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من بني 3.5 مليون رحلة يف خمتلف دول العامل

الطريان اجلزائري يلغي 
5488 رحلة جوية 

 .     ب�شبب اإجراءات مكافحة كورونا
ك�شف موقع اير بورتيا املتخ�ش�س يف حركية النقل اجلوي و اأخبار الطريان يف العامل عن اإلغاء اأكرث من 3.5 مليون رحلة جوية منذ  الثامن مار�س املا�شي ب�شبب ت

ف�شي فريو�س كورونا منها  5488  رحلة باجلزائر  بني الرحالت الدولية و الداخلية
باية ع

و جاء يف اإح�صائيات املوقع الذ
ي مّت حتيينه كل دقيقة، انه نتيجة  
اإجراءات مكافحة فريو�س كورون
ا التي اتخذها جميع دول العامل ت
اإلغاء اأكرث من 3.5 مليون رح م  

لة جوية مبعدل يومي حدد اإلغاء 
162  األف و 246 رحلة ما بني رحل
ات دولية و رحالت على اخلطو
ط  الداخلية يف كامل مطارات ال
عامل  ب�صبب تف�صي فريو�س كورو
الأمر الذي دفع بالدول اإىل   نا،  
غلق جمالتها اجلوية و مثلت هذ

الح�صائيات 80 باملائة  من ح ه  
ركة النقل اجلوي العاملية واأبرز ن
ف�س امل�صدر اأن  حركة النقل الج
وي الدوىل تاأثرت  اأكرث من حركة  
النقل اجلوي يف الرحالت الداخل
وبالن�صبة للطريان املدين الج ية، 
زائري فقد مت ت�صجيل  اإلغاء 548

8 رحلة اإجمال بني الرحالت الد
ولية و الداخلية، كما �صجل املوق
ع اإلغاء 221 رحلة من واإىل اجلزائ
ر خالل اجلمعة الفارط و بلغت ن
الرحالت يف اجلزائر  �صبة اإلغاء  
98.2 باملائة  من الرحالت التي 
اأما الرحالت الد كانت مربجمة،  

اخلية فعرفت اإلغاء كلي بن�صبة 1
ب�صبب التوقف  00 باملائة وذلك  
التام حلركة النقل اجلوي باجلزائ
ال�صلطات العمو ر التي اتخذتها  
مية كاإجراء من بني اإجراءات مك
افحة فريو�س  كورونا  وحماية ال
�صحة العمومية خا�صة واأن اأوىل 

الإ�صابات كانت قد حلت باجلزا
ئر قادمة من اخلارج وبال�صبط ف
اجلزائر رن�صا غري اأن ال�صلطات  
ية نظمت  بع�س الرحالت  ال�صت
ثناءات لرتحيل املواطنني اجلزائ
رين العالقني يف اخلارج مبختلف 

عوا�صم العامل.

24 �ساعة

الناطق الر�شمي للتكتل اجلمعوي مب�شتغامن " قورار عبد الرحمان" 

اإعانة العائالت املت�سررة من اأهم الأولويات
.    دعوة املوؤ�ش�شات القت�شادية اإىل دعم مبادرات التكتل اجلمعوي 

.    لقاء عملي مع خلية الأزمة فر�شة لطرح مقرتحات
.    كفاءات عالية انخرطت يف التكتل ودورها هام وفعال 

حاوره حممد مرواين

.   كيف ترون دور املجتمع 
املدين يف اإدارة الأزمة ال�شحية 

اخلطرية ؟
فان  �صوؤالكم  الإجابة على  وبخ�صو�س 
يف  حاليا  اجلمعوية  الفعاليات  دور 
اإدارة هذه الأزمة يكمن بطبيعة احلال 
تبعا خل�صو�صية الأزمة اخلطرية وهي 
التعبئة  يف  الأوىل  بالدرجة  �صحية 
املجتمعية ال�صاملة للمواطنني للتزام 
احلجر ال�صحي وعدم تعري�س حياتهم 
الهام  الدور  هذا  ميكم  كما  للخطر 
مل�صاعدة  اجلهود  توحيد  يف  اأي�صا 
ت�رضرت  التي   « املحتاجة  »العائالت 
وفقدت  ماديا  الوباء  هذا  تبعات  من 
ويجب  املايل  املدخول  توازن 
ال�صاحة  يف  الفاعلة  اجلمعيات  على 
هذا  على  الرتكيز  واملحلية  الوطنية 
يف  اأولوية  لعتباره  اخلريي  العمل 
الطواقم  وم�صاعدة  احلايل  الظرف 
باإعانات ورفع  الطبية وحتى املر�صى 
موجود  احلقيقة  يف  وهذا  معنويات 
الوطني  الت�صامن  م�صهد  يف  ونراه 
الفواعل  كل  له  توؤ�ص�س  الذي  الراقي 

الن�صطة يف امليدان .

التكتل  اأولويات  هي  ما     .
اجلمعوي املن�شب ؟

اجلمعوي  التكتل  اأولويات  اأهم  *من 
مب�صتغامن  تاأ�صي�صه  مت  الذي  الهام 
اجلمعيات  من  العديد  فيه  وانخرطت 

املحتاجة  العائالت  اإعانة  الهامة 
مت  وقد  ماديا  الوباء  من  واملت�رضرة 
اأول  يف  و�رضعنا  منها  العديد  اإح�صاء 
عمل رافقتنا فيه و�صائل الإعالم منها 
يف  متثلونها  التي   « »الو�صط  جريدة 
توزيع 200 قفة من املواد الغذائية على 
العائالت املحتاجة بكل من بلديات » 
م�صتغامن ، �صيادة ’ مزغران ، ما�رضى 
» كما ا�صتفادت عائالت اأخرى باأحياء 
اهلل  بعون  ونوا�صل  الدعم  من  �صكنية 
التكتل  يف  امل�صرتك  اجلمعوي  اجلهد 
لتوزيع الإعانات الغذائية وهذا من اأهم 
الأولويات التي تاأ�ص�س من اأجلها التكتل 
اجلمعوي الذي ان�صم الهي العديد من 
ن�صطاء العمل اجلمعوي اأما بخ�صو�س 
الأهداف الأخرى فهي تكمن اأي�صا يف 
والتوعية  والتح�صي�س  تعبئة املواطنني 
اأن�صطة  الوباء عرب  اجلمعوية مبخاطر 
احلقيقة  يف  ونراهن  مكملة  اأخرى 
مثمرا  ليكون  اأي�صا  العمل  هذا  على 
دعم  �رضورة  منها  عديدة  لعتبارات 
جمهود موؤ�ص�صات الدولة يف التح�صي�س 

مبخاطر الوباء .

تفاعل  ترون  كيف     .
ال�شحي  احلجر  مع  املواطنني 

حمليا ؟
عا�صت  م�صتغامن  الأمر  حقيقة  *يف 
احلالت  �صتجيل  منذ  �صعبة  حلظات 
الأوىل ل«الفريو�س » وطنيا وكان �صوق 
عني ال�صفراء الذي يجتمع فيه املئات 
اأمام  حقيقية  مع�صلة  النا�س  من 

وتخل�صت  غلقه  مت  اأن  اإىل  ال�صلطات 
ميكن  كان  خوف  نقطة  من  املدينة 
�صحية  كوارث  ت�صبب  اأن  اهلل  �صمح  ل 
الباعة  وحتى  املواطنني  حياة  على 
مل  باأيام  وبعدها  ال�صوق  يف  الن�صطني 
اأن  اإىل  ال�صحي  باحلجر  الكثري  يلتزم 
مت غلق املحالت والأ�صواق ومت فر�س 
خرجات ودوريات لل�رضطة التي قامت 
كمتابع  اأوؤكد  هذا  ويف  جبار  مبجهود 
بدوا  املواطنني  من  وا�صعا  اأن قطاعا 
ارتفاع  بعد  باخلطر  و�صعروا  يلتزمون 
وا�صع  اللتزام  وحاليا  لالأرقام  رهيب 
احل�س  هذا  نثمن  ونحن  هلل  واحلمد 
باخلطر  للمواطنني  العايل  اجلماعي 

والتزامهم بتدابري الدولة الوقائية .

التكتل  ن�شاطات  اأهم  ما     .
اجلمعوي م�شتقبال ؟

ممثلني  تعيني  بعد  اهلل  بعون  *نوا�صل 
بلديات  من  بعدد  اجلمعوي  للتكتل 
البلديات  حتديد  يف  الكربى  م�صتغامن 
مع  ونتعاون  نزورها  اأن  ميكن  التي 
املنتخبة  واملجال�س  ال�صلطات 
املحتاجة  والأ�رض  العائالت  لدعم 
اأخرى  توزيع  لعملية  نح�رض  اأننا  كما 
اإعالمية  مرافقة  على  ونراهن  وا�صعة 
املبادرات  ملختلف  هامة  نوعية 
وهنا  اجلمعوي  التكتل  يرعاها  التي 
الإعالمية  ال�صانحة  هذه  ا�صتغل 
لأتقدم بال�صكر اجلزيل لكل اجلمعيات 
اخلريي  العمل  يف  مب�صتغامن  الن�صطة 
والت�صامني والتي قامت مبجهود جبار 

الأهمية منذ تطبيق احلجر  ويف غاية 
اأ�صافت  وقد  عديدة  وهي  ال�صحي 

لالأداء العام ن�صاطا نوعيا .

ر�شالتكم  هي  ما     .
الظروف  هذه  يف  للمواطنني 

ال�شعبة ؟
*اأدعو من جريدة »الو�صط » املواطنني 
وعدم  واليقظة  باحلذر  التحلي  اإىل 
واللتزام  للخطر  حياتهم  تعري�س 
يبقى  الذي  الوقائي  ال�صحي  باحلجر 
اأن  ميكن  التي  الوقائية  التدابري  اأهم 
كما  الفتاك  الوباء  هذا  على  تق�صي 
اجلمعوية  ال�صاحة  يف  الفاعلني  اأدعو 
بثقافة  والدفع  امل�صرتك  التعاون  اإىل 
ثقافة  لتكون  اجلمعوي  التكتل 
الأزمات  اإدارة  يف  حا�رضة  وممار�صة 
وبعون اهلل �صنخرج منت�رضين من هذه 
الأزمة اخلطرية و�صيكون علينا بعدها 
بناء منظومة جمعوية فعالة قادرة على 
تواجه  اأن  ميكن  التي  الأزمات  اإدارة 
الأزمات  هذه  طابع  كان  مهما  البالد 
ي�صتخل�س  اأن  نرجو  كما  اخلطرية 
اخلطرية  الأزمة  هذه  من  اجلميع 
والعرب  الدرو�س  العامل  اأ�صابت  التي 
منظومة  اأي�صا  اأ�صا�صها  على  ونبني 
منها  الأزمة  لإدارة  فعالة  موؤ�ص�صاتية 
يف  ت�صتثمر  ال�صحية  لقطاع  منظومة 
وحتقق  الوطنية  والكفاءات  الأطباء 
القادمة  التحديات  لكل  مناعة حقيقة 
واهلل املوفق واملجد واخللود ل�صهدائنا 

الأبرار .

اأثارت الهلع يف نفو�س املواطنني

الأمن يحقق  يف وجود 
 
�سبكات  تروج لإ�ساعات  خطرية

لالأمن  العامة  با�رضت املديرية 
م�صتوى  معمقة على  حتقيقات  الوطني 
وجود  �صبكات  الوليات حول  كافة 
يف  ت�صعى  خللق  الرعب  خا�صة 
ترويج  طريق  نفو�س اجلزائريني عن 
نفو�س  يف  الهلع  تثري  الأكاذيب  التي 

املواطنني  وتهدد طماأنتنهم .
واأ�صارت  م�صادر  مقربة  من  امل هذا 

ديرية العامة  لالأمن  الوطني قد اأمرت 
ن�صاطها  بتفعيل  ال�صتعالمات   فرق 
اإىل  الوليات  للو�صول  م�صتوى  على 
اأخرها  الإ�صاعات  تروج  التي  الإطراف 
من  اليوم  بداية  العام  احلجر  فر�س 
يف  هلعا  خلق  الذي  الأمر  الأحد 

نفو�س  املواطنني .
حممد بن ترار

ملخالفي اجراءات احلجر بالعا�شمة

تخ�سي�ص منتزه ال�سابالت ل�ستقبال ال�سيارات املحجوزة 
احلظائر  لديوان  العام  املدير  ك�صف 
اجلزائر  لولية  الت�صلية  و  والريا�صات 
الأحد  اأم�س  قمقاين،  اإليا�س  )اأوبال(، 
على  ال�صيارات  حظرية  تخ�صي�س  عن 
بالعا�صمة  ال�صابالت  منتزه  م�صتوى 
ل�صتقبال العدد الكبري من ال�صيارات التي 
املتعلقة  للمخالفات  تبعا  حجزها  مت 
ال�صحي  احلجر  اإجراءات  احرتام  بعدم 

بالعا�صمة.
»نظرا  انه  ت�رضيح  يف  قمقاين  اأو�صح  و 
فيها  حتجز  التي  املحا�رض  لمتالء 

على  و  للقوانني  املخالفة  ال�صيارات 
راأ�صها املخالفات املتعلقة بعدم احرتام 
بالعا�صمة،  ال�صحي  احلجر    اإجراءات 
تخ�صي�س  مت  اجلزائر،  وايل  من  باأمر  و 
تت�صع  التي  ال�صابالت  منتزه  حظرية 
لأزيد من 1200 �صيارة ل�صتقبال �صيارات 

املخالفني«.
و اأ�صاف انه مت ت�صخري اأكرث من 32 عون 
ال�صابالت  حظرية  م�صتوى  على  اأمن 
الأمن  لأفراد  الدائم  التواجد  جانب  اإىل 
لغاية  املوقع  تاأمني  اأجل  من  احل�رضي 

ت�صلط  و  ال�صحي  احلجر  اإجراءات  رفع 
ال�صيارات  لإجراء حجز  اخلا�صعني  على 
مالية  غرامة  دفع  عقوبة  املح�رض  يف 
ل�صيارات  بالن�صبة  دج   2000 بني  ترتاوح 
ل�صيارات  دج   4.000 و  اخلفيف  الوزن 
الوزن الثقيل و ذلك ملدة اأق�صاها �صهر، 

ح�صب ما اأو�صحه نف�س امل�صوؤول.
�صحي  تخ�صع حلجر  العا�صمة  اأن  يذكر 
جزئي ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا منذ 
24 مار�س املن�رضم. و بعد حتديد املدة 
بني  بالعا�صمة  اجلزئي  للحجر  الزمنية 

19�صا م�صاء و 7�صا �صباحا خالل الفرتة 
اأفريل مت   4 اإىل  مار�س   24 من  املمتدة 

متديد فرتة احلجر مع 
تقدمي �صاعة البدء يف تطبيقه اىل 15�صا 
و ذلك خالل الفرتة املمتدة من 5 اإىل 19 
اأفريل اجلاري و قد بلغت ن�صبة ا�صتجابة 
ال�صحي  احلجر  ل�صوابط  املواطنني 
الكلي واجلزئي املفرو�س على عدد من 
وليات الوطن 95% خالل الفرتة املمتدة 
اجلاري،  اأفريل   6 اإىل  مار�س   24 من 

ح�صب مديرية الأمن الوطني. 

اأ�شاتذة يتحدثون  لـ"الو�شط"
التالميذ يف حاجة ما�سة للرعاية 

النف�سية
اإحدى  بعد  عن  التعلم  تقنية  تعد 
دول  معظم  اإليها  جلاأت  التي  احللول 
التي  ال�صحي  العامل ب�صب حالة احلجر 
فر�صتها جائحة كورونا وهو ما اهتدت 
متديد  بعد  الوطنية  الرتبية  وزارة  اإليه 
اأخرى  لأ�صابيع  الربيعية  العطلة  اآجال 
كثرية طرحت  ت�صاوؤلت  اأن هناك  حتى 
الدرا�صي  العام  م�صري  عن  موؤخرا 
اأوليائهم  و  التالميذ  اأربك  ما  احلايل 
الو�صط  يومية  ا�صتطلعت  ال�صدد  ويف 
، حيث  الفاعلني يف املجال  اأراء بع�س 
نادية  الثانوي  التعليم  اأ�صتاذة  ثمنت 
التي  الو�صية  الوزارة  خطوة  مو�صاوي 
الدرا�صة  مع  بالتوا�صل  للتالميذ  ت�صمح 
جميع  متناول  يف  لي�س  باملقابل  لكن 
التوا�صل  و�صائل  اجلزائرية  العائالت 
�صعوبة  جانب  اإىل  الرقمية  بالأر�صية 
اأجهزة  اأمام  مت�صمرين  بالبقاء  اإقناعهم 
الدرا�صية  احل�ص�س  ملتابعة  التلفزيون 
احلالة  اإىل  حمدثتنا  اأ�صارت  كما 
عليها  يتواجد  التي  ال�صعبة  النف�صية 

على  املقبلني  خا�صة  التالميذ  هوؤلء 
جهتها  ومن   ، ال�صنة  نهاية  امتحانات 
البتدائي هجرية  التعليم  اأ�صتاذة  اأقرت 
على  الطويل  النقطاع  بتاأثري  �صلمان 
تعودوا  الذين  ال�صغار  خا�صة  التالميذ 
على التفاعل مع اأ�صاتذتهم مبا�رضة كما 
ال�صنوي  الربنامج  م�صري  عن  ت�صاءلت 
غمو�س  ظل  يف  بيداغوجيا  املحدد 
الو�صعية احلالية يف حني اأكدت اأ�صتاذة 
الريا�صيات بالتعليم املتو�صط مدور اأن 
الدرو�س املربجمة ل حتقق مبداأ تكافوؤ 
وحتوي  التالميذ  جميع  بني  الفر�س 
بالربنامج  مقارنة  عديدة  نقائ�س 
،ويف  الأ�صاتذة  اأيدي  بني  املوجود 
الأخ�صائية  �صددت  اخل�صم  هذا  ظل 
الهام  الدور  على  ليلى  ا�صعد  النف�صانية 
للوقوف  الظروف  لالأ�رضة يف مثل هذه 
الأولويات  وحتديد  اأبنائها  بجنب 
على  م�صطر  برنامج  ح�صب  وترتيبها 

طول فرتة احلجر ال�صحي .
اح�شن مرزوق

كانوا يف ترب�شات باخلارج 

نداءات ا�ستغاثة من ع�سرات 
الطلبة لرتحيلهم 

الوطني   ال�صوت  منظمة  نا�صدت 
تلقت  لها  بيان  يف  اجلزائريني  للطلبة 
الو�صط ن�صخة منه وزير التعليم العايل 
اخلارجية  وال�صوؤون  العلمي  والبحث 
الالزمة   الإجراءات  اتخاذ  ب�رضورة 
الطلبة  من  الع�رضات  ترحيل  بغية 
بعدما   باخلارج  العالقني  اجلزائريني 
منح  �صكل  على  ترب�صات  يف  كانوا 
بفعل  توقفت  والتي   حمدودة  درا�صية 
البيان  واأكدت  هذا  الكورونا.  جائحة 
لذات  التنفيذي  املكتب  عن  ال�صادر 
ت�صكيل  اإىل    العليا  ال�صلطات  املنظمة 

اأزمة  بغية اإح�صاء الطلبة وربط  خلية 
 بغية �صمان ترحيلهم  الت�صال  معهم 
بفعل  الويالت  يعانون  واأنهم  خا�صة 
 ، اجلامعات  بكل    الدرا�صة  توقف 
طالب  مليون   850 عن  يزيد  ما  ودخل 
�صمن اإجراءات احلجر املنزيل  ليزال 
يف  اجلزائريني  الطلبة  من  الع�رضات 
منظمتهم   اأن  موؤكدين   ، تام  �صياع 
تتلقى يوميا  نداءات ا�صتغاثة من هوؤلء 
بهم  انقطعت  والذين  العالقني    الطلبة 

ال�صبل  يف اخلارج.
حممد بن ترار

قال »الناطق الر�شمي با�شم »التكتل اجلمعوي » مل�شتغامن »قورار عبد الرحمان » ل«الو�شط« اأن امل�شاهمات النوعية للجمعيات 
املنخرطة �شمن التكتل نوعية و�شمحت يف اأول خرجة ميدانية جماعية بتوزيع »مئتني اإعانة » على العائالت والأ�شر املحتاجة 
وجدد الناطق الر�شمي با�شم »التكتل اجلمعوي » دعوته للفعاليات اجلمعوية والطاقات الفاعلة بالولية لالنخراط يف الف�شاء 
اجلمعوي امل�شرتك الذي ين�شط من اأجل اإدارة اأزمة �شحية خطرية يف بعدها التعبوي مذكرا يف هذا ال�شياق بلقاء عملي جمع 

التكتل مع خلية والولية لتن�شيق اجلهود ا وحتديد اأولويات الن�شاط اخلريي . .
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هذه  �أن  �لوزير  و�أو�ضح 
يف  تتمثل  �جلديدة  �لإجر�ء�ت 
�ل�ضيديل  �إىل  �ملري�ض  تقدمي 
و�ضفة  من  يتكون  طبي  مللف 
و�ضهادة طبية �إىل جانب ن�ضخة 
ليقدمها  �ل�ضفاء  بطاقة  من 
�ل�ضيدلية  �إىل  بدوره  �ل�ضيديل 
حتى  للم�ضت�ضفيات  �ملركزية 
�ل�ضتفادة  من  �ملري�ض  يتمكن 

من عالجه �ملعتاد.
و�ضع  ميكن  »ل  باأنه  و�أ�ضاف 
�ألف  كلوروكني يف متناول �ل11 
�ضيدلية �ملتو�جدة عرب �لقطر 
حتى ي�ضتفيد �مل�ضابون ببع�ض 
�لأمر��ض �ملناعية �لذين كانو� 
بهذ�  �لعالج  �إىل  يخ�ضعون 
�ملنتج  نفاذ  من  خوفا  �لدو�ء 
بفريو�ض  �مل�ضابني  وحرمان 
عددهم  يتز�يد  �لذين  كورونا 
و�جلز�ئر  لآخر خا�ضة  يوم  من 
�ضعبة  �ضحية  و�ضعية  تعي�ض 

على غر�ر بقية دول �لعامل«.
لأطباء  ميكن  �أنه  �إىل  ولفت 
و�ملفا�ضل  �جللدية  �لأمر��ض 

و�ضف  على  �ملعتادين 
�أدوية  �أن يو�ضفو�  »�لكلوروكني« 
بال�ضوق  متو�جدة  »بديلة« 
على  و�لعتماد  �لوطنية 
كلوروكني �إل يف بع�ض �حلالت 
فقط  ذلك  ت�ضتدعي  �لتي 
حفاظ على هذ� �لدو�ء �ملوجه 
لعالج �لإ�ضابة بفريو�ض كورونا, 
د�عيا �جلميع �إىل �رضورة تفهم 
هذه  �نتهاء  غاية  »�إىل  »�لو�ضع 

�لأزمة.
رئي�ض جمل�ض  �أكد   من جانبه, 

�لدكتور  �ل�ضيدلة  �أخالقيات 
�أن  طو�هرية  �لكرمي  عبد 
�تخاذها  مت  جديدة  �إجر�ء�ت 
�مل�ضابني  تزويد  ل�ضمان 
�لذين  �ملزمنة  بالأمر��ض 
بكلوروكني  للعالج  يخ�ضعون 
»لن  �أنه  �مل�ضوؤول  ذ�ت  و�أو�ضح 
بالأمر��ض  �مل�ضابني  يحرم 
يخ�ضعون  �لذين  �ملناعية 
هذ�  من  بكلوروكني  للعالج 
�لو�ضية  �لوز�رة  �حلق ما د�مت 
قد �تخذت هذ� �لإجر�ء وذلك 

�ىل  �ملادة  هذه  لتحويل  تفاديا 
جهات �أخرى خارج م�ضتحقيها« 
�ل�ضلطات  حر�ض  و�أبرز 
ح�ضول  �ضمان  على  �لعمومية 
�ملر�ضى على كمية �لعالج ملدة 
3 �أ�ضهر �ملعتادة يتم جتديدها 
�ضمان  مع  �لعالج  نفاذ  بعد 
ت�ضيري  على  �ضديدة«  »رقابة 
عليها  كرث  �لذي  كلوروكني  دو�ء 

�لطلب خالل �أزمة كورونا.
و�عترب من جهته رئي�ض �لنقابة 
ل�ضيادلة  �جلز�ئرية  �لوطنية 
م�ضعود  �لدكتور  �خلو��ض, 
�لإجر�ء�ت  هذه  بلعمربي, 
جد�«  ب«�ملعيقة  �جلديدة 
لل�ضيديل  »ل ميكن  باأنه  موؤكد� 
�لبعيدة  بالوليات  يقطن  �لذي 
�ل�ضيدلية  �إىل  يتنقل  �أن 
لقتناء  للم�ضت�ضفيات  �ملركزية 
مقرتحا  كلوروكني«,  عالج 
باجلملة  �لأدوية  بائعي  تكليف 
عرب �لوطن للقيام بهذه �ملهمة 
بعد جمع ملفات �ملر�ضى لدى 
�ضيادلة كل ناحية, و��ضفا هذ� 
�لإجر�ء »بال�ضهل وغري �ملكلف 

للجميع«.

اأكد الوزير املنتدب املكلف بال�شناعة ال�شيدلنية, الدكتور لطفي بن باأحمد, 
باجلزائر العا�شمة, اأنه مت اتخاذ اإجراءات جديدة لتزويد امل�شابني ببع�ض الأمرا�ض 

املناعية بدواء كلوروكني.

الدكتورة دبي�شي عقيلة مدير املركز الفرن�شي للبحوث
 و حتليل ال�شيا�شات 

فرن�سا و�أوروبا �ستدفعان
 ثمنا غاليا قريبا

يف  كورونا  فريو�ض  يف  �لإ�ضابات  عدد  بلغ 
وبلغ عدد  يقارب 112,950 م�ضابا,  ما  فرن�ضا 
�ملرتبة  يف  فرن�ضا  �ضنفت   ,10,869 �لوفيات 
�لثالثة من حيث �خل�ضائر على م�ضتوى �لقارة 
�لأ�ضئلة  من  �لعديد  يطرح  وهذ�  �لأوروبية, 
هذه  هل  �لإجابة,  بر�ضم  هي  و�لتي  �ملهمة 
وخطاأ  �لتقدير  يف  خلطاأ  نتيجة  �خل�ضائر 
نتيجة  هي  هل  �أم  �لفرن�ضية,  �لقيادة  �أد�ء  يف 
�خلرب�ء  لن�ضيحة  �لفرن�ضية  �لقيادة  جتاهل 
و�ملخت�ضني يف جمال �ل�ضحة و�لأوبئة, �أم هي 
نتيجة لختيار �لقت�ضاد كاأولوية على �ل�ضحة 
لنتيجة  للفرن�ضيني, كل �لإجابات توؤدي  �لعامة 
�أخطاأت يف  �لفرن�ضية  �لقيادة  �أن  وهي  و�حدة 
�ملنا�ضب,  �لوقت  يف  �ملنا�ضب  �لقر�ر  �تخاذ 
معلومات  �لوباء وجتاهلت  من خطورة  وقللت 
مهمة كان من �ملمكن �أن حتد من �نت�ضاره يف 

فرن�ضا.
تقوم  �لتي  �مل�ضئولة  �لإجر�ء�ت  من  بالرغم   
�لوباء,  هذ�  مو�جهة  يف  �لفرن�ضية  �لدولة  بها 
مكونات  بني  �لثقة  تعزيز  �إىل  حتتاج  فهي 
�ملو�طنني  وبني  جهة,  من  �لفرن�ضي  �ملجتمع 
و�حلكومة من جهة �أخرى, كي ت�ضتطيع جتاوز 
�لجتماعي  �مل�ضتوى  على  �ل�ضلبية  �لآثار 
�لقدرة  من  وتتمكن  و�ل�ضيا�ضي,  و�لقت�ضادي 
على �لتخطيط للم�ضتقبل و�لدفع باجتاه تبني 
و�لجتماعي  �ل�ضحي  للرفاه  �لأولوية  و�إعطاء 
للمو�طنني, وزيادة �لأنفاق على �لبحث �لعلمي 
يف جمالت �لطب و�لأمن �ل�ضحي ملو�طنيها. 
هو  �لت�ضاوؤل  يتطلب  �لذي  �لآخر  �لتحدي 
�لثقة  وم�ضتقبل  �لأوروبي  �لحتاد  م�ضتقبل 
�أعلنت  �أن  منذ  �أنه  حيث  �مل�ضرتك,  و�لعمل 
�إيطاليا �نت�ضار وباء كورونا يف �ضمالها, عا�ضت 
مو�جهة  �إ�ضرت�تيجية  يف  كبري�ً  تخّبطاً  �أوروبا 
�نت�ضار �لفريو�ض. فبعد �أ�ضابيع قليلة �أ�ضبحت 
�أوروبا �لآن �كرب مركز وباء »كورونا« من حيث 
�ل�ضحة  منظمة  قالت  كما  و�نت�ضاره,  تاأثره 
�لتحدي  يقت�رض  مل  مار�ض.  منت�ضف  �لعاملية 
�جلديد للقارة �لأوروبية �لعجوز على �ملخاطر 
تعد�ه  بل  �لقت�ضادية,   و�لتد�عيات  �ل�ضحية, 
نفعية وحقيقة مبد�أ  �إىل خماوف وجدل حول 
�لأوروبي,  �لحتاد  �أ�ضا�ض  هو  �لذي  �لت�ضامن 
يف  �لأوروبي  �لحتاد  م�ضري  على  يوؤثر  قد  ما 

�مل�ضتقبل.
�إيطاليا �لختبار �لأ�ضعب يف هذ�  لقد �ضكلت 
على  معطوفة  �لبطيئة,  �ل�ضتجابة  �ل�ضياق؛ 
بدد�  �ليورو,  تكتل  دول  بني  �لوحدة  غياب 
�لآمال بانح�ضار �لوباء قريباً, وجعال من �أوروبا 

بوؤرة جديدة لالأزمة.
�أ�ضا�ض  �لأوروبي قامت على  �إن فكرة �لحتاد 
بالتن�ضيق  و�لدفع  �مل�ضرتكة,  �لأوروبية  �ل�ضوق 
يجري  ما  لكن  �لحتاد,  دول  بني  �ملتكامل 
�ليوم, هو بالعك�ض متاما لهذه �لفكرة, فهناك 
�لأوروبية,  �لدول  هذه  بني  بالعمق  ��ضتباك 
و�لتفاقيات  �لآليات  �أن  �لأزمة  �أظهرت  لقد 
�لأوروبية �إما �أنها غري كافية, �أو �أنها مل تتمكن 
�أزمة  فر�ضتها  �لتي  �لتحديات  مقاومة  من 
تف�ضي هذ� �لفريو�ض, حتديات عدم �لت�ضامن 
بينها,  �ملتبادلة  و�مل�ضاعدة  �لتن�ضيق  وعدم 
�لحتاد  دول  بني  �لت�ضامن  مظاهر  وغياب 
�لد�خلية,  �ضمن حدودها  و�نكفائها  �لأوروبي 
�لنقاط  من  جمموعة  خالل  من  ذلك  ويتبني 

�لتي ظهرت يف �لأيام �لأخرية:
-�تخذت كل دولة من �لدول �لأوربية �إجر�ء�ت 
�لأخرى  �لدول  مع  �لت�ضاور  دون  بها  خا�ضة 
�لأوربية  بالتفاقيات  مي�ض  مبا  �لحتاد,  يف 
يخالف  مبا  ت�ضنجن  حدود  فر�ض  �إعادة  مثل 
فرن�ضا  �أغلقت  فقد  �لأوروبية,  �لتفاقيات 
�ل�ضفر  ومنعت  حدودها  وبلغاريا  و�أملانيا 
ذ�ت �حلركة �حلرة.  ت�ضنجن  حتى مع منطقة 
من  للكثري  �ضادمة  جاءت  �لقادة  قر�ر�ت  �إن 
جميع  خالف  كونه  �لحتاد,  دول  مو�طني 
و�لتي  تاأ�ضي�ضه,  مبادئ �لحتاد و�ضعار�ته منذ 
و�لتكاتف وتوحيد �مل�ضري  �لتعاون  تن�ض على 

و�أن �ضعوب »�ضنغن« �ضعب و�حد.
�لأوربي  �لحتاد  لدول  �لأمر  يقت�رض  -ومل 
بع�ضهما  وم�ضاعدة  �لتن�ضيق  عن  �لتخلي  على 
تعدى  بل  كورونا,  �أزمة  مو�جهة  يف  �لبع�ض 

�لأمر �إيل قر�ضنة �مل�ضاعد�ت �لطبية �لقادمة 
مار�ض,   22 ففي  �ملوبوءة,  للمناطق  �إىل 
�لإيطالية  ><لريبوبليكا<<  �ضحيفة  �تهمت 
مئات  على  بال�ضتيالء  ت�ضيكيا  جمهورية 
�لتنف�ض  �لطبية و�أجهزة  �لكمامات  �لآلف من 
�إيطاليا  �إىل  �أر�ضلتها �ل�ضني  �لتي  �ل�ضطناعية 
مل�ضاعدتها على �ل�ضيطرة على تف�ضي فريو�ض 
�لت�ضيك  �عرتفت  وقد  �مل�ضتجد,  كورونا 

بتحوزها على هذه �مل�ضاعد�ت.  
�لأزمة  هذ�  بعد  �لأوروبي  �لحتاد  �أن  �ضك  ل 
�أزمة كورونا, ول ميكن  لن يكون كما كان قبل 
�لنظر �إىل �أزمة �لحتاد  �لأوروبي �ملت�ضاعدة 
توّتر�ً  باعتبارها  كورونا,  وباء  �نت�ضار  بفعل 
متى  دوله, ميكن جتاوزه  بني  للعالقات  عابر�ً 
مّت �لق�ضاء على �لفريو�ض. يف �لع�رض »ما بعد 
�لكوروين«, �إن �ضّح �لتعبري. هناك رهانان فيما 

يتعلق باملرحلة �لقادمة:
من  حتديات  �لتكّتل  بلد�ن  تو�جه  �أن  �لأول: 
و�ضط  ووحدته,  �لحتاد  دعائم  تهز  �أن  �ضاأنها 
و�نكفائها  دوله  بني  �لت�ضامن  مظاهر  غياب 
حدود  وجتلي  �لد�خلية,  حدودها  �ضمن 
�ل�ضيا�ضات �لنيوليرب�لية. ورمبا يتبني �أن �لحتاد 
»بريك�ضت«  تد�عيات  جتاوز  ��ضتطاع  �لذي 
�لعاملية  �لقت�ضادية  و�لأزمة  �لالجئني  و�أزمة 
ِمن ذي  �أكرث ه�ضا�ضة و�ضعفاً  بات  عام 2008, 
قبل, بعدما �أعاد �ختبار �نت�ضار �لوباء �لعتبار 
�إىل �لدولة �لقومية: �ملالذ �لأخري لل�ضعوب يف 

وقت �لأزمات �لكربى.
و�خل�ضية هنا من �أن ت�ضتفيد �لتيار�ت �مل�ضككة 
�لت�ضامن  غياب  من  �لأوروبي  بالحتاد 
�حلكم  يف  �ملوجودة  �لتيار�ت  �ضو�ء  �لأوروبي 
كما يف �ملجر, �أو تيار�ت �ملعار�ضة �ملوجودة 
د�خل �لدول, وفقد�ن �لثقة بالحتاد �لأوروبي, 

و�خلروج منه على غر�ر بريطانيا.
�لذي  �لكبري  �لدعم  من  �لرغم  على  ثانياً: 
من  �لعديد  �أن  �إل  �ملفو�ضية,  رئي�ضة  قدمته 
�لعدوى يف  �لدول �لأع�ضاء تعاملت مع تف�ضي 
�إيطاليا كذريعة لعزلها ولي�ض كحليف لبد من 
�أغلقت  �أن  بعد  له  و�لدعم  �مل�ضاعدة  تقدمي 
�لأقنعة  ت�ضدير  على  �لقيود  وفر�ضت  �حلدود 
كل  و�حتفظت  �ل�ضخ�ضية,  �حلماية  ومعد�ت 

دولة مبخزونها لنف�ضها.
�ملجتمعات  �أن  �مل�ضلمات  حكم  يف  �أ�ضبح 
كمان  يكون  لن  �لكورونا  بعد  �أجمع  و�لعامل 
ونظرته  �ملو�طن  �أولويات  و�أن  قبله,  كان 
قبله,  كانت  كما  تكون  لن  و�أجهزتها  للدولة 
و�حلكومة  عامة  �حلكومات  من  يتطلب  مما 
تدرك  �أن  �خل�ضو�ض  وجه  على  �لفرن�ضية 
�مل�ضتقبلي  وقلقهم  مو�طنيها  خماوف  جيد� 
ب�ضبب  لها  تعر�ضو�  �لتي  �ل�ضدمة  وم�ضاعر 
حالة �لعجز �لعاملي �أمام هذه �جلائحة, يجب 
ملو�طنيها,  جيد�  ت�ضتمع  �أن  �حلكومة  على 
وت�ضع �خلطط �ملنا�ضبة �لتي من �ضاأنها �إعادة 
ثقة �ملو�طنني بالنظام �ل�ضيا�ضي و�لقت�ضادي 
و�ل�ضحي و�لجتماعي, مبا يربر �ل�رض�ئب �لتي 

يدفعونها وتاأثر نظام �لرفاه �لجتماعي �ضلبا
جزء من �لأزمة �مل�ضتقبلية للدولة �لفرن�ضية هو 
�لفرن�ضيني  مناطق  �ل�ضحية يف  �لرعاية  نق�ض 
�إفريقيا  �ضمال  �أو  �أفريقية  �أ�ضول  من  يلي 
�لفرن�ضيني  بني  تظهر  بد�أت  �لتي  و�لعن�رضية 
للفرن�ضيني  �ل�ضحية  �لرعاية  �أولوية  حول 
بني  مبعنى  �لفرن�ضيني  لكل  ولي�ض  �لأ�ضليني 
�ضكان  من  �لفرن�ضية  �جلن�ضية  على  �حلا�ضلني 
ز�وية  من  �ل�ضابقة  �لفرن�ضية  �مل�ضتعمر�ت 
�ضمال  يف  حللفائها  فرن�ضا  قدمت  ماذ�  ثانية 
يف  م�ضاعد�ت  من  �لعربي  و�ملغرب  �إفريقيا 
مو�جهة كورونا �جلز�ئر و�ملغرب وحتى تون�ض 
�مل�ضاعدة  وطلبت  مبا�رضة  بال�ضني  ��ضتعانت 
من �ل�ضني ًو�ل�ضني ��ضتجابت هل �ضتبقى هذه 
�ضتظهرفيها  �أم  لفرن�ضا  ولئها  على  �لدول 
�لفرن�ضي  للنفوذ  مناه�ضة  ولوبيات  �أ�ضو�ت 
�ل�ضيني وهل فرن�ضا �ضتتقبل  بالنفوذ  ومرحبة 
د�خل  �رض�عات  �ضتن�ضاأ  �م  طو�عية  �خل�ضارة 
هذه �لدول هل فرن�ضا بعد كورونا �ضتكون قوية 
وقادرة على ��ضتعادة ثقة �ملو�طنني و�حللفاء 

�أم �ضتكون �ضعيفة و�أكرث �نكفاء على ذ�تها.
حممد �شبلي 

انتخاب روؤ�شاء املجال�ض العلمية على م�شتوى اجلامعات  

تعليمة  تفجر �لو�سع وتهدد ب�سل �لقطاع
عمد�ء  من  �لعديد  ك�ضف 
�مل�ضتوى  على  �جلامعات 
�لطالبية   و�ملنظمات  �لوطني 
�لتعليمة  من   �متعا�ضهم 
�لوز�رية �لأخرية �لتي �أ�ضدرها  
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير 
�ضيتور  �لدين  �ضم�ض  �لعلمي 
روؤ�ضاء  �نتخاب  �إىل  و�لر�مية 
للجامعات  �لعلمية  �ملجال�ض 
�لإد�رة  بني  �لف�ضل  �إطار  يف 
للجامعات  �لعلمية  و�ملجال�ض 
طويلة  زمنية  لفرتة  ظلت  �لتي 

حتت رئا�ضة مدير �جلامعة.
�جلامعات  روؤ�ضاء  و�عترب  هذ� 
�إن  �أن هذه �خلطوة من �ضاأنها 
�جلز�ئرية  باجلامعات  ت�ضل 
خلق  خالل  من  �لن�ضد�د  �إىل 
و�لتي  و�حدة  ل�ضفينة  قائدين 
ل  �لغرق  م�ضريها  �ضيكون 
و�ن �ملجال�ض  , خا�ضة  حمالة 

�لكليات   م�ضتوى   على  �لعلمية 
عميد  مع  تت�ضادم  ما  كثري� 
روؤ�ضاء  وطالب   هذ�   , �لكلية 
ي�ضتوجب  �نه  �جلامعات  
على  �لت�ضديد   �لوز�رة   على 
على  �لعامني  �لأمناء  مهام 
و�لكليات   �جلامعات   م�ضتوى 
قبل  �لت�ضيب  حماربة  بغية  
يف  �خللط  وتفادي  �ضيء  كل 
�حل�ضن  �ل�ضري  ل�ضمان  �ملهام  
رحبت  جهتها   من   . للجامعة 
�لوزير  بقر�ر  �لكنا�ض  نقابة 
�ل�ضفافية  تكري�ض  و�عتباره 
�ختيار  و�ضمان  �لت�ضيري  يف 
ورئا�ضة  لت�ضيري  �لأ�ضاتذة 
طريق  عن  �لعلمي  �ملجل�ض 
 , دميقر�طية  بكل  �لنتخاب 
وترك �لت�ضيري �لإد�ري لرئي�ض 
�جلانب  يتوىل  �لذي  �جلامعة  
�للجان  �إن   , يف حني  �لإد�ري 

�لعلمية �دري  باجلانب �لعلمي  
�آخر  جانب  ,من  للجامعات 
�لطالبية  �ملنظمات  �عتربت 
عن  �جلامعات   مدر�ء  ف�ضل 
�لعلمية   �ملجال�ض  رئا�ضة  
�لعلمية  �ل�ضالحيات  وحتويل 
رئي�ض  �إىل  و�لبيد�غوجية 
منطقية  غري  �لعلمي  �ملجل�ض 
, ويف هذ� �ل�ضدد �أ�ضار  ممثل 
للطلبة  �لوطنية  �لر�بطة 
بن  �لقادر  عبد  �جلز�ئريني  
�لتحويالت   هذه  �أن  خالد  
فكرة يف غري حمله وهو  ينفي 
ومن   , �جلامعة  رئي�ض  مهام 
من   �إ�ضالحات  �أن  �ملفرو�ض 
در��ضات  ت�ضبقها  �لنوع  هذ� 
وم�ضاور�ت  و�قعية  ميد�نية 
كبرية , يف حني �عترب �لحتاد 
هذه  �أن  �حلر   �لطالبي 
منطقية  غري  �لإ�ضالحات 

�أثبتت  �لذي  �لوقت  ففي   ,
يف  ف�ضلها   �لعلمية  �ملجال�ض 
م�ضتوى  �لأمورعلى  ت�ضيري 
�لكليات  نتيجة �لت�ضادم مابني 
و�لإد�رة  �لعلمي  �ملجل�ض 
قر�ر�ت  تخاف  ما  غالبا  �لتي 
قر�ر�تها  يف  �لعلمي  �ملجل�ض 
�ل�رض�ع  نقل  �لوز�رة  ,حتاول  
�إىل �أعلى هرم �جلامعة  وخلق 
�جلامعة  رئي�ض  بني  ما  �رض�ع 
�لعلمي   �ملجل�ض  ورئي�ض 
ي�ضل  قد  ما  وهو   , للجامعة 

�جلامعات  لأ�ضباب تافهة.
�ملنظمة   �أكدت  �آخر  باب   من 
�حلرة  �جلز�ئرية  �لطالبية 
 , مت�رضع  �لقر�ر  هذ�  �أن  
عو�قبه  در��ضة  وي�ضتوجب 
مع  م�ضاور�ت  وفتح  م�ضبقا 

�ل�رضكات �لجتماعيني  .
 حممد بن ترار

تد�بري جديدة لبيع �لكلوروكني 
ملر�سى �لأمر��ض �ملناعية

البويرة

موؤ�س�سة �لربيد تكثف �إجر�ء�ت �لوقاية
�جلز�ئر  بريد  موؤ�ض�ضة  �تخذت 
من  مزيد  �لبويرة  وحدة 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية و �لوقائية 
كورونا  فريو�ض  �نت�ضار  ملنع 
خالل  �ملتخذة  لتلك  بالإ�ضافة 
�ل�ضابقة على غر�ر تعقيم  �لأيام 
و�ضائل  وتوفري  �لربيد  مر�كز 
�حلماية للعمال و�ملوظفني,حيث 
�أجهزة  تن�ضيب  �قرتحت 

�ملحالت  يف  �للكرتوين  �لدفع 
�لتجارية وجتار �خل�رض و�لفو�كه 
عملية  لت�ضهيل  و�ل�ضيدليات 
�قتنائهم  عند  للمو�طنني  �لدفع 
�إىل جانب  �مل�ضتلزمات  خمتلف 
متنقل عرب  بريدي  توفري مكتب 
ملوظفيها  لل�ضماح  �ملوؤ�ض�ضات 
ويف  باأريحية  رو�تبهم  �ضحب 
هذه  وتاأتي   , جيدة  ظروف 

�لزبائن  تنقل  لتفادي  �خلطوة 
وجتنب  �لربيد  مكاتب  �ىل 
�لطو�بري  وت�ضكيل  �لكتظاظ 
�لطويلة فيها �أثناء هذه �لظروف 
�لبالد  بها  متر  �لتي  �خلا�ضة 
يوم  �ضيناريو  تفادي  ذلك  ومن 
�كتظت  �أين  �لفارط  مار�ض   20
تلك �ملكاتب باملتقاعدين ولول 
حلدثت  �لأمنية  �مل�ضالح  تدخل 

�أثار  �لذي  �لأمر  وهو  �لكارثة 
�لذين  �ملوؤ�ض�ضة  عمال  �ضخط 
مع  مبا�رض  تعامل  يف  يتو�جدون 
�لزبائن,و�جلدير بالإ�ضارة حتوي 
مكتب   104 على  �لبويرة  ولية 
بريدي و 30 موزع �أيل و��ضتفادة 
من  مو�طن  �ألف   120 من  �أزيد 

�لبطاقة �لذهبية .
اأح�شن مرزوق
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اح�شن خال�ص   

ال  وعالقة،  كثرية  وهي 
حالة  �أمام  نفعا  جتدي 
باخلوف  �لرتقب، �ملحفوفة 
على  طغت  �لتي  و�حلذر، 
�ملو��سم  فاأن�ستها  �الأذهان 

و�ملنا�سبات 
طنية  لو �
و�لدينية مثل 
ذكرى  �إحياء 
مار�س   19
�لن�رص(  )عيد 
�الحتفال  �أو 
ء  � �رص الإ با

ذكرى  هي  وها  و�ملعر�ج 
�أفريل )يوم �لعلم( �ستمر   16
هذه �الأيام مرور �لكر�م الأول 
عن  �لتالميذ  غياب  يف  مرة 
�ملد�ر�س وقد يكون �مل�سري 
�إحياء ذكرى  �نتظار  ذ�ته يف 
و�ليوم  �الأمازيغي  �لربيع 
حلرية  �أو  للعمال  �لعاملي 

�ل�سحافة.
رفع  يف  كورونا  ينجح  مل 
�لعدد �ليومي لل�سحايا، وقد 
�لبلد  �أبناء  خرية  من  فقدنا 
مرموقني  �أطباء  �الأيام  هذه 
و�جهو� �لوباء ببطولة و�سرب، 
�الأ�سو�ء على كل  �أطفاأ  لكنه 
�لرمزي  �لتعبري  �أ�سكال 
�أمة  �رصنا  فقد  و�لتاريخي 
جوفاء فارغة من �أي حمتوى، 
همها تركيز كل ما متلكه من 
للحفاظ على  ووجد�ن  عقل 

وهو  �حلياة  مقومات  �أدنى 
ور�ء  من  و�ملناد�ة  �الختباء 
�أن  �نتظار  يف  �حلجر�ت 
�حلياة  لتعود  �لعدو  ين�سحب 
تدريجيا وب�سعوبة �إىل �سابق 

عهدها.
�ملو�سوع  كورونا  غري  لقد 

�لتي  �الهتمامات  و�أن�سانا 
منا�سبة،  كل  يف  علينا  تعود 
فعلى �أقل من ن�سف �سهر من 
�أحد  ال  رم�سان  �سهر  حلول 
�لعامل  �سيحييه  كيف  يعلم 
�سيتعامل  وكيف  �الإ�سالمي 
�سياما  �جلز�ئريون  معه 
وقياما ونكاد نقرتب، �إذ� ما 
تو��سل �حلجر �إىل ما بعد 19 
�أفريل �جلاري، من »رم�سان 
للم�ساجد  �إعمار  ال  �أبي�س« 
�سهر�ت  وال  تر�ويح  وال  فيه 
ولن  و�لقاعات  �ملقاهي  يف 
باملارة  �ل�سو�رع  متتلئ 
�سياأوون  �لذين  �لنا�س  من 
وما  �الفرت��سي  �لعامل  �إىل 
�لتلفزيونية  �لقنو�ت  تقدمه 
�لكثري  منها  ينتظر  ال  �لتي 
�عرتى  �لذي  �لهز�ل  �أمام 
�لعام، بل  �لفني هذ�  �الإنتاج 

�جلز�ئر  يف  �لنقا�س  �متد 
�إىل  �الإ�سالمي  و�لعامل 
�مل�سلمني  �إعفاء  �إمكانية 
�إذ�  �ل�سيام  فري�سة  �أد�ء  من 
ثبت طبيا �أنه يي�رص �الإ�سابة 
نقا�س  وهو  كورونا  بفريو�س 
��ستحال جدال حاد� ال�سيما 
�ملجتمع  لدى 
�لذي  �جلز�ئري 
�ل�سيام  يعترب 
مقد�سة  فري�سة 
�أن  درجة  �إىل 
يني  ئر � جلز �
عليها  يحر�سون 
�أكرث من حر�سهم 

على �أد�ء �ل�سلو�ت.
هي  �لقد��سة  هذه  ولعل 
و�رص��سة  قوة  تف�رص  �لتي 
مقال  على  �الأفعال  ردود 
نور  �ل�سابق  �لوزير  ن�رصه 
�سفحته  على  بوكروح  �لدين 
�إن  فيه  ت�ساءل  بالفاي�سبوك 
كان »�لعلم �لديني« �ملوروث 
�إ�سكالية  حل  على  قادر� 
�لبت يف جو�ز تعليق فري�سة 
�ل�سيام �أمام جائحة كورونا. 
للخو�س  هنا  �ملجال  ولي�س 
مقامه  فله  �جلدل  هذ�  يف 
�لوقت  يف  و�أهله،  ووقته 
على  �هتمامنا  ين�سب  �لذي 
ما  يف  متاأملني  �لوقوف 
فعله كورونا برموزنا �لدينية 
وكيف  و�لوطنية  و�لتاريخية 
و�أغلق  ثالجة  يف  و�سعها 
حية  �أمة  من  ونقلنا  عليها 

�إىل  �لتاريخ  يف  متو��سلة 
جثة فكرية وثقافية هامدة، 
�أمه توقفت عن �سنع �حلياة 
بني  تختار  و�سارت  و�لتاريخ 
�نتظار �أجلها �أو ترقب �أفول 
�لغازي وهي ال تدري  �لعدو 
قدر  �إن  �سريحل  وكيف  متى 

له ذلك.
ال ي�ستهدف كورونا مناعتنا 
ميتد  بل  فقط  �جل�سدية 
�لذ�تية  مناعتنا  �إىل  غزوه 
و�لرمزية و�لفكرية و�سارت 
�أجو�ء �حلرب �ملتوترة �لتي 
نعي�س فيها متنعنا من �إقامة 
هادئة،  فكرية  نقا�سات 
حول  �لنقا�س  �إثارة  فمجرد 
�لق�سايا �لقد��سية يف �لدين 
�حلفيظة  يثري  و�لتاريخ 
�أنه  على  ويوؤخذ  و�لغ�سب 
حتالف مو�سوعي مع كورونا 
للق�ساء على مقومات هويتنا 
فتنه�س  وديننا  وح�سارتنا 

ة  يز لغر �
فظة  ملحا �

من �سباتها.
�أقام  لقد 
نا  و ر كو
�سعب  حاجز� 
لتخطي  �
�لكتاب  �أمام 

جميع  يف  و�ملفكرين 
�سبيل  يف  �لعامل  �أنحاء 
�أخرى  م�سائل  يف  �خلو�س 
هذ�  بجربوت  ربطها  دون 
�للعني،  �ملجهري  �لغازي 

�لعر�سية  �لتدخالت  وحتى 
هناك  �أو  هنا  نتابعها  �لتي 
�لفيديوهات  طريقة  عن 
وتخرج �أحيانا باحت�سام عن 
وال  تبد�أ  ال  كورونا  طاعة 
بعبار�ت  بل  بالتحية  تنتهي 
قبيل  من  �آليا  ترتدد  �سارت 

لتذكرنا  بيوتكم«  يف  »�أبقو� 
�لفريو�س  �سيادة  حتت  �أننا 

�للعني.  
ذلك  مع  كورونا  يتمكن  مل 
من �لق�ساء علينا ولن يفعل، 

�أن  ��ستطاع  �أنه  من  بالرغم 
يوؤجل حياتنا، وكاأنه ير�سل لنا 
ر�سائل �أخرى تفيد ب�رصورة 
وتنظيمها  ترتيبها  �إعادة 
دفعا  �إعطائها  يف  و�لتفكري 
�لغزو.  �نتهاء  بعد  جديد� 
�ستعود �لذكريات و�ستح�رص 
من  �لرموز 
لكن  جديد 
حال  باأي 
وباأي  تعود 
ة  نظر
ة  يد جد

�سننظر 
هل  �إليها؟ 
�سنظل ننظر �إىل �ختالفاتنا 
�أنها م�سادر  وتنوعاتنا على 
�أنها  �أم  �لقاتل  لل�رص�ع 
�لطاقات  لتجميع  عو�مل 
ودفعها نحو م�ستقبل و�عد؟ 

هل �سيبقى �ملجتمع يحتفظ 
�أم  �ملميتة  �مليتة  باالأفكار 
جديدة؟  حية  �أفكار�  يبتكر 
نقا�سات  يف  �سننطلق  هل 
�سنظل  �أم  وبناءة  هادفة 
�لعقيم؟  �جلدل  يف  قابعني 
منطلقاتنا  ترت�جع  هل 
�لطائفية و�جلهوية و�للغوية 
مما  �أقوى  �ستعود  �أنها  �أم 
من  تخرج  �أن  بعد  كانت 

عقالها؟
�لتجربة  قدمت  لقد 
�أمم  عن  �أمثلة  �لتاريخية 
�الأزمات  من  خرجت  ودول 
�أقوى مما كانت كما قدمت 
كانت  �أخرى  عن  �أمثلة 
لالإجهاز  فر�سة  �ملحنة 
عليها ف�سارت �أثر� بعد عني 
باالأمن  �أحق  �لفريقني  فاأي 

�إن كنتم تعلمون.

كورونا يف حرب على الرموز
جرت العادة يف النقالبات الع�شكرية التي عرفتها بلدان العامل الثالث اأن اأول قرار تتخذه ال�شلطة النقالبية اجلديدة 
اإلغاء العمل بالد�شتور واإر�شاء ما ي�شمى بالأحكام العرفية. وما يفعله كورونا يكاد ي�شبه هذا النوع من النقالبات اإذ اأنه 

اأخ�شع اجلميع ملنطقه واأن�شاهم ذكر اأيامهم ورموزهم يف �شرطية مل ي�شبق لها مثيل حيث ل جند وقتا يف زمننا ال�شيق 
اخلانق لأي �شيء اآخر، واأي حماولة للخروج من النمطية الكورونية يف تناول خمتلف الق�شايا.

اأجل التفكري و�شجن التعابري

�ملو�رد  فيه  تت�سف  عامل  يف   
بالندرة مقارنة باال�ستخد�مات،  
جاء فايرو�س كورونا ليغري نظرة 
�لعامل �إىل نف�سه حيث قلب جميع 
�ملعادالت وغريرَ كل �ملعتقد�ت 
وعقود�  عقود�  �سادت  �لتي 
م�ست خالقا بذلك عو�مل �أخرى 
 ، الأخرى  ذهبيا  ع�رص�  وينهي 
�ملجهول  �لفريو�س  هذ�  جاء 
ليطيح مبا لطاملا �عتقدنا �أنها 
�أزلية ويُنهي �أي�سا مهزلة �لهيمنة 
�لوهمية �لتي تبنتها دول عظمى 

ل�سنو�ت .
من  �ل�سفر،  من  بد�أ  �لتغيري 
�مل�ساب رقم �سفر لتبد�أ حكاية 
يكتنفها �لغمو�س، فريو�س قاتل 
يت�سلل ليل نهار ويفتك بكل من 

�لعامل مغلول  ليقف  �الأرجاء  يف 
من  هدية  �نتظار  يف  �الأيدي 

�ل�سماء يبعث بها رب �لعباد .
خميفة  قوة  حدين:  ذو  وجه 
لفريو�س ال يُرى بالعني �ملجردة، 
�لدبابات  ردعه  عن  عجزت 
ووقفت  �حلربية  و�لبو�رج 
عاجزة �مامه �أكرث�لتكنورجيات 
تطور� وتعقيد�، لتطلق �لتحدي 
�مام جمتمع هم�س لزمن طويل 
�لعلم و�لعلماء وليثري ثورة فكرية 
جديد يف ربوع �لكرة �الأر�سية .

ما يثري �لده�سة فعال هو تهاوي 
وهرمها  �القت�ساد�ت  �أكرب 
مو�جهة  �ول  يف  �ل�سحي 
و�لدول  �لفريو�س  بني  حقيقية 
تتنازل  بد�أت  �لتي  »�لعظمى« 

بعد  يوما  �لعظمة  عر�س  عن 
عن  عجزها  للعيان  ليظهر  يوم 
من  وحماية  �لفعلية  �ملقاومة 
هم على �ر��سيها وما يبعث على 
و�سيطرة  ��ستقر�ر  �ال�ستغر�ب 
تعرف  كانت  �سغرية  دويالت 
بالدول �ل�سائرة يف طريق �لنمو 
تقدير  �أق�سى  على  �لنامية  �و 
�النظباط  من  درجة  مظهرة 
و�لعناية  و�اللتز�م  و�مل�سوؤولية 

�ل�سحية .
جاء هذ� �لفريو�س �للعني ليغري 
من  �لكثري  و�لكثري  �حل�سابات 
�لتي  �القت�سادية  �لنظريات 
زمان  لكل  ت�سلح  ال  �أنها  ثبُت 
�الوربي  �الحتاد  فهاهو  ومكان 
يغلق �أبو�به �أمام كل جار �نبعث 

ملقيا  كورونا،  ر�ئحة   منه 
�التفاقيات  كل  �حلائط  عر�س 
و�جليو�سيا�سية  �ل�سيا�سية 
�حلائط،  عر�س  و�القت�سادية 
�لفريو�س  منه  نال  من  تاركا 
وي�سمد  وحيد�  خ�سائره  يتكبد 
يف  حزنه  ويتجرع  جر�حه 
�لتكامل  �أن  �أظهر  كما  �سمت، 
ولو  د�ئما  �لناجع  باحلل  لي�س 
�حلل  بل  �لدول  �قت�ساد  ت�سابه 
�لو�قعي  و�لتخطيط  �لتنوع  يف 
و�لعقالين  و�لتدرج �لذي ينبني 
مف�سحا  علمية،  �أ�س�س  على 
نادت  جماالت  �أمام  �ملجال 
�إىل �أن خُفت �سوتها  بالتح�سني 
و�لتطوير و�لدعم يف �لكثري من 
تلك  نن�سى  �ن  �لعامل، دون  دول 

يف  عودها  ��ستد  �لتي  �لقوى 
�الزمة �رصكات �الأغذية و�لعتاد 
�ملطهر�ت  خا�سة  �ل�سحي 
و�لكمامات و�القنعة �لتي �أ�سبح 
�سعرها مقاربا الأ�سعار �ملعادن 
�لنفي�سة ووجودها �أكرث ندرة من 

�الأملا�س و�لذهب.
�إن هذ� �لوباء جعلنا نقف وقفة 
و�لعامل،  �أنف�سنا  مع  حقيقية 
توجهاتنا،  �أفكارنا،  به  لنجدد 
جعلنا  ومعتقد�تنا،  تطلعاتنا 
وبعد  قبل  ملا  �سيلفي  ناأخذ 
وما  فينا  ماغريه  �لكورونا، 
�سححه وما �أماته د�خلنا، وقفة 
رمبا حان �أجلها ونحن يف غفلة 
حياة  متطلبات  ور�ء  نرك�س 
مما  بكثري  �أب�سط  �أنها  �ت�سح 

كنا نلهث ور�ءه لتثبت �أن �حلياة 
�سحية  وعناية  علم  على  ترتكز 
وعائالت  ونف�سية  ،غذ�ئية 
وجمعتها  �حلياة  فرقتها 

كورونا.
بد�ية  �لوباء  هذ�  كان  رمبا 
�لذي  للتغيري�الإيجابي  حقيقية 
يبد�أ بالفرد وينتهي عنده، بد�ية 
�الولويات  يف  �لتفكري  الإعادة 
�أن  �هلل  ن�ساأل   . و�ملهم  و�الأهم 
�لبالء  هذ�  �رص  جميعا  يقينا 
ويعيد علينا �أياما مليئة بال�سحة 
�حلرية  ونعمة  و�ال�ستقر�ر  �أوال 
حرية   .... بثمن  تقدر  ال  �لتي 
 .... �حلياة  حرية  �لتنف�س.... 

ودمتم �ساملني.
فاطمة الزهراء �شنتوف

�سيلفي كورونا !

ل ي�شتهدف كورونا مناعتنا اجل�شدية 
فقط بل ميتد غزوه اإىل مناعتنا الذاتية 

والرمزية والفكرية و�شارت اأجواء احلرب 
املتوترة التي نعي�ص فيها متنعنا من اإقامة 

نقا�شات فكرية هادئة

لقد اأقام كورونا حاجزا �شعب التخطي 
اأمام الكتاب واملفكرين يف جميع اأنحاء 

العامل يف �شبيل اخلو�ص يف م�شائل 
اأخرى دون ربطها بجربوت هذا الغازي 

املجهري اللعني
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 يف حماولة اإعالمية �شابقة تعددت اأ�شباب ف�شلها ، اأراد �شاحبها ن�شب مناظرات فكرية ،انتف�ض اأحد احل�شور �شارخا مرددا 
: )القراآن مهو�ض تراث( ، كاأنه يعي�ض )رع�شة دينية كما عا�شها الأنبياء اأو كبار املفكرين و العلماء( ، منفجرة من ذلك الزخم 

الروحي التنزيهي املتعال لثوابت الدين .

عن اأركون )العقل اله�شا�شة و املهاون(

عتبات منهجية يف فكر �أركون

الوليد فرج

اإن اأدجلة الدين ، واحدة 
ال�سياج  اأ�سوار  من 
الذي   ، الدوغمائي 
النقدية  العملية  يعطل 
التي تقف حول حمور   ،
امل�رشوعية  خلخلة   ،
�سطوتها  و  الدينية 
اجل  من   ، العقيدية 
امل�رشوعية  فر�ض 
و   ، الب�رشية  العقلية 
حا�سمة  قطيعة  فر�ض 
اأركون  ماي�سميه  بني 
لل�سيادة  الإلهية  بالذروة 

بني  و   ، من جهة 
الب�رشية  الذروة 
تتاأ�س�ض  التي 
ال�سيادة  على 
من   ، ال�سعبية 

جهة ثانية .
التقدم  اإن 
ي  لنقد ا
العقالين البّناء 
القادر  واع 
تفكيك  على 
ت  كيبا لرت ا (

الديني  للعقل  املعرفية( 
الأنظمة  تت�سمن  التي   ،
التفا�سري  و  الالهوتية 
هذا  اإن  ؛  التواريخ  و 
النقد ، ل تاأتي اإل بخلع 
النظم  على  امل�رشوعية 
الأخالقية  و  املعنوية 
ال�سيا�سية  و  القانونية  و 

للب�رش .
اأركون  عند  املعنى  اإن 

يوجد  ل  ذاته  بحد 
بل   ، م�سبقا  جاهزا 
رحم  يف  ت�سكل  و  تخلّق 
عوامل وظروف متعددة 
فيه(   املفكر  .)�سيطرة 
لذلك هو عر�سة للتطور 

و النحالل و املوت .
اأركون بني معنيني  يفرق 
عنده  الأول:   ، للدين 
من  معت�سم  روحاين 
دين   : الثاين  و   ، النقد 
ل�سلطة  اأداتي  موؤدلج 
جنده  لذا   ، احلاكم 
الالهوتي  بالعقل  يقول 
الالهوتي  العقل  اأو 

:)كل  الأول   . ال�سيا�سي 
ول  منفتح  و  متكامل 
ميكن ا�ستنفاده . انه كل 
التما�سكات  من  متكامل 
ال�سمنية  اأو  الحتمالية 
البناء املرتا�ض  ( ، هذا 
الالهوتي  للعقل 
لبنات  من   ، الديني 
اأو  الرموز  اأو  )املعاين 
الحتمالية  الدللت 

املفتوحة  ال�سمنية  اأو 
يف   ، الالنهائي(  على 
البدايات  اىل  اإ�سارة هنا 
الديني  للعقل  املوؤ�س�سة 
الن�سو�ض  )مدونات 
التاأ�سي�سية( للدين ، الذي 
)املكان  ح�سبه  يعترب 

الأمثل للذاكرة( .
هو   ، ال�سيا�سي  العقل 
الإيديولوجية  املنظومة 
انربت  التي  الأداتية 
الديني  العقل  لتج�سيد 
معقلنة  )اأنظمة  داخل   ،
من املقولت و املعايري 
و العقائد اأو الالعقائد . 
الأنظمة  وهذه 
اأو  ته�سم 
اآن  يف  ت�ستوعب 
ال�سيفرات  معا 
و   ، الثقافية 
ت  جيا حلا ا
فئة  لكل  املتغرية 
هذا  اإليها  يوّجه 
 : انظر  العمل( 
و  الأ�سويل  الفكر 
التاأ�سيل  ا�ستحالة 
لنا  يتبني   . اأركون   .
العقل  ا�ستغال  اآليات  اأن 
هي  ال�سيا�سي  الالهوتي 
التي  املحاور  اأهم  اأحد 

ا�ستغل عليها اأركون .
ي�رش اأركون يف م�رشوعه 
ح�سد  على   ، النقدي 
املناهج  من  جمموعة 
املنهج  راأ�سها  على 
الفيلولوجي  و  التاريخي 
و  الأنرثوبولوجي  و 

ال�سيميائي  و  الأل�سني 
يفك  كي   ، الرتاث  على 
من  حتد  التي  الأغالل 
تفتح  و  التفكري  حرية 
اأبواب الحتكاك ال�سليم 
يف  العقلية  لالجتهادات 
و  اأهله  بني  الرتاث  نقد 
الغري )نحن الآن بحاجة 
ثورة فكرية حقيقية  اإىل 
اأعماق  اإىل  تذهب 
الأ�سياء و تغري منظورنا 
هكذا  و  للرتاث  جذريا 
ي�ستمر  اأن  من  بدل  و 
معيقة  كقوة  الرتاث 
ت�سدنا اإىل اخللف يف كل 
مرة ، ي�سبح قوة حتريرية 
ت�ساعدنا على القالع و 
و  احل�ساري  النطالق 
قبل  يتم  لن  هذا  لكن 
تاريخي  مب�سح  القيام 
وهذا   . للرتاث  �سامل 
منذ  �سخ�سيا  اأفعله  نا 
اكرث من ثالثني �سنة من 
نقد   : م�رشوعي  خالل 
العقل الإ�سالمي باملعنى 
التاريخي  و  الأل�سني 
و  الأنرثوبولوجي  و 

الفل�سفي لكلمة نقد ( .
لذا يرى اأركون اأن النقد 
ليعرتف  احلقيقي 
و   ، املعريف  بالنغالق 
 ، اجلاهز  باملعنى  ل 
املعارف  )كل  النهائي 
املجرتة  و  اخلاطئة 
مر  على  تواكلي  ب�سكل 

تعرى  اأن  ينبغي  الع�سور 
الأ�ساطري  كل  و  تدان  و 
النا�ض  بها  يتعلق  التي 
وكاأنها متعالية اأو مقد�سة 
عنها  يك�سف  اأن  ينبغي 
يرتادف  و   ،  ) النقاب 
مع  اأركون  حديث  هنا 
التفكري  )م�ستحيل  فكرة 
 ، الإ�سالم   : انظر   ) فيه 
اأوروبا ، الغرب : رهانات 
املعنى و اإرادات الهيمنة 
عملية  اإن   ، اأركون   .

املكانة  بني  الف�سل 
للخطاب  الالهوتية 
و  جهة  من  القراآين 
اأركون  ي�سميه  ما  بني 
التاريخي  )ال�رشط  بـ 
لذا   ، للعقل(  واللغوي 
الفل�سفي  النقد  ياأتي 
�رشوريا من اجل تفكيك 
مناذج و اأمناط املعرفة 
التي اأنتجها تاريخ العقل 

الإ�سالمي .
اإن مفهوم احلقيقة عند 
اجلوهر  لي�ست   ، اأركون 
جمموعة  من  امل�سكل 
املفاهيم  و  املعاين 

معطيات  ول  اجلاهزة 
اأولية تتكامل نهائيا فيما 
)جمموع   : هي  بل  بينها 
ي�سمح  التي  املعنى  اآثار 
اأو  فردية  ذات  لكل  بها 
الدللت  نظام  جماعية 
امل�ستخدمة  الإيحائية 
جممل  اإنها  لغته،  يف 
املختزنة  الت�سورات 
احلي  الرتاث  قبل  من 
اأو  القبلية  للجماعة 
اأو  الدينية  للطائفة 

اأو  اأمة  فكل   . لالأمة 
تراثها  تعترب  طائفة 
مبثابة احلقيقة املطلقة 
لي�ست  احلقيقة  اإن   ،
معطى  �سيئا  اأو  جوهرا 
و  نهائي  و  جاهز  ب�سكل 
اأثر  اأو  تركيب  هي  اإمنا 
لفظي  تركيب  عن  ناجت 
ينهار  قد  معنوي  اأو 
حمله  يحل  لكي  لحقا 
تركيب جديد اأي حقيقة 
جديدة ( انظر ق�سايا يف 
نقد العقل الديني : كيف 

نفهم الإ�سالم اليوم .
عمله  يف   ، اأركون  يلح 

ي�سميه  ما  على  النقدي 
 ، التجاوز  و  الزحزحة 
الزحزحة  على  ي�سدد  و 
البنى  لكل  اأوىل  كخطوة 
لبناتها  و  املعرفية 
ادواتها  و  املفاهيمية 
فال�سور   . القطعية 
خميال  يف  الثابتة 
الروا�سب  و  الرتاثيني 
�سكلت  املا�سوية 
اأحكاما م�سبقة قطعية ، 
من  تفلتت  تاريخية  عرب 
العلمي  التمحي�ض 
لي�ست  التاريخية  )اإن 
ابتكرها  لعبة  جمرد 
اأجل  من  الغربيون 
هي  اإمنا  و  الغربيني 
ال�رشط  يخ�ض  �سيء 
ظهر  اأن  منذ  الب�رشي 
على  الب�ضري  اجلن�ض 
توجد  ل  و  الأر�ض  وجه 
طريقة اأخرى لتف�سري اأي 
ندعوه  ما  اأنواع  من  نوع 
بالوحي اأو اأي م�ستوى من 
م�ستوياته خارج تاريخية 
انبثاقه ، و تطوره اأو منوه 
عرب التاريخ ثم املتغريات 
حتت  عليه  تطراأ  التي 
انظر  التاريخ(  �سغط 
التف�سري  من  القراآن   :
حتليل  اإىل  املوروث 
اخلطاب الديني اركون.

ال�سيخ  انتف�ض  لذا   
مهو�ض  )القراآن  قائال: 

تراث( .

اإن املعنى عند اأركون بحد ذاته ل 
يوجد جاهزا م�شبقا ، بل تخّلق و ت�شكل 

يف رحم عوامل وظروف متعددة 
.)�شيطرة املفكر فيه(  لذلك هو عر�شة 

للتطور و النحالل و املوت .

يلح اأركون ، يف عمله النقدي 
على ما ي�شميه الزحزحة 
و التجاوز ، و ي�شدد على 
الزحزحة كخطوة اأوىل 

لكل البنى املعرفية و لبناتها 
املفاهيمية و ادواتها القطعية 

. فال�شور الثابتة يف خميال 
الرتاثيني و الروا�شب املا�شوية 

�شكلت اأحكاما م�شبقة قطعي
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�شالح عو�ض

ماأ�ساوية  �إثبات  يف  كورونا  جنح  فلئن 
�لأر�ض  عمارة  يف  �لغربي  �ملنهج 
حافة  على  و�أوقفها  �لب�رشية  وقيادة 
�لتاأكيد  يف  كورونا  جنح  ولئن  �لهاوية، 
على وحدة �مل�سري �لإن�ساين و�لرت�بط 

ع�سابات  �أن  �إل  �لإن�ساين 
ف�سوف  ترتدع  لن  �ملال 
يف  بعمق  �أنيابهم  ين�سبون 
جر�ح �لب�رشية.. لن ترتقي 
�ملتحكمة  �ملال  قوى 
�إىل  �لعاملي  بالقت�ساد 
�إليها  �هتدت  �لتي  �لقيم 
�لب�رشية يف حمنة كورونا 
�سكون  فبمجرد  �ملوؤملة 
�ستنطلق  �لعا�سفة 
�ل�ستغالل  موجات 
بالدنا  ولأن  �ملجنونة.. 

�ستكون  �لرخو  �جل�سم  هي  �لعربية 
�ملغري لكل �لوحو�ض �ل�سارية.. ومن 
�ملوؤ�مر�ت  �ىل  نلتفت  ل  �أن  �لعبث 
�أ�سبح  منها  كثري  و�لتي  �لقادمة 
لفهمها  �سبيل  من  فهل  �لتنفيذ،  قيد 
�سنظل  �أننا  �أم  ملو�جهتها  و�لأعد�د 

ج�سما متلقيا لل�رشبات؟
 م�شروع برناردلوي�ض:

لبد من ب�سط هذ� �مل�رشوع �خلطري 
�أي موؤ�مرة  وتدبر عنا�رشه لكي نفهم 
م�رشوع  باأمتنا..  حتيق  متو��سلة 
عملية  هو  �لأمريكي  لوي�ض  برنارد 
تطوير مل�رشوع �سايك�ض بيكو �لأوربي 
فل�سفة  على  قائم  وهو   1916 �سنة 
»فرق ت�سد«.. فمن هو برنارد لوي�ض؟ 
يف  خمت�ض  وموؤرخ  م�ست�رشق  هو 
�لدر��سات �ل�رشقية �لإفريقية بلندن.. 
�لأ�سل،  بريطاين  �جلن�سية  �أمريكي 
�لنتماء  �سهيوين  �لديانة،  يهودي 
م�ست�ساًر�  ليكون  و��سنطن  �إىل  و�سل 
لوزير �لدفاع �لأمريكي ل�سئون �ل�رشق 
�لأو�سط.. و�فق �لكوجنر�ض �لأمريكي 
بالإجماع ويف جل�سة �رشية عام 1983م 
على م�رشوع برنارد لوي�ض ومَتّ تقنينه 
ليكون  �لبنتاغون  �ىل  ونقل  و�عتماده 
�لأمريكية  �ل�سيا�سة  مللفات  �أ�سا�سا 
�لإ�سرت�تيجية �لتي يتم تنفيذها وبدقة 
و�إ�رش�ر �سديدين لتق�سيم  دول �لوطن 
وهو  �لـ56،  �لإ�سالمي  و�لعامل  �لعربي 
�لعر�ق  غزو  مربر�ت  �بتدع  �لذي 
�لحتو�ء  �سعار  حتت  و�أفغان�ستان 
�لعربي  للم�رشق  بالن�سبة  �ملزدوج.. 
�إىل  تق�سيمه  عن  بو�سوح  �حلديث  مت 
ومذهبية  �أثنية  دويلة  ثالثني  من  �أكرث 
كما  جديد  �أو�سط  �رشق  �سعار  حتت 
�رشحت كندليز�ر�ي�ض وزيرة �خلارجية 
�ل�سهيوين  �لعدو�ن  خالل  �لأمريكية 
على لبنان2006 و�لتي جعلت من �سعار 
“�لفو�سى �خلالقة” برناجما ممنهجا 

للو�سول �ىل تلك �لغاية.. يك�سف مايكل 
هايدن - مديًر� �لـ«�سي �أي �آيه«  �سابقا 
للمنطقة  �لأمريكية  �لروؤية  خلفيات 
فيقول يف مقابلة مع �سحيفة لوفيغارو 
بيكو  �سايك�ض  �ّتفاقيات  �إن  موؤخر�: 
�لّتي و�سعت حدود �لدول �لعربية على 
�خلارطة مببادرة من �لقوى �لأوروبية 

�لوقائع  قّط  تعك�ض  مل   1916 عام  يف 
�ستبقى  �ملنطقة  �إّن  �لأر�ض..  على 
�ل�سنو�ت  يف  ��ستقر�ر  عدم  حالة  يف 

�لع�رشين �لقادمة«
�لعر�ق  �أهمية  �لر�فدين:  بالد 
ومبوقعه  �ملالية  بقوته  �لإ�سرت�تيجية 
�أجندة  ر�أ�ض  على  جعله  �ل�سرت�تيجي 
بالتذكري  فجدير  �لأمريكي  �مل�رشوع 
�سّوت  �لأمريكي  �ل�سيوخ  جمل�ض  �إن 
�لأمريكية  �لقو�ت  �ن�سحاب  ك�رشط 
من �لعر�ق يف 2007/9/29 على تق�سيم 
و�ملعروف  دويالت  ثالث  �إىل  �لعر�ق 
�لأمريكي  “برمير” �حلاكم  �أن د�ستور 
�لتي  �لفيدر�لية  �أقر  �لعر�ق  يف 
فى  �سيعية  �لثالث:  �لدويالت  ت�سمل 
كردية  )�لو�سط(،  �سنية يف  )�جلنوب(، 
�ملحا�س�سة  وهاهي  )�ل�سمال(..  يف 
تكر�ض  �لعر�ق  �ل�سيا�سية يف  �لطائفية 
�لتق�سيم و�أ�سبحت �لعر�ق دولة فا�سلة 
ب�سبب حتويل �لنتماء �ىل �لطائفة وما 
تبع ذلك من تبديد لطاقة �لعر�ق وقوته 
حيث يتعر�ض �ليوم لعملية مرت�بطة من 
لتوهني  �ل�سافر  �لإير�ين  �جلار  تدخل 
بطهر�ن  قر�ره  وربط  �لد�خلية  قوته 
لتحويله  �أمريكي  ل�سغط  يتعر�ض  كما 
�لأمريكي  للمخطط  عمليات  �ساحة 
يف �ملنطقة و�أ�سبح يدفع ثمن ت�سادم 

�مل�سالح �لإقليمية و�لدولية.
بالد �ل�سام: وهي حلقة �أ�سا�سية كونها 
�لكيان  وجه  يف  �ملبا�رشة  �جلبهة 
لعملية  تعر�ست  فلقد  �ل�سهيوين 
تفقد  �لتي  �لدولة  لتدمري  �سخمة 
ح�سا�سة  �أماكن  على  �لن  �ل�سيطرة 
�لدولة  و�أ�سبحت  و�ل�رشق  �ل�سمال  يف 
بالوجود  �لدولية ممثلة  لالإر�دة  رهينة 
�لإير�ين  �لإقليمي  و�لتنازع  �لرو�سي 
�ملبا�رش  �لأمريكي  و�لتدخل  �لرتكي 
�لنزف  ماأزق  تعاين  �سورية  ولز�لت 
�لإثنيات  باإبر�ز  �لجتاهات  متعدد 
فيتم  لبنان  �أما  و�ملذهبية.  �لعرقية 

عرقية  كانتونات  �سبع  �إىل  تق�سيمه 
فيتم  فل�سطني  �أما  ودينية.  ومذهبية 
�ل�سفة  من  �أ�سا�سية  �أر��سي  �سم 
�لغربية و�لأغو�ر �ىل �لكيان �ل�سهيوين 
�لقد�ض  �سم  عن  �لإعالن  وبعد 
�إىل  �لفل�سطينيني  نقل  يتم  و�جلولن 
�إ�رش�ئيل  وتقوم  �لأردن  نهر  �رشق 
كامال.  فل�سطني  بابتالع 
تو�سك  نف�سه  �لوقت  يف 
و��سنطن وتل �أبيب ح�سب 
رئي�ض  ديو�ن  عام  مدير 
على  �ل�سهيونية  �حلكومة 
نهائي  ب�سكل  �لتفاق 
يف  �ملناطق  خريطة  على 
�سيتم  �لتي  �لغربية  �ل�سفة 
حيث  �لكيان  �إىل  �سمها 
�لأمريكي  �لفريق  يو��سل 
يقوده  �لذي  �ل�سهيوين 
ووزير  �لأمريكي  �ل�سفري 
هذه  يف  �لعمل  �ل�سهيوين  �ل�سياحة 

�لأيام من �أجل �إجناز �لتفاق.
يف  �لجناز  قيد  �ملخطط  �ن  يبدو 
د�ئرة بالد �لر�فدين وبالد �ل�سام تلوح 
يف �لأفق رغبته يف �لتحرك بخطو�ته 
�لعربية  �جلزيرة  نحو  �لقادمة 
و�لت�سعيد �للفظي من قبل �لكوجنر�ض 
وجمل�ض �ل�سيوخ ومنظمات �أمريكية بل 
باخلطو�ت  توحي  �لأمريكي  و�لرئي�ض 
�لقادمة فلقد و�سل �لأمر �إىل �للحظة 

�حلرجة.
�لروحي  �لقلب  هي  �لعربية:  �جلزيرة 
للعرب و�مل�سلمني مبا فيها من �أماكن 
�ملحمدية  �لر�سالة  وكون  مقد�سة 
وهذه  �أعماقها  من  �نطلقت  قد 
�ململكة  بها  حتلت  عظيمة  مكانة 
عقود�  �لإ�سالمية  �ل�سعوب  لدى 
قوة  فهي  ذلك  �ىل  بالإ�سافة  طويلة 
قاعدة  لتاأ�سي�ض  ت�سلح  �سخمة  مالية 
�قت�سادية حقيقية ولذ� كان �ملخطط 
�ل�سيا�سية  �خلريطة  من  باإز�حتها 
�إلغاء  يتم  دول  عدة  �إىل  بتق�سيمها 
و�سلطنة  و�لبحرين  وقطر  �لكويت 
من  �لعربية  و�لإمار�ت  و�ليمن  عمان 
�لد�ستوري  وجودها  وحمو  �خلارطة، 
و�خلليج  �جلزيرة  �سبه  تت�سمن  بحيث 
�خلريطة  بح�سب  فقط  دويالت   4
�مل�سلحة  �لقو�ت  جملة  ن�رشتها  �لتي 
�لأمريكية عام 2006؛ بعنو�ن »�حلدود 
�ل�سيعية:  �لإح�ساء  دويلة  �لد�مية«:1- 
وقطر  و�لإمار�ت  �لكويت  وت�سم 
جند  دويلة   -2 و�لبحرين  وعمان 
�ل�سنية.3- دويلة �حلجاز �ل�سنية.. و4- 
دويلة لالماكن �ملقد�سة تد�ر منف�سلة 
نيويورك  �لفاتيكان.. وقد ن�رشت  كما 
 2017 مايو   24 عددها  يف  تاميز 
مقالها:  وعنونت  للمنطقة  خريطة 

تق�سيم �ل�سعودية �آت ل حمالة!
قد قطع  �ن �ملخطط  و��سحا  �أ�سبح 
وبالد  �لر�فدين  بالد  يف  كبري�  �سوطا 

خطوته  لجناز  يتطلع  وهو  �ل�سام 
وكذلك  �لعربية  �جلزيرة  يف  �لقادمة 
يتم  ما  وهو عني  �لعربي.  �ملغرب  يف 
�لأمريكية  �لإد�رة  قبل  من  ممار�سته 
�ن  بعد  �ل�سعودية  �ململكة  جتاه 
��ستنزفو�  و  �ليمن  حرب  يف  ورطوها 
و�للعب  �سالح  �سفقات  يف  ثرو�تها 
باأ�سعار �لنفط.. ويف �لنهاية يدرجونها 
�لتي  �لق�سائية  �ملتابعات  قائمة  على 
�إنهاكها �قت�ساديا تهيئة  تعني مبا�رشة 
وقد  و�سيا�سيا..  د�ستوريا  لإ�سقاطها 
بدء�  لبتز�زها  عديدة  ملفات  فتحو� 
�إير�ن  من  وتخويفها  �لربجني  بق�سية 
�لنفط  وترية �سخ  �زدياد  �ىل  وو�سول 

و �لتلويح بالعقوبات �ملتعددة.
بد�أ �ملخطط �ل�سهيو�مريكي لتدمري 
�لأمر  و�قت�سى  �ل�سعودية  �لدولة 
توريط �ململكة يف حرب �ليمن فبعد 
خم�ض �سنو�ت من �ندلعها، تغرّيت 
عقب،  على  ر�أ�ًسا  �ل�سعودية  �أهد�ف 
فبعد �ن كانت لهدف �إعادة �ل�رشعية 
�لتمرد  على  و�لق�ساء  �ليمن  يف 
�حلوثي وقطع يد �إير�ن من �ملنطقة 
 -2 �لّنف�ض.  عن  �لّدفاع   -1 �أ�سبح: 
على  �ل�ستيالء  من  �حلوثيني  منع 
�مل�سالح  تاأمني  �سعودّية.3-  �أر��ِض 
�لإ�سرت�تيجية �حليوّية ِمثل �ملطار�ت 
�ملدنّية و�لع�سكرّية، وحمّطات �ملاء 
من  �لرئي�سّية  و�مُلدن  و�لكهرباء 
هجمات �ل�سو�ريخ �حلوثية.. يف ظل 
تناق�ض و��سح بني �حلليفني �ل�سعودي 
ح�سب  �حلرب  �إد�رة  يف  و�لإمار�تي 
تعر�ست  وقد  م�ساحلهما،  ت�سارب 
�أر�مكو  كمن�ساآت  حيوية  جمالت 

برغم  للق�سف 
�أمريكية  �تهامات 
�إير�ن  و�سعودية 

بالقيام بذلك.
من  لبد  وهنا 
�ىل  �لإ�سارة 
�جناز  كيفية 
تدمري  مهمة 
ململكة  �
حيث  �ل�سعودية 

يعمد �ىل تدمري عنا�رش قوة �ململكة 
د�خل  �لأ�رشية  1-�لر�بطة  �لثالثة 
لتما�سكها  كان  و�لتي  �ملالكة  �لعائلة 
خالل ع�رش�ت �ل�سنني �لدور �لفاعل 
وها  �ململكة  ��ستقر�ر  حماية  يف 
�ملت�ساعد  �لتناحر  نتابع  نحن 
عالقة   -2 �ملالكة..  �لأ�رشة  د�خل 
�لوهابية  �لدينية  باملوؤ�س�سة  �حلكم 
و�لتيار�ت �لإ�سالمية �ملعتدلة و�لتي 
�حلكم  لنظام  قوية  دعامة  كانت 
�لعامل  م�ستوى  على  له  ن�سطة  و�أد�ة 
�لثالثة  �لد�ئرة  �أما  �لإ�سالمي.. 
و�ل�سهاينة  �لأمريكان  عمل  �لتي 
�ملالية  �لرثوة  فهي  تبديدها  على 
حد  �ىل  و�سل  تبديد�  جتد  �لتي 

و�لتهديد  �ملدخر�ت  و�سحب  �لعجز 
�سنو�ت  خالل  �لقت�ساد  ب�سقوط 
حرب  �خلزينة  ��ستنزفت  فقد  قليلة 
�لرهيب  بالإنفاق  و�لتدخالت  �ليمن 
حكم  لأنظمة  للت�سدي  �ملنطقة  يف 
و�سورية  م�رش  يف  ح�سل  كما  معينة 
�ل�سالح  تكدي�ض  وكذلك  وليبيا.. 
وهكذ�  �لدولر�ت..  مليار�ت  مبئات 
�ىل  بتو�ز  �ل�رشبات  توجيه  يتم 
دولة  �ىل  لتحويلها  �لثالث  �حللقات 
�أطر�فها  ك�سيحة عاجزة عن حماية 
�لنعر�ت �لطائفية  مما يبعث د�خلها 
و�جلهوية.. وميهد ملخطط �لتق�سيم 
�رتفاع وترية  �ملعلن وهذ� ما يف�رش 
د�خل  و�لتحري�ض  و�للوم  �لنقد 
�ململكة  �سد  �أمريكية  موؤ�س�سات 

�ل�سعودية.
�لعمق  وهو  �لعربي:  �ملغرب 
�لعربي  للم�رشق  �ل�سرت�تيجي 
�سامن  و  و�ملعنوي  �ملادي  ور�فده 
يف  �لعربية  �لنه�سة  م�رشوع  �نطالق 
بد�أت  ولقد   �لبيني  �لتكامل  حال 
�خلطة �لأمريكية �لغربية بليبيا ومنع 
�إيجاد حل للمع�سلة  دول �جلو�ر من 
تكون  �لأجندة  يف  ليبيا  لن  �لليبية 
�ملو�سوع  لالإقليم  �أزمات  م�سدرة 
تتحدث  و  �لأمريكية  �لأجندة  على 
�لقو�ت  جملة  يف  �لأخرية  �لدر��سة 
�مل�سلحة �لأمريكية وخمطط برنارد 
�لعرقي  �جلانب  ��ستثمار  عن  لوي�ض 
و�لإثني لتق�سيم بالد �ملغرب �لعربي 
�إىل كيانات تق�سى على وحدة �لدولة، 
ويف هذ� �لإطار تن�سط �أجهزة غربية 
�نف�سالية  م�ساريع  لبلورة  و�سهيونية 

�أما  للتحريك،  منا�سبة  تنتظر حلظة 
من  �أكرث  تق�سيمه  في�سمل  �ل�سود�ن 
يف  وثان  �ل�سمال،  يف  و�حد  كيان، 
�ل�رشق، ور�بع يف  �جلنوب، و�آخر يف 

�لغرب.

املواجهة احلتمية:

�أمريكا-�لدولة  �ستخرج  �سحيح 
منهكة من حربها مع كورونا وكذلك 
ولكن  و�ل�سني  �لأوربية  �لدول  بع�ض 
�رشورة  ي�ستدعي  �لذي  هو  هذ� 
و�سيوجه  تعوي�ض  �أماكن  عن  �لبحث 
�أ�سحاب �ل�رشكات وكبار رجال �ملال 
حركة �لدولة �إىل �أكرث �ملو�قع �سهولة 
و�سيكون �لتقدم �ل�رشيع نحو منطقتنا 

�رشيعا..  �لتعوي�ض  لتحقيق  �لعربية 
�أن  �لأمريكية  �لإد�رة  حتتمل  فلن 
ع�سكرية  �سلعا  مقابل  �أمو�ل  تاأخذ 
�ست�سع  بل  وخدماتية  و��ستهالكية 
وود�ئع  خز�ئن  على  مبا�رشة  يدها 
�أن  �رشورة  يعني  وهذ�  وثرو�ت.. 
توهن  �إجر�ء�ت  �لأر�ض  على  تنفذ 
وتفقدها  �لعربية  �لدول  عزمية 
�إ�سرت�تيجية  �أهد�ف  هذه  �ل�سيطرة. 
وهي  �لأمريكية  �لإد�ر�ت  تخفيها  ل 
معلنة يف مر�كز �لدر��سات و�لأبحاث 
بع�سها  معتربة  �ملن�سورة يف �سحف 
تابع للجي�ض �لأمريكي.. �لأمر �لذي 
يعني �أن ما بعد كورونا لن يكون كما 

قبلها ح�سب �لرغبة �لأمريكية.
لي�ض  �لأمريكية  �لإد�رة  تريده  ما  �إن 
قدر� مق�سيا فلقد �سبق و�أن هزمت 
كما  ب�سعة،  حرب  بعد  فيتنام  يف 
وهي  �لعر�قية  �ملقاومة  �أذلتها  قد 
جيو�سها  و�أجربت  ظهري  �أي  بال 
من  كثري  ولعل  �لن�سحاب..  على 
ف�سل  �أن  تعني  �ليوم  �لإ�سار�ت 
للحقيقة  �أقرب  �لأمريكي  �ملخطط 
�لعر�قي  �ل�سعب  حما�رشة  و�أولها 
و�أركانه  �لطائفي  �ل�سيا�سي  �لنمط 
ورف�ض �ل�سعب �لعر�قي بقوة �لتدخل 
�أي  �سئونه  يف  و�لدويل  �لإقليمي 
�لأمريكي  �مل�رشوع  ف�سل  باخت�سار 
�لتي  �ملناور�ت  ورغم  �لعر�ق..  يف 
تقوم بها �لقوى �لطائفية ذ�ت �لولء 
�لعر�ق  �إرغام  وحماولتها  للخارج 
و�لتمزق  �لطائفي  �لتحا�س�ض  على 
�لعر�قي  �ل�سعب  �ن  �إل  �ل�سيا�سي 
�ملميزين  وعلمائه  �ملثقفة  بنخبه 
�ملحا�س�سة  يرف�سون 
�أن  يعني  مبا  و�لتق�سيم 
ويخرج  يتعافى  �لعر�ق 
هو  وكما  �لدو�مة  من 
هو  �لعر�ق  فان  معروف 
�مل�رشق  يف  �لعرب  �سيف 
�ل�سام  بالد  حامي  وهو 

و�جلزيرة.
ما  �إىل  يحتاج  �لأمر  �أن  �إل 
هو �أو�سع يف �لرقعة �لعربية 
�ذ  ملو�جهة حتديات ما بعد كورونا 
�ن �جلميع �سيجد نف�سه يف �ملو�جهة 
تكاثفا  ي�ستدعي  وهذ�  �حلا�سمة 
عربيا من قبل �لدول �لو�زنة لتجميد 
وحتل  �لأقل  على  موؤقتا  خالفاتها 
و�سورية  ليبيا  م�سكلة  عربي  بتو�فق 
�أكرث  مو�قفا  وتتخذ  فور�،  و�ليمن 
متا�سكا وتتحرك نحو تعزيز �لرو�بط  
فيما بينها و�لتفاهم مع �جلار �مل�سلم 
ح�سنة  لعالقات  و�إير�ن  تركيا  يف 
�لد�خل  عن  بالنف�ض  �لناأي  ب�رشورة 
لالأ�سف  �مل�سلم  �جلار  �لعربي.. لن 
يتم ��ستغالله كفز�عة لالأمن �لقومي 
�لعربي.. وهذ� �أمر ممكن متاما و�هلل 

غالب على �أمره.

�شتفر�ض علينا مواجهة حا�شمة، وان حتقيق انت�شار لنا فيها يعني اأننا �شننتقل اىل دورنا احل�شاري 
املن�شود لن�شتعيد القد�ض تتويجا لنت�شارات كبرية تتحقق تباعا.. وعلى جهة اأخرى نطرح الأ�شئلة: 
هل ت�شّرع جائحة كورونا من اخلطوات ال�شتعمارية لتنفيذ خمطط برنارد لوي�ض يف الوطن العربي؟ 

فبعد �شورية والعراق واليمن وليبيا اأين �شي�شع املخطط رحاله؟ ما هو م�شتقبل اجلزيرة العربية، 
و�شمال اإفريقيا؟ وقبل الإجابة ن�شتح�شر ماآلت القت�شادات الراأ�شمالية وعلى راأ�شها اقت�شاد الوليات 
املتحدة فهل تدفع انتكا�شاتها الرهيبة اىل ت�شريع خطوات التنفيذ؟ اأم تعيد النظام الدويل اىل ر�شده 

والتاأ�شي�ض لنظام عاملي جديد؟ وعلى هام�ض ذلك ما هو م�شري املنظمات الدولية ومواثيق الأمم 
املتحدة بعد اأن اأ�شبحت حمل التهام من قبل الإدارة الأمريكية؟ من جديد لبد من النتباه اإىل ان 

امل�شاألة ل حتتكم اىل الأخالق اإمنا امل�شالح املالية ال�شخمة....

بعد كورونا

 معركتنا قادمة مع  خمطط "برنارد لوي�س"..    

وافق الكوجنر�ض الأمريكي بالإجماع ويف 
جل�شة �شرية عام 1983م على م�شروع 

برنارد لوي�ض ومَتّ تقنينه واعتماده ونقل 
اىل البنتاغون ليكون اأ�شا�شا مللفات ال�شيا�شة 

الأمريكية الإ�شرتاتيجية التي يتم 
تنفيذها وبدقة واإ�شرار �شديدين لتق�شيم  
دول الوطن العربي والعامل الإ�شالمي الـ56

ولعل كثري من الإ�شارات اليوم تعني اأن ف�شل 
املخطط الأمريكي اأقرب للحقيقة واأولها 
حما�شرة ال�شعب العراقي النمط ال�شيا�شي 
الطائفي واأركانه ورف�ض ال�شعب العراقي 

بقوة التدخل الإقليمي والدويل يف �شئونه اأي 
باخت�شار ف�شل امل�شروع الأمريكي يف العراق..
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اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  العالقات  و 
والية اأدرار كانت قد ت�صلمت يومية 
"الو�صط" ن�صخة منه اأن ت�صكيالت 
االأمن االجتماعي قد متكنت خالل 
مراقبة 134 �صخ�ص  من  الفرتة 
حمل  منهم 07 اأ�صخا�ص 
باالإ�صافة  ق�صائي  اإجراء 
مت  مراقبة 76 �صيارة  اإىل 
و�صع 05 منها يف املح�رش كما مت 

مراقبة 03 دراجات نارية .
مع العلم اأمن والية اأدرار و كاإجراء 
وقائي مت ن�صب ثالث نقاط مراقبة 
لالأ�صخا�ص الوافدين على م�صتوى 
مداخل وخمارج والية اأدرار يف كل 
اإ�صافة  وتيميمون  رقان  من مدينة 

اإىل تيرنكوك
يح�ص�ص  اأدرار  والية  اأمن  ويبق 
اإىل  املواطنني  ويدعوا 
جتنب التجمعات مبختلف اأ�صكالها 
دعوتهم  مع  منازلهم  يف  والبقاء 
ال�صحي  االلتزام باحلجر  ب�رشورة 
ال�صاعة  من  ميتد  والدي  اجلزئي 

ال�صاعة  غاية  اإىل  م�صاءا  ال�صابعة 
ال�صابعة �صباحا .

عديد  ثمنت  فقد  ثانية  جهة  من   
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
اأدرار  بوالية  الكربى  بالبلديات 
من  املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
يف  الوطني  االأمن  قوات  طرف 

لتعليمات  ال�صارم  التطبيق  اإطار 
ال�صلطات العليا بالبالد و القا�صية 
القانونية  االإجراءات  واتخاذ  بردع 
احلجر  الإجراءات  املخالفني  �صد 
ال�صحية  االأزمة  عز  يف  ال�صحي 
تف�صي  جراء  البالد  بها  متر  التي 
فريو�ص كورونا القاتل، دون ن�صيان 
طرف  من  املبذول  الكبري  اجلهد 
يف  املعنية  االخت�صا�ص  دوائر 
الت�صدي للم�صاربني و املحتكرين 
لالأ�صعار املرتفعة للمواد الغذائية 
اخل�رش  و  اال�صتهالك  الوا�صعة 
نف�ص  به  اأفاد  وح�صبما  الفواكه  و 
تندرج  االإجراءات  فاإن  املتحدثني 
ال�رشائية  القدرة  حماية  اإطار  يف 
بالفئة  تعلق  ما  خا�صة  للمواطن 
نار  خط  حتت  ترزح  التي  اله�صة 

الفقر .

بلدية  �صكان  من  الع�رشات  نا�صد 
تبعد  التي  و   ، بورقلة  الروي�صات  
بنحو  الوالية  عا�صمة  مقر  عن 
و خا�صة منهم مرتادي   ، كلم   05
املحلية  ال�صلطات  طرقاتها 
تلك  لو�صع  العاجل  التدخل 
فرتة  منذ  تعاين  التي  الطرقات 
 ، املزرية  و�صعيتها  يف  طويلة 
من  الهائل  العدد  يف  املتمثلة  و 
و    ، بها  املحفوفة  املمهالت 
ذلك يف كونها اأثرت بدرجة كبرية 
مبختلف  مركباتهم  �صالمة  على 

اأنواعها .
املزرية  الو�صعية  �صاأن  من  كما   
اإرهاب  معدل  يف  تزيد  اأن  و 
الذي  االأخري  هذا   ، الطرقات 
�صكان  يوميات  يروع  هاج�صا  ظل 
الذي  و   ، عموما  الروي�صات  
من  الع�رشات  اأرواح  على  ياأتي 
اأي�صا  ذلك  ي�صفر  كما  املواطنني 
االآخرين  الع�رشات  اإ�صابة  عن 
اأنحاء  يف  خمتلفة  باإ�صابات 
م�صتدمية  عاهات  و   ، اجل�صم 
التدخالت  وفق   ، احلياة  مدى 
احلماية  اأعوان  �صجلتها  التي 
املدنية عقب كل حادث ، و كذلك 
التحريات  و  التحقيق  نتائج  وفق 
الدرك  م�صالح  اإليها  و�صلت  التي 

التحقيق  فتحها  بعد   ، الوطني 
مروري  حادث  اأي  يف  املبا�رش 
ج�صماين و نزولها اإىل عني املكان 
املزرية  الو�صعية  تاأتي  فيما   ،
اأ�رشار  اإحلاق  على  للممهالت 
تبعاتها  يتكبد   ، باملركبة  مادية 
املواطن لوحده ، على اأ�صا�ص اأن 
ذلك يتطلب اإعادة اإ�صالحها لدى 
و  باأموال  ال�صيارات  ميكانيكي 
نفقة تثقل كاهلهم ، و الأجل ذلك 
ذكرها  ال�صالف  اجلهات  اأحلت 
من  الو�صع  تدارك  �رشورة  على 
جميع االأطراف امل�صوؤولة و على 
ببلدية  املحلية  ال�صلطات  راأ�صها 
برامج  ب�صن  ذلك  و   ، الروي�صات  
تنموية  م�صاريع  خلق  و  عاجلة 
اإعادة  على  بدايتها  يف  ترتكز   ،
االإعتبار بواقع ممهالت الطرقات 
، مع اإعادة ن�صب ممهالت اأخرى 
وفق املعايري املحددة ، و التي ال 
اأ�صحاب  من  الطرفني  كلى  ت�رش 
عدم  مع   ، الراجلني  و  املركبات 
بطبيعة  و   ، الكم  يف  املبالغة 
الالفتات  بو�صع  االهتمام  احلال 
املرورية على بعد اأمتار منها ، و 
ذلك لكي يتخذ اأ�صحاب املركبات 

اإحتياطاتهم.
جناة ،ح 

يف اإطار املجهودات التي تبدلها قوات ال�شرطة للحد من انت�شار فريو�س كورونا، توا�شل قوات 
ال�شرطة باأمن ولية اأدرار يف تطبيق اإجراءات احلجر ال�شحي اجلزئي والدي ميتد من ال�شاعة 
ال�شابعة م�شاءا اإىل غاية ال�شاعة ال�شابعة �شباحا وهدا من خالل خمتلف الوحدات العملياتية 

املنت�شرة يف امليدان وذلك يف اإطار التطبيق ال�شارم لتدابري احلجر ال�شحي  .

فيما مت و�شع 05 مركبات يف املح�شر 

�شيدي عمران بورقلة

اأحمد ،ب 

�سكان القرية يطالبون بالإنارة العمومية

اأحلقت اأ�شرار ج�شيمة باملركبات 

و�سعية كارثية للممهالت 
بالروي�سات  

اأخبار اجلنوب

اأمن  اأدرار يوا�سل تنفيد التدابري 
الوقائية للت�سدي لوباء كورونا

ا�شتهالك مياه ماحلة بعني �شالح  

م�سروع 50 مليار يف مهب الريح 
االإدارية  املقاطعة  �صكان  يعي�ص 
مترنا�صت  بوالية  �صالح  عني 
معاناة  اال�صتقالل  فجر  منذ 
ملياه  ا�صتهالكهم   حقيقية  جراء 
نداءاتهم  رغم  وذلك  ماحلة 
لل�صلطات  زيارة  كل  يف  املتكررة 
اإيجاد  ق�صد  للمنطقة  املحلية 
الو�صع  اأن  اإال  امل�صكل  لهذا  حال 

بقي على ما هو عليه اإىل اليوم .
الوالية  �صكان  من  الع�رشات  حذر 
بوالية  �صالح  عني  املنتدبة 
مع  لهم  ت�رشيح  يف   ، مترنا�صت 
يومية "الو�صط "من مغبة العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عن ا�صتمرار 

ذات  ملياه  ال�صكان  ا�صتهالك 
املخت�صون  اأجمع  عالية  ملوحة 
 ، للغ�صيل  حتى  ت�صلح  ال  اأنها 
هو  هوؤالء  خماوف  من  زاد  ومما 
ا�صتمرار املع�صلة يف وقت ت�صهد 
فيه اجلزائر ارتفاع مقلق ملعدالت 
الوفيات و االإ�صابات بداء فريو�ص 
كورونا القاتل .  وح�صب عدد من 
الذين  التيديكلت   عا�صمة  �صكان 
املياه  م�صكل  فان  التقيناهم 
اخلزانات   مياه  ملوحة  يف  يكمل 
ال�رشب  املدينة مبياه  متول  التي 
حياتهم  حول  الذي  االأمر  وهو 
اإىل  اإر�صال  بهم  ودفع  جحيم  اإىل 

املحلية  لل�صلطات  نداءات  عدة 
ب�رشورة اإنهاء معاناتهم من خالل 
ميكن  عزب  ماء  خزان  اجناز 
ال�صكان من �رشب ماء حلو  واليوم 
من  اأكرث  يطالبون  ال�صكان  اأ�صبح 
ال�صلطات  من  م�صى  وقت  اأي 
ب�رشورة  التدخل  املحلية 
برنامج  لت�صجيل  العاجل 
من  ال�صكان  لهوؤالء  ا�صتعجايل 
اآالف   70 من  اأزيد  معانات  اجل 
تنام  التي  املدينة  بهذه  ن�صمة 
على املاليري و�صكانها يتخبطون 
يف جملة  امل�صاكل التي جتاوزها 
طالب  ثانية  جهة  من   . الزمن  

املن�صق اجلهوي للمجتمع املدين 
عيوة  بن  ال�رشقي علي  باجلنوب 
رئي�ص  به  خ�صنا  ت�رشيح  يف 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�صخ�صي لدى  التدخل  ب�رشورة 
وزير املوارد املائية الإيفاد جلنة 
للوقوف  امل�صتوى  عالية  حتقيق 
ربط  م�رشوع  تعرث  اأ�صباب  على 
لعرب  فقارة  مبياه  �صالح  عني 
على م�صافة 25 كلم وهي العملية 
التي ا�صتهلكت قبل 13 �صنة اأكرث 
من 50 مليار �صنتيم دون حتقيق 

النتائج املرجوة .
اأحمد ، ب 

�صيدي  قرية  قاطني   طالب 
اجلهات  من   ، بورقلة  عمران 
العاجل  بالتدخل  املعنية 
الظالم  دائرة  من  واإخراجهم 
الدام�ص الذي يتخبطون فيه منذ 
�صنوات ب�صبب عدم ربط جتمعهم 
العمومية  االإنارة  ب�صبكة  ال�صكني 
خطرا  ي�صكل  بات  الذي  االأمر   ،
تكاثر  جراء  �صالمتهم  على 
غرار  على  ال�صامة  احل�رشات 
هالك  يف  ت�صببت  التي  العقارب 

عدد من املواطنني .
ال�صكان  من  جمموعة  ا�صتكى 
مع  حديثهم  يف  اجلهة   بذات 

مع�صلة  من  "الو�صط"،  يومية 
االإنارة  ب�صبكة  حيهم  ربط  عدم 
اأثار  الذي  االأمر   ، العمومية  
نتيجة   وا�صتياءهم  امتعا�صهم 
املعنية  ال�صلطات  التزام 
ال�صمت حيال املو�صوع املتعفن 
التي  ملطالبهم  وجتاهلها 
و�صفوها بامل�رشوعة ، رغم عديد 
للجهات  اأبرقوها  التي  ال�صكاوي 
ما  و   ، �صابق  وقت  يف  املعنية 
عدم  وا�صتياءهم  حفيظتهم  اأثار 
الو�صية  الوزارة  بتعليمات  التقيد 
االأحياء  جميع  بربط  القا�صية 
باالإنارة العمومية ، حيث ر�صدت 

هذه االأخرية مبالغ مالية �صخمة 
يف   ، امل�صابيح  ت�صليح   الإعادة 
العملية  من  ا�صتفاد  الذي  الوقت 

املناطق واالأحياء املجاورة .
وقد ت�صببت املع�صلة القائمة يف 
وفاة عدد من املواطنني بالت�صمم 
الذين  االأطفال  خا�صة  العقربي 
القمامة  اأكيا�ص  مبحاذاة  يلعبون 
تف�صل  التي  االأماكن  وهي   ،
 ، بها  التكاثر  ال�صامة  احل�رشات 
وح�صب ت�رشيح عدد منهم  لـ " 
الو�صط" فاإن املع�صلة اأ�صبحت 
�صحتهم  على  خطرا  ت�صكل 
املعنية  اجلهات  مطالبني   ،

على  والعمل  العاجل  بالتدخل 
االإنارة  �صبكة  ت�صليح  اإعادة 
دائرة  الإخراجهم من  العمومية  
املفرو�ص  الدام�ص  الظالم 
من  قرن  ربع  قرابة  منذ  عليهم 
الزمن . ويف انتظار تدخل جاد 
وعلى  املحلية  ال�صلطات  من 
ورئي�ص  الوالية  وايل  راأ�صها 
ببلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص 
قاطني  على  لزاما  يبقى  ورقلة 
معاي�صة  عمران  �صيدي  قرية 
غري  الأجل  املزري  الو�صع 

م�صمى .
جناة ،ح 

 اأوقفت م�صالح االأمن املتخ�ص�صة 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �رشعية  الغري  والهجرة 
بدائرة  الوطني  للدرك  االإقليمية 
ورقلة  بوالية  م�صعود  حا�صي 
  03  ، االأخريين    اليومني  يف   ،
مالية  جن�صيات  من  اأفارقة  رعايا 
نقلهم  ليتم   ، وت�صادية  ونيجريية 
للتحقيق  الف�صيلة  ملقر  مبا�رشة 

مقيمون  اأنهم  ثبت  وملا  معهم 
غري  بطريقة  الوطني  بالرتاب 
�رشعية مت نقلهم مبا�رشة يف اليوم 
وكيل  امر  اين  للعدالة  املوايل 
حا�صي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
االإجراءات  با�صتكمال  م�صعود 
الرتاب  من  للطرد  القانونية 
الوطني وفق املعلومات املتاحة .
�شالح ،ب 

حا�شي م�شعود بورقلة 

ترحيل 03  رعايا اأفارقة 

واليات  �صاكنة  اأ�صوات  تعالت 
ب�رشورة  الكبري  البالد   جنوب 
القرار  �صناع  من  جاد  تدخل 
التدخل  اأجل  ،من  بالبالد 
ال�صخ�صي لدى دوائر االخت�صا�ص 
حد  و�صع  اجل  من  املعنية 
الأ�صحاب ال�صائعات واإثارة البلبلة 
تتعلق  ومعطيات  اأرقام  بن�رش 
بت�صجيل اإ�صابات بداء الكورونا ال 

اأ�صا�ص لها من ال�صحة .
بال�صاأن  املهتمني  عديد  نا�صد 
ال�صحي  و  عموما  املحلي 
بواليات  اخل�صو�ص  وجه  على 
يف  اأدرار   ، مترنا�صت   ، ورقلة 
»الو�صط«،  يومية  لهم مع  ت�رشيح 
االأمنية  �صواء   املعنية  اجلهات 
العاجل  بالتحرك  الق�صائية   اأو 
من اأجل و�صع ملا اأ�صموه مبر�ص 

تن�رش  التي  ال�صائعات  وهو�ص 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 
اإ�صابة  ت�صجيل حاالت  بخ�صو�ص 
حالة  اأثار  ما  وهو  الكورونا  بداء 
لدى  الكبريين  الهلع  و  الذعر  من 
اأنف�صهم  وجد  الذين  ال�صاكنة 
غالبيتهم تائهني بني تاأكيد اأو نفي 

املعلومة .
قد  الوزراء  جمل�ص  اأن  ومعلومة 
القرارات  من  جملة  موؤخرا  �صن 
والقوانني تقت�صي الت�صدي بحزم 
مظاهر  بتف�صي  و�صفته  ملا  كبري 
الكاذبة  االأخبار  و  ال�صائعات 
باالأمن  امل�صا�ص  �صاأنها  من  التي 
القومي للبالد خا�صة يف مثل هذه 
بها  متر  التي  ال�صعبة  الظروف 

البالد .
اأحمد ،ب

ا�شتغالل مواقع  التوا�شل الجتماعي كاأداة لذلك 

مطالب بو�سع حد لأ�سحاب 
ال�سائعات واثارة البلبلة باجلنوب 
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ُنقل رئي�ض الوزراء الربيطاين »بوري�ض جون�شون« اإىل ق�شم العناية الفائقة يف م�شت�شفى �شان توما�ض بعد اأن »�شاءت« اأعرا�ض اإ�شابته 
بفري��ض كور�نا امل�شتجد يف 6 اأبريل 2020، لين�شم بذلك اإىل قائمة طويلة من كبار امل�شوؤ�لني الذين اأُ�شيبوا باملر�ض، �هو ما يثري الت�شا�ؤل 

حول اأ�شباب النت�شار ال�شريع للفري��ض بني كبار امل�شوؤ�لني يف بع�ض هذه الد�ل، �تداعياته، �كذلك الإجراءات التي بداأت بع�ض الد�ل يف 
اتباعها للحد من التداعيات املرتتبة على انت�شاره.

تداعيات �شيا�شية:

اأ�سباب انت�سار "ك�رونا" بني امل�س�ؤولني 
والقادة يف دول العامل

 د. �شادي عبدالوهاب/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

�الأبحاث املتقدمة

احلاالت  بع�ض  يف  اأنه  ويالَحظ 
اأزمات  يف  القادة  غياب  يت�سبب 
اإذا ما كان من  د�ستورية، خا�سة 
�سيحل  الذي  من  الوا�سح  غري 
التنفيذية  ال�سلطة  رئي�ض  حمل 
الوفاة،  ب�سبب  غيابه،  حالة  يف 
وينطبق  ال�سديد.  املر�ض  اأو 
هذا، على �سبيل املثال، يف حالة 
الد�ستور  ين�ض  ال  اإذ  بريطانيا، 
الربيطاين على دور ر�سمي لنائب 
وزراء  رئي�ض  اأو  الوزراء،  رئي�ض 
اإىل  »بوري�ض«  جلاأ  واإن  بالوكالة 
له   بديالاً  اخلارجية  وزير  تعيني 
»بوري�ض«  عجز  حالة  يف  وحتى 
االأمر  فاإن  من�سبه،  تويل  عن 

اإىل  يعود  �سوف 
املحافظني  حزب 
على  للتوافق 
�سخ�ض يخلفه، ويف 
حالة بروز انق�سامات 
فاإن  احلزب،  داخل 
هذا �سوف يرتب اأزمة 
ت�ستمر  قد  �سيا�سية 

لفرتة حمدودة.
بريطانيا  االأزمة  تدفع هذه  وقد 
الفراغ  هذا  �سد  حماولة  اإىل 
�رصاحة  الن�ض  عرب  الد�ستوري 
رئي�ض  من�سب  ي�سغل  من  على 
الوزراء يف حالة عجزه عن القيام 
حمدودة،  لفرتة  من�سبه  مبهام 
ويف حالة عدم اجتاههم لتحديد 
اأن  يتوقع  فاإنه  �رصاحة  ذلك 
الوزراء،  رئي�ض  اختيار  ي�سري 
زمنية  لفرتة  مر�سه  حالة  يف 
من�سب  �سيتوىل  ملن  حمدودة، 
القائم باأعمال رئي�ض الوزراء من 
ا يف التقاليد  اأع�ساء حكومته عرفاً

ال�سيا�سية الربيطانية.
وعلى اجلانب االآخر، فاإن بع�ض 
الواليات  مثل  االأخرى،  الدول 
خط  لها  االأمريكية،  املتحدة 
الرئي�ض  �سيخلف  فيمن  وا�سح 
على  وفاته.  حالة  يف  االأمريكي 
يتوىل  �سوف  نائبه  املثال،  �سبيل 
فاإن  وفاته  حالة  ويف  املن�سب، 
االأمريكي  النواب  جمل�ض  رئي�ض 
ا  وفقاً املن�سب،  �سيتوىل  من  هو 

للد�ستور االأمريكي.
الرغم  على  اأخرى،  ناحية  من 
ال�سيا�سيني،  القادة  �سن  كرب  من 
لتداعيات  عر�ستهم  ثم  ومن 
املر�ض ب�سورة اأكرب؛ فاإنهم -يف 

�سحية  رعاية  يتلقون  املقابل- 
اكت�ساف  يتم  ثم  ومن  فائقة، 
ويتم  ا،  �رصيعاً باملر�ض  اإ�سابتهم 
االأمر  لهم،  الالزم  العالج  تقدمي 

الذي يرجح تعافيهم من املر�ض 
ا، ولذلك مل حتدث وفيات  �رصيعاً
يف  ال�سيا�سيني  القادة  كبار  بني 

الدول املختلفة حتى االآن.
حالة  يف  فاإنه  اأخرى،  جهة  ومن 
املعنيني  امل�سوؤولني  كبار  اإ�سابة 
ب�سنع القرار يف دولة معينة، فاإن 
تاأثري  حول  يُثار  ت�ساوؤالاً  هناك 
اخلارجية  ال�سيا�سة  على  ذلك 
اإذا  وما  الدول،  لهذه  والداخلية 
امل�سوؤولني  بع�ض  اإ�سابة  كانت 
توؤثر  قد  تغييبهم،  اأو  البارزين، 
على اإدارتهم لل�سيا�سة اخلارجية 
اإيران،  حالة  يف  كما  عدمه،  من 
غري اأنه ال يتوقع اأن يت�سبب هذا 
يف  بارز  تغري  اإحداث  يف  االأمر 
ا الإحكام  ال�سيا�سة االإيرانية، نظراً
التيار املحافظ يف اإيران �سيطرته 
على مفا�سل الدولة، واإن كان من 
يف  يحدث  تغيري  اأي  اأن  املتوقع 
ا  ال�سيا�سة االإيرانية �سيكون نتاجاً
الأزمة  االقت�سادية  للتداعيات 
االإيرانية،  الدولة  على  كورونا 
العقوبات  ا�ستمرار  مع  خا�سة 
حلدوث  ا  نتاجاً ولي�ض  االأمريكية، 

تغري يف قادة الدولة.
تدابري �اإجراءات �قائية:

بني  الفريو�ض  انت�سار  �سوء  يف 
بع�ض  عمدت  امل�سوؤولني،  كبار 
لتاأمني  اإجراءات  اإىل تبني  الدول 
االإ�سارة  وميكن  م�سوؤوليها،  كبار 

يف  االإجراءات  هذه  اأبرز  اإىل 
النقاط التالية:

بعد:  عن  اجتماعات  عقد   -1
اأقامت كل من احلكومة الكندية، 

مة  حكو و
ل  حتال ال ا
 ، ئيلي ا �رص الإ ا
عرب  اجتماعاتها 
الفيديو  خدمة 
�سواء  كونفرن�ض، 
ملنع انتقال العدوى 

اإىل  الكندي  الوزراء  رئي�ض  من 
من  خ�سيةاً  اأو  الوزراء،  باقي 
اإ�رصائيل  الوزراء يف  اأحد  اإ�سابة 
باقي  اإىل  ونقله  كورونا  بفريو�ض 

الوزراء 
الرتكي  الرئي�ض  اجته  وباملثل، 
لعقد  اأردوغان«  طيب  »رجب 
تلفزيونية مغلقة  دائرة  قمة عرب 
»اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  مع 
االأملانية  وامل�ست�سارة  ماكرون« 
مار�ض،   17 يف  مريكل«  »اأجنيال 
من  املخاوف  خلفية  على 
كما  امل�ستجد.  كورونا  فريو�ض 
»اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  اأكد 
الرئي�ض  مع  اأنه حتدث  ماكرون« 
ترامب«،  »دونالد  االأمريكي 
وقادة الدول ال�سبع، واتفقوا على 

تنظيم قمة ا�ستثنائية للقادة عن 
طريق فيديو كونفرن�ض ملواجهة 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.
2- تعديل املرا�سم والربوتوكوالت 
بني  وا�سعٍة  مب�سافة  لالحتفاظ 
امللك  قام  امل�سوؤولني:  كبار 
ملك  ال�ساد�ض«،  »حممد 
االأع�ساء  بتعيني  املغرب، 
للمحكمة  اجلدد  االأربعة 
ي�سلموا  اأن  دون  الد�ستورية 
عليه، مكتفني باإلقاء التحية 
عليه على بعد اأمتار. وياأتي 
هذا االإجراء كتدبري وقائي 
وباء  تف�سي  ملنع  الق�رص  اتخذه 
ونتيجة  اإيران،  ويف  كورونا. 
البالد،  يف  الفريو�ض  لتف�سي 
بعقد  االإيرانية  احلكومة  قامت 

خالله  جل�ض  وزاري  اجتماع 
الوزراء على م�سافة تقدر بب�سعة 
اأمتار ملنع تف�سي فريو�ض كورونا 

فيما بينهم. 
الرئي�ض  ناأى  نف�سه،  االجتاه  ويف 
اأردوغان«  طيب  »رجب  الرتكي 
�سخ�سيات  م�سافحة  بنف�سه عن 
مع  اجتماعات  خالل  بارزة 
رئي�ض املجل�ض االأوروبي »�سارل 
مي�سيل« يف بروك�سل، ومع �سفراء 
بو�سع  واكتفى  اأنقرة،  يف  جدد 

يده على �سدره.
اجلماهريي  االت�سال  وقف   -3
الربملان  قرر  الزمن:  من  فرتةاً 
الفعاليات  تعليق جميع  االأوروبي 
ال�سخ�سية  والزيارات  واالأن�سطة 
ومرافق  مباين  كافة  يف 

�سد  وقائي  كاإجراء  الربملان، 
وذلك  كورونا،  فريو�ض  انت�سار 
فيه  يتم  مل  الذي  الوقت  يف 
للربملان  العامة  اجلل�سة  تعليق 
االإجراء  هذا  ويهدف  االأوروبي. 
انت�سار املر�ض، خا�سة  اإىل منع 
مفتوحة  هيئة  الربملان  واأن 
 700 نحو  ت�ستقبل  بطبيعتھا 

األف زائر �سنوياًّا 
4- تعليق االجتماعات احلكومية 
الربملان  اأعلن  والربملانية: 
تعليق  مار�ض   13 يف  الكندي 
اأبريل،   20 حتى  اجتماعاته 
الفريو�ض  انت�سار  لتجنب  وذلك 
بعد  خا�سة   ،  )11( اأع�سائه  بني 
الربملان  نواب يف  ثمانية  اإ�سابة 
وباملثل،  باملر�ض.  االإ�سباين 
تعليق  االإيراين  الربملان  اأعلن 
اأجل غري م�سمى  اإىل  اجتماعاته 

يف 28 فرباير 2020.
احلكومة  اأع�ساء  اإخ�ساع   -5
اإ�سبانيا  قامت  الطبي:  للك�سف 
بعد تاأكد اإ�سابة وزيرة امل�ساواة 
بالفريو�ض  مونتريو«  »اإيرين 
حكومة  اأع�ساء  جميع  باإخ�ساع 
رئي�ض الوزراء »بيدرو �سانت�سيث« 
بكورونا.  االإ�سابة  الختبارات 
الفرن�سية  احلكومة  وتقوم 
درجات  من  املنتظم  بالتحقق 
يتم  كما  للم�سوؤولني،  احلرارة 
ا�ست�سارة  ب�رصورة  اإبالغهم 
اأعرا�ض  اأي  ظهور  فور  االأطباء 

وباملثل، خ�سع الرئي�ض االأمريكي 
كورونا  بفريو�ض  الطبي  للك�سف 
للتاأكد من خلوه من املر�ض بعد 

اأحد  كان  برازيلياًّا  ا  وفداً لقائه 
اأع�سائه م�ساباًا باملر�ض.

اإجراءات  االأبي�ض  البيت  وفر�ض 
جديدة حلماية الرئي�ض االأمريكي 
فريو�ض  تف�سي  من  وطاقمه 
ت�سجيل  ذلك  يف  مبا  كورونا، 
درجات حرارة اأي �سخ�ض يدخل 
اأي  اإخ�ساع  يتم  حيث  املجمع، 
�سخ�ض يقرتب من الرئي�ض ونائبه 
حرارة  ملقيا�ض  بن�ض«،  »مايك 
واأولئك  جباههم،  على  موؤقت 
حرارتهم  درجات  تبلغ  الذين 
37.6 درجة مئوية اأو اأقل ي�سمح 

لهم بالدخول اإىل املجمع 
6- ا�ستخدام الكامريا احلرارية: 
بتوظيف  الرتكية  الرئا�سة  قامت 
ال�ستخدامها  احلرارية  الكامريا 
الأردوغان  علني  ظهور  اأي  يف 
تعر�سه  من  للحد  امل�ستقبل  يف 
الرئي�ض  ي�ساحب  اإذ  للفريو�ض. 
كامريا  يحمل  م�سور  الرتكي 
االأ�سخا�ض  تفح�ض  حرارية 
الذين يلتقي بهم للتاأكد من عدم 
اإ�سابتهم بارتفاع درجة احلرارة، 
ا بفريو�ض  الذي قد يكون مرتبطاً

كورونا.
الدول  اأغلب  اأن  يبدو  ختامااً 
�سوف تتجه اإىل تبني بع�ض هذه 
انت�سار  ملنع  كلها  اأو  التدابري 
امل�سوؤولني  كبار  بني  املر�ض 
كبار  واأن  خا�سة  احلكوميني، 
وزارات  يف  يعملون  امل�سوؤولني 
ينتمون  موظفون  بها  يعمل 
ال�سعب  طبقات  اإىل 
بع�ض  اأن  كما  املختلفة، 
منفتحة  تكون  الوزارات 
على التعامل مع مواطنني 
يومي،  اأ�سا�ض  على 
فر�ض  من  يُعزز  ما  وهو 
هوؤالء  لدى  املر�ض  انت�سار 
اإىل  انتقاله  ثم  ومن  املوظفني، 

كبار امل�سوؤولني احلكوميني.

ق�سية

من ناحية اأخرى، على الرغم من كرب �شن القادة ال�شيا�شيني، �من 
ثم عر�شتهم لتداعيات املر�ض ب�شورة اأكرب؛ فاإنهم -يف املقابل- 
يتلقون رعاية �شحية فائقة، �من ثم يتم اكت�شاف اإ�شابتهم 

باملر�ض �شريًعا، �يتم تقدمي العالج الالزم لهم.

فر�ض البيت الأبي�ض اإجراءات جديدة حلماية الرئي�ض 
الأمريكي �طاقمه من تف�شي فري��ض كور�نا، مبا يف ذلك 

ت�شجيل درجات حرارة اأي �شخ�ض يدخل املجمع، حيث يتم 
اإخ�شاع اأي �شخ�ض يقرتب من الرئي�ض �نائبه »مايك بن�ض«، 

ملقيا�ض حرارة موؤقت على جباههم

اجلزء02
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Par décision n° 234 du 27 avril 
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بقلم الأ�شري اأ�شامة الأ�شقر

ال�شعب  على  مر  ما  �شمن  ومن 
القاتل  الوباء  هذا  الفل�شطيني 
امل�شمى كوفيد 19 )كورونا( غري 
كباقي  لي�س  عندنا  كورونا  اأن 
يقاوم   فعندنا  الأخرى،  الدول 
يقاوم  الذي  القدر  بنف�س  كورونا 
وغطر�شته  وظلمه  الحتالل  فيه 
لها.  حدود  ل  التي  وهمجيته 
الإعالم  و�شائل  ن�رشته  فما 
مل�شهد  والعاملية   املحلية 
بل  منفر  اأنه  عنه  يقال  ما  اأقل 
ل�شاب  اإن�شاين  وغري  ومقزز 

اخلط  داخل  يعمل  فل�شطيني 
نهار  ليل  )اإ�رشائيل(  الأخ�رش 
من  وليعتا�س  اأ�رشته  رمق  لي�شد 
الفا�شح  الفعل  عرق جبينه، هذا 
هو  اأخالقي  الغري  اجلي�س  لهذا 
الوجه احلقيقي الذي ل ي�شتطيع 
اإخفاءه.  حاول  واإن  الحتالل  
الإ�رشائيلي  الإعالم  يتداوله  فما 
اإ�رشائيل  عن م�شاعدات تقدمها 
لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية لكي 
يف  هو  كورونا  و�شع  على  تتغلب 
اإ�رشائيل  احلقيقة خدعة حتاول 
ت�شارك  اأنها  خاللها  من  القول 
هذا  ملكافحة  العاملية  باجلهود 

هذا  كان  فلو  الكوين.  الوباء 
قامت  ملا  �شحيحاً  الإدعاء 
اإن�شانية  وغري  وح�شية  وبطريقة 
على  غامن  حممد  العامل  باإلقاء 
ومعزول   بعيد   ع�شكري  حاجز 
لأكرث  وليبقى  لها  يرثى  بحالة 
اأي  بال  متوا�شلتني  �شاعتني  من 
�شحية  وبحالة  منقذ  اأو  معني 
ونف�شية �شيئة، وقد مت تكرار هذا 
اآخر  لعدد  اأخرى  مرة  امل�شهد 
من  العمال الذين ظهرت عليهم 
بع�س الأعرا�س التي اأثارت �شك 
يف  باإ�شابتهم  الحتالل  �شلطات 
فريو�س كورونا. اإن هذه الأعمال 

يف حقيقتها ل تعرب اإل عن عقلية 
من  عقلية  اأو  الو�شطى  القرون 
ينظر لهذا الإن�شان واأقرانه على 
اأنهم اأقل منه �شئنا ول ي�شتحقون 
هذا  بكرامة.  والعي�س  احلياة 
اأو  ب�شيط  جزء  هو  الذي  الفعل 
ال�شعب  يعانيه  ملا  �شغرية  عينة 
طويلة  عقود  منذ  الفل�شطيني 
والعامل  وحتى  الحتالل  حتت 
�شحية  ظروفاً  يعي�س  اأجمع 
غاية يف اخلطورة  قد تعيد ر�شم 
خارطة العامل من جديد حيث اأن 
كثرياً  �شتعاين  العامل  اإقت�شادات 
ت�رشب  التي  اجلائحة  هذه  بعد 

بقوة كافة اأرجاء الكرة الأر�شية. 
فيها  ا�شتحكمت  التي  فاإ�رشائيل 
والعن�رشية  الحتالل  عقلية 
والفوقية ل تفرق اأبداً بني ظروف 
�شحية عاملية جتتاح هذا العامل 
يوجد  ل  طبيعية  ظروف  بني  اأو 
وبجميع  اأمرا�س،  اأو  اأوبئة  فيها 
الفل�شطيني  فال�شعب  الأحوال 
واإجراءاته  الحتالل  من  يعاين 
اإلقاء  اآخرها  ولي�س  املتوا�شلة 
العمال على احلواجز، فما قامت 
و�رشطته  الحتالل  �شلطات  به 
منع  من  املقد�شة  العا�شمة  يف 
على  يعملون  الذين  للمتطوعني 

تنظيف الأماكن العامة وال�شوارع  
لهو  واعتقالهم  املدينة  داخل 
هذه  على  وا�شح  اإ�شايف  دليل 
تعرف  ل  التي  املمار�شات 
لالإن�شانية طريق ول معنى، وهذا 
ما ذهبنا اإليه من قبل باأن ال�شعب 
الأمر  الفل�شطيني هو يف حقيقة 
واقعاً بني مطرقة الحتالل التي 
ظروف  اأية  تراعي  ول  ترحم  ل 
وبني  خطورتها  كانت  مهما 
�شندان هذا الوباء العاملي �رشيع 
دول  ت�شتطع  مل  والذي  النت�شار 
اإمكانيات  من  لديها  مبا  عظمى 

من ال�شمود اأمامه.
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يعي�ش ال�شعب الفل�شطيني منذ عقود طويلة ظروفًا ل يح�شد عليها، فما مر على هذا ال�شعب 
من احتاللت وحروب وموؤامرات  مل متر على �شعب اآخر، ففل�شطني مل تنعم باأي فرتة ا�شتقرار 

وهدوء بعك�ش دول العامل املختلفة والتي هي الأخرى عانت من حروب واحتاللت ولكنها 
مرت مبراحل متعددة من الراحة والهدوء. فالناظر حلال ال�شعب الفل�شطيني ل يكاد ي�شدق 

حجم هذه الأزمات املتالحقة وهو بالفعل اأمر حمري اأن ترى كل هذه ال�شغوط املمار�شة من كل 
الجتاهات وما زال هذا ال�شعب متم�شك باأر�شه ووطنه الذي اأحب والذي ل غنى عنه.

بني مطرقة االحتالل و�سندان كورونا

هيئة الأ�شرى: 

ر�سالة عاجلة من االأ�سرى املفرج عنهم يف "�سفقة �ساليط" 
واملعاد اعتقالهم

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
بعد التحية ل�شعبنا 

الفل�شطيني بكافة اأماكن 
تواجده:

من  العديد  واإ�شم  باإ�شمي  اأبرق   "
لإخوتنا  عاجلة  ر�شالة  الأ�رشى 
�شفقة  اإخراج  عن  امل�شوؤولني 
تبادل م�رشفة، وهم رفاقنا بالأ�رش 
كانوا بالأم�س ، نذكر منهم اأخوتنا 
الأحبة يحيى ال�شنوار ) اأبو ابراهيم 
( ومو�شى دودين و�شالح العاروري 
عي�شى،  مروان  الكبري  واملجاهد 
مليئة  ر�شالة  اأحبتنا  لكم  نربق 
يتناهى مل�شامعنا  ما  على  بالقلق 
العربي  لي�س فقط عرب الإعالم   ،
وهناك  هنا  من  وم�شموعات  بل 
التنازل  مت  باأنه  بهم،  نثق  ممن 
الذين  الأحرار  وفاء  اأ�رشى  عن 
والذين   ، اعتقالهم  اإعادة  مت 
عاماً  الع�رشين  جتاوز  غالبيتهم 
اإىل  عاماً  الثالثني  بع�شهم  وحتى 
الأربعني ، اإن حرية اأي اأ�شري حق 
ل�شنا  هنا  ونحن  ون�رش،  وواجب 
الأ�رشى  واإخواتنا  اإخوتنا  �شد 
 ، يقال  كما  �رشكاء  بالهم  فكلنا 
ولن نقول اأن هناك اأولويات ، فكل 
اأ�شري هو عامل باأ�رشه ، �شواء اأ�شري 

منذ ع�رشات ال�شنني اأو مري�س اأو 
اأ�شرية اأو �شبل اأو زهرة اأو من هذا 
الف�شيل اأو ذاك ، بل ما نذكره هو 
الفل�شطينية  امل�شلحة  اإطار  يف 
واملبادئ فكيف لنا اأن نر�شى : - 
1- بقائنا يف الأ�رش ل�شتة �شنوات 
اأن  بعد  ال�شابعة  ال�شنة  وقريباً 

ُحررنا ب�شفقة تبادل �شابقة .
م�شاعر  ولأهلنا  لنا  يوجد  األ   -2
طيلة �شتة �شنوات يوم بيوم ن�شمع 
اأنه لن يكون �شيء وبدون اأي ثمن 
وقبل احلديث يف اأي �شفقة قادمة 
مت  من  بحرية  اإل  �شيء  يتم  لن 

اإعادة اعتقاله منا.
3- اأ�شبحنا جزء وورقة من �شفقة 
تبادل قادمة، وكنا قد اأر�شلنا لكم 
غري  والتكتيك   ، تكتيككم  مراراً 
معني  بثمن  نكون  بحيث  مقد�س 
نحن وغرينا من الأ�رشى كمرحلة 
الثانية  للمرحلة  كمقدمة  اأوىل 

واملهمة .
لهو  اأول  بحريتنا  اإن مت�شككم   -4
واإن  اإحرتامنا لنف�شنا  تاأكيد على 
ل   ، به  واملرونة  التكتيك  تغيري 
للمبادئ  لتغيري  يتحول  اأن  يجب 
وروعة  والفخر  بالعزة  املفعمة 

ال�شرب وفرح الن�رش .

لنا  ل�شمانة  ذلك  يف  اإن   -5
يتم  مل  الذين  الأ�رشى  ولإخوتنا 
اإعادة اعتقالهم ممن حترروا معنا 
ل�شعبنا  اأول  ر�شالة  لهي  واأي�شا 
الذي حفظ عن ظهر قلب مبداأ اأن 
ل �شفقة تبادل دون حرية من مت 
اإعادة اعتقالهم، وللعدو ال�شهيوين 
باأن من حترروا ب�شفقة الوفاء لن 
نكون اإل اأوفياء لهم وملن �شيتحرر 
الثانية  الوفاء  ب�شفقة  ذلك  بعد 

باإذن اهلل تعاىل .
6- حت�شباً من خداع العدو من اأن 
اآخرين  اأ�رشى  ح�شاب  على  نكون 
بال�شفقة  يتحرروا  اأن  ميكن 
اأ�شحاب  منها  الثانية،  باملرحلة 
الأحكام العالية واملوؤبدات . ومن 
هنا ل نن�شى اأن ن�شجل قلقنا اأننا 
يف الفرتة الأخرية ، مل نعد ن�شمع 
بوجوب حرية اأ�رشى وفاء الأحرار 
اإل كما كنا ن�شمع بال�شابق . اأحبتنا 
، وهذا للجميع نوؤكد ون�شدد على 
اأن  ناأمل  العاجلة هذه  ر�شالتنا  اأن 
ل تكون �شبباً اأو ذريعة للمزاودة اأو 
ت�شجيل املواقف اأو ا�شتغاللها من 
اإ�شالمية  اأو  اأي جهة كانت وطنية 
هذه  ر�شالتنا  وما   . م�شتقلة  اأو 
اإل من باب حمبتنا لكم واجتهاداً 

 ، �شوتنا  باإ�شماع  ورغبة  منا 
بكم  اهلل  بعد  ثقتنا  واأخريا  واأول 
والناب�شة  احلية  قوانا  وبكل   ،
والق�شية  والوطن  فل�شطني  بحب 
وفاء  اأ�رشى  نحن   -: مالحظة   .
ال�شخم  بالعدد  ل�شنا  الأحرار 
 ، معروفة  وعناويننا  واأ�شماءنا 
يتوا�شلوا  اأن  املعنيني  من  ناأمل 
مع اأهلنا مبا�رشة من باب التقدير 
واأي�شا لطماأنتهم   ، والحرتام لهم 

وباأ�رشع وقت.
ول نقول اإل اأعانكم اهلل على حمل 
هذه امل�شوؤولية والأمانة الثقيلة".
املجد لل�شهداء وال�شفاء للجرحى

واحلرية لالأ�رشى و�شعبنا

الفل�شطيني  الأ�شري  ليوم  اإحياء 
ياأتي يف  والذي  ني�شان   17 املوافق 
تف�شي  نتيجة  جدا  �شعبة  ظروف 
اأ�شبح  والذي  كورونا  فريو�س  وباء 
يف  واأ�شرياتنا  اأ�رشانا  حياه  يتهدد 
فكرتني  جاءت  الحتالل  �شجون 
�شوت  اإي�شال  اجل  من  ومبادرتني 
خالل  من  واأ�شرياتنا  اأ�رشانا 
عنها  اأعلن  والتي  الأوىل  احلملة 
الفل�شطيني  بالتن�شيق  الأ�شري  نادي 
والتعاون مع كافة جلان الطوارئ يف 
رفع  خالل  من  الوطن  حمافظات 
واأ�شرياتنا على جميع  اأ�رشانا  �شور 
مدن  كافة  يف  املنت�رشة  احلواجز 
خالل  من  الوطن  وخميمات  وقرى 
يوم  �شباح  وذلك  الطوارئ  جلان 
ال�شابع ع�رش من ني�شان حيث نو�شل 
العامل  واخلطر  كل  اإىل  ر�شالتهم 
الذي يحيط بهم نتيجة عدم اتخاذ 
تدابري  اأي  الحتالل  �شجون  اإدارة 
�شحية ملنع و�شول فريو�س كورونا 
بالإفراج  وللمطالبة  ال�شجون  اإىل 
الفوري عنهم وجاءت الفكرة الثانية 
نادي  عنها  اأعلن  التي  واملبادة 

الأ�شري الفل�شطيني حتت عنوان :
) حملة _ علي _ �شوتك _ 

اأ�شري (
حقوق  وموؤ�ش�شات  العامل  لن�شمع 
هناك 5000  اأ�شري  اأن  الإن�شان 
الحتالل  �شجون  يف  قابعني 
و 42  اأ�شرية فل�شطينية و200  طفل 

مر�شية  من 700  حالة  واأكرث 
اأم�شى  من  ومنهم  ال�شن  وكبار 
الق�شبان  خلف  من 40  عاما  اأكرث 
بدون حماكمة  اإداري  و500  معتقل 
ت�شجيل  يف  احلملة  تتلخ�س  حيث 
دقائق  مدته  ثالث  فيديو  مقطع 
موجزة  ر�شالة  فيه  نوجه  فقط 
كل  اأن  بحيث  اأ�رشانا  عن  وتعريف 
اإن�شان حر وكل مت�شامن وكل عائلة 
وتن�رشه  املقطع  هذا  ت�شجل  اأ�شري 
على �شفحات التوا�شل الجتماعي 
الت�شامن املنت�رشة  وعلى �شفحات 
الإخبارية  املواقع  كافة  على 
حمالتنا  و�شنوا�شل  والإعالمية. 
معا  واحد  �شعار  حتت  الإعالمية 
و�شويا مع كل الأحرار لإنقاذ اأ�رشانا 
واأ�شرياتنا من خطر فريو�س كورونا 
 ... جميعا  عنهم  الفوري  والإفراج 
الفل�شطيني  الأ�شري  نادي  يف  واأننا 
اأقاليم  كافة  اإىل  ر�شالتنا  نوجه 
حمافظات  كافة  يف  فتح  حركة 
التحرير  منظمة  وف�شائل  الوطن 
الوطنية  القوى  وكل  الفل�شطينية 
والفعاليات الوطنية وال�شعبية وكافة 
جلان الطوارئ يف حمافظات الوطن 
لتعميم  والتعليم  الرتبية  وزارة  واىل 
املبادرة انت�شارا لأ�رشانا واأ�شرياتنا 
الذين يتعر�شون للقمع والتنكيل يف 

�شجون الحتالل.
نادي الأ�شري الفل�شطيني
عنهم اأجمد النجار

لإحياء يوم الأ�شري الفل�شطيني

نادي االأ�سري الفل�سطيني 
يطلق مبادرتني 
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الأ�سرى الفل�سطينيون بني ع�سف اجلالد .. و"كورونا"
ودعوة  الطوارئ  حالة  الفل�شطينية  احلكومة  واإعالن  فل�شطني،  يف  كورونا  فريو�س  انت�شار  بدء  ■ مع 

املواطنني لاللتزام مبنازلهم واأماكن احلجر ال�شحي، بداأت الت�شاوؤلت عن قدرة الأ�شرى يف �شجون 
الحتالل الإ�شرائيلي الذين يتجاوز عددهم خم�شة اآلف اأ�شري من بينهم نحو )700( اأ�شري مري�س، 

ومعزولني عن العامل اخلارجي يف مقاومة هذه اجلائحة.

بقلم: و�شام زغرب

قلق  وزاد  بلة  الطني  زاد  ما  ولكن 
يف  ذويهم  على  الأ�رسى  اأهايل 
عن  اأُعلن  وقتما  الحتالل  �سجون 
الدين  نور  املحرر  الأ�سري  اإ�سابة 
»كورونا« عقب  �رس�سور بفريو�س 
عوفر،  �سجن  من  عنه  الإفراج 
ال�سحي،  احلجر  اإىل  نقل  والذي 
م�ساهد  غابت  الذي  الوقت  يف 
عنه  الإفراج  بفرحة  الحتفال 
وغريه من الأ�رسى جراء اإجراءات 

مكافحة »كورونا«.
�سجن  الأ�سرية  احلركة  واعتربت 
عوفر بوؤرة وباء ما مل يتبني عك�س 
فحو�سات  اإجراء  خالل  من  ذلك 
مطالبًة  بداخله.  الأ�رسى  لكافة 
وطبية  �سحية  جلنة  بت�سكيل 
الأ�رسى  اأو�ساع  على  لالإ�رساف 

داخل ال�سجون.
ال�سجون  م�سلحة  امتنعت  فيما 
مواد  توفري  عن  الإ�رسائيلية 
تعقيم  اأو  لالأ�رسى  التنظيف 
اأق�سام ال�سجون والزنازين كاإجراء 
»كورونا«،  انت�سار  ملنع  وقائي 
الإ�سابات  عديد  ت�سجيل  رغم 
الأ�رسى  �سفوف  يف  بالفريو�س 
اأو  بال�سجانني  احتكاكهم  جراء 
بع�س الطواقم الطبية، مثلما اأفاد 
عاماً(   40( من�سور  فكري  الأ�سري 
واأ�سار  �سطة.  �سجن  داخل  من 
من  كبريًة  اأعدادا  اأن  اإىل  من�سور 
ال�سجانني ل ي�سعون الكمامات ول 
الحتكاك  عند  القفازات  يلب�سون 
اكتظاظ  جانب  اإىل  بالأ�رسى، 
جميع  يف  واملعتقلني  الأ�رسى 
التي  الغرف  وكذلك  الأق�سام، 
الأقل  اأ�رسى على  �ست  بها  يو�سع 
ت�سل  تكاد  بينهم  فيما  وامل�سافة 

ل�سفر.
 احتجاجات وحتذيرات

تُعنى  حقوقية  مراكز  واأفادت   
�سجن  اإدارة  اأن  الأ�رسى  ب�سوؤون 
ممن  اأ�رسى  ت�سعة  عزلت  عوفر 

�رس�سور  املحرر  الأ�سري  خالطوا 
�سجن  منهم، يف  عينات  اأخذ  دون 
لحتجاز  املخ�س�س  »�سهرونيم« 

املهاجرين الأفارقة.
عملية  اأن  الأ�سري  نادي  واأو�سح 
احتجاجات  بعد  جرت  احلجر 
نفذها )36( اأ�سرياً يف ق�سم )14( يف 
�سجن عوفر )4/2( رف�ساً ملماطلة 
اإدارة ال�سجن يف اأخذ عينات منهم. 
ي�سدر  مبا  نثق  ل  »اأننا  م�سيفاً: 
�سجون  اإدارة  من  ت�رسيحات  من 
الأ�رسى،  اأو�ساع  حول  الحتالل 
الأمر الذي يتطلب وب�سكل عاجل 
اأن تطلّع جهة دولية حمايدة على 
التزمت  اإن  نتائج عينات الأ�رسى، 
باأخذ  بتعهدها  ال�سجون  اإدارة 

عينات لهم«.
و�رسع عدد من الأ�رسى يف �سجن 
رميون )4/5( باإ�رساب مفتوح عن 
ظروفهم  على  احتجاجاً  الطعام 
يف  تت�ساعف  التي  العتقالية 
عدوى  تف�سي  من  خماوف  ظل 
ورف�س  �سفوفهم،  يف  »كورونا« 
عن  الإفراج  ال�سجون  اإدارة 
اأو  حمكوميتهم  املنتهية  الأ�رسى 

التي �سارفت على النتهاء.
لعبة  من  الأ�سري  نادي  وحذر 
تبداأ  ال�سجون،  اإدارة  حتكيها 
الإفراج  يف  املتعمد  التاأخري  من 
حمكوميتهم  انتهت  اأ�رسى  عن 
من  النتهاء،  على  اأو�سكت  اأو 

ي�سمى  مبا  تطبيق  وقف  خالل 
بـ»املنهلي« الذي ت�ستخدمه للحد 
رغم  ال�سجون  يف  الكتظاظ  من 
ظل  يف  لتطبيقه  امللحة  احلاجة 
»كورونا«  انت�سار  من  التخوفات 
ومبوجبه  الأ�رسى،  �سفوف  بني 
يتم الإفراج عن الأ�سري قبل انتهاء 

فرتة احلكم املفرت�سة.
املوؤ�س�سات  كل  النادي  ودعا 
التعاطي  بعدم  الدولية  احلقوقية 
يحاول  كاذبة  �سورة  اأية  مع 
الأ�رسى،  ب�ساأن  خلقها  الحتالل 
اأ�رسى  عن  بالإفراج  يقوم  بحيث 
اأو�سكت  اأو  حمكوميتهم  انتهت 
على النتهاء، دفعة واحدة، ليظهر 
للعامل اأنه ا�ستجاب لتلك املطالب. 
ال�سحة  ملنظمة  دعوته  جمدداً 
العاملية، وال�سليب الأحمر الدويل 
مبتابعة �سوؤون الأ�رسى والتاأكد من 
عزل  يف  و�سعهم  بعد  �سالمتهم، 
ال�سجون  اإدارة  اإ�سايف عقب وقف 

زيارات عائالتهم وحماميهم.
ل�سالح املجرمني الإ�رسائيليني

وكينني  اآ�رس  جوندر  وك�سف 
ال�سجون  مل�سلحة  العام  املفو�س 
تو�سل  اأنه   )4/5( الإ�رسائيلية 
لتفاق مع جي�س الحتالل، يق�سي 
الفل�سطينيني  املعتقلني  بنقل 
مناطق  يف  ع�سكرية  من�ساآت  اإىل 
يوماً   14 مدة  الفل�سطينية  ال�سفة 
وكينني  لل�سجون.واأكد  نقلهم  قبل 

الفريو�س  ت�سلل  حال  »يف  اأنه 
نظام  فاإن  الأ�رسى  اأو�ساط  اإىل 
ال�سجون  داخل  ال�سحية  الرعاية 
كا�سفاً  كامل«،  ب�سكل  �سينهار 
عن  لالإفراج  تتخذ  خطوات  عن 
ال�سن،  كبار  من  املر�سى  الأ�رسى 
)يف اإ�سارة منه فيما يبدو لالأ�رسى 
ولي�س  الإ�رسائيليني  اجلنائيني 
م�سلحة  اأن  الفل�سطينيني(.وبني 
معينة  اإجراءات  اتخذت  ال�سجون 
لالأ�رسى،  الفريو�س  و�سول  ملنع 
املحامني  زيارات  وقف  منها 
ومنع  العائلية،  الزيارات  ومنع 
تتم  حيث  للمحاكم،  الأ�رسى  نقل 

حماكمتهم عرب الفيديو.
بر�شم املجتمع الدويل

العام  الأمني  حذر  جهته،  من 
اأبوالغيط  اأحمد  العربية  للجامعة 
الأ�رسى  اأو�ساع  خطورة  من 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل 
يف ظل تف�سي الوباء يف اإ�رسائيل. 
الأ�رسى خطرية،  اأو�ساع  اأن  مبيناً 
ومنها، غياب الأطباء املتخ�س�سني 
مل�ساعدة  الطبية  والأجهزة 
املر�سى، اإ�سافة اإىل افتقار اأماكن 
الحتجاز للتهوية اجليدة والنق�س 
ال�سديد يف مواد التنظيف وغريها 

من املواد ال�رسورية.
 وعرب اأبو الغيط يف ر�سالٍة وجهها 
للجنة  العام  املدير  اإىل   ،)4/6(
روبري  الأحمر  لل�سليب  الدولية 
مارديني، عن اأ�سفه لقيام �سلطات 
بالإفراج  قرار  باتخاذ  الحتالل 
من  اجلنائيني  ال�سجناء  بع�س  عن 
الأ�رسى  ا�ستثنت  فيما  مواطنيها، 
ذلك  اأن  اإىل  لفتاً  الفل�سطينيني، 
الن�سانية  ملعايري  خمالفاً  يُعد 
التي  الدويل  القانون  ولقواعد 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  يف  ن�ست 
على حماية حقوق الأ�رسى يف زمن 
انت�سار الأوبئة، واأ�سار اإىل اأن دولً 
كثرية يف العامل قد قررت الإفراج 
لتفادي  ال�سجناء  من  اأعداد  عن 

خطر تف�سي الوباء يف ال�سجون

ق.ف

النيابية  فل�سطني  جلنة  طالبت 
واملنظمات  الدويل  املجتمع 
الإن�سان  بحقوق  املعنية  الدولية 
عن  لالإفراج  الفوري  التدخل 
والفل�سطينيني  الأردنيني  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي.  الحتالل  �سجون  يف 
جاء ذلك يف البيان الذي اأ�سدرته 
بني  حيث  ال�سبت   اليوم  اللجنة 
يحيى  املحامي  النائب  رئي�سها 
الدويل  القانون  ان  ال�سعود 
حقوق  و  الدولية  ال�رسعية  و 
ال�رسى  لوؤلئك  كفل   الإن�سان 
اإن�سانية  معاملة  على  احل�سول 
الإ�رسائيلي  الحتالل  حممال 
حياتهم.  على  الكاملة  امل�سوؤولية 
و جدد ال�سعود با�سم اللجنة اإدانة  
النتهاكات واملمار�سات العن�رسية  

التي متار�س  على جميع  الأ�رسى 
وا�سفا  الحتالل   �سجون  يف 
الإن�سانية  للقيم  باملنافية   اإياها  
ولالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 
اىل  م�سريا  ال�سماوية   والديانات 
للحد  ان �سجون الحتالل  تفتقر 
الإن�سانية  املقومات  من  الأدنى 
وباء  يواجه  كله  العامل  ان  و  �سيما 
 " ت�سامن  عن  معربا  الكورونا 
الأ�رسى  مع  النيابية"   فل�سطني 
الحتالل  �سجون  يف  القابعني 
الذين  يعانون من ظروف اإن�سانية 
�سعبة . و زاد ال�سعود ان "فل�سطني 
اجلهود   كافة  �ستبذل  النيابية"  
لالإفراج  الحتالل   على  لل�سغط 
عنهم من خالل  احلكومة الأردنية 
و القنوات الدبلوما�سية واجلمعيات 

العمومية واملحافل الدولية  .

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين يف تقرير �سادر عنها 
اليوم، اأن الأ�سري املهند�س حممد 
احللبي )42 عاماً( من خميم جباليا 
�سمال قطاع غزة، حمتجز مبعتقل 
بو�سع  الإ�رسائيلي،  "رميون" 
الهيئة  واأو�سحت  �سيء.  �سحي 
اخلا�س  حماميه  لإفادات  وفقاً 
احللبي   حممد  الأ�سري  اأن  وذويه، 
الراأ�س  يف  �سديدة  اآلم  من  يعاين 
الذي  العنيف  التحقيق  نتيجة 
املحققني  قبل  من  بحقه  مور�س 
القدرة  اأفقده  مما  الإ�رسائيليني، 
على ال�سمع، وقد يوؤثر على الب�رس 
نتيجة اإهمال عالجه املتعمد من 
التي  ال�سجون،  اإدارة م�سلحة  قبل 
لتلقي  بتحويله  متاطل  زالت  ما 
ال�سحية  حلالته  الالزم  العالج 
ال�سيئة. ولفتت الهيئة اإىل اأن الأ�سري 
احللبي  خليل  حممد  املهند�س 
اعتقاله  قبل  ي�سغل  كان  الذي 
العاملية  الروؤية  ملوؤ�س�سة  مديراً 

 )  World Vision ( الأمريكية
ُعر�س 135 مرة  ؛  يف قطاع غزة، 
عام  اعتقاله  منذ  املحاكم  على 
2016. وما زالت �سلطات الحتالل 
حتتجز احللبي بحجة حتويل مبالغ 
مالية من املوؤ�س�سة ل�سالح ف�سائل 
دليل  اأي  وجود  دون  فل�سطينية، 
مادي اأو ثبوت تهمة قانونية �سده. 
تقريرها  بختام  الهيئة  وحملت 
اإدارة �سجون الحتالل امل�سوؤولية 
ل  املعتقلني،  حياة  عن  الكاملة 
�سيما املر�سى منهم كحال الأ�سري 
الأو�ساع  ظل  وخا�سة يف  احللبي، 
ال�ستثنائية تزامناً مع تف�سي )وباء 
وطالبت  اإ�رسائيل،  داخل  كورنا( 
عنهم  الفوري  الإفراج  ب�رسورة 
الأ�سري  اأن  يُذكر  �رسوط.  وبال 
منذ  معتقل  احللبي،  حممد 
عام  جوان  من  ع�رس  اخلام�س 
املحكمة  تُ�سدر  اأن  دون   ،2016
دلياًل  اأو  حكماً  عليه  الإ�رسائيلية 

لإدعائها حتى اللحظة. 

جلنة فل�شطني النيابية

مطالب الإفراج عن الأ�سرى 
الأردنيني والفل�سطينيني 

تعر�س لـ 135 حماكمة منذ اعتقاله عام 2016

الأ�سري حممد احللبي حمتجز  مبعتقل 
�سيء �سحي  "رميون" بو�سع 

الذكرى  نحيي  �سوف  اأيام  بعد 
لأ�رس  ع�رسة  الثامنة  ال�سنوية 
الفل�سطيني- الوطني  القائد 
قبل  الربغوثي من  النائب مروان 
يف  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات 
يدخل  حيث   ،2002 ني�سان   15
الأ�رس  يف  ع�رس  التا�سع  عامه 
ربع  من  اأكرث  ويكمل  املتوا�سل، 

ان�سمامه  منذ  الأ�رس  يف  قرن 
الفل�سطينية،  الثورة  ل�سفوف 
املطاردة  �سنوات  عن  ناهيك 
املنا�سبة،  لهذه  والإبعاد. 
الأ�سري  يوم  مع  تتزامن  التي 
تدعو  ني�سان،   17 الفل�سطيني يف 
�رساح  لإطالق  ال�سعبية  "احلملة 
وكافة  الربغوثي  مروان  القائد 

الأ�رسى" اأبناء �سعبنا الفل�سطيني 
وال�ستات،  التاريخية  فل�سطني  يف 
العادلة  ق�سيتنا  وداعمي 
العامل  يف  احلرية  اأن�سار  من 
ال�سغط  حمالت  اإطالق  اإىل 
من  وعاملياً  وعربياً،  فل�سطينياً، 
ل�رساح  الفوري  الإطالق  اأجل 
يف  الفل�سطينيني  الأ�رسى  كافة 

�سجون الحتالل، اإنهم ي�ستحقون 
بني  احلياة  وي�ستحقون  احلرية، 
ال�ستعمار  وباء  عن  بعيداً  اأهلهم 
هذه  ففي خ�سم  الكورونا.  ووباء 
من  نالت  التي  العاملية  اجلائحة 
على  يجب  الأر�س،  �سعوب  كل 
وحتقق  تنت�رس،  اأن  الإن�سانية 

الكرامة جلميع الب�رس.

احلرية ملروان الربغوثي وكافة الأ�سرى الفل�سطينيني
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الأمل  الدواء   Remdesivir
يتفوق على عقار ترامب املف�صل

ما هي اأعرا�ض مر�ض كوفيد-19؟

وفر دواء Remdesivir جرعة 
بعد  الأخرية،  الأيام  يف  اأمل 
جناعته  اأظهرت  اأولية  جتارب 
براثن  من  املر�ضى  انت�ضال  يف 
ح�ضد  يف  امل�ضتمر   19 كوفيد 
جملة  ون�رشت  الب�رش  اأرواح 
 New England Journal
جتربة  نتائج   of Medicine
عالج بهذا الدواء التابع ل�رشكة 
على   Gilead Sciences
مراحل  من  يعانون  مري�ضا   53

متقدمة و�ضعبة من الإ�ضابة. 
وبح�ضب التقرير، لحظ الأطباء 
لـ  ال�رشيرية  املوؤ�رشات  حت�ضن 
36 من اأ�ضل 53 مري�ضا. مقابل 
8 حالت مل تطراأ عليها تغريات 
منهم.   7 تويف  بينما  اإيجابية، 
 17 ف�ضل  من  الأطباء  ومتكن 
اأ�رشة  اأ�ضل 30 مري�ضا عن  من 

التنف�س ال�ضطناعي. 
لحظ وا�ضعو التجربة اأن معدل 
بعد   %  13 املر�ضى  وفيات 
 Remdesivirبـ ال�ضتطباب 
الوفيات  معدل  من  اأقل  وهو 
ال�ضني  يف   %  78 اإىل   17 من 
يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  بني 
مع  املتدهورة  املراحل  من 
اقت�رشت  بينما   .19-Covid
الإ�ضهال  على  اجلانبية  الآثار 
والختالل  اجللدي  والطفح 
الكلوي وانخفا�س �ضغط الدم.

على  كبرية  قيود  هناك 
ميكن  التي  ال�ضتنتاجات 
التحليل.  ا�ضتخال�ضها من هذا 

جمموعة  هناك  تكن  مل  حيث 
كانت  والتي  ع�ضوائية،  حتكم 
اأداء  كيفية  مبقارنة  �ضت�ضمح 
الدواء  تناولوا  الذين  املر�ضى 
الذين  لأولئك  بالن�ضبة  الوهمي 
 .remdesivir اإعطاوؤهم  مت 
للمر�ضى،  الإجمايل  والعدد 
املنت�رش عرب الوليات املتحدة 
وهو  واليابان،  واأوروبا  وكندا 
ذلك،  ومع  جدا  �ضغري  عدد 
و�ضف موؤلفو الدرا�ضة واخلرباء 
لل�ضعور  مدعاة  باأنها  النتائج 

بالأمل.
اأما الدواء الذي �ضنفه الرئي�س 
حمتمل  كعالج  ترامب  دونالد 

هيدروك�ضي  وهو  للفريو�س، 
وب�ضبب  الآن  فهو  كلوروكني 
عن  يتنحى  اجلانبية  الأعرا�س 
�ضالمة  وكالة  ون�رشت  الواجهة 
ت�ضري  بيانات  الفرن�ضية  الأدوية 
كلوروكني  هيدروك�ضي  اأن  اإىل 
للمالريا  م�ضاد  دواء  وهو   ،
معجزة  كدواء  ترامب  به  دفع 
 19-Covid لعالج  حمتمل 
اآثار جانبية خطرية  اأن له  يبدو 
ا�ضتخدامه  عند  القلب  على 
ي�ضتخدم  اأن  ويجب  للمر�ضى، 
 43 التقرير  ويف�ضل  بحذر. 
مرتبطة  قلبية«  »حوادث  حالة 

بهيدروك�ضي كلوروكوين.

الأويل  التقييم  هذا  ويو�ضح 
للقلب  �ضيما  ول  املخاطر،  اأن 
املرتبطة  الدموية،  والأوعية 
بهذه العالجات موجودة للغاية، 
مر�ضى  يف  تزداد  اأن  وميكن 

.19-COVID
قاطعة  اأدلة  التقرير  يقدم  ول 
ا�ضتخدام  �ضالمة  مدى  على 
لكنه  كلوروكني،  هيدروك�ضي 
يوؤكد مدى خطورة غري اخلرباء، 
له  الرتويج  يف   - الرئي�س  مثل 
بحما�ضة كعالج واعد عندما ل 
يكون هناك دليل نهائي على اأنه 

يعمل اأو هو اآمن لال�ضتخدام.

الأكرث  الأعرا�س  تتمثل 
كوفيد- ملر�س  �ضيوعاً 
والإرهاق  احلمى  يف   19
يعاين  وقد  اجلاف.  وال�ضعال 
الآلم  من  املر�ضى  بع�س 
الأنف،  اأو احتقان  والأوجاع، 
اأو  احللق،  اأمل  اأو  الر�ضح،  اأو 
تكون  ما  وعادة  الإ�ضهال. 

وتبداأ  الأعرا�س خفيفة  هذه 
بع�س  وي�ضاب  تدريجياً. 
النا�س بالعدوى دون اأن تظهر 
اأن  ودون  اأعرا�س  اأي  عليهم 
ويتعافى  باملر�س.  ي�ضعروا 
معظم الأ�ضخا�س )نحو %80( 
من املر�س دون احلاجة اإىل 
حدة  وت�ضتد  خا�س.  عالج 

واحد  �ضخ�س  لدى  املر�س 
اأ�ضخا�س   6 كل  من  تقريباً 
كوفيد-19  بعدوى  ي�ضابون 
�ضعوبة  من  يعانون  حيث 
احتمالت  وتزداد  التنف�س. 
والأ�ضخا�س  امل�ضنني  اإ�ضابة 
طبية  مب�ضكالت  امل�ضابني 
�ضغط  ارتفاع  مثل  اأ�ضا�ضية 

اأو  القلب  اأمرا�س  اأو  الدم 
باأمرا�س  ال�ضكري،  داء 
 %2 نحو  توفى  وقد  وخيمة. 
من الأ�ضخا�س الذين اأُ�ضيبوا 
باملر�س. وينبغي لالأ�ضخا�س 
احلمى  من  يعانون  الذين 
التنف�س  و�ضعوبة  وال�ضعال 

التما�س الرعاية الطبية.

ثالث �صاللت من فريو�ض 
كورونا يف العامل

متكنوا  العلماء  باأن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  �ضحيفة  اأفادت 
من اكت�ضاف انت�ضار ثالثة اأنواع من فريو�س كورونا امل�ضتجد 
من  جمموعة  اأن  ال�ضحيفة،  وذكرت  العامل  بقاع  خمتلف  يف 
الباحثني يف جامعة »كمربيدج« الربيطانية، تو�ضلوا بعد حتليل 
التاريخ اجليني للفريو�س، اإىل ا�ضتنتاج مفاده اأن هذا الفريو�س 
اأنحاء  جميع  يف  انت�ضاره  خالل  وطفرات،  لتحولت  تعر�س 

العامل.
انتقل  الذي  الفريو�س  من  الأ�ضلي  النوع  اأن  العلماء،  واأثبت 
اإىل الب�رش لأول مرة، هو الأكرث �ضيوعا يف اأ�ضرتاليا والوليات 
املتحدة. واأطلق العلماء عليه ا�ضم »النوع اأ«وحتول هذا النوع 
بعد ذلك اإىل »النوع ب« الذي ت�ضبب يف انت�ضار الوباء يف ال�ضني 
اأكرب،  ب�ضكل  حاليا  يواجهون  اأوروبا  �ضكان  اأن  املرجح  ومن 
B«ويوؤكد  »النوع  من  جديدة  �ضاللة  يعترب  الذي   ،»C »النوع 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  اأن  الربيطانية،  اجلامعة  علماء 

يوا�ضل التحول لينتج طفرات جديدة.

هل ميكن للفريو�ض امل�صبب ملر�ض 
كوفيد-19 اأن ينتقل عرب الهواء؟

ت�ضري الدرا�ضات التي اأُجريت حتى يومنا هذا اإىل اأن الفريو�س 
عن  الأول  املقام  يف  ينتقل  كوفيد-19  مر�س  ي�ضبب  الذي 
طريق مالم�ضة الُقطريات التنف�ضية ل عن طريق الهواء. انظر 
الإجابة عن ال�ضوؤال ال�ضابق: »كيف ينت�رش مر�س كوفيد-19؟«

هل ميكن اأن ي�صاب املرء باملر�ض عن 
طريق �صخ�ض عدمي الأعرا�ض؟

الُقطريات  يف  املر�س  لنتقال  الرئي�ضية  الطريقة  تتمثل 
وتت�ضاءل  ال�ضعال.  عند  ال�ضخ�س  يفرزها  التي  التنف�ضية 
�ضخ�س  طريق  عن  كوفيد-19  مبر�س  الإ�ضابة  احتمالت 
الأ�ضخا�س  من  العديد  ولكن  باملرة.  الأعرا�س  عدمي 
امل�ضابني باملر�س ل يعانون اإل من اأعرا�س طفيفة. وينطبق 
ذلك ب�ضفة خا�ضة على املراحل املبكرة للمر�س. ولذا فمن 
املمكن الإ�ضابة مبر�س كوفيد-19 عن طريق �ضخ�س يعاين 
مثاًل من �ضعال خفيف ول ي�ضعر باملر�س. وتعكف املنظمة 
على تقييم البحوث اجلارية ب�ضاأن فرتة انتقال مر�س كوفيد-

19 و�ضتوا�ضل ن�رش اأحدث النتائج.    

الفرتة الأكرث خطورة التي ينقل فيها 
امل�صابون عدوى كورونا

التاجي  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني  اأن  علمية  درا�ضة  اأظهرت 
امل�ضتجد، يكونون اأكرث خطورة يف نقل عدوى هذا الفريو�س لغريهم 

خالل الأ�ضبوع الأول من ظهور اأعرا�س اللتهاب الرئوي لديهم.
مت التو�ضل لهذه النتائج يف درا�ضة اأجرها علماء الأحياء الدقيقة يف 
جامعة هونغ كونغ، ون�رشت على موقع The Lancet، ثم اأعادت 
هذه  وا�ضتندت  اليوم  ن�رشها  بو�ضت  ت�ضاينا  مورنينغ  �ضاوث  جملة 
تاأكيد  مت  مري�ضا   23 من  اأخذت  لعاب  عينات  حتليل  اإىل  الدرا�ضة 
كان  الدرا�ضة،  لنتائج  ووفقا   19-COVID بفريو�س  اإ�ضابتهم 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املر�ضى  لعاب  يف  الفريو�س  معدل 
عليهم،  الأعرا�س  ظهور  بعد  اأيام  �ضبعة  ملدة  اأعلى  �ضنة  و75   35

تو،  كالفن  وقال  بالنخفا�س.  اأخذ  ذلك  تب وبعد  كا
ق�ضم  يف  امل�ضارك  والأ�ضتاذ  علم املقال 

كونغ:  هونغ  بجامعة  الدقيقة  الأحياء 
املرتفع  الفريو�ضي  احلمل  »ي�ضري 
املر�س  من  الأول  الأ�ضبوع  خالل 
من  ب�ضهولة  نقله  ميكن  اأنه  اإىل 
�ضخ�س لآخر قبل دخول املري�س 

اإىل امل�ضت�ضفى«.
انتقاء  هو  اخلرباء  يحري  ظل  ما  واأكرث 

وفقا  فقط  لي�س  �ضحاياه   »19 ت »كوروونا  لفئا
عمرية، بل وجن�ضية لأ�ضباب جمهولة، اإذ اأن عدد الرجال امل�ضابني 

بالفريو�س الذين توفوا، اأعلى بكثري منه بني الن�ضاء.
اأول من لحظ هذا التوجه هم ال�ضينيون بعد اإجراء عملية ح�ضاب 
ملعدلت الوفيات ح�ضب اجلن�س، تبني لهم اأن الوفيات بني الرجال 
بلغت ن�ضبة 2.8% من امل�ضابني، يف حني �ضجلت بني الن�ضاء ن�ضبة 
اجلن�س  لدى  مما  ون�ضف  مرة  من  اأكرث  الرجال  لدى  اأي   ،%1.7

كيف ينت�صر مر�ض كوفيد-19؟
الأ�ضخا�س  ي�ضاب  اأن  ميكن 
عن  كوفيد-19  مر�س  بعدوى 
الآخرين  الأ�ضخا�س  طريق 
وميكن  بالفريو�س.  امل�ضابني 
�ضخ�س  من  ينتقل  اأن  للمر�س 
طريق  عن  �ضخ�س  اإىل 
الُقطريات ال�ضغرية التي تتناثر 
من الأنف اأو الفم عندما ي�ضعل 
مبر�س  امل�ضاب  ال�ضخ�س 
كوفيد-19 اأو يعط�س. وتت�ضاقط 
الأ�ضياء  على  الُقطريات  هذه 
والأ�ضطح املحيطة بال�ضخ�س. 
ي�ضاب  اأن  حينها  وميكن 

مبر�س  الآخرون  الأ�ضخا�س 
مالم�ضتهم  عند  كوفيد-19 
ثم  الأ�ضطح  اأو  الأ�ضياء  لهذه 

اأو  اأنفهم  اأو  عينيهم  مل�س 
ي�ضاب  اأن  ميكن  كما  فمهم. 
كوفيد-19  مبر�س  الأ�ضخا�س 

التي  الُقطريات  تنف�ضوا  اإذا 
امل�ضاب  ال�ضخ�س  من  تخرج 
زفريه.  اأو  �ضعاله  مع  باملر�س 
مبكان  الأهمية  فمن  ولذا 
البتعاد عن ال�ضخ�س املري�س 
مب�ضافة تزيد على مرت واحد )3 

اأقدام(.
تقييم  على  املنظمة  وتعكف 
طرق  ب�ضاأن  اجلارية  البحوث 
كوفيد-19  مر�س  انت�ضار 
ما  اأحدث  ن�رش  و�ضتوا�ضل 

تتو�ضل اإليه من نتائج.    



اأكد النجم اجلزائري عنرت يحيى، 
احتاد  اإدارة  مع  مفاو�ضاته  اأن 

املدير  من�ضب  ل�ضغل  العا�ضمة، 
الطريق  يف  ت�ضري  الإداري، 
اأزمة  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضحيح، 
فريو�س كورونا ت�ضببت يف تاأجيل 
املفاو�ضات وقال عنرت يحيى يف 
»املفاو�ضات  �ضحفي،:  ت�رصيح 
يف  العا�ضمة  احتاد  نادي  مع 
طريقها اإىل التج�ضيد، اأعتقد اأن 
حديثي الأخري مع رئي�س جمل�س 
الإدارة عا�ضور جلول كان مثمرا 

للغاية«واأ�ضاف »لقد ف�ضلنا تاأجيل 
املفاو�ضات اإىل غاية مرور اأزمة 
فريو�س كورونا ب�ضالم«واأمت عنرت 
كرة  عن  احلديث  ال�ضعب  »من 
القدم الآن، وباء كورونا ت�ضبب يف 
اأزمة عاملية، وا�ضتئناف الن�ضاط 
حت�ضريا  يتطلب  الآن  الريا�ضي 
والريا�ضيني،  الالعبني  من  جادا 
تفي  لن  الفردية  التدريبات  لأن 

بالغر�س«.

مدرب  م�ضوي،  الدين  خري  اأَكّد 
تاأجيل  اأَنّ  ال�ضعودي،  اخلليج 
الن�ضاط  ا�ضتئناف  موعد 
بالدوري ال�ضعودي �ضيكون مفيًدا 

�ضيمنح  واأنَّه  خا�ضة  للغاية، 
الوقت  من  املزيد  الأندية 
تبقى  ب�ضورة جيدة ملا  لالإعداد 

من املو�ضم.
وقال م�ضوي يف ت�رصيح �ضحفي، 
تاأجيل  اأًنّ  »اأظن  ال�ضبت:  اليوم 
موعد ا�ضتئناف الن�ضاط بالدوري 
اأغ�ضط�س/اأب  اإىل  ال�ضعودي 
�ضائبًا،  قراًرا   �ضيكون  املقبل، 
لالأجانب  �ضي�ضمح  واأنه  خا�ضة 
»من  لبلدانهم«وتابع  بالعودة 
عائالتنا  بجانب  نكون  اأن  املهم 
فهذا  ظروف،  هذه  مثل  يف 

منطقه،  علينا  فر�س  الفريو�س 
عنهم،  البعد  كل  بعيدين  وجعلنا 
حد  و�ضع  من  واثقون  لكننا 

لنت�ضاره يف القريب العاجل«.
انطالق  موعد  »تاأخري  وختم 
جًدا  مفيًدا  �ضيكون  الدوري 
التزام  اأن  �ضحيح  للفريق. 
الالعبني بالتدريبات الفردية اأمر 
ي�ضاعدهم  اأن  �ضاأنه  ومن  جيد، 
لياقتهم  على  احلفاظ  على 
البدنية، لكن هذا غري كاف، فهم 
ما  ترتاوح  اإعداد  لفرتة  بحاجة 

بني 5 اإىل 7 اأ�ضابيع«.
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ملعب  بفتح  ت�ضيل�ضي  �ضمح 
اأمام لعبيه  بريدج«  »�ضتامفورد 
الفردية،  تدريباتهم  اأجل  من 
بعدم  م�رصوطة  العودة  لكن 
على  �ضحي  خطر  ت�ضكيل 
بالتدرب  يرغب  الذي  الالعب 
اأر�س امللعب وظهر لعب  على 

ت�ضيل�ضي ماركو فان غينكل وهو 
على  التدريبات  بع�س  يوؤدي 
ي�ضعى  اأنه  حيث  امللعب  اأر�س 
للحاق بفريقه يف حال ا�ضتكمال 
من  تعافيه  اقرتاب  مع  املو�ضم 

الإ�ضابة.
يف  الهولندي  الالعب  وقال 
�ضحف  تناقلتها  ت�رصيحات 
يعي�س  ملن  »ميكن  بريطانية: 
يتدرب  اأن  امللعب  من  بالقرب 
بالن�ضبة  مثايل  هذا  بداخله، 
تتدرب  اأن  فقط  عليك  يل، 
مبفردك«واأعلن  ت�ضيل�ضي �ضابقا 
هود�ضون  كولوم  لعبه  اإ�ضابة 
بفريو�س  عاما   19 البلغ  اأودوي 

كورونا.

الريا�ضية  الن�ضاطات  وتوقفت 
اأ�ضابيع،  عدة  منذ  اإجنلرتا  يف 
لإجراءات  �ضكانها  يخ�ضع  كما 
انت�ضار  اإثر  م�ضددة  �ضحية 

فريو�س كوفيد-19.
الإجنليزية،  الرابطة  وكانت 
 30 مبدئيا  موعدا  حددت  قد 
مناف�ضات  لعودة  اجلاري  اأبريل 
فريو�س  تف�ضي  لكن  الدوري، 
فر�س  بريطانيا  يف  كورونا 
امل�ضابقة  تعليق  فرتة  متديد 
واأ�ضارت  اآخر،  اإ�ضعار  حتى 
اأنه يف  اإىل  تقارير �ضحفية عدة 
التي  امل�ضابقة  ا�ضتكمال  حال 
يت�ضدرها ليفربول �ضتكون خلف 

اأبواب مو�ضدة.

خرج اأ�ضطورة ليفربول الإجنليزي 
لكرة القدم »ال�ضري« ال�ضكتلندي 
من  ال�ضبت  دالغلي�س  كيني 
اإليه  اأدخل  بعدما  امل�ضت�ضفى 
لفح�س  خ�ضع  حيث  الأربعاء، 
فريو�س كورونا امل�ضتجد، جاءت 
دالغلي�س  واأ�ضاد  اإيجابية  نتيجته 
�ضيوا�ضل  والذي  عاما   69 البالغ 
بالعزل  الفريو�س  من  التعايف 
بالطاقم  اإقامته،  الذاتي يف مقر 
وو�ضفه  للم�ضت�ضفى  الطبي 
ت�رصيح  يف  جدا«وقال  بـ«الرائع 
بو�ضت«:  »�ضنداي  ل�ضحيفة 
جدا  حمظوظون  جميعا  »نحن 
الطبي(.  )الطاقم  لمتالكهم 
اأنني  النا�س  يعتقد  قد   )...(
الهتمام  من  قدر  باأكرب  حظيت 
ب�ضبب ا�ضمي ولكن جميع مر�ضى 

اخلدمة ال�ضحية الوطنية يتلقون 
اهتماما اأكرب«.

الأ�ضماء  اأبرز  دالغلي�س من  ويعد 
الإجنليزي  النادي  تاريخ  يف 
ال�ضمايل، واأطلق ا�ضمه على اأحد 
مدرجات ملعبه ال�ضهري »اأنفيلد«. 
�ضلتيك  نادي  مع  م�ضريته  بداأ 
بلقب  توج  حيث  الإ�ضكتلندي 
الدوري املحلي اأربع مرات، قبل 
العام  يف  ليفربول  اإىل  الن�ضمام 

.1977
مبهرة  م�ضرية  دالغلي�س  وعرف 
 13 امتدت  الأحمر  النادي  مع 
�ضجل  الذهبي  ع�رصه  يف  عاما 
خاللها 172 هدفا يف 515 مباراة، 
منها  الأخرية  الأعوام  واأم�ضى 
 ،)1991-1985( ومدرب  كالعب 
قبل اأن يتوىل الإدارة الفنية لفرتة 

وجيزة بني 2011 و2012.
م�ضريته  خالل  دالغلي�س  واأحرز 
مع ليفربول �ضل�ضلة األقاب اأبرزها 
مرات  ثماين  الإجنليزي  الدوري 
ومدرب(،  كالعب  منها  )ثالث 
مرات،  ثالث  الحتاد  وكاأ�س 
ودوري اأبطال اأوروبا ثالث مرات 

)1978 و1981 و1984(.

ريا�ضة

ق.ر

واأ�ضاف »لدينا عدة �ضيناريوهات 
لكن امل�ضكلة القائمة وهي عدم 
هذا  انتهاء  بتاريخ  معرفتنا 

الوباء، ل نعلم متى تعود احلياة 
ا�ضتباق  ميكن  ل  جمراها،  اإىل 
»�ضناأخذ  الأحداث«واأردف 
تو�ضيات  كل  العتبار  بعني 
اأي  اتخاذ  قبل  ال�ضحة  وزارة 

قرار، لو وجدنا نف�ضنا جمربين 
�ضبتمرب  يف  البطولة  اإنهاء  على 
لأن  ذلك،  ف�ضيكون  املقبل 
مرتبط  غري  الكروي  املو�ضم 

باملكان والزمان«.

الأندية  لعبي  مدوار  ودعا 
الذي  احلايل  الو�ضع  لتقدير 
كورونا،  تف�ضي  به  ت�ضبب 
والتفاق طواعية على تخفي�س 
باأن  يقينه  موؤكًدا  الأجور، 

ذلك،  يف  ميانعوا  لن  الالعبني 
من  جزء  اأنهم  اعتبار  على 

ال�ضعب ويتفهمون الو�ضع.
رفعت  الرابطة  اأن  واأكد 
م�ضاركتها يف حملة التربع التي 

اجلزائري  الكرة  احتاد  اأطلقها 
بعد  دولر  األف   300 اإىل 
ب�ضاأن  الأندية  روؤ�ضاء  ا�ضت�ضارة 
اقتطاع جزء من ح�ضة كل فريق 

من حقوق البث التلفزيوين.

عدة �شيناريوهات لكن امل�شكلة القائمة

مدوار ي�ضتبعد اإلغاء املو�ضم الكروي

كيف يق�ضي الأ�ضطورة مارادونا يومه اأثناء احلجر ال�ضحي
القدم  كرة  اأ�ضطورة  ك�ضف 
اأرماندو  دييغو  الأرجنتيني 
مارادونا خالل حديث ل�ضحيفة 
»اأوليه« الأرجنتينية، كيف يق�ضي 
باحلجر  التزامه  اأثناء  اأوقاته 
انت�ضار  من  للحد  ال�ضحي 

فريو�س كورونا امل�ضتجد.
فريق  مدرب  مارادونا  ويعي�س 
الأرجنتيني  بالتا  ل  خيمنا�ضيا 
جوين  رفقة  احلايل  الوقت  يف 
و�ضديقه  اأخيه  ابن  اإ�ضبو�ضيتو 

ت�ضاريل.
»اأوليه«  ل�ضحيفة  تقرير  وح�ضب 
ال�ضهرية، فاإن مارادونا ي�ضتقيظ 
مع  ويتحدث  �ضباحا  الـ11  يف 

مينديز  �ضيبا�ضتيان  م�ضاعده 
حال  قريبة  ا�ضرتاجتية  لو�ضع 
على  اأو  املو�ضم  ا�ضتمرار 
تاأجلت  اإذا  البعيد  امل�ضتوى 
املقبل  للمو�ضم  امل�ضابقة 
بعد  يوما  مارادونا  وي�ضتقبل 
لوك  ليوبولدو  الربوفي�ضور  يوم 
والدكتور  احلركة،  علم  عامل يف 
ملتابعة  تافاريل  نيكول�س 
التي  العملية  بعد  حالته  تطور 
تركت  والتي  لركبتيه،  اأجراها 
والقدرة  املجهود  على  اأثرا 
احلركية للنجم الأرجنتيني حيث 
م�ضاهدة  وقته يف  اأغلب  يق�ضي 
التلفزيون واملباريات املعادة اأو 

الأفالم، وركوب الدراجة الثابتة 
مارادونا  ويخرج  ركبتيه  لتمرين 
ويقول  دائما  املنزل  فناء  اإىل 
بهذا ال�ضدد: »ل ميكنني حتمل 
البقاء يف املنزل اأريد �ضم رائحة 
ع�ضب امللعب«، كما اأبدى ع�ضقه 

للعديد من اأطباق ال�ضمك.

خروج اأ�ضطورة ليفربول من امل�ضت�ضفى
ت�ضيل�ضي يتحدى كورونا ويفتح اأبوابه اأمام الالعبني

ا�شتبعد عبد الكرمي مدوار رئي�س رابطة دوري املحرتفني اجلزائري، اإلغاء املو�شم 
احلايل الذي جري اإيقافه ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد وقال مدوار يف حوار 

مع �شحيفة اخلرب اجلزائرية »نحن ن�شري يف نف�س م�شار الفيفا منذ البداية، املتمثل يف 
�شرورة اإنهاء املو�شم«.

ريال مدريد يدر�س قرارا خطريا قد 
يكلفه �ضالمة لعبيه

الإ�ضبانية  »ماركا«  �ضحيفة  ذكرت 
الأحد، اأن نادي ريال مدريد يفكر 
للتدريبات، بغ�س  العودة  جديا يف 
من  احلالية  املخاوف  عن  النظر 
اأن  ويبدو  كورونا  فريو�س  تف�ضي 
ريال  حذو  يريد  »امللكي«  النادي 
عودته  عن  اأعلن  الذي  �ضو�ضيداد 

للتدريبات يوم الثالثاء املقبل. 
اإىل  الإ�ضبانية  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
اأن م�ضوؤويل ريال مدريد يناق�ضون 
حاليا ما اإذا كان من املالئم العودة 

للعمل الآن، ل �ضيما اأنهم ي�ضعرون 
بال�ضتعداد للقيام بهذا الأمر.

واأو�ضحت اأن ريال مدريد كان اأول 
ناد يدخل احلجر ال�ضحي يوم 12 
مار�س املا�ضي، بعد اإ�ضابة لعب 
كرة ال�ضلة تري تومبكينز بفريو�س 
اإنه �ضدر  كورونا وقالت ال�ضحيفة 
قرار باإغالق »فالديبيبا�س« معقل 
مار�س   26 حتى  »املرينغي« 
يف  الطوارئ  حالة  لكن  املا�ضي، 
الريا�ضية  املدينة  اأغلقت  اإ�ضبانيا 

اأن  »ماركا«  وذكرت  الآن.  حتى 
بقيادة  بالنادي،  الطبي  الفريق 
و�ضع  ميهيت�س،  نيكو  الطبيب 
بالفرق،  خا�س  �ضالمة  بروتوكول 
لتنفيذه مبجرد عودة الالعبني اإىل 
هذا  اأن  على  و�ضددت  التدريبات 
العتبار  يف  �ضي�ضع  الربوتوكول 
كانت  التي  مدريد،  يف  الو�ضع 
اإ�ضبانيا،  يف  املر�س  تف�ضي  مركز 
ت�رصرا  املدن  اأكرث  من  وواحدة 

بفريو�س كورونا يف العامل.

ما�ضوي يتمنى تاأخري موعد ا�ضتئناف الدوري ال�ضعودي

عنرت يحيى

املفاو�ضات مع احتاد العا�ضمة يف الطريق ال�ضحيح
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مذبحة دير يا�سني..حقائق تقاوم الن�سيان
يف التا�شع من اأفريل عام 1948 قام الإرهابيون اليهود من ع�شابتي الأرغون و�شترين ومبوافقة ع�شابة الهاغاناه باإبادة قرية دير يا�شني الواقعة على مقربة من 

القد�س الغربية، وذلك بقتل جميع �شكانها البالغ عددهم اإبان املعركة 279 معظمهم من الأطفال والن�شاء وال�شيوخ والرجال املدنيني واإحراق اجلرحى يف منازلهم.
وترجع اأهمية دير يا�شني ال�شرتاتيجية اإىل موقعها ال�شرتاتيجي الذي تتمتع فيه ويقع على مرتفع ي�شرف على القد�س الغربية والطريق الذي يربطها بتل اأبيب 

والبحر الأبي�س املتو�شط واإجبار ال�شعب الفل�شطيني على:اإما البادة اأو الرتحيل.
د. غازي ح�شني

بجالء  غوريون  بن  كذب  وظهر 
ت�شرتك  قواته مل  اأن  اأعلن  عندما 
اأثبتت  حيث  واأدانها،  املذبحة  يف 
الباملاخ  قوات  م�شاركة  الوثائق 
التابعة لع�شابة الهاغاناه الإرهابية 
فكتب  بها،  امل�شبق  وعلمها  فيها، 
يديعوت  يف  يت�شحاقي  اأرييه 
احرونوت ال�شادرة يف 1972/4/14 
وتتهم ع�شابة الهاغاناة التابعة اإىل 
ع�شابة  عن  ويدافع  غوريون  بن 

بيغن الإرهابية ويقول:
اإىل  كانت  يا�شني  دير  معركة  »اإن 
تقليدية لحتالل  كبري معركة  حد 
ولقد   ،1948 عام  عربية  قرية 
من  العمليات  ع�رشات  نفذت 
الهاغاناه  جنود  باأيدي  النوع  هذا 
من  الأوىل  الأ�شهر  يف  والباملاخ 

حرب ال�شتقالل«.
ودافعت ع�شابة الهاغاناه الإرهابية 
 12 يف  �شدر  بيان  يف  نف�شها  عن 
ع�شابتي  بيانات  على  رداً  ني�شان 
»اأن  فيه  وورد  والأرغون  �شترين 
دير يا�شني مل ت�شرتك يف العتداء 
على الأحياء اليهودية يف القد�س، 
مل  يا�شني  دير  على  الهجوم  واأن 
يكن جزءاً من خمطط الدفاع عن 
القد�س ول قيمة ع�شكرية له، واإن 
التباهي  ملجرد  كان  به  قامتا  ما 

لأغرا�س الدعاية)8(«.
الإرهابيتان  الع�شابتان  ورَدّت 
بيان  على  والأرغون  �شترين 
 12 بتاريخ  بيانني  يف  الهاغاناه 
و14 ني�شان اأكدتا فيهما اإن الهدف 
من  هو  يا�شني  دير  احتالل  من 
قائد  واأن  القد�س،  حترير  اأجل 

القد�س  يف  الهاغاناه 
قد  �شلتيئيل  دافيد 
دير  احتالل  اأن  اأكد 
�شمن  من  كان  يا�شني 
واأن  الهاغاناه،  خطة 
يا�شني  دير  احتالل 
يف  الرعب  اأوقع 
املجاورة  القرى 
اأمام  فت�شاقطت 

هجمات الهاغاناه واأدت اإىل موجة 
من  خوفاً  الهائلة  العرب  هروب 

الذبح كما ح�شل يف دير يا�شني.
اأعلن مائري باعيل اأحد الإرهابيني 
ا�شرتكوا  الذين  اليهود  املحاربني 
يف املذبحة يف يديعوت احرونوت 

 1972/4/4 بتاريخ  ال�شادرة 
�شاهد  باأنه  اجلريدة  وو�شفته 
�شفوف  خارج  من  الوحيد  العيان 
الذي  والأرغون  �شترين  ع�شابتي 
املذبحة،  ارتكاب  يف  �شارك 
و�شّجل ما �شاهده و�شمعه وجاء يف 

تقريره ما يلي:
انتهت  عندما  ظهراً  الوقت  »كان 
النار،  اإطالق  وتوقف  املعركة 
وليحي  حماربوات�شل  وغادر 
التي  الأماكن  و�شترين(  )الأرغون 
ينفذون  وبداأوا  فيها،  اختباأوا 
القرية،  ملنازل  تطهري  عملية 
واأطلقوا النار على كل من �شاهدوه 
وحدثت  واملنازل،  الطرقات  يف 
ال�شكان  بني  خمجلة  جمزرة 
وال�شيوخ  الرجال  )املدنيني( 
متييز  دون  والأطفال  والن�شاء 
اجلدران  بجانب  ال�شكان  بتوقيف 
والزوايا واإطالق النار عليهم، ومل 
القتل  اأعمال  منع  القادة  يحاول 

املخجلة«.
�شكان  من  وعدد  اأنا  تو�شلت،  لقد 
القد�س اإىل قادة ات�شل وليحيي كي 
جنودهم  اإىل  تعليماتهم  ي�شدروا 
ال�شكان  على  النار  اإطالق  بوقف 
حاولنا،  عبثاً  ولكن  )املدنيني(، 
داخل  من  اأخرج  الأثناء  هذه  ويف 
وع�رشين  خم�شة  نحو  املنازل 
�شحن  �شيارة  يف  نقلوا  رجاًل، 
واقتيدوا يف جولة انت�شار، يف حي 
يو�شف،  وزخرون  يهودا  حمانيه 
ويف نهاية اجلولة، اح�رشوا اإىل قلع 
للحجارة، واأطلق عليهم الر�شا�س 
بدم بارد، ثم اأ�شعد حماربو ات�شل 
الذين  والأطفال،  الن�شاء  وليحيي 
ا�شتطاعوا البقاء على قيد احلياة، 

اإىل �شيارة �شحن ونقلوهم اإىل بوابة 
ليحيى  قادة  ورف�س  مندلباوم، 
اإليهم  وجه  الذي  الطلب  وات�شل 
يدفن حماربوهم 254 �شحية  باأن 
�شوارع  يف  مبعرثة  كانت  عربية 

واأزقة وداخل منازل القرية)9(.

قائد  اأزولي،  عكيبا  وحتدث 
ونائب  �شاوؤول،  جفعات  منطقة 
القريبة  القد�س  بلدية  رئي�س 
»بتاريخ  وقال:  بعد  فيما  املحتلة 
1948/4/12 و�شلت اإىل القرية قوة 
هرتز  ني�شان  وقال  الهاغاناه،  من 
الهاغاناه،  قوة  �شمن  كان  الذي 
يا�شني،  دير  قرية  دخلنا  عندما 
املحروقة  اجلثث  رائحة  كانت 
يف  تعرث  ومل  القرية،  اأجواء  متالأ 
كانت  حيث  اأحياء،  على  القرية 
مهجورة متاماً، وخالل عملية جمع 
ال�شحايا تك�شف لنا حجم عمليات 
فقد  القرية،  التي جرت يف  القتل 
لرجال  اجلثث  ع�رشات  على  عرث 
داخل  واأطفال  و�شيوخ  ون�شاء 
يف  منهم  كثري  قتل  وقد  البيوت، 
اإطالق  اآثار  تبدو  وكانت  اأ�رشتهم، 
عدد  ويف  اجلدران،  على  النار 
كاملة  عائالت  وجدنا  البيوت  من 
ملقاة  الأطفال  وجثث  مقتولة، 

على الأر�س هنا وهناك«.
باأن  اأبلغونا  الفجر  وعند 
�شي�شل  الأحمر  ال�شليب 
وقت  يف  القرية  اإىل 
اأن نخفي  ق�شري، وعلينا 
فقمنا  املجزرة،  اآثار 
من  الع�رشات  بجمع 
يف  وو�شعناها  اجلثث 
خرباء  قام  ثم  بناية، 
بتفجريها  املتفجرات 

جثث)10(،  من  فيها  من  على 
نقل  مت  اجلمعة،  يوم  م�شاء  ويف 
مفتوحة  �شاحنات  يف  الأ�رشى 
ويقول  القد�س،  �شوارع  اجتازت 
يعقوب  الأ�شبق  الكني�شت  ع�شو 
يف  نحلئوت  يف  ن�شكن  »كنا  جيل: 
عندما  القد�س، 
وقعت مذبحة دير 
اأن  وبعد  يا�شني، 
مت احتالل القرية، 
يف  الأ�رشى  نقل 
�شاحنات مرت عرب 
حي نحلئوت باجتاه 
مع�شكر يهودا، وقام 
اليهود  من  جمهور 
وقذفهم  الأ�رشى  على  بالب�شق 
الأ�رشى  اإىل  ووجهت  باحلجارة، 

اأقذع ال�شتائم«.

م�شوؤولية احلكومة 
الربيطانية عن املذبحة

اخلالدي  فخري  ح�شني  د.  عقد 
موؤمتراً  القد�س  بلدية  رئي�س 
اإنه  فيه  قال  القد�س  يف  �شحفياً 
عن  الأنباء  و�شول  فور  ات�شل 
مذبحة دير يا�شني بقيادة ال�رشطة 
املدنية  واحلكومة  واجلي�س 
الربيطانية طالباً اإيفاد من يتحرى 
تلبية  رف�شوا  لكنهم جميعاً  الأمر، 

طلبه.
الربيطاين  ال�شامي  املندوب  بعث 
امل�شتعمرات  وزير  اإىل  بر�شالة 
املوافق  الثنني  يوم  يف  لندن  يف 

فيها:  قال   1948 ني�شان   12 يف 
كتابتي  اأثناء  يف  القرية  زالت  »ما 
هذه ال�شطور يف يد اليهود، اأردت 
دير  يف  اليهود  جنودنا  ي�رشب  اأن 
قوة  من  لديهم  ما  بكل  يا�شني 
اجلي�س  لكن  منها،  ويطردوهم 
لي�س يف و�شع ميكنه  اأنه  يقول يل 
من القيام مبثل هذا العمل، اأو باأي 
عمل قد يوؤدي اإىل �شدام عام مع 

اأي من الطرفني«.
امل�شتعمرات  وزير  واعرتف 
يف  جونز  كريت�س  الربيطاين 
العموم  جمل�س  اأمام  ني�شان   12
و�شف  عن  بالعجز  الربيطاين 
يا�شني،  دير  يف  اليهود  وح�شية 
جرمية  باأنها  املذبحة  وو�شف 
جعل  �شاأنها  من  �شنيعة  وح�شية 
اأمراً  �شليمة  ت�شوية  اإىل  الو�شول 

بعيداً وا�شتطرد قائاًل:
»ي�شعب علَيّ اأن اأ�شف الفزع الذي 
ت�شعر به احلكومة الربيطانية اإزاء 

اإنها تلقي  هذه اجلرمية الرببرية، 
من  الكثري  ال�شيء  العامل  روع  يف 
ودفني  الغ�شب  كامن  وتثري  الهلع 

الأحقاد)11(«.
اأعلن الربيطانيون والفرن�شيون نباأ 
العامل،  على  اجلماعية  املجزرة 
واملوؤرخون  املراقبون  واأجمع 
ال�شهداء  عدد  اأن  وال�شحفيون 
العدد  اإليهم  اأ�شيف  )254( ولكنني 
اأ�رشهم  الذين  الرجال  من   )25(
بهم  وطافوا  اليهود  الإرهابيون 
املحتلة  القد�س  �شوارع  يف 
بني  ما  الك�شارة  يف  واأعدموهم 
م�شتعمرة جفعات �شاوؤول والقرية 
وبالتايل ي�شبح عدد ال�شهداء )279( 
�شهيداً، وعندما اأعلن الربيطانيون 
نباأ املذبحة على العامل ا�شتنكرها 

بن غوريون.
الربيطانية  احلكومة  وحمل 
الربيطاين  ال�شامي  واملندوب 
واجلي�س الربيطاين امل�شوؤولية عن 
باأ�رشها،  يا�شني  دير  قرية  اإبادة 
احلماية  توفري  يف  ق�رّشت  لأنها 
وبالتايل  الفل�شطينيني،  للمدنيني 
ق�رّشت القيام بواجباتها يف حفظ 
الأمن وال�شتقرار واملحافظة على 
حياة املدنيني يف فل�شطني كدولة 
منتدبة كانت حتكم البالد وت�شيطر 
الأمم  ع�شبة  اأمام  وتعهدت  عليها 
على  باملحافظة  املتحدة  والأمم 

الأمن وال�شتقرار فيها.
ويروي اأحمد عيد اأنه توجه برفقة 
الرئي�شي  املركز  اإىل  جابر  علي 

الق�شلة  يف  الربيطانية  لل�رشكة 
بالقد�س، حيث قابال مدير املركز 
حلماية  التدخل  اإليه  طالبني 
يف  الإبادة  من  والن�شاء  الأطفال 

دير يا�شني، ولكنه اعتذر.

مندوب ال�شليب الأحمر 
الدويل واملذبحة

دورينيه،  جاك  الفرن�شي  كان 
الدويل  احلمر  ال�شليب  مندوب 
القد�س  يف 
دخل  من  اأول 
يا�شني  دير 
اإبادة  بعد 
القرية  �شكان 
عن بكرة اأبيهم، 
العرب  اإن  وقال 
القد�س  يف 
ات�شلوا به هاتفياً 
يوم ال�شبت يف 10 
ني�شان وطلبوا منه التوجه فوراً اإىل 

دير يا�شني.
اليهودية وبقيادة  بالوكالة  فات�شل 
علمهما  فاأنكرا  الهاغاناه 
باملجزرة، وقيل له اأن ل علم لهما 
مبا حدث ون�شحوه بعدم التدخل 
مهمته  على  بذلك  يق�شي  ل  كي 
ورف�شت  اإليها،  وي�شيء  الإن�شانية 
قرر  ما  اإذا  له  احلماية  تقدمي 

دخول القرية.
على  م�شمم  باأنه  فاأجابهم 
الذهاب اإىل القرية والتاأكد بنف�شه 
مما حدث وحّمل الوكالة اليهودية 
من  ومتّكن  حمايته،  م�شوؤولية 
�شيارة  يف  يا�شني  دير  دخول 
اإ�شعاف تابعة لل�شليب الأحمر يف 

11 ني�شان 1948.
الأحمر  ال�شليب  ممثل  و�شف 
يا�شني  دير  �شاهده يف  ما  الدويل 
اليهود  الع�شابة  اأفراد  اإن  وقال 
الن�شاء  اأو  منهم  الرجال  �شواء 
بال�شالح،  مدججني  جميعاً  كانوا 
يحملون الر�شا�شات وامل�شد�شات 
وال�شكاكني  اليدوية  والقنابل 

الطويلة.
ملطخاً  ال�شكاكني  معظم  وكان 
�شابة  مني  واقرتبت  بالدماء، 
جمرمتني  عينني  ذات  و�شيمة 
التي  �شكينتها  بتبناه  واأرتني 
وكان  دماً،  تقطر  زالت  ما  كانت 
وا�شحاً اأن هذا هو فريق التطهري 
كان  واأنه  اجلرحى  على  لالإجهاز 

وتابع  قيام)12(  يقوم مبهمة خري 
الدويل  الأحمر  ال�شليب  ممثل 
اأحد  دخوله  بعد  للمذبحة  روايته 

منازل القرية قائاًل:
»كان كل ما فيه مقلوباً راأ�شاً على 
عقب، وفيه جثث باردة، والوا�شح 
جرى  التطهري  اأن  ترى  عني  لكل 
والقنابل  الر�شا�شة  باملدافع 
بال�شكاكني،  واأكمل  اليدوية 
التايل  املنزل  يف  امل�شهد  وكان 
و�شك  على  كنت  وبينما  م�شابهاً، 
اخلروج منه واإذا بي اأ�شمع �شوتاً 
اأفت�س  كاأنه تنهد خافت، فاأخذت 
اإىل  اجلثث  واأقلب  مكان  كل  يف 
ل  كان  �شغري  قدم  يل  ظهر  اأن 
فتاة  �شاحبته  وكانت  دافئاً  يزال 
ع�رشة  العمر  من  لها  �شغرية 
اأعوام �شوهتها قنبلة يدوية لكنها 
وتوجهت  فحملتها  حية،  مازالت 
بال�شابط  واإذ  املنزل،  باب  نحو 
يعرت�س  عنده  واقفاً  اليهودي 
حاماًل  جانباً  فدفعته  مروري، 
الطفلة  و�شعت  الثمني،  حملي 
وطلبت  الإ�شعاف  �شيارة  يف 
اإىل  فوراً  ينقلها  اأن  ال�شائق  من 
وكان  اإيل،  يعود  ثم  امل�شت�شفى 
امل�شهد املريع ذاته يف كل منزل 
دخلته، ومل اأجد حياً غري امراأتني 
طاعنة  جدة  اإحداهما  اآخريني، 
خلف  خمتبئة  ظلت  ال�شن  يف 
اليومني  طوال  احلطب  من  كومة 

الأخريين)13(«.
األفرد  اليهودي  الطبيب  ويقول 
رينييه،  دو  رافق  الذي  اأنغل 
الدويل  الأحمر  ال�شليب  مندوب 
وا�شحاً  »كان  يا�شني:  دير  اإىل 
منزل  من  انتقلوا  املهاجمني  اأن 
على  النار  واأطلقوا  اآخر،  اإىل 
الأ�شخا�س عن كثب، لقد خدمت 
اجلي�س  يف  �شنوات  خم�س  مدة 
الأملاين يف احلرب العاملية الأوىل 
ومل اأر م�شهداً مفزعاً كهذا)14(«.

الأ�شا�شي  الدافع  اأن  بجالء  ثبت 
لإبادة جميع اأهايل قرية دير يا�شني 
اجلماعي  الرتحيل  هو  العربية 
اأمام  وو�شعهم  للفل�شطينيني 
الإبادة  الما  :اإما  معادلة وح�شية 
الأرا�شي  وم�شادرة  الرتحيل  اأو 
وتهويدها،  العربية  والأمالك 
وقتل اأكرب عدد ممكن من العرب، 
واحتالل تهويد القد�س واملناطق 

املحيطة بها.

ذكرى
اجلزء03

يروي اأحمد عيد اأنه توجه برفقة 
علي جابر اإىل املركز الرئي�شي لل�شركة 
الربيطانية يف الق�شلة بالقد�س، حيث 
قابال مدير املركز طالبني اإليه التدخل 
حلماية الأطفال والن�شاء من الإبادة يف 

دير يا�شني، ولكنه اعتذر.

و�شف ممثل ال�شليب الأحمر الدويل 
ما �شاهده يف دير يا�شني وقال اإن اأفراد 

الع�شابة اليهود �شواء الرجال منهم اأو الن�شاء 
كانوا جميعاً مدججني بال�شالح، يحملون 
الر�شا�شات وامل�شد�شات والقنابل اليدوية 

وال�شكاكني الطويلة.



الإثنني 13  اأفريل  2020  املوافـق  ل 19 �شعبان  1441ه ثقافة15
يوميات �شجني فوق العادة

طوبى لكم اأيها الك�ساىل !
مت ت�شريحه من العمل منذ �شنوات، ول نعرف ال�شبب. وجل�س يف البيت. واأنا اأرى 

زوجته املوظفة تتحرك بحيوية، وتخرج مع الأولد ويرتكونه نائما. اإنها تكدح يف كل 
وقت، وت�شرف �شوؤون البيت. ت�شوق ال�شيارة، وتدفع فواتري الكهرباء، وجتري ميينا 

و�شمال، ت�شاأل عن الكهربائي، والبلومبيي، وت�شرتي العتاد.. وهو ممدد على الأريكة 
طول النهار، يتفرج على التلفزيون، وي�شع اأمامه كي�س »الكاوكاو« وُيقزقز.

بقلم: اأحمد ق�شوري  

يف  الكورونا  حب�سني  اأن  وحدث 
البيت اأنا اأي�سا هذه الأيام. و�سمعته 
فجاأة فوق راأ�سي، ي�رصخ، مع �سوت 
املعلق الريا�سي، ويقفز، ثم ي�سقط 
كاأن  املنزل،  اأر�سية  على  ويتمرغ 

ثعبانا لدغه، ف�ساألت:

ـ كاين مات�س اليوم؟
ثم اأخربين اإبني اأن جارنا هذا الذي 
فوقنا، يتفرج على مباريات قدمية، 
كل يوم.  وهو يختار عددا من هذه 
تدويرها  ويعيد  املثرية،  املباريات 
تلك  عند  ويتوقف  اجلهاز،  يف 
ليعي�سها  بالذات،  احلرجة  اللقطات 
كاأمنا  النفعال،  بنف�س  اأخرى  مرة 
جتري اأمامه لأول مرة. ومبجرد اأن 
العا�رصة  للمرة  الهدف  ت�سجيل  يعاد 
مثال، يقوم هو اأي�سا للمرة العا�رصة، 
وت�ستويل عليه نف�س حالة اله�سرتيا، 
التي كانت ا�ستولت عليه يوم املباراة 
�رصبت  واأنا  احلقيقي.  وقتها  يف 
اإىل  مكاين  من  وانتف�ست  بكف،  كفا 

ال�رصفة لأ�سم الهواء.
فو�سيل،  حميد  ال�سديق  يل  قال 
الذي يعمل ويعي�س يف بريطانيا منذ 
�سنني، اأن الواحد هناك عندما يتوكل 
لن  اإجنليزية،  بفتاة  اأن يقرتن  ويريد 
يف  ر�سيده  عن  اأبدا  الفتاة  ت�ساأله 
البنك مثال، اأو عدد ال�سهادات العليا 
التي يف حوزته، لكنها تطمئن اأول ما 
تطمئن اإليه، الوظيفة. مهما كان نوع 
الوظيفة، املهم األ يجل�س يف البيت. 
وبهدوء،  التعارف،  رق�سة  اأثناء  ثم، 
ال�سوؤال  بذلك  اأذنه  يف  تهم�س 

امل�سريي الذي ل يتوقعه:

بتدبري  معرفة  لديك  هل  ـ 
والأولد؟  البيت،  �شوؤون 
وت�شليح مكب�س الكهرباء مثال،  
ودهن  الباب،  قفل  وتغيري 

اجلدران..؟
فاإن كان �ساحبنا هذا ممن يعرفون 
�سيئا نافعا يف تدبري هذه امل�سائل  ــ 
على  ع�رصية،  �رصورة  �سارت  وهي 
كل حال، ب�سبب عمل املراأة، وب�سبب 
املبالغ اخليالية التي �سار ي�سرتطها 
احلرفيون، ومواعيدهم التي تدوخك 
ويتوا�سل  �ست�ستمر،  احلفلة  فاإن  ـ  
املو�سيقى،  ان�سياب  مع  الرق�س، 
دورتها  ال�سمبانيا  كوؤو�س  وتدور 
اجلميلة، حتى تنتهي ال�سهرة. ويكون 

الزواج...
الإن�سان  هذا  وكان  حدث،  اإذا  لكن 
على  بالإثم  العزة  تاأخذهم  ممن 
�سحنته،  فتتجهم  املثال،  �سبيل 
وعنرتيا  جدا،  معتدا  جوابه  ويكون 

جدا، و�رصقيا جدا، من نوع:
ـ  ل ! هذه امل�سائل لها اأ�سحابها. اأنا 
تاك�سي.. �سائق  اأو  مثال،  مهند�س، 

اأو..
 فاأمه هاوية !

 لأن يف تلك اللحظة بالذات �سيخيم 
وتو�سع  املكان،  على  فجاأة  ال�سمت 
ويتوقف  املوائد،  على  الكوؤو�س 
الأحالم  بفار�س  فاإذا  الرق�س. 
الذي  العامل  وبني  بينه  كائن غريب، 
وبحار.  و�سحاري  وديان  فيه  يقف 
مفاجئة،  حركة  يف  اجلميلة  وتبتعد 

م�ستنكرة:

واااااااات؟؟ بالإجنليزية احلادة 
طبعا، مبعنى: مااااااااااذا ؟؟

يف ذلك احلني، لن يعود اأمام �ساحبنا 
الباب  يلمح  حتى  يفعله،  �سيئ 

مفتوحا، فيهرب م�سحوبا بخيبته.
اأدبيا  تيارا  اأن  تعرفون  ولعلكم 
ت�سميته  وارتبطت  ن�ساأ،  مده�سا، 
يف  هذه  العجز  مواقف  من  بواحد 
حني  الأر�س،  م�سائل  اأدنى  ت�سليك 
طلبت »جرترود �ستاين« كبرية الأدب 
القرن  ع�رصينيات  يف  الأمريكي 
املا�سي، وكانت تعي�س  يف باري�س، 
»اإرن�ست همنغواي«  ا�سمه  من �ساب 
اأن  يغري لها عجلة ال�سيارة، فعجز. 

وهي قالت جملة ق�سرية جدا :

ـ اأنتم جيل �شائع !
لكن ال�ساب الذي اأمامها، كان يحمل 
وكان  هائلة.  اإبداعية  طاقة  بداخله 
الثالثة،  الكلمات  تلك  اختطف  قد 
على  علما  �سار  �سعارا  منها  و�ساغ 
جيل باأكمله من الكتاب الذين �سنعوا 
جمد الأدب الأمريكي، وكان كثريون 
باري�س،  مدينة  يف  يعي�سون  منهم 
يف  القت�سادية  الأزمة  من  هروبا 
اأمريكا. وكانت مدينة الأنوار جذابة 
جدا للمبدعني والباحثني عن احلرية 
من  خرجت  لقد  اآنذاك.  واملتعة 
الكبرية،  مبعاناتها  الأوىل،  احلرب 
وحرمانها،  وماآ�سيها،  وقتالها، 
انطالق  مرحلة  يف  وانخرطت 
احلياة  من  تغرف  وراحت  عجيبة، 
بنهم، لتمحو اآثار احلرب. اإنها فرتة 
التي  ال�سهرية،  املجنونة«  »ال�سنوات 
راح املثقفون فيها يعيدون طرح روؤى 
مغايرة،  بح�سا�سية  للحياة،  مغايرة 

بدون �سوابط  الإبداع  فيها  وانطلق 
اأو موانع ويف كل املجالت.

واأنا ل اأجد الآن اأبلغ تعبري عن حالة 
من  والنهزامية،  والعجز،  الك�سل، 
التي  اجلميلة،  الأدبية  القطعة  تلك 
يو�سف  الكبري  الكاتب  فيها  اأبدع 
ق�سة  يف  )1927ـ1991(،  اإدري�س 
هو  ي�سميها  كما  اأو  جدا،  ق�سرية 
 « بعنوان:  وهي  ق�س�سية«،  »وم�سة 
اإدري�س  ويو�سف  املقعرة«.  املرتبة 
الق�سرية.  للق�سة  خمربا  يعد  هذا، 
اأو  واحد  منهج  على  اأبدا  يثبت  مل 
�سغوف  اإنه  الكتابة.  يف  قار  اأ�سلوب 
ويقول:  بذلك  هو  ويقر  بالتجريب. 
اأكتبها  ق�سرية  ق�سة  كل  يف  »اإنني 
اإمنا هي حماولة جديدة  اأنها  اأ�سعر 

لتعريف جديد للق�سة..«
وبكلمات  ذكرنا،  التي  الق�سة  يف 
اأمامنا  الكاتب  يفتح  جدا،  قليلة 
واملعاين:  القراءات  من  بحرا 
اأمام  وتردده  الإن�سان،  انهزامية 
للراحة  وا�ستكانته  القرار،  اتخاذ 
على  الثورة  بدل  اليقظة،  واأحالم 
الواقع املزري الذي يعي�سه، احتقار 
املراأة وه�سم حقوقها، هدر الوقت، 
�سيء  اأي  تقدمي  دون  احلياة،  وهدر 
اإنه  الإن�سانية..   وينفع  الذات،  ينفع 
فيها  غرفة  على  الكامريا  ي�سوب 
�رصير مبرتبة )ماطلة(، و�سخ�سيتني: 
ول  دخلتهما.  ليلة  يف  وزوجته  زوج 
حركة،   ول  حوار،  ل  يحدث،  �سيئا 
الزوج  ول و�سف لالأ�سياء والأجواء. 
ممدد على ال�رصير، والزوجة واقفة 
ال�سارع،  على  تتفرج  النافذة  عند 
يظل  واحد  و�سوؤال  تتحرك.  ول 
تغريت  »هل  هو:  ل�سانه  على  يرتدد 
هي  تظل  واحد  وجواب  الدنيا؟«، 
النقاد  تتغري«..ومن  مل  »ل.  تقدمه: 
من راأى يف خلفية ال�سورة الق�س�سية 
طويل  لتاريخ  مركزا  تلميحا  اأي�سا، 
عا�سه ذلك امل�رصي امل�سامل، حتت 
منذ  وال�ستغالل  الظلم  �سيطرة 
بال�سالطني،  مرورا  الفراعنة،  حكم 
والأفندية، وامللوك، ثم عبد النا�رص 
اأبدا  يرث  ومل  ومبارك،  وال�سادات، 
يو�سف  اأن  علما  الأمور.  لتغيري 
التغيريات  قبل  توفى  قد  اإدري�س 
مع  م�رص،  يف  حدثت  التي  الأخرية 
الربيع  بثورات  ي�سمى  ما  موجة 

العربي.

موؤطر
املرتبة املقعرة

جديدة  واملرتبة  الدخلة،  ليلة  يف 
وعالية ومنفو�سة، رقد فوقها بج�سده 
الفارع ال�سخم، وا�سرتاح اإىل نعومتها 
وفخامتها، وقال لزوجته التي كانت 

واقفة اإذ ذاك بجوار النافذة:
- انظري.. هل تغريت الدنيا؟

ثم  النافذة،  من  الزوجة  ونظرت 
قالت:

- ل.. مل تتغري.
- فالأمن يوًما اإذن.

كان  �سحا،  وحني  اأ�سبوًعا،  ونام 
املرتبة..  يف  قلياًل  غور  قد  ج�سده 

فرمق زوجته وقال:
- انظري.. هل تغريت الدنيا؟

ثم  النافذة،  من  الزوجة  فنظرت 
قالت:

- ل.. مل تتغري.
- فالأمن اأ�شبوًعا اإذن.

ونام عاًما، وحني �سحا، كانت احلفرة 
قد  املرتبة  يف  ج�سده  حفرها  التي 

عمقت اأكرث، فقال لزوجته:
- انظري.. هل تغريت الدنيا؟

ثم  النافذة،  من  الزوجة  فنظرت 
قالت:

- ل.. مل تتغري.
- فالأمن �شهًرا اإذن.

�سحا،  وحني  �سنوات،  خم�س  ونام 
كان ج�سده قد غور يف املرتبة اأكرث، 

وقال كالعادة لزوجته:
- انظري.. هل تغريت الدنيا؟

ثم  النافذة،  من  الزوجة  فنظرت 
قالت:

- ل.. مل تتغري.
- فالأمن عاًما اإذن.

املرتبة  كانت  اأعوام،  ع�رصة  ونام 
عميًقا،  اأخدوًدا  جل�سده  �سنعت  قد 
وكان قد مات و�سحبوا املالءة فوقه 
انبعاج،  اأي  بال  �سطحها  فا�ستوى 
اإىل  حتولت  التي   باملرتبة  وحملوه 
اأر�س  اإىل  النافذة  من  واألقوه  حلد 

ال�سارع ال�سلبة.
حينذاك.. وبعد اأن �ساهدت �سقوط 
م�ستقرها  حتى  اللحد  املرتبة 
النافذة  من  الزوجة  نظرت  الأخري، 

واأدارت ب�رصها يف الف�ساء وقالت:
- يا اإلهي.. لقد تغريت الدنيا.

 
ين�ساأ  كيف  ح�سنا،  الق�سة.  انتهت   

يقول  قد  كي�ستيو«  »بون  الك�سل؟ 
»طلّة«  لن�رصب  عريوات.  عثمان 
اأخرى  حكاية  على  الآن  �رصيعة 
حكاية  وهي  املعا�رص.  التاريخ  من 
كتاب  من  بت�رصف  ترجمتها، 
لأندري  الآخر«  دون  »الواحد 
فونتني: » انتظر املواطن ال�سوفيتي 
اإ�سحاق يودين، وهو يهودي الديانة، 
ع�رصين �سنة حتى �ُسمح له بالذهاب 
تفكك  اأن  بعد  اإ�رصائيل،  اإىل  اأخريا 
ال�سوفيتي، وانهار املع�سكر  الحتاد 
هناك،  و�سوله  وعند  ال�سرتاكي. 
ي�ساأل  ال�سكاوى،  مكتب  اأمام  تقدم 
�سارة،  حاولت  وعبثا  ماأوى.  عن 
اأن ت�رصح ل�ساحبنا  موظفة املكتب، 
وبالتايل،  ليربالية،  اإ�رصائيل دولة  اأن 
اأحواله  يتدبر  مطالب  اإن�سان  كل 
بنف�سه. لكن اإ�سحاق لي�س �سابا، وقد 
عا�س حياته يف ظل ال�سرتاكية، يف 
تتكفل  التي  هي  الدولة  كانت  بلد 
فرّقت  املواطن.  حاجيات  بتوفري 
مبعارفها  وات�سلت  حلاله،  �سارة 
فوجدوا له �سيئا. لكن بعد اأيام عاد 

اإ�سحاق اإىل نف�س املكتب:
ـ ال�سكن غري لئق؟ �ساألت �سارة.

ـ ل، لئق جدا، لكن..
ـ لكن ماذا؟

ـ لي�س لدي عمل..
فكرت �سارة اأن امل�ساألة بداأت تتعقد 
فتاة  لكنها  اإ�سحاق،  مع  ما،  �سيئا 
اإىل  العودة  حاولت  وطيبة.  �سبورة، 
والليربالية.. اإ�رصائيل  عن  الكالم 
لكنها ملحت دمعة يف عينه، ف�ساألته 
اإ�سكافيا  يعمل  كان  حرفته.  عن 
اأخرى  مرة  ات�سلت  كييف.  يف 
حمل  على  له  وعرثوا  بالأ�سدقاء، 

�سغري. لكن بعد مدة، هاهو يعود:
حدث  ماذا  اأخرى؟  مرة  اأنت،  ـ 

اأي�شا؟
ـ ل يوجد زبائن...

كانت  اأي�سا  اجلزائرية  وال�سرتاكية 
الأطفال،  اأجنبوا  للنا�س:  تقول 
وتعلم،  �سرتبي،  التي  هي  والدولة 
وتنزع  وت�سّكن،  وتوظف،  وتداوي، 
وتوزعها  اأ�سحابها  من  الأمالك 
ح�سب  فيها..فلكل  لتعبثوا  عليكم 
الدميقراطية  اإنها  جمانا.  حاجته، 
يا  كورونا  �سيقول  ال�سعبية..ماذا 
اأ�سياء  الأزمة؟  انفراج  بعد  ترى، 
اأقول  اأن  اأخ�سى  تُعِجب،  لن  كثرية 

لكم.
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غرائب كورونا 
الوليد فرج

�سمته  ما  الإعالم  و�سائل  بع�ض  تناقلت 
حب�ض  خرب  يكون  قد   ، كورونا  غرائب 
حب�ست  عرو�سه  اأن  من حظه  و   ، عري�ض 
خرق  ب�سبب   ، زفافهما  ليلة  يف  معه 
جنوب  يف   ، ال�سحي  احلظر  اإجراءات 
راأ�ض غرائبيات  ياأتي على  ، خرب  اإفريقيا 
كورونا ، وقد يليه غرابة التقنني الربيطاين 
الذي اعترب العط�سة �سالحا قد ي�ستعمله 
جرمية  يف  ال�رشوع  يف  املجرمني  بع�ض 
القتل فجرم العط�ض يف وجه اأحد اأعوان 
غرابة  واقل   . ال�رشطة  اأو  املدين  الدفاع 
ال�سرتالية  اجلرائد  احد  �سنعته  ما 
بتخ�سي�ض بع�ض من �سفحاتها كمنا�سف 

للقراء .
واحدة  التنكيت  و  الهزل  و  ال�سخرية  لعل 
لها  يهرب  و  يجنح  التي  الأ�ساليب  من 
العوام ، ملعاجلة القلق اجلمعي امل�سرتك 
لغر�ض   . م�سادة  انطرابية  اأجواء  وخلق 
النف�سية  الأو�ساع  من  هروب  منافذ  فتح 
الجتماعية ال�سديدة التي تخلقها الأزمات 
وهذا من  غرائب وعجائب  كورونا عندنا 
عام  راأي  �سناع  و  مثقفة  نخبة  جنوح  
النخراط  اإىل    ، لنا  يتهيئون  كانوا  كما 
العوام  ت�سّقط  ف�ساءات  يف  والرمتاء 
الهوام ، بتفاعالتهم و تغذيتهم  ، ملنا�سري 
حد  اأحيانا  تبلغ  التي  التفاهة  و  الرطانة 
التجريح والبذاءة داخل من�سات ال�سبكات 
الإجتماعية  ، متنا�سني يف ذلك ، اأمل و قلق 
يطلون  الذي  اجلزائريني  اآلف  حزن   و 
من  مت�سقيلني   ، �سا�ساتهم  عرب  عليهم 
التي تفر�سها عليهم  واجباتهم الأخالقية 

، �رشوط مركزهم الجتماعي .
و�سيم   ، ج�سيم  الكامريا  اأمام  اأنت  فبينما 
ُخلقية  حلة  اأكمل  يف  الظهور  يف  جتتهد 
و  حركاتك  حت�سب   ، مهنية  و  وَخلقية 
�سكناتك لأنك اأدركت اأن دخلت �سيفا على 
اأن و�سائل  اأي�سا  . تذكر  ديار �سعب كامل 
و�سائل  هي   ، اليوم  الجتماعي  التوا�سل 
اإعالمية تداولية ، ت�سنع ما ل ت�سنعه باقة 
ن�سالت  جمرد  ولي�ست   ، التلفزات  من 
عليك  حريرية  �سطحات  اأو  افرتا�سية 
ُقرب  اأقول  زوجة  اأو  اأخت  اأو  اأم  باحرتام 
لكورونا  �سحيًة  اأفرادها  احد  دفن  ولي�ض 
اأحد  يوما واحدا من م�سرية  ، وقد يكون 
قد  و   ، منك  ع�رشة  مب�سرية  امل�ساهدين 
احلجر  اإبان  عليك  حار�سا  كان  يكون 

الأمني يف الع�رشة احلمر. 
ارجعوا فلم تخلقوا لهذا ، ودعوا التهافت 

الهزيل والتهتك الأخالقي لأ�سحابه .

�سائعة وفاة حمبو�سني ب�سجن 
القليعة

حتقيق ق�شائي حول 
كاذبة"  "اإدعاءات 

فتح  عن  بتيبازة  القليعة  حمكمة  نيابة  اأعلنت 
بوفاة  تفيد  كاذبة  اأخبار  حول  ق�سائي  حتقيق 
العقابية  باملوؤ�س�سة  كورونا  بوباء  �سخ�سا   12
الهيئة  لذات  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  للقليعة، 
واأو�سح البيان اأنه »عمال باملادة 11 من قانون 
اجلمهورية  وكيل  يوؤكد  اجلزائية،  الإجراءات 

لدى حمكمة القليعة للراأي العام 
اأن الأخبار التي مت تداولها يوم اأم�ض على مواقع 
التوا�سل الجتماعي )فاي�سبوك( والتي مفادها 
باملوؤ�س�سة  مل�ساجني  وفاة  حالة   12 ت�سجيل 
وزارة  واأن  كورونا  بوباء  بالقليعة  العقابية 
لعائالتهم هي،  ت�سليم اجلثامني  العدل ترف�ض 
الراأي  »فليعلم  البيان  كاذبة«واأ�ساف  »اإدعاءات 
املوقع غري �سحيح  ذات  ن�رش يف  ما  اأن  العام 
ب�سلة  ميت  ول  ومغلوط  ال�سحة  من  وعاري 
املحكمة  نيابة  اأن  البيان  للحقيقة«واأ�ساف 
ملعرفة  الق�سية  يف  ق�سائيا  حتقيقا  فتحت 
هوية �ساحب املن�سور ومتابعته ق�سائيا نظرا 
ملا يرتتب عن مثل هذه الدعاءات الكاذبة من 

ترويع للمواطنني يف مثل هذه الظروف.

�سناعة الكلوروكني

 �شيدال ب�شدد التفاو�ض 
لقتناء املادة الأولية 

العمومي  ال�سيدلين  املجمع  يجري 
عديد  مع  مفاو�سات  حاليا،  �سيدال 
الأولية  املادة  اقتناء  اجل  من  املمونني، 
الكلوروكني،  �سناعة  يف  تدخل  التي 
فريو�ض  �سد  فعاليته  اثبت  الذي  الدواء 
كورونا، ح�سبما اأكدته باجلزائر العا�سمة، 
فطومة  ل�سيدال  العامة  املديرة  الرئي�سة 
اأقا�سم و اأو�سحت اأقا�سم يف ت�رشيح ، اأن 
"�سيدال ب�سدد التفاو�ض حاليا مع عديد 
املمونني من بلدان �ستى، من بينها الهند، 
و ذلك بهدف اقتناء املادة الأولية من اجل 
اأن  موؤكدة  الهيدروك�سيكلوروكني"  �سناعة 
"�سيدال تتوفر على التجهيزات ال�رشورية 
و كذا الكفاءات العالية من اجل �سناعة 1 
العالج يف املرحلة  مليون وحدة من هذا 
يف  امل�سوؤولة  ذات  اأ�سارت  الأوىل"كما 
الإنتاجية  الطاقة  اأن  اإىل  ذاته،  ال�سياق 
وحدة  مليون   5 تبلغ  اأن  ميكن  ل�سيدال 
ذلك  و  الآجال  اقرب  الدواء، يف  من هذا 

�رشيطة توفر املادة الأولية.

البويرة وتيزي وزو واجللفة

تدمري9 خمابئ للجماعات 
الإرهابية

الوطني  للجي�ض  مفارز  ودمرت  ك�سفت 
 )09( ت�سعة   ،2020 اأفريل   11 يوم  ال�سعبي، 
 )07( و�سبع  الإرهابية  للجماعات  خمابئ 
قنابل تقليدية ال�سنع خالل عمليات مت�سيط 
بكل من البويرة وتيزي وزو واجللفة/ن.ع.1.

ع.غ

وقال ت�سونغ نان�سان، يف مقابلة 
اليومية:  "ال�سعب"  �سحيفة  مع 
اأتنباأ  اأن  مني  تريد  كنت  "اإذا 
يف  اجلائحة  تف�سي  مبوعد 
بالن�سبة  اأ�سعب  فهذا  العامل، 
بال�سني.  املتعلق  التنبوؤ  من  يل 
من  الكثري  هناك  لأن  ملاذا؟ 
يف  املتوقعة  غري  العوامل 
البلدان الأخرى. ولكن اإذا تطور 
احلايل،  لل�سيناريو  وفقا  الو�سع 
الأمر  ي�ستغرق  اأن  فاأخ�سى 

اأ�سبوعني اآخرين".

اأنه  ال�سيني،  العامل  واأو�سح 
بخالف ما حدث خالل جائحة 
الإجراءات  تلعب   ،1918 عام 

مهما  دورا  الآن  احلكومية 
تدابري  اتخاذ  مت  واإذا  للغاية، 
�سارمة، ف�سترتاجع وترية الوباء 

�سبيل  "على  وقال:  و�سينح�رش 
اإيطاليا،  �سمال  يف  املثال، 
من  ت�رشرا  الأكرث  املنطقة 
الوباء، توجد مدن �سغرية جدا 
�سارمة  تدابري  فر�ض  مت  حيث 
يحافظون  والنا�ض  للغاية، 
بينهم  املطلوبة  امل�سافة  على 
والكمامات،  الأقنعة  ويرتدون 
اإ�سابات  اأي  توجد  ل  ولذلك 
نالحظ  هنا  ومن  تقريبا، 
م�ستوى  يف  الكبري  الفرق 
الدولة  داخل  الإ�سابات  انت�سار 
ال�سعب  من  لذلك،  الواحدة. 

جدا التنبوؤ الآن.

كبري خمت�سي الأوبئة يف ال�سني

 هذا هو  موعد ذروة جائحة كورونا عامليا
اعترب ت�سونغ نان�سان، كبري علماء الأوبئة ال�سيني اأنه اإذا ا�ستمر تطور الو�سع الوبائي لفريو�س كورونا 

امل�ستجد يف العامل بنف�س الوترية احلالية فال يزال هناك اأ�سبوعان على الأقل حتى نقطة التحول.

للطريان  طا�سيلي  �رشكة  ت�رشع 
و  جوية  رحلة  ثالثني  اإجراء  يف 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  ذلك 
من  اجلاري،  افريل   24 اإىل   11
�سوناطراك  عمال  نقل  اجل 
ح�سبما  اجلنوب،  اإىل  و  من 
بطا�سيلي  الت�سال  مدير  اأكده 
�رشح  و  باحرد  كرمي  للطريان، 
من  "بطلب  اأنه  امل�سدر  ذات 
�سوناطراك، و بعد احل�سول على 
لدى  بالطريان  خا�ض  ترخي�ض 
يف  �رشعنا  املخت�سة،  الهيئات 
عملية نقل عمال �سوناطراك من 

و اإىل اجلنوب"، مو�سحا اأن هذه 
ال�رشكة  لها  جندت  التي  العملية 
طائرة(   15( اأ�سطولها  جميع 
افريل   24 اإىل   11 من  �ستمتد 

اجلاري.
كما اأكد باحرد اأن هذه الرحالت 
و�سول،  و  ذهابا  برجمت  قد 
املطارات  عديد  من  انطالقا 
�سيما  الوطني  امل�ستوى  على 
و  عنابة  و  وهران  و  اجلزائر 
و  م�سعود  حا�سي  و  ق�سنطينة 
حا�سي  و  امينا�ض  اإن  و  اأدرار 

الرمل و رورد النو�ض.

اجلمهورية  ري�ض  لتعليمات  تبعا 
اللجنة  ري�ض  بتو�سيات  وعمال 
من  والوقاية  للتن�سيق  الوطنية 
كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
وزير  وتعليمات  ع�رش  ت�سعة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
نهاية  انطلقت  العمرانية  والتهيئة 
اأدرار  ولية  من  الفارط  الأ�سبوع 
باأزيد  حمملة  ت�سامنية  قافلة 

املواد  خمتلف  من  300طن  من 
نحو  ال�ستهالك  وا�سعة  الغذائية 
وايل  ا�رشف  حيث  البليدة  ولية 
على  بهلول  العربي  اأدرار  ولية 
مل�ساندة  وهذا  التي  العملية 
معهم  والوقوف  البليدة  �ساكنة  
التام  احلجر  رهن  موجودة  كونها 

ب�سبب تف�سي جائحة كورونا. 
ا�سباغو بوجمعة

اأرزقي  املائية  املوارد  وزير  اأكد 
مت  اأنه  العا�سمة  باجلزائر  براقي 
الالزمة  الإجراءات  كافة  اتخاذ 
ل�سمان التزويد املنتظم للعا�سمة 
مبياه ال�رشب خالل �سهر رم�سان 

وف�سل ال�سيف.
زيارة  خالل  براقي  واأو�سح 
 1 رقم  ال�سخ  حمطة  اإىل  تفقدية 
بت�سالة املرجة التي تزود بلديات 

انتظار  "يف  اأنه  اجلزائر-غرب 
هناك  �سيكون  الو�سع  حت�سن 
انتظام يف التزويد مبياه ال�رشب" 
"جتند  ال�سياق  هذا  يف  موؤكدا 
الفرق لتفادي توقف التزويد"وذكر 
على  تتوفر  اجلزائر  باأن  براقي 
يفوق  باإنتاج  كبرية  مائية  موارد 
واحد )1( مليون مرت مكعب يوميا 

لأربعة )4( مليون ن�سمة.

الإ�سالمية  الك�سافة  قدماء  اأطلق 
ت�سامنية  وطنية  حملة  اجلزائرية 
م�ستوى  على  ملنت�سبيه  ا�ستثنائية 
ولئية  حمافظات  من  هياكله  كل 
تربعات  جلمع  ك�سفية  اأفواج  و 
الإطارات  وكل  وال�سباب  الأطفال 
الت�سامن  ح�سابات  يف  و�سبها 
لهذا  املفتوحة   "19 "كوفيد 
اأم�ض  اأورده  ما  ح�سب  الغر�ض، 
الك�سافة   قدماء  من  بيان  الأحد 

قدماء  بيان  اأكد  الإطار  هذا  ويف 
اجلزائرية  الإ�سالمية  الك�سافة 
اأن هذه العملية الت�سامنية جاءت 
واأ�سوات  لنداءات  "ا�ستجابة 
اجلمعية  هذه  و�سباب  اأطفال 
للوقوف مع الوطن يف هذه املحنة 
جائحة  تف�سي  بعد  بها  مير  التي 
اأ�رشت  التي   19 كوفيد  كرونا 

بالبالد والعباد".

 177 م�ستغامن  بولية  خ�س�ض 
الت�سامنية  للعملية  دج  مليون 
الف�سيل،  رم�سان  ب�سهر  اخلا�سة 
الن�ساط  مديرة  من  علم  ح�سبما 
خديجة  والت�سامن،  الجتماعي 
املبلغ  هذا  وي�سمل  بو�ساقور 
 20 امل�سوؤولة-  ذات  -ت�سيف 

الت�سامن  وزارة  من  دج  مليون 
املراأة  وق�سايا  والأ�رشة  الوطني 
ميزانية  من  دج  مليون  و157 
الولية وم�ساهمات البلديات ال32 
و�ست�ساف اإليه اإعانات املح�سنني 
القت�ساديني  املتعاملني  وبع�ض 

والقطاعات العمومية.

م�ساعدات  قافلة حتمل  توجهت 
نحو  بوعريريج  برج  من  غذائية 
اإطار  يف  ذلك  و  البليدة  ولية 
ملجابهة  الت�سامنية  العمليات 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�ض  وباء 
مدير  �رشح  و  لوحظ  ما  ح�سب 
الت�سامن  و  الجتماعي  الن�ساط 
�سليم  بوعريريج  برج  لولية 
انطالق  هام�ض  على  بوحيتم 

اأن  البليدة  ولية  نحو  القافلة 
القافلة ت�سم خم�ض )5( �ساحنات 
مبواد  حمملة  مقطورة  ذات 
غذائية متنوعة ذات ال�ستهالك 
الوا�سع )دقيق و منتجات فالحيه 
اإىل  البي�ساء(  حلوم  و  اأخرى 
التعقيم  و  التنظيف  مواد  جانب 
الولئية  اللجنة  �ست�سلم  التي  و 

للت�سامن بالبليدة.

نقل عمال �سوناطراك

طا�شيلي للطريان ت�شمن ثالثني رحلة

اأدرار

قافلة ت�شامنية نحو مدينة البليدة

خالل �سهر رم�سان

تزويد العا�شمة �شيكون منتظما باملاء 

قدماء الك�سافة ال�سالمية اجلزائرية 

حملة وطنية ت�شامنية جلمع تربعات 
الأطفال وال�شباب 

م�ستغامن

177 مليون دج للعملية الت�شامنية لرم�شان

برج بوعريريج

م�شاعدات ت�شامنية ت�شامنية نحو البليدة
اأغلقت ب�سبب كورونا

بكني تقرر عودة 
طالب املدار�ض 

عن  ال�سيني  املركزي  التلفزيون  نقل 
بكني  ببلدية  التعليم  جلنة  با�سم  متحدث 
ب�سبب  اأغلقت  التي  العا�سمة  مدار�ض  اأن 
انت�سار فريو�ض كورونا �ستفتح اأبوابها اأمام 
طالب املرحلتني الثانوية والإعدادية بكني 
اأغلقت  التي  املدار�ض  تقرر عودة طالب 
ال�سينية  هوباي  مقاطعة  كورونا  ب�سبب 
،وقال  اإ�سابات  و�سفر  وفيات  �سفر  تعلن 
املتحدث يف موؤمتر �سحفي، اليوم الأحد، 
املرحلة  طالب  يعود  اأن  املقرر  من  اإنه 
الثانوية اإىل املدار�ض يوم 27 اأفريل، بينما 
اإىل  الإعدادية  املرحلة  طالب  �سيعود 

املدار�ض يوم 11 ماي.
وت�سري الإح�سائيات والأرقام اإىل اأن ال�سني 
متكنت من ال�سيطرة على انت�سار فريو�ض 
مقاطعة  �سلطات  اأعلنت  حيث  كورونا، 
فريو�ض  لوباء  تف�سي  بوؤرة  اأول  هوباي، 
كورونا "كوفيد-19"، عدم ت�سجيل حالت 

وفاة جديدة اأو اإ�سابات.

الرحمة  �سهر  واقرتاب  تزامنا 
اجلزائريون  يت�ساءل  والغفران 
ال�سحي  احلجر  نهاية  موعد  عن 
ونهاية  والإجباري  منه  الختياري 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  كابو�ض 
اأطبق  الذي  الكابو�ض  هذا   ، لالأبد 
عنا  وكتم  لأ�سابيع  �سدورنا  على 
لأيامنا  ن�ستاق  وجعلنا  التنف�ض 
اأولي�ض  ال�سابق  والروتني  املا�سية 
هذا در�ض رّباين عظيم حتى نعرف 

مدى النعمة التي كنا فيها ..؟

فالإجابة عن هذا ال�سوؤال على مدى 
احلجر  ينتهي  �سهلة   " "هيوليته 
ويتقيد  بيتها  منا  كل  يلتزم  عندما 
باإجراءات  م�رشوط  غري  تقيدا 
 ، امل�سترت  الفّتاك  هذا  من  الوقاية 
فب�سائر الن�رش بداأت تظهر ومل يبق 
العالجي  الربوتوكول  فنتائج  الكثري 
وت�ساعد  جناحها  مالمح  ظهرت 
مقارنة  يومي  ب�سكل  ال�سفاء  ن�سبة 
الإ�سابات  وعدد  الوفيات  بعدد 
هذا  جناعة  مدى  يظهر  اليومية 

الدواء.
على  ناأمن  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن 
ونغادر احلجر  اجلائحة  اأنف�سنا من 
مانحني  اأ�سغالنا  نحو  مهرولني 
اأمل موؤقت وزائف ،وكذلك  لأنف�سنا 
تنتهي  عندما  �سينتهي  احلجر 
طوابري ال�سميد والتجمعات ..ومهما 
تكون  لن  ال�سحي  احلجر  هذا  طال 
انت�سار  نتائج  من  �سوء  اأكرث  نتائجه 

الوباء – ل قّدر اهلل- .
فنهاية احلجر ال�سحي املنزيل غري 

مرتبطة مبوعد حمدد ول بقرار من 
ال�سحة  وزارة  من  ول  الدولة  طرف 
باخلطر  بوعينا  مرتبط  ماهو  بقدر 
الفريو�سي املحدق ..ولي�ض مرتبط 
بطوابري ال�سميد بقدر ماهو مرتبط 
للكارثة  اإدراكنا  ارتباط وثيق بحجم 
التزامنا  لول  �ستقع  كانت  التي 
وتنتهي  احلجر  ..�سينتهي  باحلجر 
ال�سميد  طوابري  وتنف�ض  اجلائحة 
كيف  عن  الأجيال  �ستكتب  ولكن 

تعاملنا مع هذا الوباء ..

متى ينتهي احلجر ..؟جمرد كالم
 بقلم /عالء الدين مقورة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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