
له  املعار�سة  الأمريكية  الإعالم 
تعر�س  من  خ�سية  للفريو�س،  ت�سميته 
�سينيني اإىل عمليات انتقام اأ�سبه بتلك 
اأحداث  بعد  العرب  لها  تعر�س  التي 
)اأيلول(  �سبتمرب  من  ع�رص  احلادي 

عقب هجوم الربجني يف نيويورك. 

النت�شار ال�شريع لنظرية 
املوؤامرة

 يرى متخ�س�سون اأمريكيون اأن النت�سار 
بثتها  التي  املوؤامرة  لنظرية  املتعمد 
الإنرتنت  على  تداولها  واأعيد  ال�سني، 
ِقبلها  من  م�سددة  ل�سيطرة  اخلا�سع 
ل اأ�سا�س لها، وجتعلهم يت�ساءلون عن 
الدوافع ال�سينية للرتويج لهذه النظرية 
و�سيلة  اأف�سل  مقولة  من  انطالقاً 
الت�ساوؤل  وتعزز  الهجوم.  هي  للدفاع 
كان  اإن  كورونا  فريو�س  هوية  ب�ساأن 
هو الآخر )�سناعة �سينية( مثل مئات 
التي  وال�سلع  املنتجات  من  املاليني 
اأغرقت بها ال�سني اأ�سواق العامل لأكرث 
من عقدين من الزمان. يقول البع�س 
ذلك  من  ال�سني  اأرادت  رمبا  الآخر، 

حرب  على  املتحدة  الوليات  معاقبة 
وكلفتها  عام  من  لأكرث  امتدت  ر�سوم 
على  واأجربتها  الدولرات،  مليارات 
والقبول  املفاو�سات  لطاولة  اجللو�س 
بـالإمالءات الأمريكية وتوقيع املرحلة 
بني  التجارية  املفاو�سات  من  الأوىل 
باإنفاق  ال�سني  تلزم  التي  البلدين، 
املنتجات  �رصاء  على  املاليني  مئات 

الأمريكية وعلى راأ�سها الزراعية.

نظريات املوؤامرات

نظريات  يف  اخلو�س  ب�سدد  ل�سنا   
احلقائق  هو  يهمنا  فما  املوؤامرات، 
كان  اإن  لتحديد  للقارئ  و�رصدها 
اأم  �سينية  �سناعة  كورونا  فريو�س 
حلرب  حقبة  بداية  اأنها  اأم  اأمريكية؟ 
تف�سي  بعد  بالفعل؟  بداأت  بيولوجية 
الفر�سة  اأتيحت  كورونا  فريو�س 
لدرا�سة فريو�س  ال�سني  للعلماء خارج 
اأن  ال�سار�س )كوفيد-2(، وخل�سوا اإىل 
هذا الفريو�س ل يظهر عالمات على 
ب�سكل  به  التالعب  اأو  ت�سنيعه  اأنه مت 
من  الرغم  على  املخترب،  يف  هادف 
غام�ساً،  يزال  ل  الدقيق  الأ�سل  اأن 
اإذا كان قد  ويجادل املتخ�س�سون ما 
ت�رصب من خمترب �سيني كان يدر�سه؟ 
ال�رصاء  وموجة  الأ�سود”  “الثنني 
 9 املوافق  الثنني  يوم  يف  ال�سينية 
يف  الأ�سهم  �سهدت  املا�سي،  مار�س 
اأ�سواأ يوم لها منذ  العامل  اأنحاء  جميع 
اندلع الأزمة املالية عام 2007 و2008، 
يف  الكبرية  النخفا�سات  دفعت  حيث 
بـ”الثنني  ت�سميته  اإىل  املال  اأ�سواق 

املالية  املوؤ�رصات  واأُغلقت  الأ�سود”. 
الرئي�سة بالوليات املتحدة منخف�سة 
اأنهى  حني  يف  املائة،  يف   7 من  اأكرث 
موؤ�رص لندن لأهم الأ�سهم يف ذلك اليوم 
كما  تقريباً.  املائة  يف   8 بانخفا�س 
جميع  يف  مماثلة  انخفا�سات  حدثت 
احتدم  وقت  يف  واآ�سيا  اأوروبا  اأنحاء 
وال�سعودية  رو�سيا  بني  اخلالف  فيه 
النفط.  اأ�سعار  انخفا�س  خلفية  على 
وو�سف املتخ�س�سون رد فعل الأ�سواق 
“مذبحة مطلقة”،  باأنه  اليوم  يف ذلك 
الأ�سهم  موؤ�رصات  تراجعت  حيث 
ب�سكل  املتحدة  بالوليات  الرئي�سة 
بحيث  التداول،  بداية  يف  للغاية  حاد 
ملدة  الأ�سهم  و�رصاء  بيع  اإيقاف  مت 
ي�سمى  تنفيذ ما  بداأ  15 دقيقة، حيث 
اإىل  يهدف  الذي  الدائرة”  بـ”قاطع 
كبح بيع الذعر. يف ذلك اليوم انخف�س 
يف   7.8 ال�سناعي  جونز  داو  موؤ�رص 
اأكرب  اأكرث من 2000 نقطة؛  اأو  املائة، 
انخفا�س  واأكرب  التاريخ  يف  انخفا�س 
الأزمة  منذ  املئوية  الن�سبة  حيث  من 
 500  S&P موؤ�رص  وانخف�س  املالية. 
7.6 يف املائة ، بينما انخف�س موؤ�رص 
واأدى  املائة.  يف   7.3 بنحو  نا�سداك 
حمو  اإىل  لندن  يف  اأي�ساً  النخفا�س 
قيمة  من  اإ�سرتليني  جنيه  مليار   125
الكربى.  الربيطانية  ال�رصكات 
اململكة  انخفا�سات  وانعك�ست 
على  املتحدة  والوليات  املتحدة 
حيث  اأوروبا،  يف  مماثلة  انخفا�سات 
الأ�سهم  اأ�سواق  موؤ�رصات  اأغلقت 
واإ�سبانيا  واأملانيا  فرن�سا  يف  الرئي�سة 
على انخفا�س 7 يف املائة. وانخف�س 

يف   5 الياباين   225 نيكاي  موؤ�رص 
 200  ASX موؤ�رص  وانخف�س  املائة 
اأكرب  وهو  املائة،  يف   7.3 الأ�سرتايل 
 .2008 عام  منذ  له  يومي  انخفا�س 
و�سفت  التي  النخفا�سات  ورغم 
ال�سوق  هبوط  يتجاوز  مل  بالتاريخية، 
مما  املائة  يف   1.5 �سوى  ال�سينية 
ال�سكوك، ملاذا  من  مزيداً  اأي�ساً  يثري 
تف�سى  لدولة  املال  اأ�سواق  تهبط  مل 
منها الوباء؟، يف وقت ك�سفت عمليات 
الهبوط هذه عن عمليات �رصاء كبرية 
حل�س�س يف كربى �رصكات التكنولوجيا 
تداعيات  ب�سبب  نزفت  التي  العاملية 
للت�ساوؤل عن هوية  كورونا. ول حاجة 
كانوا  احلال  بطبيعة  امل�سرتين، 

م�ستثمرين �سينيني بامتياز.

الأ�شهم ال�شينية اأف�شل من 
نظرياتها يف العامل

الأ�سهم  اأداء  كان  ذلك،  اإىل  اأ�سف   
يف  نظرياتها  من  اأف�سل  ال�سينية 

العامل حتى مع ان�سحاب امل�ستثمرين 
مت  حني  يف  ال�سوق،  من  الأجانب 
التي  ال�سينية  ال�سناديق  اإغراق 
اأ�سواق  يف  املحلي  ال�ستثمار  ت�سهل 
وال�سندات اخلارجية من قبل  الأ�سهم 
ال�رصاء  على  احلري�سني  امل�ستثمرين 
اأ�سواق  اأدمى  مما  رخي�س،  ب�سعر 
ودفعها  العامل  يف  الأخرى  الأ�سهم 
الن�ساط  عودة  الهبوط.  من  ملزيد 
ال�سيني �رصيعاً تثري الت�ساوؤلت فريو�س 
ال�سندات يف  ازدهار  اأ�سهم يف  كورونا 
اندفاع املوؤ�س�سات املالية  ال�سني مع 
فائدة  باأ�سعار  الديون  لبيع  وال�رصكات 
اأوائل فرباير جمعت  منخف�سة. ومنذ 
اأكرث من 150 �رصكة �سينية، مبا يف ذلك 
ال�رصكات امل�سنعة و�رصكات الطريان 
ومطورو العقارات، اأكرث من 237 مليار 
يوان )34 مليار دولر( ب�سكل جماعي 
بـ”�سندات  ي�سمى  ما  بيع  خالل  من 
جزء  ُخ�س�س  التي  كورونا”،  فريو�س 
الوباء  من  لـ”الوقاية  عائداتها  من 
داخل  املر�س”  على  وال�سيطرة 

فقط  اأ�سابيع  �ستة  مرور  بعد  ال�سني. 
ال�سني يف  املر�س، دخلت  تف�سي  من 
بح�سب  التعايف  من  الأوىل  املراحل 
لـ”هارفرد بزن�س ريفيو”، الذي  م�سح 
الأ�سخا�س  ا�ستئناف حركة  اإىل  ي�سري 
ا�ستهالك  اأن  يبدو  وباملثل  والب�سائع 
م�ستوياته  اأدنى  من  يتعافى  الفحم 
بن�سبة 43 يف املائة اإىل 75 يف املائة 
ي�سري  من م�ستويات 2019، مما  حالياً 
اإىل ا�ستئناف بع�س الإنتاج. ويبدو اأن 
الثقة عادت كما ن�ساهد يف املعامالت 
يف   1 اإىل  انخف�ست  التي  العقارية، 
لكنها   ،2019 م�ستويات  من  املائة 
يف   47 اإىل  احلني  ذلك  منذ  ارتدت 
املائة. كما انخف�ست مبيعات التجزئة 
عرب الإنرتنت بن�سبة 3 يف املائة فقط 
وفرباير  الثاين(  )كانون  يناير  يف 
يو�سف  انخفا�س  وهو  )�سباط(. 
اجتاه  بارتداد  التوقعات  مع  بال�سغري 
اأخرى. و�سيعود  التجزئة مرة  مبيعات 
منو مبيعات التجزئة عرب الإنرتنت اإىل 
و�سيعود  املائة،  15 يف  بن�سبة  الزيادة 
ل�رصكة  الإلكرتونية  التجارة  ن�ساط 
ال�سحيح.  امل�سار  اإىل  بابا”  “علي 
الإلكرتونية  التجارة  �رصكة  وقالت 
تزال  ل  اإنها   ،JD.com ال�سينية 
اإيرادات ال�رصكة بن�سبة 10  تتوقع منو 
من  الأول  الربع  اأكرث يف  اأو  املائة  يف 
عام العام احلايل. ويثري التعايف ال�رصيع 
وامل�سانع  وال�رصكات  للموؤ�س�سات 
لدى  ال�سكوك  من  مزيداً  ال�سينية 
وحمللي  العامل  حكومات  من  الكثري 
فيه  �سل  وقت  يف  العاملية،  الأ�سواق 

كورونا م�سانع واأ�سواق العامل.

ملف كورونا 

 علي �شالح/مركز امل�شتقبل 
للدرا�شات و الأبحاث املتقدمة

حالة   2020 مار�س  �سهر  �سهد 
ا�ستثنائية وتغريات دراماتيكية متتالية 
ومت�سارعة مل ي�سهد القت�ساد العاملي 
مثياًل لها على مدار عقود، حتى اإبان 
الأزمة املالية العاملية يف عام 2008. 
التي  ال�سديدة  الت�ساوؤمية  فاحلالة 
واملباغت  ال�رصيع  النت�سار  �سببها 
الأخرية  الأ�سابيع  كورونا يف  لفريو�س 
حتولت  اإىل  اأدت  ال�سهر،  ذلك  من 
قبل  من  طارئة  وا�ستجابات  نادرة، 
قيا�سي  اأداء  ثم  ومن  احلكومات، 
راأ�سها  للموؤ�رصات القت�سادية، وعلى 
الأ�سول  جميع  وقيم  النفط،  اأ�سعار 
املتميزة  املالية،  الأ�سول  وبخا�سة 
مع  التفاعل  و�رصعة  باملرونة  دائًما 
كورونا  فريو�س  اأن  وبرغم  الأحداث. 
يف  اكت�سف  )كوفيد-19(  امل�ستجد 
ال�سينية،  ووهان  يف   ،2019 دي�سمرب 
على  نف�سه  الوقع  له  يكن  مل  فهو 
�سهري  يف  العاملي  القت�ساد  اأداء 
ففي خالل  املا�سيني،  وفرباير  يناير 
هذين ال�سهرين ظل حمدوًدا يف عدد 
تواجده  نطاقات  اأن  كما  الدول،  من 
لكن  �سغرية.  كانت  الدول  تلك  يف 
الفريو�س  �سهد  مار�س  �سهر  خالل 
بالنفجار،  ت�سميتها  ميكن  حالة 

وبخا�سة خالل الأ�سابيع الأخرية من 
�سهر  بنهاية  ال�سهر، حيث و�سل  ذلك 
منظمة  وفق  دول،   203 اإىل  مار�س 
ال�سحة العاملية. وبينما كانت معدلت 
الإ�سابات اليومية اجلديدة بالفريو�س 
حول العامل تدور حول الألف اإ�سابة، 
اإىل  العدد  هذا  ارتفع  ال�سهر  فبنهاية 
ارتفع  كما  اإ�سابة،  األف   70 من  اأكرث 
نحو  من  ا  اأي�سً اليومية  الوفيات  عدد 
حالة   4،300 نحو  اإىل  وفاة،  حالة   73

بنهاية ال�سهر.

تراجع اأ�شعار النفط والذهب:

املقلق  ال�رصيع  النت�سار  �ساحب 
للفريو�س قيام احلكومات حول العامل 
بتدابري لحتواء الوباء، لكنها ذات اآثار 
قا�سية على القت�ساد، فقيدت الدول 
ت  الأن�سطة القت�سادية املحلية، وحَدّ
من حركة ال�سكان، ناهيك عن اإيقاف 
امل�ستوى  على  الدويل  ال�سفر  حركة 
العاملي، يف �سابقة قد ل يكون �سهد 
فيما  الإطالق  مثياًل على  لها  التاريخ 

م�سى.
ونتيجة لذلك دخل القت�ساد العاملي 
يف  جمود  و�سط  الركود  من  حالة  يف 
ذلك،  على  وتعليًقا  الأن�سطة.  كافة 
قال �سندوق النقد الدويل: »اإن الأزمة 
هي  كورونا  ي�سببها  التي  القت�سادية 
اأعمق من الأزمة املالية العاملية لعام 

2008«. كما توقع البنك الدويل دخول 
القت�ساد العاملي فيما و�سفه بـ«ركود 

عاملي �سخم« يف عام 2020.
ال�سلبية،  املعطيات  هذه  وقع  وعلى 
�سهدت اأ�سعار النفط العاملية تراجًعا 
يف  مار�س،  خالل  باملائة   55 بنحو 
اأ�سواأ هبوط �سهري لها على الإطالق، 
فتيل  كورونا  فريو�س  اأ�سعل  بعدما 
اخلالفات بني منتجي النفط، واأربك 
العديدين منهم، وت�سبب يف  ح�سابات 
الأ�سعار  ودفع  اأوبك+،  انهيار حتالف 
على طريق اأكرب رحلة تراجع تاريخية 
بالن�سبة لها. حتى اإن معظم التوقعات 
اإىل  �سترتاجع  الأ�سعار  اأن  اإىل  ت�سري 
دولرات   10 بني  ترتاوح  م�ستويات 
و30 دولًرا للربميل على اأق�سى تقدير 

خالل الفرتة املقبلة.
مع  ب�سدة  املال  اأ�سواق  تفاعلت  وقد 
ما جرى ويجري يف القت�ساد العاملي 
تلك  اأجواء  غلف  الذي  كورونا،  بفعل 
�سديدة،  ت�ساوؤمية  بحالة  الأ�سواق 
معظم  موؤ�رصات  تراجع  يف  وت�سبب 
املال  اأ�سواق  جميع-  يكن  مل  -اإن 
فعلى  كبرية.  وبن�سب  العامل  حول 
�سبيل املثال، تراجع موؤ�رص داو جونز 
لالأ�سهم الأمريكية بنحو 3،500 نقطة، 
بخ�سارة تقدر بنحو 13.7 باملائة من 
اأكرب  لتكون  الإجمالية،  ال�سوق  قيمة 

خ�سارة �سهرية منذ عام 2008. 

الياباين  »نيكي«  موؤ�رص  �سجل  كما 
حيث  من  �سهري  هبوط  اأكرب  بدوره 
 ،2019 مايو  منذ  املئوية  الن�سبة 
ما  اأو  باملائة   10.5 بلغ  بانخفا�س 

يعادل 2،225 نقطة.
ورغم اأن الذهب عادًة ما ميثل مالًذا 
اأن  اإل  الأزمات،  هذه  مثل  يف  اآمًنا 
خالل  املوازين  قلب  كورونا  فريو�س 
التي  الت�ساوؤم  فحالة  مار�س،  �سهر 
العامل،  حول  الب�رص  على  �سيطرت 
جعلتهم اأكرث مياًل لالحتفاظ بال�سيولة 
من  الأموال  خروج  فربغم  النقدية، 
تاأخذ  مل  اأنها  اإل  الأ�سهم،  اأ�سواق 
اإن  بل  الذهب،  اأ�سواق  اإىل  طريقها 
الذهب بدوره تعر�س لنك�سات عديدة 
طوال ال�سهر. وبرغم اأنه متكن خالل 
بع�س  التقاط  من  الأخرية  الأيام 
الأنفا�س، اإل اأن مكا�سبه مل تتعّد نحو 
1.9 باملائة مبا يوازي 30 دولًرا على 
مدار ال�سهر باأكمله، وهي ن�سبة ورقم 
الو�سع  معطيات  ظل  يف  حمدودان 
اأن  املنتظر  من  كان  حيث  الراهن، 
اأكرب  من  هي  الذهب  اأ�سواق  تكون 

امل�ستفيدين من الأزمة الراهنة.

ت�شاعد معدلت البطالة:

على �سعيد اأ�سواق العمل، فقد دفعت 
الأزمة منظمة العمل الدولية اإىل توقع 
فقدان ما ي�سل اإىل 25 مليون �سخ�س 

ويرتكز  العامل،  حول  لوظائفهم 
الدخل  مرتفعة  البلدان  يف  معظمهم 

وبن�سبة 59% تقريبًا. 
يف  التوظيف  بيانات  كانت  وقد 
الوليات املتحدة يف �سهر مار�س خري 
دليل على �سحة هذه التوقعات؛ فالأول 
مرة يف تاريخ الوليات املتحدة يتقدم 
للح�سول  �سخ�س  ماليني   3.3 نحو 
على اإعانات البطالة يف اأ�سبوع واحد، 
وكان ذلك يف الأ�سبوع املنتهي يف 21 
من  كبرية  اأجزاء  اإغالق  مع  مار�س، 
وقد  كورونا.  فريو�س  جراء  البالد 
دفعت احلالة ال�ستثنائية التي فر�سها 
الدول  من  العديد  كورونا  فريو�س 
القت�سادي، حيث  منهجها  تغيري  اإىل 
باتت فكرة تاأميم ال�رصكات مطروحة 
تعهدت  حيث  جمدًدا،  ال�ساحة  على 
احلكومة الفرن�سية يف ال�سهر املا�سي 
كخطوة  بالتاأميم  القيام  باإمكانية 
لدعم ال�رصكات الكربى، ولوقف نزيف 

الوظائف، اإذا لزم الأمر.
وبالن�سبة للبنوك املركزية حول العامل 
عرب  لالأزمة  ا�ستجابتها  جاءت  فقد 
كخف�س  عديدة،  حتفيزية  خطوات 
يف  ال�سيولة  و�سخ  الفائدة،  معدلت 
التاأثريات  تقليل  بهدف  الأ�سواق، 

ال�سلبية للفريو�س. 
 65 نحو  مار�س  �سهر  �سهد  وقد 
من  الفائدة  ل�سعر  خف�س  عملية 

العامل،  حول  املركزية  البنوك  جانب 
يف  القت�ساد  لتحفيز  منها  كمحاولة 
اإغالق  عن  الناجت  الركود  مواجهة 
الرئي�سية،  القت�سادية  الأن�سطة 
�رصوط  لت�سهيل  ا  اأي�سً وكو�سيلة 
ال�رصكات  ل�سالح  والقرو�س  التمويل 
حتتاج  التي  القت�سادية  واملوؤ�س�سات 
اإليها يف مواجهة الأزمة القت�سادية.
ا  اأي�سً املركزية  البنوك  جلاأت  كما 
الأ�سول،  م�سرتيات  برامج  لتعزيز 
البنك املركزي  كما حدث من جانب 
اليابان. وجلاأ جمل�س  وبنك  الأوروبي 
الحتياطي الفيدرايل )البنك املركزي 
ا. كما اأنه  الأمريكي( للنهج نف�سه اأي�سً
دخل �سوق �سندات ال�رصكات لأول مرة 
يف التاريخ. وبغ�ّس النظر عن فاعلية 
مرهون  ذلك  اإن  اإذ  الأدوات،  هذه 
بالوقت وباملدى والعمق الذي �ست�سل 
الوقت  -يف  لكنها  كورونا؛  اأزمة  اإليه 
تغيريات  هناك  اأن  اإىل  ت�سري  ذاته- 
التي  والآليات  الأ�ساليب  يف  عديدة 
الأزمات،  اأوقات  يف  اإليها  اللجوء  يتم 
ا اإىل اأن اأزمة كورونا  وي�سري ذلك اأي�سً
اأخذت القت�ساد العاملي اإىل مدى مل 
ي�سله منذ فرتة، واأثرت على معنويات 
يف  املتعاملني  من  بداية  اجلميع، 
بامل�ستثمرين  مروًرا  املال،  اأ�سواق 
احلقيقية،  القت�سادية  الأن�سطة  يف 

و�سوًل اإىل احلكومات.

خيارات حرجة:

ماأزق حتفيز القت�صاد العاملي بني كورونا و�صحة الب�صر

اجلزء02
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ملف كورونا 
ات�شاع الفجوات:

اجتاهات تاأثري وباء كورونا على الهجرة العاملية
ا  لن تقت�شر التداعيات االقت�شادية واالجتماعية النت�شار جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد على مواطني الدول املتقدمة، ولكنها �شتنال اأي�شً
وب�شورة اأكرث تاأثرًيا املهاجرين يف تلك الدول، والتي �شتكون لها تداعيات جمة على الدول النامية التي تعتمد م�شادر دخلها ب�شورة كبرية 
على حتويالت العاملني يف اخلارج، وهو االأمر الذي �شيزيد من الفجوة بني الدول املتقدمة والنامية. ومع ت�شدد اإجراءات الهجرة ال�شرعية، 

وتدهور االأو�شاع يف كثري من دول االأزمات، �شتتزايد حركة النزوح الداخلي، والهجرة غري ال�شرعية. ويتوقع اأن يكون لفريو�س كورونا 
اآثار دائمة على الهجرة حتى بعد فرتة طويلة من عودة احلياة لطبيعتها.

 اإيرول ييبوك /عر�س: 
با�شم را�شد - باحث يف العلوم 

ال�شيا�شية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

واالأبحاث املتقدمة

مركز  ن�رش  ال�شدد،  هذا  يف 
والدولية  اال�شرتاتيجية  الدرا�شات 
نائب  »اإيرول ييبوك«،  للكاتب  مقاالاً 
م�رشوع  باحثي  وكبري  املركز  مدير 
بعنوان:  باملركز،  والتنمية  الرخاء 
فريو�ش  بها  �شيغري  طرق  »خم�شة 
يوؤكد  العاملية«،  الهجرة  كوفيد-19 
من خالله اأنه من املحتمل اأن تكون 
بفريو�ش  املرتبطة  لال�شطرابات 
على  املدى  طويلة  تاأثريات  كورونا 
خالل  من  العاملية  الهجرة  مالمح 

خم�شة طرق اأ�شا�شية.

توقف اليد العاملة املهاجرة 

يوؤكد الكاتب اأن اليد العاملة املهاجرة 
تعد حمرك االقت�شاد املعومل. ويف 
للمهن  اإعفاءات  منح  يتم  قد  حني 
واالأطباء  العلماء  مثل  الرئي�شية، 
احلكوميني،  والقادة  وال�شحفيني 
فاإن اأولئك الذين ي�شافرون من اأجل 
على  قادرين  يكونون  ال  قد  العمل 
القيام بذلك يف امل�شتقبل املنظور، 
على  ملحوظة  اآثار  لذلك  و�شتكون 
على  ورمبا  واالقت�شاد،  االأ�رشة 
يتمكن  ال  وقد  الغذائي،  االأمن 
العمال املهاجرون يف اخلارج حالياًّا 

من العودة اإىل ديارهم.
ومن املت�شور اأنه، ا�شتجابةاً للحجر 
اأو  وامل�شتقبلي  احلايل  ال�شحي 
�شتقوم  املنزل«،  يف  »البقاء  اأوامر 

بت�رشيع  ا  اأي�شاً ال�رشكات 
االأمتتة،  قدرات  تطوير 
بع�ش  اإنهاء  وبالتايل 
غالباًا  التي  الوظائف 
ي�شغلها املهاجرون  ما 

ب�رشعة اأكرب.
اإىل  باالإ�شافة 
معظم  ففي  ذلك، 
�شترتكز  ال�شناعات، 
ت�رشيح  عمليات 
املوظفني  بع�ش 

على  كورونا  فريو�ش  انت�شار  نتيجة 
العمال املهاجرين، الأن كثرياًا منهم 
املوؤقتة.  التاأ�شريات  حاملي  من 
يف  يوجد  املثال،  �شبيل  فعلى 

�شخ�ش  األف   190 حوايل  نيوزيلندا 
وهوؤالء  موؤقتة؛  بتاأ�شريات  يقيمون 
عند  �شعبة  خيارات  �شيواجهون 
على  العثور  فاإما  عنهم؛  اال�شتغناء 
وظيفة اأخرى، اأو احل�شول على نوع 
حماولة  اأو  التاأ�شريات،  من  خمتلف 
التي  االأ�شلية  بلدانهم  اإىل  العودة 

تواجه �شعوبات اقت�شادية اأكرب.
متاحة  الوظائف  ت�شبح  وعندما 
كورونا  فريو�ش  اأزمة  انتهاء  بعد 
يتوقع الكاتب اأن حكومات نيوزيلندا 
من  والعديد  املتحدة  والواليات 
�شك  بال  �شت�شجع  االأخرى  الدول 
املواطنني،  توظيف  على  ال�رشكات 
دائمة  اآثار  له  �شتكون  ما  وهو 
واأ�رشهم  املهاجرين  العمال  على 

وجمتمعاتهم.
زيادة التفاوت العاملي

العاملي  التفاوت  اأن  الكاتب  يوؤكد 
يف  م�شتوياته  اأعلى  بالفعل  بلغ  قد 
 ،2020 جانفي  من  ا  اعتباراً التاريخ 
ثروة  ا  �شخ�شاً  2،153 امتلك  حيث 
اأكرث من اأفقر 4٫6 مليارات �شخ�ش 
يف  رجالاً   22 واأغنى  العامل،  يف 
جميع  من  اأكرث  ثروة  لديهم  العامل 
الن�شاء يف اإفريقيا. ومن املرجح اأن 
املدى  العاملي على  التفاوت  يزداد 
ذلك  ويرجع  والطويل،  املتو�شط 
على  الدائم  الوباء  تاأثري  اإىل  جزئياًّا 

الهجرة.
تعتمد دول مثل الفلبني وبنجالدي�ش 
على  كبري  ب�شكل  وهندورا�ش  وغانا 
يف  اخلارج.  يف  مواطنيها  حتويالت 
عام 2018، تلقى العامل النامي ككل 
حوايل 529 مليار دوالر اأمريكي من 

يعادل  مبا  اخلارجية،  التحويالت 
75% من اإجمايل تدفقات اال�شتثمار 
العام  يف  الواردة  املبا�رش  االأجنبي 
تعطلت  اإذا  للكاتب،  ا  ووفقاً نف�شه. 

ب�شكل  املهاجرة يف اخلارج  العمالة 
االقت�شادية  ال�شدمات  ب�شبب  كبري 
ف�شوف  الفريو�ش،  عن  الناجتة 
يف  االأ�رش  هذه  دخل  م�شادر  تتاأثر 
مما  النامي،  العامل  اأنحاء  جميع 
جميع  يف  م�شاعفة  تاأثريات  يخلق 
وبالتايل  العاملية،  االقت�شادات 
يو�شع الفجوة بني الدول االأكرث ثراءاً 

ا. واالأكرث فقراً
العديد  اأن  اإىل  »ييبوك«  يُ�شري  كما 
-وخا�شة  املهاجرين  العمال  من 
لي�ش  املتدنية-  املهارات  ذوي  من 
املنزل،  من  العمل  خيار  لديهم 
العمل  اإىل  الذهاب  عليهم  فيجب 
خلطر  يعر�شهم  مما  ج�شدياًّا، 
عن  ف�شالاً  ون�رشه،  كورونا  فريو�ش 
الأن  االأخطار  من  ملزيد  تعر�شهم 
العديد منهم ال يح�شلون على رعاية 
اإليها  الو�شول  �شحية منا�شبة ميكن 
امل�شت�شفيات  ترف�ش   ، فمثالاً مالياًّا. 

املهاجرين  عالج  االإيرانية 
عودة  اإىل  اأدى  مما  االأفغان، 
بالدهم  اإىل  منهم  العديد 
ال�شحية  التحتية  البنية  ذات 
من  عقود  بعد  دمرت  التي 

ال�رشاع.

اإغالق الباب اأمام 
ا املهاجرين نهائًيّ

املعادون  ال�شيا�شيون  �شهد 
ا انتخابياًّا حول العامل  للهجرة جناحاً
اأجرب  وقد  االأخرية.  ال�شنوات  يف 
على  العامل  دول  كورونا  فريو�ش 
واالختبارات  ال�شفر  قيود  ت�شديد 
ويف  للمهاجرين.  املطلوبة  الطبية 
حني اأن معظم تلك التدابري م�شممة 
لي�ش  فاإنه  موؤقتة،  لتكون 
رئي�ش  تخيل  ال�شعب  من 
احلكومة املجرية »فيكتور 
غريه  اأو  مثالاً  اأوربان« 
لالأجانب  املعادين  من 
يف  ي�شتمر  واملهاجرين، 
االإجراءات  تلك  تطبيق 
مغلقة  املجر  حدود  الإبقاء 
اأمام  دائم  ب�شكل  فعلياًّا 
اخلوف  بداعي  املهاجرين، 
من  ثالثة  اأو  ثانية  موجة  من 

انت�شار الفريو�ش اأو غريه.
الرغم  على  اأنه  اإىل  الكاتب  وي�شري 
ا من �شبل الهجرة �شيُعاد  من اأن عدداً
كورونا،  تهديد  اختفاء  بعد  فتحها 

-مثل  ال�شيا�شيني  القادة  بع�ش  فاإن 
»اأوربان«- �شوف يرون قيود الهجرة 
اأجندات  لتعزيز  فر�شةاً  احلالية 
على  مبنية  ا  اأمداً واأطول  اأو�شع 
ومع  واملهاجرين.  االأجانب  كراهية 
ا يف االأيام  ازدياد عدد الوفيات حتماً
هوؤالء  �شيح�شل  املقبلة،  واالأ�شابيع 
لقيود  متزايد  عام  دعم  القادة على 
املدى.  ق�شرية  امل�شددة  الهجرة 
ويوؤكد الكاتب -يف هذا االإطار- اأن 
»ما ال يدركه اجلمهور هو اأنه قد ال 
الباب  فتح  اإعادة  ال�شهل  من  يكون 

اأمام تدفق الهجرة بعد غلقه«.
معاناة النازحني ق�شًرا 

وطالبي  الالجئني  اأن  الكاتب  يوؤكد 
اللجوء وامل�رشدين داخلياًّا �شيعانون 
من خيارات حركة اأقل. ففي اإيطاليا 
الذين  اللجوء  طالبو  �شيواجه  مثالاً 
ال�شحي  احلجر  حديثاًا  و�شلوا 

ا  وعدداً اأ�شبوعني  ملدة  االإلزامي 
عدم  اأو  االندماج  خدمات  من  اأقل 
ب�شبب  ا  يوماً  14 بعد  حتى  وجودها 
القيود االإلزامية على م�شتوى الدولة 
للعمل.  يذهبون  الذين  العمال  على 
واإذا مت النظر اإىل املهاجرين الذين 
ياأتون اإىل اإيطاليا عرب ليبيا على اأنهم 
فاإن  كورونا،  فريو�ش  معهم  يجلبون 
ال�شويد  اإىل  �شقلية  العام من  الراأي 
لن  بطرق  �شك  بال  يت�شدد  �شوف 

تختفي قريباًا.
اإعادة  �شتتم  اأنه  اإىل  »ييبوك«  ي�شري 
باأ�رشع  احلركة  م�شارات  بع�ش  فتح 
الإغالقها  يكون  قد  لكن  ميكن،  ما 
طويلة  تداعيات  االإطالق  على 
كولومبيا  خف�شت  فقد  االأمد. 
اإىل  اال�شتجابة يف فنزويال  خدمات 
الن�شف على الرغم من االحتياجات 
وكاالت  اأوقفت  كما  املتزايدة. 
لالأمم  التابعة  والالجئني  الهجرة 
الالجئني  توطني  اإعادة  املتحدة 

على ال�شعيد العاملي ب�شبب خماوف 
كورونا.

القيود وغريها  فاإن هذه  ذلك،  ومع 
املدى  على  ال�رشورية  القيود  من 
ق�رشاًا  النازحني  اأن  تعني  الق�شري 
الذين  ال�شعفاء  واملهاجرين 
مكتظة  خميمات  يف  غالباًا  يعي�شون 
ح�رشية  مناطق  ويف 
�شعف  مع  مزدحمة 
الرعاية  اإىل  الو�شول 
اجليدة  ال�شحية 
خطر  يف  �شيكونون 
و�شيرتكز  متزايد. 
الكثري من هذا اخلطر 
يف العامل النامي، حيث 
يقيم 84% من الالجئني 
النازحني  من  و%99 
و�شلها  التي  املناطق  يف  داخلياًا 
ينت�رش  الفريو�ش حديثاًا. لذا عندما 
جنوب  اإفريقيا  عرب  الفريو�ش 
البلدان  وبقية  الكربى  ال�شحراء 
النامية يف العامل، فمن �شبه املوؤكد 
�شيكونون  الق�رشيني  املهاجرين  اأن 
يف خطر اأكرب، وذلك نتيجة نق�ش يف 
من  اأكرث  والوعي  االختبار  معدالت 

غياب الفريو�ش.
غالبية  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
م�رشدون  الق�رشيني  املهاجرين 
م�شارات  حظر  فاإن  لذا  داخلياًّا، 
االأ�شخا�ش  هوؤالء  اأن  تعني  احلركة 
�شيعلقون يف اأو بالقرب من االأماكن 
ترك  على  اأجربتهم  التي  اخلطرة 
وهذا  االأول.  املقام  يف  منازلهم 
للفاعلني من  ا  يخلق فر�شاً اأن  ميكن 
هوؤالء  ال�شتغالل مظامل  الدول  غري 

�شد احلكومات.

تزايد الهجرة غري ال�شرعية

يوؤكد »ييبوك« اأن هناك اأدلة متزايدة 
على  املفرو�شة  القيود  اأن  على 
والعادية  واملنظمة  االآمنة  الهجرة 
تدفع االأ�شخا�ش ال�شعفاء -ما ي�شل 
اإىل 100 مليون �شخ�ش على م�شتوى 
غري  غام�شة  م�شارات  اإىل  العامل- 
عرب  االأذى  من  للهروب  منتظمة 

الهجرة غري ال�رشعية.
ومع ظهور وانت�شار فريو�ش كورونا، 
اأ�شحى عدد و�شائل الهجرة املنتظمة 
اأقل مما كان عليه قبل �شهرين. ومن 
وعدم  االقت�شادية  االآثار  فاإن  ثم 
اال�شتجابة  و�شيا�شات  امل�شاواة 
�شتزيد  بالنزوح  املتعلقة  واالآثار 
املهاجرين.  لدى  الياأ�ش  جميعها 
ويف مثل هذا ال�شيناريو، فاإن اأولئك 
م�شطرون  باأنهم  ي�شعرون  الذين 
للحركة �شوف ي�شتخدمون املهربني 
واملتاجرين وغريهم من اجلماعات 
متزايد.  ب�شكل  امل�رشوعة  غري 
وبني  داخل  الهجرة  و�شتزداد 
ال�شحية  النظم  ذات  النامية  الدول 
�شي�شافر املهاجرون  ال�شعيفة. كما 
مع  قريبة  اأماكن  النظاميني يف  غري 
اأ�شخا�ش اآخرين، و�شيعربون احلدود 
فحو�شات  اأو  توثيق  دون  الدولية 
�شيعر�شهم  ما  وهو  �شحية، 
�شخ�ش  واأي  امل�شافرين  وزمالءهم 

يف طريقهم خلطر �شديد.
اخلم�شة  التاأثريات  واقع  ومن 
اأنه  اإىل  »ييبوك«  يدعو  املذكورة، 
التنقل  على  قيود  ت�شميم  عند 
الب�رشي على املدى الق�شري، ينبغي 
املدى  على  التداعيات  يف  النظر 
الطويل، على غرار اجلهود املبذولة 
غري  االأ�شخا�ش  اأن  من  للتاأكد 
القادرين على العمل االآن ال يفقدون 

وظائفهم ب�شكل دائم. 

تعتمد دول مثل الفلبني وبنجالدي�س 
وغانا وهندورا�س ب�شكل كبري على 

حتويالت مواطنيها يف اخلارج. يف عام 
حوايل  ككل  النامي  العامل  تلقى   ،2018
529 مليار دوالر اأمريكي من التحويالت 

اخلارجية

ومع ظهور وانت�شار فريو�س كورونا، 
اأ�شحى عدد و�شائل الهجرة املنتظمة 

اأقل مما كان عليه قبل �شهرين. ومن ثم 
فاإن االآثار االقت�شادية وعدم امل�شاواة 
و�شيا�شات اال�شتجابة واالآثار املتعلقة 

بالنزوح �شتزيد جميعها الياأ�س لدى 
املهاجرين.
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قلم جاف16

اإىل القايدي ..
الوليد فرج

جاء تعيني ال�صيد القايدي ، يف من�صبه اجلديد 
قد  كان   ، ع�صتها  فكرة  و  ذكرى  فيا  ليحيي   ،
الفكري  االبتذال  وطاأة  حتت  عودها  وهن 
الفجة  العقول  خفة  و  نعي�صه  الذي  ال�صائد 
يقاتل  كان  فما   ، هويتنا  وجه  �صوهت  التي   ،
الأجله ال�صيد القايدي البارحة ، وهو يف بدايته 
تنتابه ال�صكوك ، هل هو على �صواب اأم على 
خطاأ ! كنت يومها ادفع اأجمل خربة وهي خربة 
ا�صت�صعار عمق الغمو�ض ! لي�ض غمو�ض �صكوك 
القايدي املربرة اآنذاك ، بل غمو�ض هدوء و 
�صكينة خالة يل ، مل تذرف دمعة ، عندما زف 
لها خرب مقتل فلذة كبدها ، غمو�ض �صموخها 
كالطود وهي ت�صتقبل طليعة املوكب الذي اأتى 
بجثمانه الطاهر ، ب�صهلة زغاريد ا�صمت بها 
اأذن االأفق . واأجزم ماهي اإال عينة من عينات 
اأهرامات اجلزائريات ، فهل فكر فيهن ال�صيد 

القايدي وهو يعلن �صكوكه القدمية ؟
قتالك  بداية  ارتيابك يف  و  �صكوك  تف�صري  اإن 
قد  التي  ال�صيا�صية  الر�صالة  فيه  اأق�صيت   ،
اأطراف  قناة  همز  خاللها  من  تريد  تت�صمنه 
ومل   . بتقذيرها   ، االأزمة  لتعميق  تدفع  كانت 
املنهج  حممل  على  يومها  كالمك  احمل 
يكن  مل   : قاعدة  على  املوؤ�ص�ض  اجلاحظي 
يقني قط اال كان قبله �صك . ومل احمل كالمك 
على التم�صهد امللحمي لع�صكري نخبوي . ومل 
اأحمل كالمك على رهق اعرتاك اأمام و�صائل 
االإعالم . اإين اأحمله على براءة و �صفو �رسيرة 
ابن ال�صعب عا�ض اآالمه و جراحه ، ف�رسد ما 
ل�صو�ض  تدلي�ض  دون   ، عا�صه  كما  عا�صه 
اأو   ، الو�صوليون  متوقع  نفاق  وال   ، ال�صيا�صة 
كذب و اإرجاف اأهل االإعالم ، احمل كالمك 
�صوؤال  على  الأجيب   ، التاريخي  �رسطه  على 

ت�صارك فيه كل ال�صعب اجلزائري .
 لن اطلب منك تف�صريا اآخر واكتفي بحجتك 
اهلل  نقولوا  )كنا  �صكوك  عليها  علقت  التي 
و  �صفني  ويف   ، اأكرب(  اهلل  يقولو  وهوما  اكرب 
اهلل  يقوال  كليهما  القتال  اأطراف  كانا  اجلمل 
اأكرب فال اأظن اأن جنديا يف اأحد، اخلمي�صني 
بالدم  الدم  و  عقيدة  فالقتال  �صكوك  انتابته 
يوما  �صئلت  واأن  ع�صكريا  األفناك  كما  .فكن 
عن  فتكلم  لديك  املف�صل  االأكل  طبق  عن 
 ، املحادثة  مو�صوع  كان  فمهما   . احلرب 
تبقى  و   . احلرب  عن  يتكلم  دوما  اجلندي 
تبقى  االأ�رسار  بع�ض  و  اأ�رسار  التاريخ  جراح 

اأ�رسارا اإىل حني.

البليدة 

حب�س �شخ�س بتهمة ن�شر 
الإ�شاعات الكاذبة 

�صخ�ض  بحب�ض  اأمرا  البليدة  حمكمة  اأ�صدرت 
بتهمة ن�رس اإ�صاعات كاذبة عرب مواقع التوا�صل 
�صاأنها  من  ملن�صورات  الدعاية  و  االجتماعي 
جاء  ح�صبما  الوطنية،  بامل�صلحة  امل�صا�ض 
البليدة  ق�صاء  ملجل�ض  االإعالم  خللية  بيان  يف 
الت�صدي  اإطار  يف  اأنه  امل�صدر  ذات  اأو�صح  و 
التوا�صل  مواقع  عرب  الكاذبة  لالإ�صاعات 
اجلمهورية  نيابة  اأمام  تقدمي  مت  االجتماعي، 
لدى حمكمة البليدة املدعو �ض.�ض من طرف 
لن�رسه  ذلك  و  اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح 
للبالد  العليا  ال�صلطات  قيام  مفادها  اإ�صاعات 
اجلزائر  بوالية  الكلي  احلجر  قرار  باتخاذ 
البنزين بداية  اإغالق حمطات  العا�صمة و كذا 
اأنه  امل�صدر  اأ�صاف  و  اجلاري.  اأفريل   1 من 
العر�ض  و  "التوزيع  بتهمة  املتهم  متابعة  متت 
الأنظار اجلمهور بغر�ض الدعاية ملن�صورات من 
�صاأنها امل�صا�ض بامل�صلحة الوطنية" م�صريا اإىل 
التحقيق  قا�صي  من طرف  ا�صتجوابه  بعد  اأنه 

اأ�صدر اأمرا باإيداعه رهن احلب�ض املوؤقت.

االقت�ساد الفرن�سي 
اأكرب انخفا�س منذ احلرب 

العاملية الثانية
الناجت  اإن حجم  الفرن�صي  البنك املركزي  قال 
ي�صجل  اأن  املتوقع  من  االإجمايل  املحلي 
العام  من  االأول  الربع  يف   %6 ن�صبته  تراجعا 
احلرب  منذ  هبوط  اأكرب  يعد  وهذا  اجلاري، 
العاملية الثانية. ويرجع هذا االنخفا�ض احلاد 
ال�صلطات  اتخذتها  التي  االحتواء،  تدابري  اإىل 
املا�صي،  مار�ض  من  الـ17  منذ  الفرن�صية، 
لوقف انت�صار فريو�ض كورونا، ومن املفرت�ض 
اأبريل   15 بحلول  التدابري  هذه  تنتهي  اأن 
حذرت  الفرن�صية  احلكومة  اأن  رغم  اجلاري، 
من اإمكانية متديدها وقدر املركزي الفرن�صي 
يوؤديا  اأن  ميكن  االإغالق  من  اأ�صبوعني  كل  اأن 
 %1.5 بن�صبة  الوطني  االقت�صاد  تراجع  اإىل 
البيانات  الأحدث  ووفقا  �صنوي  اأ�صا�ض  على 
يف  بلغ  القاتل  بالفريو�ض  امل�صابني  عدد  فاإن 
فرن�صا حتى االآن 109069 �صخ�صا، تويف منهم 

10328 �صخ�صا.

بعد تهديد ووعيد ترامب!

العاملية" تخرج  "ال�شحة 
عن �شمتها

اأم�ض  العاملية  ال�صحة  منظمة  انتقدت 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  خطة  االأربعاء 
الواليات  حكومة  م�صاهمات  لتعليق  ترامب 
اأزمة  خلفية  على  ميزانيتها  اإىل  املتحدة 
تف�صي فريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد-19". 
التابعة  للمنظمة  االأوروبي  الفرع  مدير  وقال 
موجز  اأثناء  كلوغي،  هان�ض  املتحدة،  لالأمم 
اأم�ض االأربعاء، ردا على �صوؤال  �صحفي عقده 
ال�صاأن:  بهذا  االأخرية  ترامب  تعليقات  عن 
من  حادة  مرحلة  االآن  حتى  نواجه  نزال  "ال 
خلف�ض  منا�صبا  لي�ض  الوقت  وهذا  اجلائحة، 
م�صت�صاري  كبري  دافع  جانبه،  التمويل"من 
عن  اأيلوارد،  برو�ض  للمنظمة،  العام  االأمني 

عالقات املنظمة مع ال�صني.

م. �س

واأو�صحت �صلطة ال�صبط اأنه من 
م�صرتك  مليون  42ر45  جمموع 
مليون  51ر8  يوجد  ن�صط، 
جي.اأ�ض.اأم  �صبكة  يف  م�صرتك 
)74ر18 %( مقابل 911ر36 مليون 
الثالث  اجليل  �صبكة  يف  م�صرتك 

والرابع )26ر81 %(.
اأن  امل�صدر  ذات  واأ�صاف 
جي.اأ�ض.اأم  م�صرتكي  حظرية 
مليون م�صرتك  514ر8  بلغت  قد 
�صنة  من  الرابع  الثالثي  خالل 
مليون خالل  97ر8  مقابل   2019
ال�صنة،  نف�ض  من  الثالث  الثالثي 
 .% 15ر5  بن�صبة  بانخفا�ض  اأي 
ب�صكل  فمرده  الرتاجع  هذا  اأما 

اأ�صا�صي اىل انتقال 
�صبكات  نحو  امل�صرتكني 
للجيلني  اجلديدة  التكنولوجيا 
الثالثي  وخالل  والرابع  الثالث 
بلغت   ،2019 �صنة  من  الرابع 

الثالث  حظرية م�صرتكي اجليلني 
م�صرتك  مليون  91ر36  والرابع 
الثالثي  مليون يف  54ر36  مقابل 
اأي  ال�صنة،  ذات  من  الثالث 
بارتفاع طفيف قدره 1 يف املائة 
اأما فيما يتعلق بعدد امل�صرتكني 
ح�صب املتعاملني، فاإن ات�صاالت 
النقال  للهاتف  اجلزائر 
املرتبة  احتلت  قد  )موبيلي�ض( 

الرابع  الثالثي  خالل  االأوىل 
مقابل  م�صرتك  ب18.633.371 
الثالثي  خالل   18.177.110
املرتبة  يف  متبوعة  الثالث، 
تيليكوم  اأوبتيموم  ب�رسكة  الثانية 
اجلزائر )جازي( بعدد م�صرتكني 
مقابل   14.707.625 بلغ 
الثالثي  خالل   15.072.994
الوطنية  ال�رسكة  وحلت  الثالث. 

من  )اأوريدو(،  اجلزائر  تيليكوم 
بعدد  الثالثة  املرتبة  يف  جهتها، 
 12.084.537 قدره  م�صرتكني 
خالل   12.272.834 مقابل 
الثالث كما عرفت ن�صبة  الثالثي 
النقال  الهاتف  �صبكة  ا�صتعمال 
الثالث  الثالثي  بني  "ا�صتقرارا" 
قدرت   ،2019 �صنة  من  والرابع 
ال�صلطة  واأو�صحت   .% ب103 
مرتبط،  اال�صتقرار  "هذا  اأن 
الطفيف  باالنخفا�ض  جهة،  من 
ومن  النقال،  الهاتف  �صوق  يف 
عدد  بارتفاع  اأخرى،  جهة 
ال�صكان اجلزائريني" اأما احلركة 
الهاتف  �صبكات  عن  "املرتتبة 
جهتها  من  بلغت  فقد  النقال" 
دقيقة،  مليون   35.675 جمموع 
منها 6ر85 % متت داخل ال�صبكة، 
االت�صاالت  �صمن   % و16ر14 
 % و16ر0  اخلارجة  الوطنية 
اخلارجة،  الدولية  لالت�صاالت 
الدولية  لالت�صاالت   % و08ر0 

الداخلة. 

خالل الثالثي الرابع من �سنة 2019

النقال  الهاتف  طفيف" مل�شرتكي  "انخفا�س 
�سجلت حظرية الهاتف النقال )جي.اأ�س.اأم واجليل الثالث والرابع( يف اجلزائر "انخفا�سا طفيفا", 
منتقلة من 52ر45 مليون م�سرتك خالل الثالثي الثالث من �سنة 2019 اىل 42ر45 مليون خالل 

الثالثي الرابع من نف�س ال�سنة, اأي بانخفا�س قدره 21ر0 %, ح�سبما اأ�سارت اإليه �سلطة �سبط 
الربيد واالت�ساالت االلكرتونية على موقعها عرب االنرتنت.

قام �صباب متطوعون بربج بوعريريج 
باإجناز عدة ممرات خا�صة بتعقيم 
املوؤ�ص�صات  لفائدة  االأ�صخا�ض 
اال�صت�صفائية بالوالية للم�صاهمة يف 
املتواجدة  الطبية  االأطقم  حماية 
ملواجهة  االأمامية  ال�صفوف  يف 
هوؤالء  قام  قد  و  كورونا  فريو�ض 
و  اجلامعات  خريجي  من  ال�صباب 
اخلوا�ض  الأحد  ور�صة  مب�صاهمة 

بو�صائل  و  معقمة  ممرات  باإجناز 
حماية  بهدف  حملية  و  ب�صيطة 
الوافدين  تعقيم  و  الطبية  االأطقم 
اإىل املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية حيث 
اأو�صح �صاحب املبادرة مو�صى قارة 
)مهند�ض �صاحب 32 �صنة( اأن فكرة 
م�صتوحاة  املمرات  هذه  اإجناز 
و�صائط  عرب  �صاهده  منوذج  من 

التوا�صل االجتماعي يف ال�صني".

�صيتم قريبا اإن�صاء مركز للك�صف 
كورونا  فريو�ض  عن  املبكر 
بوالية  )كوفيد-19(  امل�صتجد 
كلية  مبخرب  حتديدا  و  بجاية 
قبل  من  اعتماده  بعد  الطب 
فريق خرباء تابع ملعهد با�صتور 
باجلزائر العا�صمة، ح�صبما اأكده 
رئي�ض اجلامعة بوعالم �صعيداين 
اأن  �صعيداين  ال�صيد  اأ�صاف  و 
بعد  متت  قد  االعتماد  عملية 
معهد  من  بها خرباء  قام  مهمة 
الربوفي�صور  بينهم  من  با�صتور 

بوزارة  م�صت�صار  بيطام،  ايدير 
واإ�صالح  ال�صكان  و  ال�صحة 
اأ�صار  كما  امل�صت�صفيات. 
قد  الفريق  اإن  امل�صوؤول  ذات 
و  وراقب  يومني  مدة  ا�صتعر�ض 
املادية  االإمكانيات  من  حتقق 
عليها  يتوفر  التي  الب�رسية  و 
من  بُرمج  الذي  املخرب،  هذا 
البداية  للقيام يف  االآن ف�صاعدا 
فيما  لرتتفع  اختبارا  بخم�صني 
االحتياجات  الوترية ح�صب  بعد 

املعرب عنها.

ال�صعبي  املجل�ض  اأع�صاء  اتفق 
براتب  التربع  على  مبيلة،  الوالئي 
�صهر اأبريل اجلاري حلملة الت�صامن 
كورونا  وباء  ملواجهة  الوطني 
امل�صتجد، ح�صب ما علم من الع�صو 
معن�رس.  بن  رفيق  املجل�ض،  بذات 
قرار  اأن  املنتخب،  ذات  واأو�صح 
عقده  اجتماع  عقب  جاء  التربع 
ال�صاأن ومت االتفاق  املنتخبون بهذا 

املجل�ض  م�صاهمة  على  خالله 
اأع�صائه  مبجموع  الوالئي  ال�صعبي 
الوباء  هذا  مكافحة  يف  الـ43 
ومنها  املمكنة  الطرق  مبختلف 
لفائدة  اأبريل  �صهر  براتب  التربع 
جائحة  ملكافحة  الوطنية  احلملة 
تنظيم  يف  امل�صاهمة  و  كورونا، 
توجهت  التي  الت�صامنية  القافلة 

اليوم الثالثاء اإىل والية البليدة.

تطهري  و  تعقيم  عملية  انطلقت 
"وا�صعة" لعديد ال�صوارع الرئي�صية 
و املوؤ�ص�صات ال�صحية و ال�صاحات 
املتواجدة  العمومية  املرافق  و 
اجلوارية  الوحدات  بعديد 
منجلي  علي  االإدارية  باملقاطعة 
الوقائية  التدابري  اإطار  يف  ذلك  و 
�صد جائحة كورونا. و يف ت�رسيح 
العملية  انطالق هذه  على هام�ض 
اأو�صحت املديرة العامة ملوؤ�ص�صة 
االإنارة  اإ�صالح  و  الطرق  �صيانة 
باأن  معطي  بن  كرمية  العمومية 
بني  بالتن�صيق  تتم  العملية  هذه 
موؤ�ص�صة  و  املحلية  ال�صلطات 
�صيانة الطرق و االإنارة العمومية و 

مديرية احلماية املدنية و موؤ�ص�صة 
علي  ملدينة  احل�رسي  الت�صيري 
والتطهري  املياه  �رسكة  و  منجلي 
مت  قد  باأنه   مفيدة  لق�صنطينة 

توفري كافة الو�صائل الب�رسية 
واملادية الإجناح هذه العملية. 

و قد مت ت�صخري 10 �صاحنات ذات 
عونا   40 و  العملية  لهذه  �صهريج 
م�صتوى  على  املطهرات  لر�ض 
امل�صتهدفة  الف�صاءات  جميع 
التي  امل�صوؤولة  ذات  ح�صب 
كل  توفري  مت  قد  اأنه  اإىل  اأ�صارت 
ذات  الواقية  الالزمة  املعدات 
الذين  للعمال  الوحيد  اال�صتعمال 

مت ت�صخريهم.

برج بوعريريج 

اإجناز عدة ممرات خا�شة بتعقيم 
الأ�شخا�س

جامعة بجاية

نحو اإن�شاء مركز للك�شف املبكر عن كورونا

املجل�س ال�سعبي الوالئي مبيلة

الأع�شاء يتربعون براتب �شهر اأفريل 

ق�سنطينة 

عملية تعقيم و تطهري "وا�شعة"
ال تهاون يف ال�سني مع كورونا

مدينة جديدة تواجه 
م�شري ووهان

ذكرت و�صائل اإعالم حملية �صينية اأن مدينة 
فر�صت  جيانغ  هيلونغ  اإقليم  يف  �صويفنخه 
قيودا على حركة ال�صكان اأم�ض على غرار ما 
حدث يف ووهان، بعد ارتفاع عدد االإ�صابات 
بفريو�ض كورونا فيها موؤخرا. وبح�صب و�صائل 
االإعالم تلك، ارتفع عدد االإ�صابات الوافدة 
25 يف  اإىل  ال�صمايل  هيلونغ جيانغ  اإقليم  يف 
�صينيني  م�صافرين  توافد  بفعل  واحد،  يوم 
 )CCTV( م�صابني بالعدوى وقالت حمطة
التلفزيونية ال�صينية املركزية اإنه يتعني على 
لفرد  ويُ�صمح  املنازل،  يف  البقاء  ال�صكان 
واحد من كل اأ�رسة باملغادرة مرة كل ثالثة 
لكن  ال�رسورية،  االحتياجات  ل�رساء  اأيام 

يجب اأن يعود يف اليوم نف�صه.

ك�صعب  اأننا  مرات  اإيل  يخيل 
ونع�صقها  االإ�صاعات  نحب  جزائري 
يف  عليها  واالإ�صتناد  �صماعها  ونحب 
اأكدته  ما  وهذا   ، اليومية  حتليالتنا 
ت مالمح  يل جائحة كورونا التي غريرّ
الدائمة  احلركة  من  العادية  حياتنا 
اأرواحنا  لل�صكون والركود خوفا على 
القادم  الوباء  من  وخوفا  الزوال  من 

من اأق�صى املعمورة ..
لهذا  الو�صية  اجلهات  تفرغ  فرغم 

ترتفع  يومية  ح�صيلة  وتقدمي  الوباء 
وتنخف�ض انطالقا من ن�صبة الك�صف 
"قايل  تفعل  فلماذا  الفريو�ض  عن 
ويذهب  كل مرة  فعلتها يف   " وقتلك 
املري�صة  النفو�ض  اأ�صحاب  بع�ض 
الوفيات  ن�صبة  يف  للت�صكيك  حتى 
مقحمني  اجلديدة  االإ�صابات  ون�صبة 
اأع�صاب اجلزائريني يف ظل ح�صابات 

�صيا�صوية �صيقة ..؟
تقوم  الع�صيبة  االأيام  هذه  ويف 

وتقوم  جبرّار  بعمل  االأمنية  اجلهات 
نف�صه  له  ت�صول  �صخ�ض  كل  ب�صيد 
اأن  �صاأنها  من  �صائعات  ين�رس  اأن 
اجلزائريني  حياة  اإ�صتقرار  مت�ض 
الوبائي  الظرف  ح�صا�صية  م�صتغلني 
وجوهنا  يف  �صمومهم  وينفثون  هذا 
بقلة �صمري وقلة وجدان كاالأ�صخا�ض 
حمطات  غلق  اإ�صاعة  ن�رسوا  الذين 
نتيجته  ظهرت  ما  وهذا  البنزين 
طوابري  والحت  الواقع  يف  مبا�رسة 

لالإ�صاعات  اإ�صافة  االأفق  البنزين يف 
مبادة  التموين  باإنقطاع  املتعلقة 

ال�صميد .
الفرتة  هذه  يف  ال�صائعات  فمحاربة 
وال�صعب  الو�صية  اجلهات  اأرهقت 
كورونا  وباء  من  اأكرث  اجلزائري 
االأع�صاب  على  فاللعب  امل�صتجد 
االإجتماعية   املن�صات  وا�صتغالل 
االفرتا�صية ذهب مع ذهاب من �صنع 
�ض  وكررّ ودولته  ال�صعب  بني  القطيعة 

م�صتغال  الر�صمية  املعلومة  لغياب 
املطولة  والر�صائل  الت�رسيبات 
م�صالح  به  وماتقوم  مرة  كل  يف 
حماربة  من  ال�صحة  وم�صالح  االأمن 
جيد  وتقليد  رائع  اأمر  االإ�صاعات 
وجب اأن ي�صتمر ويرفق بالردع خا�صة 
..فاملوت  االإ�صتثنائية  الظروف  يف 
بال�صائعات اأو بـ"الو�صوا�ض القهري " 
..فالهدف حفظ  �صواء  بالكورونا  اأو 

االأرواح من كل �صوء .

الكورونا و حرب الإ�شاعات ..جمرد كالم
 بقلم /عالء الدين مقورة



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

