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رئي�س اجلمهورية يوؤكد بخ�شو�س فريو�س كورونا

�إي�سال و�سائل �لوقاية �إىل 
�لوطن" من  �سرب  "كل 

.     حت�شني ظروف العمل ومراجعة  �شلم الأجور يف قطاع ال�شحة
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س الثنني باجلزائر العا�شمة، على �شرورة اإي�شال املعدات الطبية وو�شائل احلماية من فريو�س كورونا، »اإىل كل 

�شرب من الرتاب الوطني«واأدىل الرئي�س تبون بهذا الت�شريح خالل زيارته لل�شيدلية املركزية للم�شت�شفيات بالعا�شمة. 
ع.غ

قال رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
باجلزائر  االثنني  اأم�س  تبون 
اإعادة النظر يف  اأنه �سيتم  العا�سمة 

املنظومة ال�سحية الوطنية  والعمل 
على حت�سني ظروف مهنيي القطاع, 
وباء  جمابهة  يف  جهودهم  مثمنا 
مل�سلحة  تفقده  وخالل  كورونا. 
الطب الداخلي للم�ست�سفى اجلامعي 

بني م�سو�س, تعهد الرئي�س يف حديثه 
املنظومة  مبراجعة  االأطباء  مع 
ظروف  وحت�سني  الوطنية  ال�سحية 
م�سيدا  ال�سحة,  مهنيي قطاع  عمل 
يبذلونها  التي  الكبرية  باملجهودات 

يواجهونها  التي  وال�سعوبات 
ملجابهة وباء كورونا امل�ستجد وقال 
العمل  �سيتم  اأنه  اجلمهورية  رئي�س 
االأطباء  عمل  ظروف  حت�سني  على 
اأن  م�سيفا  االأجور,  �سلم  ومراجعة 

املهم هو جتاوز ال�سعوبات.
و�رصح يف هذا ال�سدد: »اليوم تغلبنا 
االإميان  بف�سل  املر�س  هذا  على 
الرئي�س  اأ�ساد  واالإرادة«وباملنا�سبة, 
التي  واالأخوية  الت�سامنية  بالهبة 

مبختلف  اجلزائري  ال�سعب  اأثبتها 
التي متر  الظروف  اأطيافه يف هذه 
معتربا  الوباء,  ب�سبب  البالد  بها 
اأنها )الهبة ( تعد »انطالقة جديدة 

للجزائر«.

24 �ساعة

م�شنع »�شي بي �شي اآم فارما« بالأخ�شرية 

�إنتاج 700 �ألف علبة من �لكلوروكني
.    املادة الأولية �شت�شل اإىل اجلزائر خالل ماي القادم

.    كمية ثانية خالل �شهري جويلية واأوت
»�سي  مل�سنع   العام  املدير  ك�سف 
اآم فارما« باالأخ�رصية عبد  بي �سي 
تخطط   هيئته  اأن  بوزيد  احلكيم 
من  علبة  األف   700 من  اأزيد  الإنتاج 
يف  كلوروكني«  »هيدروك�سي  دواء 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  عالج 
ذات  واأكد  ما  ح�سب  الوطن,  عرب 
الكمية  باأن  ت�رصيح  يف  امل�سوؤول 
االأوىل من املادة االأولية الإنتاج هذا 
خالل  اجلزائر  اإىل  �ست�سل  الدواء 
اجلزائر  ان  مو�سحا  القادم  ماي 
احلثيثة  االإجراءات  بف�سل  �ست�ستلم 
وزارتي  من  كل  بها  قامت  التي 
مع  اخلارجية  وال�سوؤون  ال�سناعة 
الكمية  �ست�ستلم  الهندية  ال�سلطات 
االأوىل من املادة االأولية الإنتاج دواء 
ميكن  مما  كلوروكني  هيدروك�سي 
مل�سنعه  اأوىل  مرحلة  يف  امل�سنع 
هذا  من  علبة  األف   460 باإنتاج 

الدواء.
هذه  من  الثانية  الكمية  و«�ست�سل 
املادة االأولية خالل �سهري جويلية 
واأوت مما ي�سمح مل�سنع �سي بي �سي 
 )CPCM Pharma  ( فارما  اآم 
الكمية  لت�سل  علبة  األف   300 باإنتاج 

األف   700 من  اأزيد  اإىل  املنتجة 
علبة« كما اأ�ساف امل�سدر علما اأن 
للم�ست�سفيات  املركزية  ال�سيدلية 
تتوفر حاليا على اأزيد من 300 األف 
علبة ح�سبما �رصح به وزير ال�سحة 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 

الربوف�سور عبد الرحمن بن بوزيد.
م�سنع  باأن  ذكر  بوزيد  وكان 
»هيدروك�سي  دواء  ينتج  االأخ�رصية 
اطار  يف  �سنوات   3 منذ  كلوروكني« 
الهندي وقد  بال�رصيك  عقد يجمعه 
ال�رصيك  هذا  موا�سلة  ذلك  �سهل 
تزويد اجلزائر بهذه املادة »بالرغم 
من كرثة الطلب عليها »خالل تف�سي 

فريو�س كورونا يف العامل.
ووقاية من اأي طارئ قد يعطل االإنتاج 
جند االحتاد الوطني للمتعاملني يف 
جمال ال�سيدلة م�سنعني اآخرين بكل 
ال�سناعية  واملنطقة  ق�سنطينة  من 
�سمانا  العا�سمة  باجلزائر  برويبة 
اأ�ساف  –كما  االإنتاج  ملوا�سلة 
االأخ�رصية  م�سنع  ويعمل  الوزير 
الراهن  الوقت  يف  الوحيد  املنتج 
لدواء »هيدروك�سي كلوروكني« طوال 
اأيام االأ�سبوع و 24 �سا/24�سا �سمانا 

لتوفري هذه املادة احليوية.
العامة  املديرة  الرئي�سة  وكانت 
اأقا�سم  فطومة  �سيدال   ملجمع 
باأن  ال�سبت  االأول  اأم�س  �رصحت 
مع  حاليا  التفاو�س  ب�سدد  املجمع 
عديد املمونني من بلدان �ستى من 
اقتناء  بهدف  ذلك  و  الهند  بينها 
�سناعة  اجل  من  االأولية  املادة 
اأن  موؤكدة  كلوروكني«  »الهيدروك�سي 
التجهيزات  على  تتوفر  املوؤ�س�سة 
العالية  الكفاءات  كذا  و  ال�رصورية 
من اأجل �سناعة 1 مليون وحدة من 

هذا العالج يف مرحلة اأوىل.
الكلوروكني  ا�ستعمال  تاريخ  ويعود 
كان  ال 17 حيث  القرن  اىل ما قبل 
الالتينية  الأمريكا  احلمر  الهنود 
تعرف  �سجرية  ق�سور  ي�ستعملون 
االإلتهابات,ويف  لعالج  ب«الكينني« 
الدين  رجال  ا�ستعملها   1633 �سنة 
يتم  ومل  املالريا  لعالج  روما  يف 
تطويرها على ال�سكل احلايل اإال يف 
�سنة 1934 من طرف اإحدى املخابر 

العاملية.
ع.غ

م�شت�شفيي فرانتز فانون و بوفاريك بولية البليدة

�أنرتنت جماين للطاقم 
�لطبي و �ملر�سى 

واملوا�سالت  الربيد  وزارة  اأعلنت 
ال�سلكية والال�سلكية اأم�س االثنني عن 
توفري خدمة اأنرتنت ذات تدفق عايل 
للطاقم  جمانا  ميغابايت   100 ب�سعة 
الطبي و املر�سى مب�ست�سفيي فرانتز 
فانون و بوفاريك بوالية البليدة وذلك 
يف  النبيلة  مهامهم  ممار�سة  اإطار  يف 
كرونا  جلائحة  الع�سيب  الظرف  هذا 
بيان  اأورده  ما  »ح�سب   19 »كوفيد 
»عالوة  اأنه  البيان  واأو�سح  للوزارة. 
بادر  التي  امل�ساهمات  خمتلف  على 
املوا�سالت  و  الربيد  قطاع  بها 
اإطار  يف  الال�سلكية,  و  ال�سلكية 
قامت  كوفيد19+,   + جائحة  مواجهة 
بالربط  اجلزائر  ات�ساالت  موؤ�س�سة 
املجاين باالأنرتنت ذات التدفق العايل  
ب�سعة 100 ميغابايت لكل من املوؤ�س�سة 
ببوفاريك  اال�ست�سفائية  العمومية 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  املركز  و 

باالإ�سافة  بالبليدة  فانون  فرانتز 
من  اأي�سا  االأخري  هذا  ا�ستفادة  اإىل 
حمطتني )VSAT( للربط عرب القمر 
ال�سناعي األكوم �سات1, مب�ساهمة من 
موؤ�س�سة ات�ساالت اجلزائر الف�سائية و 
توفران  اجلزائرية,  الف�سائية  الوكالة 
تدفق  ذات  اأنرتنت  خدمة  بدورهما 
و�سي�سمح  ميغابايت«.   25 ب�سعة  عايل 
هذا التو�سيل للطاقم الطبي امل�رصف 
على هاتني املوؤ�س�ستني اال�ست�سفائيتني 
خدمة  من  املجانية  االإ�ستفادة  من 
اإطار  االأنرتنت ذات التدفق العايل يف 
الوالية  بهذه  النبيلة  مهامهم  ممار�سة 
االإ�سابات  من  عدد  اأكرب  تعرف  التي 
كذا  و  اأعاله,  املذكور  بالفريو�س 
بالن�سبة  الراحة  �رصوط  اأح�سن  توفري 
من  متكينهم  خالل  من  للمر�سى 
جمانا  اخلدمة  هذه  من  االإ�ستفادة 

طيلة مكوثهم بامل�ست�سفى.

غرداية

�إنق�ساء �حلجر �ل�سحي لطاقم م�ست�سفى �لدكتور تر�سني 
غادر نحو ثالثني ع�سوا بالطاقم 
الطبي مل�ست�سفى الدكتور اإبراهيم 
لهم  كان  والذين  بغرداية  تر�سني 
تعامال مبا�رصا مع مري�س حامل 
)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 
ال�سحي  العزل  رهن  و�سع  والذي 
مركز   , املنق�سي  مار�س  نهاية 
الراحة باملحطة احلموية بزلفانة 
بعد انق�ساء فرتة احلجر ال�سحي 
, ح�سبما ا�ستفيد اأم�س االإثنني من 

ال�سلطات الوالئية .  
ت�رصيح  يف  الوالية  وايل  واأو�سح 
الذي  الطبي  الفريق  هذا  »اأن 
موؤكدة  حالة  اأول  مع  تعامل 
اإجالءها  خالل  كورونا  لفريو�س 
الك�سف  اأثبت  اإىل امل�ست�سفى قد 
لداء  ال�سلبية  حالتهم  الطبي 

 14 فرتة  انق�ساء  بعد  كوفيد-19 
, وذلك  ال�سحي  يوما من احلجر 
تطبيقا للربوتوكول الطبي املحدد 

ملواجهة هذه اجلائحة«. 
واأ�سار بوعالم عمراين » اأن هوؤالء 
مهنة  يوؤدون  الذي  امل�ستخدمني 
نبيلة و�سبق لهم اأن تعاملوا مع اأول 
بوالية  لـكوفيد-19  موؤكدة  حالة 
با�ستور  معهد  قبل  من  غرداية 
باحلجر  و�سعوا  قد   , اجلزائر 
ال�سحي يف اإطار تطبيق ال�رصوط 
هذه  تف�سي  ملكافحة  ال�سحية 

اجلائحة ». 
االأطباء  اأحد  ذكر  جهته  ومن 
املكلفني مبتابعة احلالة ال�سحية 
لزمالئه » اأن اأع�ساء هذا الطاقم 
اأي  الذين مل تظهر عليهم  الطبي 

االأعرا�س  بخ�سو�س  تطورات 
بفريو�س  اإ�سابتهم  توؤكد  التي 
احلجر  فرتة  ق�سوا  قد  كورونا 
يقع  للراحة  مبرفق  ال�سحي 

مبدينة 
جنوب  كلم   60( احلموية  زلفانة 
�رصق/ غرداية( , وهو يتوفر على 
واأي�سا   , ال�رصوط املطلوبة  كافة 
املتابعة اليومية حلالتهم ال�سحية 

عن بعد« .
الطبي  الفريق  هذا  وحظي 
الإجراء  خ�سوعهم  انتهاء  بعد 
من  برتحيب  ال�سحي  احلجر 
حتت  املحلية  ال�سلطات  قبل 
 , زلفانة  مدينة  �سكان  ت�سفيقات 
تقديرا لتفانيهم يف اأداء مهامهم , 
كما لوحظ  وعلى �سوء الو�سعية 

وايل  حث   , احلالية  الوبائية 
�رصورة  على  املواطنني  غرداية 
احرتام قواعد النظافة وال�سالمة 
الوقائية  التدابري  وكذا  ال�سحية 
البالد  �سلطات  اتخذتها  التي 
ال�سحي  »احلجر  منها  �سيما 
انت�سار  جمابهة  بغر�س  اجلزئي« 
جائحة كورونا من خالل الربهنة 

على م�سوؤوليتهم ووطنيتهم .
ومنذ  اأنه  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار 
ت�سكيل  مت  اجلائحة  هذه  ظهور 
لـكوفيد- ويقظة  متابعة  خلية 
ل�سمان  الوالية  م�ستوى  على   19
وتنظيم   , الو�سعية  متابعة 
التن�سيق بني خمتلف امل�سالح مبا 
ي�سمن ت�سيري اأمثل بجانب التكفل 

بامل�سابني .

احلماية املدنية تو�شح

عالوة �لعدوى �ملن�سوبة لوزير 
�لد�خلية مفربكة 

للحماية  العامة  املديرية  اأو�سحت 
املن�سوبة  الر�سالة  اأن  االثنني,  املدنية 
لوزير الداخلية, كمال بلجود, حول منح 

عالوة العدوى, مفربكة ومزورة.
انه  املدنية,  احلماية  بيان  يف  وجاء 
التوا�سل  و�سائل  تداولته  ملا  تبعا 
التي  الر�سالة  هذه  يف  االجتماعي 
التي  و  االإدارية  ال�سيغة  على  حتتوي 
االجتماعي  مواقع  عرب  تداولها  مت 
زرع  اإىل  وتهدف  مزورة,  و  مفربكة 
البلبلة و الفتنة بني منت�سيبي القطاع, و 

لذا �سوف يتم متابعة اأ�سحابها ق�سائيا 
القانون  واأ�سافت  وفقا ملا ين�س عليه 
العالوة  اإن  بيانها  املدنية  يف  احلماية 
اأقرها  رئي�س اجلمهورية  املوؤقتة التي 
املدنية  احلماية  الأعوان  املوجهة  و 
امل�سرتكني فعليا وب�سجاعة يف مكافحة 
ورد  ما  مع  تتطابق  ال   ,19 كورونا  وباء 
و�سوف  املزورة,  الر�سالة  هذه  يف 
بوا�سطة  القطاع  منت�سبي  اإعالم  يتم 
العامة  للمديرية  الر�سمية  القنوات 

احلماية املدنية

الناحية الع�شكرية الثانية

زيارة عمل لرئي�س �أركان 
�جلي�س بالنيابة

يقوم اللّواء ال�سعيد �سنقريحة, رئي�س 
اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة, 
اليوم الثالثاء 14 اأفريل 2020, بزيارة 
الع�سكرية  الناحية  اإىل  وتفتي�س  عمل 
�ست�سكل  الزيارة  بوهران,  الثانية 

على  للوقوف  اللّواء  لل�سيد  �سانحة 
وباء  من  الوقاية  تدابري  تنفيذ  مدى 
كورونا وتفقد بع�س الوحدات وتروؤ�س 
واإطارات  قيادة  مع  توجيهي  اجتماع 

الناحية.
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ا�شتفادة عمار تو ، وبوعزقي و خنفار من انتفاء وجه الدعوى

حممد بن ترار

من  مقربة  و�أ�صارت  م�صادر  هذ� 
من  يعد  و�لذي  �أن علي حد�د  �مللف 
من  متكن  بوتفليقة  �ل�صعيد  رجاالت 
275 �صفقة يف �رضف  �حل�صول على 
مليار   78.410 قيمتها  قيا�صي  بلغت 
قطاع  م�رضوع  يف   99 منها  �صنتيم  ، 
تزيد  مالية  بقيمة  �لعمومية  �الأ�صغال 
�إىل  باالإ�صافة  مليار  �ألف  �ل56  عن 
�لري  بقيمة  قطاع  يف  م�رضوع   23
مليار  وم�رضوعني يف جمال   21.719
�لطاقة  قيمتهما 261  مليار هذ� عن 
» ETRHB«  فيما  �رضكته  طريق 
��صتفاد  من باقي �مل�صاريع �صمن  ما 
من  �لعديد  يعرف  باملناولة  مع 
�لتي  ��صتغلت  �الأجنبية  �ل�رضكات 
من  �لعام  �ملال  لنهب  �لو�صع 
�الأمو�ل  من  روؤو�س  جهة  وتهريب 
�خلارج  منها  �رضكتا  �إىل  حد�د  قبل 
»مابا » و«�أو زغون » �لرتكية ، »ريتز�ين 
،�رضكة  »  �اليطالية  و«توديني   «
باالإ�صافة   ، »  �لربتغالية  »تيك�صري� 
و�رضكتني   ، ��صبانية  �رضكات   03 �إىل 
تبني  كما   ، هندية  �صينيتني  و�أخرى 
�أن  علي حد�د بفعل جممعه متكن من 
�حل�صول على �أمو�ل �صخمة مل�صاريع 

مل  و�أخرى  �جنازها  يف  ينطلق  مل 
باملائة  �ل05  �الأ�صغال  ن�صبة  تتجاوز 
�لبنوك  نفوذه مع  بفعل  ، حيث متكن 
من �حل�صول على �الأمو�ل �لتي �أغلبها 

هربت �إىل �خلارج .
من  متكن  حد�د  ي�صار�أن علي  و 
�ملال  رجال  �أهم  �إىل  �لتحول 
مع  عالقته  بفعل  و�لنفوذ  و�جلاه 
من رجال  وجملة  بوتفليقة  �ل�صعيد 
�ملالية  �لبنوك  ومدر�ء  �حلكومة 

بني  �جلل�صة  ح�صورهم  �لذين  �صيتم 
من  متهمني  و�صهود  خالل  �جلل�صة 
�حل�صول  على 452 قر�صا بنكيا   من 
تتجاوز  بقمة  �لعمومية  �لبنوك  �غلب 
�ألف مليار  يف مدة مل تتجاوز  �ل210 
قر�س  �أول  مكان  حيث  �صنة  �ل19 
 2000 �صنة  حد�د  علي  عليه  حت�صل 
علي  منح  �ل�صعبي  �لذي  �لقر�س  من 
�ألف   73 جمموعه  مبا  قرو�صا  حد�د 
 83 �أن  تبني  كما   124 مليار  لتمويل 

باملائة من قرو�س علي حد�د  كانت 
�لعمومية  �لتي  مل  �لبنوك  من 
قرو�س  �أربعة  �إال  قرو�صه  ي�صدد  من 
حولت  كما   ، خا�صة  لفائدة   بنوك 
�مل�صاريع  لتمويل  �لقرو�س  �أغلب 
بني  عليها  حت�صل  �لتي  �مل�صبوهة 
حولت  �أنها  تبني  لكن  و2018   2012
�أن  �خلارج  بحكم  �إىل  �أمو�ل  كروؤو�س 
70 باملائة من م�صاريع علي حد�د مل 

تكتمل وبع�صها مل ينطلق بعد .

اأعلن رئي�س جل�شىة ق�شم اجلنح  مبحكمة �شيدي اأحممد  �شبيحة ام�س عن تاأجيل  ملف رئي�س الأف�شيو 
ال�شابق  على حداد  �شاحب اململكة الوهمية  و�شفقاته امل�شبوهة البالغ عددها 275 التي  جعلته من اأثرياء 
اجلزائر رفقة  الوزيران اأحمد اأويحيى وعبد املالك �شالل و11 وزيرا يتقدمهم عمار غول ،بوجمعة طلعي 

،عمارة  بن يون�س ، يو�شف يو�شفي ، بدة حمجوب ، عبد القادر قا�شي وعبد ال�شالم بو�شوارب املوجود 
يف حالة فرار بالإ�شافة الوايل زوخ و  العديد من رجال الأعمال املدراء التنفيذيني يف ق�شايا تزوير 
وا�شتغالل النفوذ واحل�شول على  مزيات بطريقة م�شبوهة اإىل يوم 11 ماي املقبل بفعل  تعليمة وزير 
العدل ال�شادرة يوم 16 مار�س املن�شرم ، حيث مل يتم اإح�شار املتهمني واكتفى رئي�س اجلل�شة باإعالن 

التاأجيل اإىل يوم 11 ماي املقبل للنظر يف هذا امللف ال�شائك الذي ا�شتفاد فيه كل من الوزير ال�شابق عمار تو 
، وعبدج القادر  بوعزقي ووايل البي�س جمال خنفار من انتفاء وجه الدعوى  .

بلدية الدويرة  

توقيف 22 �سخ�سًا وحجز كمية 
»كبرية« من الأ�سلحة 

�لوطني  �لدرك  عنا�رض  �أوقفت 
22 �صخ�صا وحجزت كمية »كبرية« 
ن�صوب  �ثر  �لبي�صاء  �الأ�صلحة  من 
جمموعة  بني  عنيفة  ��صتباكات 
من �الأ�صخا�س بحي 2100 م�صكن 
�لدويرة  ببلدية  عبزيو،  مبنطقة 
باجلز�ئر �لعا�صمة ح�صب ما �أورده 
�أم�س بيان لهذه �ملوؤ�ص�صة �الأمنية. 
»�إثر بالغ عن  �أنه  �لبيان  وجاء يف 
للدرك  �الأخ�رض  �لرقم  طريق 
م�صالح  تلقته   )10.55( �لوطني 
للدرك  �الإقليمية  �ملجموعة 
�لوطني باجلز�ئر �لعا�صمة، مفاده 
ن�صوب ��صتباكات عنيفة با�صتخد�م 
من  جمموعة  بني  بي�صاء  �أ�صلحة 
حي  م�صتوى  على  �الأ�صخا�س، 
عبزيو،  مبنطقة  م�صكن   2100
دورية  ت�صكيل  مت  �لدويرة،  بلدية 
مدعمة  �لوطني  �لدرك  لعنا�رض 
�أين  �لتدخل  وحد�ت  باأفر�د 

�أ�صفرت �لعملية عن توقيف 22
�إثنان  بينهم  من  �صخ�صاً،   
كمية  وحجز  ق�صائياً،  م�صبوقان 
�لتي  �لبي�صاء  �الأ�صلحة  من  كبرية 
متمثلة  �ملوقوفني،  بحوزة  كانت 
�لكبري  �حلجم  من  �صيوف   7 يف 
وخنجرين من �حلجم �ملتو�صط و 
�آلتني حادتني و ثالث مطارق و39 
 3 �إىل  �إ�صافة  مولوتوف،  قارورة 

ع�صي كبرية �حلجم«.
�أفر�د  تدخل  فان   لالإ�صارة 

بعد  مبا�رضة  جاء  �لوطني  �لدرك 
�حلي  �صكان  بني  �صجار  ن�صوب 
�ملذكور �أعاله من خالل �لرت��صق 
باحلجارة و�لذي تطور �إىل �أعمال 
نو�فذ  طالت  �حلي  و�صط  �صغب 
حتطيم  عنها  وجنم  �لعمار�ت 
بع�س  و�إ�صابة  �ل�صيار�ت  بع�س 
نتيجة  بليغة،  بجروح  �الأ�صخا�س 
يف  حمظورة  �أ�صلحة  ��صتعمال 
�لر�صق  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صجار، 
باحلجارة وقارور�ت �ملولوتوف«.

�لوقت  يف  �الت�صال  �صاهم  وقد 
�لوطني  بالدرك  �ملنا�صب 
حد  و�صع  يف  �لتدخل  و�رضعة 
وتوقيف  �لعنيفة  �ال�صتباكات  لهذه 
�أدى  ما  وهو  فيها،  �ملتورطني 
فد�حة،  �أكرث  عو�قب  جتّنب  �إىل 
باالأرو�ح  تلحق  �أن  باالإمكان  كان 
جميع  ��صتيفاء  بعد  و�ملمتلكات 
�الإجر�ء�ت �لقانونية، �صيتم تقدمي 

�أطر�ف �لق�صية �أمام �جلهات 
تكوين  بتهم  �ملخت�صة  �لق�صائية 
�صري  عرقلة  �أ�رض�ر،  جمعية 
و�العتد�ء  �ملوؤ�ص�صات  عمل 
بالعنف  �لتهديد  �أعو�نها،  على 
با�صتعمال �أ�صلحة بي�صاء، �لتحطيم 
�لتجمهر  �لغري،  مللك  �لعمدي 
�مل�صلح و�لتحري�س على �لتجمهر، 
�مل�صاجرة و�الإخالل بالنظام �لعام 

و�ل�صكينة �لعمومية.
 ع.غ

قرارات احلجر ال�شحي بوليات الغرب

اأ�سحاب �سيارات اأجرة والكلوند�ستان يتمردون 
با�رضت م�صالح �الأمن لواليات �لغرب 
�جلز�ئري حربا �صد منتهكي  قر�ر�ت 
قبل  من  �ملفرو�س  �ل�صحي  �حلجر 
�أجل  من  للبالد  �لعليا  �ل�صلطات 
حما�رضة وباء �لكورونا  ومنع �نت�صاره 
خا�صة فيما يخ�س �حلد  من �لتنقالت 
، �الأمر �لذي مل يلتزم به  و�لتجمعات 
و�أ�صحاب  �الأجرة  �صيار�ت  �أ�صحاب 
�أعلنو�   �لذين  �لكلوند�صتان   �صيار�ت 
متردهم على �لقر�ر مع دخول �الأ�صبوع 
�لثاين من  �حلجر حتت  حجة غياب 
�ملد�خيل  وعدم قدرتهم على �لتكفل 
�لذي  �الأمر  عائالتهم   بحاجيات  
 ، �الإ�صابة  د�ئرة  تو�صع   بعودة  يهدد 
تكثف   �الأمن  م�صالح  جعل   ما  وهو 
لهذه  �لت�صدي  �أجل  من  دورياتها  من 
�أ�صحاب  �إليها  �نظم  �لتي  �لظاهرة، 
من  �غلبهم  و�لذين  �لنارية  �لدرجات 
بيع  �صبكات   �صمن  �لنا�صط  �ل�صباب 
�ملهلو�صات و�ملخدر�ت و�لتي �أوقفت 

م�صالح �الأمن عدة �صبكات منها .

م�صالح  متكنت   وهر�ن  والية  ففي 
 520 عن  يزيد  ما  حجز  من   �الأمن 
 788 وتوقيف  در�جة  و122  مركبة  
�ل�صحي  �صخ�س من  منتهكي �حلجر 
من   مقربة  م�صادر  �أ�صارت  هذ�   ،
رقم  �لوطني  �الأمن  فرق  �أن  مديرية 
باإي�صطو دخلت يف حرب �رضو�س   21
�لكلوند�صتان  �صيار�ت  �أ�صحاب  مع  
�خلا�صة  �ملحطة   من  �تخذت  �لتي 
�لغرب  لواليات  �الأجرة   ب�صيار�ت 
مقر� لها يف حني دخلت م�صالح �الأمن 
ملنطقة حي �ل�صباح حربا مع مرتادي 
حمطة �حلافالت ، ومبنطقة �لزرع مت  
�صن حربا على  رو�د حمطات �صيار�ت 
�الأجرة للمناطق �ملوؤدية نحو �لعا�صمة 
و�ل�رضق هذ� وقد مت �صماع �ملخالفني 
على حما�رض ر�صمية و�إحالة �ملركبات 
و�لدر�جات على �ملحا�رض ، وبتلم�صان 
متكنت م�صالح �الأمن من توقيف 215 
�صخ�س خمالف و جتميد 273 مركبة 
�صماع  مت  حيث  نارية  در�جة  و99 

ر�صمية  حما�رض  على  �ملخالفني 
ق�صد �إجناز �صدهم �إجر�ء�ت جز�ئية 
بالتن�صيق مع �لنيابة مع و�صع �ملركبات 
و�لدر�جات �لنارية باملحا�رض �لبلدية 
يف  �ل�صادر  �لوالئي  للقر�ر  تنفيذ� 
متكنت  بلعبا�س  وب�صيدي  �ل�صاأن  هذ� 
م�صالح �ل�رضطة خالل �الأ�صبوع �لثاين 
�ل�صحي  �حلجر  �إجر�ء�ت  تطبيق  من 
�جلزئي من  توقيف 168 �صخ�صا لعدم 
باالإ�صافة  �الإجر�ء�ت  بهذه  �لتز�مهم 
 38 من  �أكرث  لن�صاط  حد  و�صع  �إىل 
�صائق �صيارة �أجرة و28 �صاحب �صيارة 
لنقل �الأ�صخا�س بدون رخ�صة، ناهيك 
عن و�صع 63 مركبة و 17 در�جة نارية 
�حرت�مهم  لعدم  نظر�  باملح�رض 
�إجناز  ليتم  �ل�صري  تعليق  قر�ر�ت 
كل  �تخاذ  مع  �ملخالفني  �صد  ملفات 
مت  ومب�صتغامن  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
توقيف 311 مركبة و122 در�جة نارية 
مت   وبغليز�ن   ، خمالف   611 وتوقيف 
 ، نارية  در�جة  و116  44 مركبة  حجز 

يف حني مت حجز 21 مركبة و52 در�جة 
  ، بتيارت  ب�صلف و35مركبة 79 در�جة 
هذ� و�أكدت تقارير م�صالح �لغرب �أن 
�ملحجوزة  �ملركبات  من  باملائة   72
ـاأو  �الأجرة  �صيار�ت  الأ�صحاب  هي 
�حلجر  ك�رضو�  و�لدين  �لكلوند�صتان 
�ل�صحي  ، هذ� و�أكدت م�صادر مقربة 
ت�صعى  �الأجرة  �صيار�ت  نقابة  �أن 
�أ�صحاب  تعوي�س  �إ�صكال  حل  �إىل 
�لعديد  �أعلن  بعدما  �الأجرة  �صيار�ت 
منهم  عجزهم عن جمابهة  م�صاريف 
�لثاين  �الأ�صبوع  بد�ية  منذ  �حلياة 
وتلم�صان  وهر�ن  خا�صة  �حلجر   من 
وم�صتغامن �لتي ميتذ فيها �حلجر من 
�ل�صاعة �لثالثة  وكذ� منعهم من �لعمل 
�أن  حني  يف   ، �لوباء  النت�صار  تفاديا 
�أ�صحاب �لدرجات �غلبهم من �صبكات  
ت�صعى  و�لتي   باملمنوعات  �ملتاجرة 
لك�رض �حلجر ملمار�صة ن�صاطها يف بيع 

�ل�صموم �لتي عطلها �حلجر �ل�صحي.
م.ب

تاأجيل حماكمة علي حداد و13 وزيرا 

تفاوؤل جزائري با�شتعادة التوازن قريبا

ارتفاع اأ�سعار النفط بعد اتفاق 
تاريخي لـ«اأوبك+«

خالل  �لنفط  �أ�صعار  �رتفعت 
عقب  �الثنني،  �أم�س  تعامالت 
على  و�رضكائها  »�أوبك«  �تفاق 
و�صط  لالإنتاج،  »تاريخي«  خف�س 
يف  كورونا  فريو�س  تف�صي  �أزمة 
 08:36 �ل�صاعة  وبحلول  �لعامل 
بتوقيت مو�صكو، جرى تد�ول مزيج 
»برنت« عند م�صتوى 32.68 دوالر 
 %3.81 ن�صبته  بارتفاع  للربميل، 
�ل�صابقة،  �الإغالق  جل�صة  عن 
�الأمريكي  �ملزيج  �صعد  حني  يف 
بن�صبة  �لو�صيط«  تك�صا�س  »غرب 
3.78% �إىل 23.62 دوالر للربميل 
»�أوبك+«،  جمموعة  دول  و�أعلنت 
م�صاء  و�ل�صعودية،  رو�صيا  بقيادة 
�الأحد عن »�أكرب خف�س لالإنتاج يف 
�لتاريخ«، على �أمل �أن ي�صهم ذلك 
يف رفع �صعر �لنفط و�صط تف�صي 
لالتفاق  ووفقا  كوفيد-19  وباء 
نفطية  دول  جمموعة  �صتقوم 
مايو  من  �بتد�ء  �إنتاجها  بخف�س 
برميل  ماليني   10 بنحو  �ملقبل 
هذه  تقل�س  �أن  على  �ليوم،  يف 

�لتخفي�صات حتى �أبريل 2022.
و�صدد �لرئي�س �لرو�صي فالدميري 
دونالد  �الأمريكي  ونظريه  بوتني 
على  هاتفية  مكاملة  يف  تر�مب 
لالتفاق.  �لكربى«  »�الأهمية 
ورحبت كند� كذلك به، معتربة �أن 

»خرب  لالإنتاج  �ملرتقب  �خلف�س 
جيد«.

حممد  �لطاقة  وزير  كان  و 
�أن  �أم�س   �أول  �أكد   قد  عرقاب 
�أوبيب  وخارج  �أوبيب  بلد�ن 
تو�صلت، خالل �جتماع عرب تقنية 
�التفاق  �إىل  بعد،  عن  �لتحا�رض 
حول �حل�ص�س و تخفي�س �الإنتاج 
و�أو�صح  �لتخفي�س  هذ�  ومدة 
�لوزير خالل لقاء مع �ل�صحافة �أن 
�أوبيب  �أوبيب وخارج  جميع بلد�ن 
�لثاين  �لذين �صاركو� يف �الجتماع 
بعد  عن  �لتحا�رض  تقنية  عرب 
�الإنتاج  ح�ص�س  تخفي�س  حول 
�لتو�زن  �إعادة  �أجل  من  �لنفطي 
ل�صوق �لذهب �الأ�صود، قد تو�صلو� 
�لكمية  حول  �صامل  �تفاق  �إىل 
وخمتلف مر�حل تخفي�س �الإنتاج 

�صيما بالن�صبة للمك�صيك.
من  »�لهدف  �ن  عرقاب  و�أردف 
�لتحقق  كان  �لثاين  هذ� �الجتماع 
جمموع  تخ�س  �لتي  �الأرقام  من 
�التفاق  هذ�  يف  �الأع�صاء  �لدول 
�لذي مت �لتو�صل �إليه �خلمي�س، �إذ 
كان علينا بعد �التفاق �الأول �إعادة 
بدولة  �خلا�صة  �الأرقام  در��صة 
تخفي�س  ح�صة  حول  �ملك�صيك 

�نتاج �لنفط«.
ع.غ

مع اإيفاد جلنة حتقيق

اإنهاء مهام مديرة ال�سكن ومدير اأوبيجي وهران  
وزير  �أن  ر�صمية  م�صادر  ك�صفت 
كمال  و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�صكن 
بتوقيف  �أمر�  �أ�صدر  قد  نا�رضي 
مديرة �ل�صكن لوالية وهر�ن ومدير 
و�لت�صيري  للرتقية  �لوطني  �لديو�ن 
�إيفاد  مع  بارودي  بوهر�ن  �لعقاري 

جلنة حتقيق وز�رية .
�أوردت  �لتي  �مل�صادر  وح�صب  
�أ�صا�صا �إىل  �خلرب فاإن ��صبب ر�جع 
ملفات �ل�صكن �ملوجه للق�صاء على 
باالإ�صافة  بالوالية   �له�س  �ل�صكن  
�لوهر�ين  بال�رضق  �صكنات  �إىل 

و�أخرى بنو�حي �ل�صانية وم�رضغني 
كما   ، �حلقائق  ك�صف  �نتظار  يف 
نزول  عن  �مل�صادر  ذ�ت  �أ�صارت 
بع�س  يف  للتدقيق  وز�رية  جلنة 
حتوي  قد  و�لتي  �لثقيلة   �مللفات 
قطاع  ت�صيري  يف  كربى  جتاوز�ت 

بالوالية  �ل�صكنية  �ل�صكن و�حلظرية 
يف  م�صاكل  عدة  عرفت  و�لتي 
ومن  هذ�   ، �الأخرية  �ل�صنو�ت 
ملفات  من  �لعديد  �إحالة  �ملنتظر 

�لقطاع �إىل �لعد�لة.
حممد .ب
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اح�شن خال�ص   

اجلزائر  وتتذكر  وحت�صي 
خالل 58 �صنة من اال�صتقالل 
منا�صبة،   30 من  يقرب  ما 
والدينية  الوطنية  االأيام  بني 
والعاملية، دون اإح�صاء االأيام 
معينة  بقطاعات  اخلا�صة 
باعرتاف  يحظى  منها  كثري 
 11 يرتقي  بينما  ر�صمي 
العطلة  م�صف  اإىل  منها 
وت�صكل  االأجر.  مدفوعة 
تعابري  املنا�صبات  هذه 
مرتبطة  واأخرى  وطنية 
ودينية  ح�صارية  بعالقات 
ما  عادة  وهي  وعاملية. 
كمنا�صبات  الدولة  تتخذها 
يف  اإجنازاتها  على  للوقوف 
جمال من املجاالت وفر�صة 
ال�صيا�صية  لتوجيه اخلطابات 

والتعبوية الر�صمية.
وال يكاد يخلو �صهر من اأ�صهر 
بيوم  فيه  ونلتقي  اإال  ال�صنة 
اجلزائر«،  »اأيام  من  اأكرث  اأو 
مرحلة  يف  تاأ�ص�س  اأغلبها 
وال�صبعينيات  ال�صتينيات 
حذف  املا�صي،  القرن  من 
بوتفليقة  ال�صابق  الرئي�س 
الذي  جوان   19 يوم  منها 
بذكرى  فيه  يحتفل  كان 
تكرميا  الثوري«  »الت�صحيح 

بن  احمد  االأ�صبق  للرئي�س 
للم�صاحلة  وجت�صيدا  بله 
وفق  والتاريخية  الوطنية 
يف  قدمت  التي  املربرات 
اإىل  واأ�صاف  الوقت.  ذلك 
الر�صمية  رزنامة االحتفاالت 
ال�صنة  راأ�س  يناير  اأول 
قرار  �صمن  االأمازيغية، 
باللغة  الر�صمي  االعرتاف 
املدرج  االأمازيغية  والثقافة 
الت�صعينيات  يف الد�صتور ويف 
اأدرج الرئي�س االأ�صبق اليامني 
زروال يوم 19 مار�س مب�صمى 
عيد الن�رص بعد اأن كان هذا 
بالنظر  عنه  م�صكوتا  اليوم 
القائمة  ال�صلطة  موقف  اإىل 
من اتفاقيات اإيفيان وموقعها 
اجلانب  عن  بلقا�صم  كرمي 
اجلزائري ولعل اآخر اعرتاف 
�صلطة  اعرتاف  كان  ر�صمي 
فرباير  ب22  تبون  الرئي�س 
ال�صعب  اللتحام  وطني  كيوم 

بجي�صه.
تعبريا  االحتفاالت  وتعك�س 
الدولة  هوية  عن  رمزيا 
احلاكم  النظام  يراها  كما 
عن  تعرب  كما  معها  ويتوافق 
مدى التوافقات التي حتدثها 
كل  بني  املجتمع  يف  الدولة 
معها  تتعاي�س  التي  التيارات 
باعتبار الدولة راعية للجميع 

اللغوية  اخل�صو�صيات  وفوق 
واالإيديولوجية  واملذهبية 
هذه  تكون  عندما  ال�صيما 
مركزية  يف  غارقة  الدولة 
االأطر  لعبت  وقد  القرار 
عهد  ن�صطت  التي  ال�صيا�صية 
االأحادية دورا هاما يف ر�صم 
االحتفاالت  اأغلب  خارطة 
الوطنية والدينية التي ال نزال 
نحتفظ باأغلبها اإىل اليوم بعد 
لتوازنات  ا�صتجابة  كانت  اأن 
واإيديولوجية وطنية  �صيا�صية 
بالزمن  مرتبطة  واإقليمية 
اإال  اللهم  تاأ�ص�صت فيه،  الذي 
زالت  حيث  النادر  القليل  يف 
انق�صى  بعدما  احتفاالت 
مربر  لها  يعد  ومل  اأجلها 
وجود مثل ما هو حال اليوم 
املناه�صة  لل�صبيبة  العاملي 
ل24  امل�صادف  لالإمربيالية 

اأفريل.
بهذا  االحتفال  كان  واإن 
مع  يتوافق  ال  ذاك  اأو  اليوم 
الدولة  اأن  اإال  اجلميع  هوى 
جتمع كل اأبنائها حول مائدة 
وتفر�س  واحدة  احتفال 
لطقو�س  اخل�صوع  عليهم 
ذاتها  هي  تر�صمها  احتفالية 
ال  اأنها  غري  نطاقها،  وحتدد 
ال  احتفاالت  على  تعرت�س 
تدخل يف نظام رزنامتها مثل 

ما كان عليه االحتفال بيناير 
اإحياء ذكرى  اأو  قبل تر�صيمه 
اأو   1988 اأكتوبر   5 انتفا�صة 
االأمازيغي  الربيع  اأحداث 

لـ20 اأفريل 1980.
الدولة  اأن  اأحيانا  ويحدث 
تعمد اإىل االعرتاف الر�صمي 
بتاريخ ما اإر�صاء للتيار الذي 
التياران  كان  حيث  ميثله 
العروبي االإ�صالمي والي�صاري 
الفرنكفوين  اال�صرتاكي 
حرب  ب�رصا�صة  ين�صطان 
الدولة  دواليب  يف  مواقع 
الرمزية  التواريخ  وكانت 
ت�صكل اإحدى اأدوات املعارك 
يف هذه احلرب يف ظل �صعي 
الإر�صاء  املركزية  ال�صلطة 
يف  تفرط  ال  واأن  اجلميع 
متيز  وال  اإطاراتها  جميع 
مل  ما  القائمة  التيارات  بني 
ميثل وجودها تهديدا لهيمنة 
اأحيانا  جتد  التي  ال�صلطة 
هذا  بني  للتوفيق  منفذا 
تدفع  عندما  ذاك  اأو  التيار 
اليوم  الإحياء  امل�صاجد  اأئمة 
العمال  اأو  للمراأة  العاملي 
بينما  ودرو�صهم  خطبهم  يف 
مثقفي  دفع  �صعوبة يف  جتد 
والفرنكفوين  الي�صاري  التيار 
اأي  اأو  العلم  بيوم  لالحتفال 

منا�صبة دينية. 

واإذا كانت خارطة االحتفاالت 
ببنية  مرتبطة  الر�صمية 
احلاكمة  املنظومة  وطبيعة 
يف اجلزائر اأال يحق لنا القول 
اإن من بني اأ�صباب تفكيكها اأن 
نعيد النظر يف هذه اخلارطة 
ال  �صارت  التي  االحتفالية 
توؤدي دورا فعاال وتوجيهيا بل 
مل تعد توؤدي الدور ذاته الذي 
تاأ�صي�صها  وقت  توؤديه  كانت 
الذي  الظرف  واأن  ال�صيما 
اأكرث  للعمل  يدفعنا  نعي�صه 
مما يدفعنا لالحتفال مع اأننا 
يف  بحقها  اأمة  لكل  نحتفظ 

حفظ ذاكرتها وتثمني اأيامها 
ورموزها.

التمهيد  هذا  كان  واإن 
االأيام  اأن  لندرك  �رصوريا 
حياة  يف  داللة  لها  الرمزية 
يف  اإننا  اإذ  والدول  االأمم 
�صيكون  القادمة  احللقة 
حديثنا عن منا�صبة يوم العلم 
التي  اأفريل  لـ16  امل�صادفة 
اخلمي�س  هذا  �صنتذكرها 
لغياب  ر�صمي  احتفال  دون 
املدار�س،  عن  التالميذ 
جدل  و�صط  ياأتي  احتفال 
املعرفة  مكانة  حول  قائم 

يف  والتكنولوجيات  العلمية 
يف  نرغب  الذي  الغد  عامل 
الذي  الدور  وحول  بنائه 
وجامعة  ملدر�صة  نت�صوره 
انق�صاع  بعد  امل�صتقبل 
�صنبحث  كورونا.  ظلمة 
التاريخية  ال�صياقات  عن 
اختيار  �صبب  وعن  والرمزية 
الذين  والفاعلني  اليوم  هذا 
وكيف  ذلك  يف  دور  لهم  كان 
االحتفال  طبيعة  كانت 
وحمتوى  اإر�صائه  منذ  به 
وخلفياتها  االحتفال  مادة 

ال�صيا�صية واالإيديولوجية.

ما جدوى الذكريات؟ 
منذ ظهورها وانت�شارها على وجه املعمورة اتخذت الدول الوطنية اأ�شاليب عديدة لتوظيف الذاكرة من اأجل ا�شتمرارها ككيانات 

اأمام التهديد الذي تتعر�ص لها يف ان�شجامها الوطني بالنظر حلداثتها. وتعد االحتفاالت اإحدى ال�شبل لتثبيت اإيديولوجية الدولة 
وت�شكيل االأمة امل�شاحبة لها حول مفاهيم را�شخة، حيث جتند الدولة كل اإمكاناتها املادية والتنظيمية لرعاية املنا�شبات الوطنية 
والدينية واحلر�ص على الوقوف عندها واإ�شفاء القدا�شة عليها لتظل معامل توجيهية للمجموعة الوطنية يف م�شارها التاريخي.

نحييها وال نعترب

بقلم قرار امل�شعود 

العلم كمنهاج  التكلم عن  لو نريد 
يف  هو  هذا  و  حياتنا،  يف  ال�صري 
فنحن  وجوده،   مبتغى  ت�صوري 
لنا  الكون،   هذا  يف  الب�رص  بني 
ميزة ال نالحظها يف املخلوقات 
اأال  معنا.   تعي�س  التي  االأخرى 
و  والت�صيري  التدبري  ميزة  هي  و 
لهذا تزودنا بدليل فيه، » اإلزامية 
التطبيق و املكافئة« ال يعقل بتاتا 
اأن ن�صري يف احلياة هكذا بدون اأي 
توجيه وال معلومات،  و اإال نلتحق 
ثم  من  و  االأخرى.  باملخلوقات 
ا�صتعمال  علينا  حمتوم  يكون 
امليزة  هذه  بوا�صطة  حولنا  ما 
با�صتخدام الدليل و هذا ما ت�صري 

عليه حياتنا ب�صفة عامة.
الدليل،  بهذا  التزمنا  ما  فبقدر 
عليه  تكا�صلنا  ما  بقدر  و  كوفئنا 
عوقبنا. فهذه املكافئة اأو العقوبة 
لنا  املمنوحة  بامليزة  مرتبطة 
االأخرى.  املخلوقات  بدون 
ن�صري على منهاج  فكيف حينئذ  
هذا الدليل و مدى االلتزام به و 
معرفة  تعاليمه ؟. لو نتاأمل قليال 

الأدركنا،  حولنا  ما  و  اأنف�صنا  يف 
اأو  التعلم  �صبيل  اأخذنا  كلما  اأن 
االإحاطة  ن�صتطيع  ال  اأننا  العلم، 
و  مبغزاه وال مفهومه وال مبتغاه 
اإذا اأخذنا  م�صلكه ما و�صلنا اإىل 
منتهاه ، اإىل اأن يرث االأر�س و من 
] اإِنَّا  عليها. يا ليتنا ما حتملناه، 
َماَواِت  ال�َصّ َعلَى  َمانََة  ااْلأَ نَا  َعَر�صْ

بَاِل َفاأَبنَْيَ اأَْن َوااْلأَْر�ِس َواجْلِ
َوَحَملََها  ِمنَْها  َواأَ�ْصَفْقَن  يَْحِملْنََها   
 ] ا َجُهوالاً ااْلإِنْ�َصاُن اإِنَُّه َكاَن َظلُوماً
- االأحزاب 72، اإنها عظمة العلم 
و قد�صيته و اأهميته و اأولويته يف 
هذا الكون و ما اأدراك االأمانة و 
اأدراك  ما  و  التكليف  اأدراك  ما 

اخلالفة.
التي  احلقيقة  اإىل  و�صلنا  لو 
و  الب�رصي  العقل  يتقبلها 
منطقيا  واملقبولة  املفرو�صة 
اأننا  عقولنا،  مقدار  ح�صب  على 
جئنا من العدم ب�صبب اأب و اأم،  و 
العلم جاء لنا كمنهاج ي�صرينا، اإذا 
اأخذنا به �صعدنا و اإذا بعدنا عنه 
يف  الكالم  لنا  يحق  فال  تع�صنا. 
تفوق  و  اأمور موجودة من حولنا 
طاقة عقلنا فتتعبنا و ت�صغلنا عن 

اأعتقد،  لهذا  االأ�صلي.   منهاجنا 
هذه  يف  املمنوحة  االأدوات  اأن 
اأن  لنا  ت�صمح  ال  )العقل(  امليزة 
املطلقة.  ال�صمولية  اإىل  ن�صل 
االجتهاد  و  البحث  علنا  فيجب 
املمنوحة  الكفيلة  املقايي�س  يف 
اأي  ال�صنة  و  الكتاب  وبتعاليم  لنا 

الدليل.
         با�صم اهلل« هذه اجلملة التي 
الوحيد  املفتاح  و  اجلوهر  هي 
الذي ي�صري بها االإن�صان يف الكرة 
االأر�صية باأ�رصها وحتى خارجها 
التجول  اإىل  يوم  ذات  و�صل  اإن 
بعيدا يف هذا الكون. اأمل يكفي كل 
ذو ميزة منا، اأن ما اأمر به م�صري 
هذا الكون، لبني الب�رص يف بداية 
الَِّذي  َرِبَّك  ِبا�ْصِم  اْقَراأْ   « تعاليمه 
ال�صورة  هذه  يف  لنتاأمل   ،« َخلََق 
و  فيها.  »اأقراأ«  اأمر  فعل  من  كم 
ال�رصورة  من  اأ�صبح  و  بات  لهذا 
امللحة ترتيب االأمر على ح�صب 
ما ميليه الدليل ال على ما اأرادت 
اأهوائنا فعله بدونه،  فتكون نهاية 
عاقبتها عرجاء و عقابها وخيم.

          فكيف يا ترى نتعلم العلم و 
نفرقه مما �صواه؟ الكثري منا يرى 

طريق  عن  هو  العلم  حت�صيل  اأن 
الدرا�صة مبفهوم ع�رصنا احلايل 
العامل  بتطور  مرتبط  هذا  رمبا 
اأنزل  الدليل  لكن هذا  املعا�رص. 
واب�صط  اأدنى  من  خالية  بيئة  يف 
اختاره  رجل  على  و  االإمكانيات 
و  القراءة  ال  يعرف  ال  اأميا  اهلل 
ال الكتابة و يف مكان ال جتد فيه 
يف  التح�صيل  هو  بل  �صيء.  اأي 
التعلم  كيفية  اأن  اأكيد  ال�صدور، 
حياتنا  لن�صري  ن�صتعمله  كيف  اأو 
مع  �صمولية  اأكرث  نظرة  تتطلب 
ملا  االإدراك  و  اجليد  االنتباه 
و  يحمينا  و  يفيدنا  ما  و  نتعلم 
علينا  يجب  ولهذا  ي�صعدنا.  
فاأكرث،  اأكرث  به  العمل  و  االلتزام 
واإال يكون العمل اأبرتا،   فاالأخذ 
و مما  منا جهدا،   يتطلب  ال  به 
الدليل  هذا  اأن  االنتباه  يلفت 
حياتنا  ت�صري  بوا�صطته  الذي 
�صورة  باأب�صط  ناأخذه  الب�رصية 
و�صعية  و  زمان  و  مكان  اأي  يف 
النهاية  يف  امل�صكلة  فيها.  نكون 
واإال  به  باالأخذ  ملزمون  اأننا  هي 

�صيكون العقاب.
الب�صرية من  و  الدراية  اأهل  قول 

اخل�صوع  النافع،   العلم  �صمات 
والعمل املفيد و الورع و املزِكّي 
االعتقاد  و  االأرواِح  و  للقلوِب 
البد  للواقع.  املطابق  اجلازم 
فالعلم  االأمرين،  بني  نفرق  اأن 
النافع هو الدليل  املقد�س الذي 
كاملة متكاملة  الب�رصية  به  ت�صري 
ال ريب فيه وال حتويل وال تبديل 
حياتها،  لت�صيري  للب�رصية  منزل 
الِْكتَاُب  َذِلَك   )1( تعاىل«امل  قال 
 - ِللُْمتَِّقنَي  ى  ُهداً ِفيِه  َريَْب  اَل 
فهو  الثاين  االأمر  اأما  البقرة)2(« 
يف  البحث  يف  املخلوق  اجتهاد 
حوله  من  املجودة  املخلوقات 
منقو�صا  يكون  ما  غالبا  هذا  و 
تطور  من  فقط  اجتهاد  الأنه 
االإن�صان و تطلعه لالأح�صن و هو 
مفيد لالإن�صانية اإذا مل تبتعد عن 
ميكن  كيف  قائل  يقول  الدليل،  
نزرع  اأو  نح�صد  اأو  نخبز  مل  اإن 
النافع  العلم  ؟  مثال  نعي�س  اأن 
يف  االجتهاد  الأخذ  ير�صدك 
موجودة  معي�صتك  اأما  االأ�صباب 
و  ذرة  تنق�صها  مل  حياتك  طول 
ويقول  اأجلك.  من  خملوقة  هي 
َعلَى  َما  َجَعلْنَا  )اإِنَّا  قائل  عز من 

اأَيُُّهْم  ِلنَبْلَُوُهْم  لََها  ِزينَةاً  ااْلأَْر�ِس 
(- الكهف )7(،  فعلى  اأَْح�َصُن َعَمالاً
النتيجة  تكون  اجتهادك  ح�صب 
اإذا ا�صتعملت العلم نافع جنيت و 
�صعدت واإن ابتعدت عنه تع�صت. 
لرنى و نعترب يف حالنا اليوم مثال،  
جائحة الكورونا 19 و ما اأكرثها 
يف تاريخ االإن�صانية، اأن كل العلوم 
فيها  اجتهدت  التي  الو�صعية 
�صيئا  هلل  من  تغنيها  مل  الب�رصية 
رمبا الأنها ابتعدت على الدليل و 
العلم النافع و اخلروج على طاعة 
اخلالق. و كاأن هذه الظاهرة تنبه 
يف  النظر  اإعادة  اإىل  االإن�صان 
و  احلياة،   والتطور يف  االجتهاد 
�صلك  من  اإال  يفلح  ال  النهاية  يف 
منهاج الدليل املر�صوم لنا. و لهذا 
فر�س علينا اإدراك العلم و العمل 
الذات  خماطبة  باب  ومن  به. 
طماأنينة،  و  وحدانية  يف  و  بتاأين 
جند العلم النافع وكاأنه اأك�صيجني 
نتنف�صه يف كل وقت و يف كل عمل 
�صالح اأو نتلقاه ينفعنا يف حياتنا 
اليومية، اأما االجتهاد فذلك العلم 
الذي تهيئ له االأ�صباب من املادة 

والبحث عنه.

اإدراك العــلــــم
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ل يعزب عن بال ، اأن القيم الأخالقية ، موؤ�ش�شة على اأحكام الدين ، و بداياتها اجلنينية هي ال�شرائع ال�شماوية ، وما احلروب 
على الأديان اإل لإ�شعاف احلالة الروحية ، لتفتيت وت�شتيت املجتمعات ، لت�شهيل اخرتاقها و التغلغل فيها لتمكني ال�شيطرة 
ط يف املجتمع ، من خالل املزاح ، حتى ي�شبح اأ�شلوب برنامج اليوميات،  عليها ، ومن بني الأ�شاليب يف ذلك ن�شر التفاهة و التب�شُّ

ومنهج حياة ، وكما قال الأحنف : )كرثة ال�شحك تذهب الهيبة و كرثة املزاح تذهب املروءة ومن لزم �شيئا عرف به.(

من لزم ال�شيء عرف به

حما�سن داء التفاهة

الوليد فرج

امُلفاكهة  يف  االطنباب  اإن 
و   ، اخلالعة  يف  �سقوط 
وقوع يف �سحل النذالة ، و 
للجري  لل�سغار  الباب  فتح 
و  الوقار  �ساحات  يف 
االحرتام ، يوؤدي اإىل هوان 
، وا�ستنزاف  العقل  و خفة 
�ساحبه  ويورث   ، الذهن 
�سلى  النبي  قال   ، الذل 
:)املزاح  و�سلم  عليه  اهلل 
و  ال�سيطان  من  ا�ستدراج 
وال   ، الهوى(  من  اختالع 

لباب  مفتاح  يوجد 
امل�ساحنة  و  الغم 
ردئ   ، مفتاح  اإال 
عطن  و   ، املزاح 
فمن   ، الهزل 
اأغلق  جتنبهما 
�سغار  باب  عليه 
فما   ، العقل 
اإال  احد  مزح 
)اغرتف(  ُمّج 

قال  كما  جّمة  عقله  من 
علي ر�سي اهلل عنه . 

�رسد   و   ، القول  نافلة  من 
مناط  العقل  اأن   ، التبديه 
بفعل  والقائم   ، الوعي 
ال�سخ�ص  هو   ، التوعية 
و   ، الواعي  العاقل 
املخاطب و املتلقي لفعل 
الوعي  ناق�ص  هو  التوعية 
اأو  رهق  بعقله  من  اأو   ،
طي�ص اأو خلعة هوى ، وبني 
مو�سوعه  و  الوعي  فاعل 
)املفعول  اإليه  الوجه  و 
اأوجه  اأحد  تتمظهر   ، به( 
املواطنة االإيجابية الفعالة 

من خالل ممار�سة الواعي 
 ، الالواعي  على  وعيه 
حلمايته و حماية اأو اإعادة 
ترتيب و�سع اجتماعي ، اأو 
ا�ستثنائي  لظرف  الت�سدي 
ال�سالمة  يتهدد  طارئ  او 
احلاالت  او  اجلمعية 

العادية للمجتمع .
قد   ، احلايل  الع�رس  اإن 
انه  الكثري  عليه  يتفق 
بت�سابكتها  الرقمية  ع�رس 
�رسعتها  و  �سبكاتها  و 
و  تداولها  و  �سيولتها  و 
داخل   ، خطرها  و  حدتها 

�سيرباين  اإفرتا�سي  عامل 
يعرتف  ال   ، ا�سفريي 
�سالح  فهو   ، باملتاأخر 
ال�سفرات  متعدد  فتاك 
البّتارة  اجلارحة و احلدود 
وباء  اختبار  هو  ها  و   ،
على  دليل  خري  كورونا 
ا�ستطاعت  حيث   ، ذلك 
املجتمعات  من  الكثري 
من  اخلالقة  احلية 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستغالل 
االلكرتونية  املن�سات  و 
اأدوات  من  جعلها  يف   ،
 ، الوباء  لهذا   ، الت�سدي 
خلدمة  وجه  ما  فمنها 

الطبقة  �سوؤون  اإدارة  و 
اأول  تعترب  التي  اله�سة 
الفريو�ص  هذا  تهدده  من 
�سحته  قبل  معاي�سه  يف 
الغر�ص  لهذا  ف�ستحدث 
يت�سمن  ر�سمي  موقع 
احل�سول  طرق  و  كيفيات 
و   ، الدولة  اإعانات  على 
اإلكرتونية  من�سات  منها 
ت�سخي�ص  اإىل  وجهت 
لعر�ص  ال�سحية،  احلاالت 
الوقاية و التوعية ، لتفادي 
االكتظاظ يف امل�ست�سفيات 
على  حفاظا  امل�سحات  و 
�سالمة املواطنني 
ال�سري  و 
ملرافق  احل�سن 
يف  اال�ست�سفاء 
الظرف  هذا 
ناهيك   ، الع�سيب 
حمالت  عن 
الت�سامن  و  التوعية 
داخل  ال�سعبي 
التوا�سل  من�سات 
فئات  بني  االجتماعي 
و   ، التون�سي  املجتمع 
للحجر  العامة  الدعوات 
تظهر  �سور  يف   ، املنزيل 
مدى الوعي اجلمعي الذي 
و�سل اليه ال�سعب التون�سي 

.
اأن املطلع على عموم   بيد 
اأركان  و  توا�سلنا  ف�ساءات 
االجتماعية  تداوالتنا 
عنها  ينف�ص  اأن  عليه   ،
رهق  عناكب  ن�سيج  خيوط 
انفه  ي�سد  اأن  و   ، العقول 
الرطانة  متازج  عطن  من 
وح�سب   ، التفاهة  تعاوم 

اجلامع  املعاين  معجم 
فعي   تافه  جمتمع  نحن 
االأ�سالة  يف  نق�ص  تعني 
كما  القيمة.  اأو  االإبداع  اأو 
و  االأهمية  انعدام  تعني 
كما   . الدناءة  و  احلقارة 
يخرج  ال  رديف  معنا  لها 
 : تعني  فهي   : االأول  عن 
احلقارة  و  االأهمية  انعدام 

و الدناءة .
فا�سل  الغالب  يف  التافه 
الدونية  و  بالنق�ص  ي�سعر 
يبحث عن  دوما  و جتده   ،
م�سجب يعلق عليه ف�سله و 
�سقوطه االأخالقي و فراغه 
الفكري ، فيجنح اإىل الهزل 
له  كمالذ  ال�سخرية  و 
من  احلط  اإىل  يوؤدي  مما 
الق�سايا امل�سريية اليومية 
 ، االأزمات  زمن  �سيما  ال 
الواجب االأخالقي  لذا من 
حماربة التفاهة و التافهني 
ميادينها  و  �سورها  كل  يف 
نبذ  و  حتييد  من  بدءا 
الت�سييق  و   ، اأ�سحابها 
�سلوكات  ترويج  على 
خالل  من   ، االإ�سفاف 
موا�سيع  ون�رس  التوعية 
و  اأخالقية  اأهمية  ذات 
بهدف   ، اجتماعية  معاين 
ردع  ت�ساوق التفاهة داخل 
املجتمع  فئات  و  اأفراد 
اأقبح  تر�سم  اأ�سبحت  التي 
وجه و اأتفه �سورة وللغرابة 
ممن  بع�ص  اأن   ، واالأ�سف 
وعي  اأ�سخا�ص  نظنهم 

انخرطوا بكل ما فيهم مع 
قطيع التفاهة.

املجهري  ال�سيد  لعل 
فريو�ص كورونا ، كما جنح 
النيوليربالية  تعرية  يف 
بنجاحه يف تعرية التفاهات 
االجتماعية ال�سعبوية التي 
طغت على جميع االأ�سعدة 
النخب و  تفاهة  لنا  كا�سفا 
الفكري  فقرها  و  عقمها 
مواقعها  يف  فظهرت   ،

التي   ، ال�سفلى  احلقيقية 
من  و  بداخلها  ت�سكلت 
م�رسوع  كوابح  خاللها 
فيه  �رسع  الذي  النهو�ص 
 ، فيفري   22 يوم  ال�سعب 
للت�سدي  حماولة  فاأول 
لهذه الثورة كانت من لفيف 
تعوميها  حماوال   ، تافه 
الإخراجها    ، باملغالطات 
اأ�رسها  و   ، اأهدافها  عن 
اال�ستيالب  مواخري  داخل 
يف  امل�سنعة  الفكري 
�سبكات  لتبقى   ، باري�ص 
االجتماعي  التوا�سل 

االأوىل  النواة  كانت  التي 
البي�ساء  الثورة  النطالق 
الت�سدي  يف  جنحت  التي 
النظام  ا�ستن�ساخ  لعملية 
جنحت  و  لنف�سه  البائد 
االن�سالخ  اأذناب  تعرية  يف 
�سفوفه  و�سط  املد�سو�ص 

.
النخب  اليوم  اأدعو 
الأمراء  للت�سدي  احلقيقية 
رطائن  و  التفاهة  و�سناع 

التي  االجتماعي  التعفن 
اأكرث من  تبث خمجها عرب 

موقع .
جدا  كبري  التحدي  ليبقى 
كما �سوره الروائي اال�سباين 
كارلو�ص زافون : » لن يفنى 
نووية  قنبلة  ب�سبب  العامل 
بل  ال�سحف،  تقول  كما 
واالإفراط  االبتذال  ب�سبب 
�ستحول  التي  التفاهة  يف 
�سخيفة  طرفة  اإىل  العامل 

. «
يف  االأكرب  التحدي   
جمتمعنا هي املفارقة يف 

التفاهة يعتربهم  اأن �سناع 
طبقات  و  نخبة  املجتمع 
مثقفة و يتخايلهم يف قول 

ال�ساعر :
ب�شال  منه  اأدنيت  اإذا  و   
على  امل�شك  ...غلب 

ريح الب�شل .
اأنهم  ال�سادمة  واحلقيقة 
فيها  ت�سفر  جوفاء  اأبواق 
براميل  و  التفاهة  رياح 
هواء  وطواحني  فارغة 
طحني  دون  جتعجع 
لزاما  �سار  ولعله  ؛ 
قول  على  الوقوف 
الذي  غاليانو  ادوارد 
االأل�سن  بع�ص  تتداولها 
حيث قال : ) نحن نعي�ص 
بات  التفاهة  ع�رس  اأوج 
من  اأهم  الزواج  عقد 
الدفن  مرا�سيم  احلب، 
اأهم من امليت،  وطقو�سه 
اجل�سد،  من  اأهم  اللبا�ص 
اهلل  اأهم من  االأحد  ا�ص  قَدّ
التفاهة  رطانة  و  واأزيد   ).
العقل  جوهر  من  اأهم 
رحم  فهو  املزاح  فاحذر 

التفاهة و بيئة اأهلها :
املزاح  اّياك  و  فاإّياك 

فاإنه يجري
الرجل  الطفل و  عليك 

النذل

ويذهب ماء الوجه بعد 
بهائه

العز  بعد  ويورث 
�شاحبه الذل .

التافه يف الغالب فا�شل ي�شعر بالنق�ص 
و الدونية ، و جتده دوما يبحث عن 
م�شجب يعلق عليه ف�شله و �شقوطه 
الأخالقي و فراغه الفكري ، فيجنح 
اإىل الهزل و ال�شخرية كمالذ له مما 

يوؤدي اإىل احلط من الق�شايا امل�شريية 
اليومية ل �شيما زمن الأزمات

احلقيقة ال�شادمة اأنهم اأبواق 
جوفاء ت�شفر فيها رياح التفاهة 
و براميل فارغة وطواحني هواء 
جتعجع دون طحني ؛ ولعله �شار 

لزاما الوقوف على قول ادوارد 
غاليانو الذي تتداولها بع�ص 

الأل�شن
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ببلديات  الت�شغيل  وكاالت  �شجلت 
اأدرار ، اأوقروت ، رقان و تيميمون 
البطالني  ممثلي  به  �رصح  ح�شبما 
يف  ت�شببت  اخلروقات  من  عددا 
الذي  االأمر  ال�رصكات،  بع�ض  غلق 
اإىل  باجلهة  البطال  بال�شباب  دفع 
تنظيم وقفات  احتجاجية ون�شب 
خيم اأمام فروع ال�رصكات النفطية  
للفت انتباه ال�شلطات املعنية بغية 
اإيجاد حلول جذرية للملف امللغم 
الذي العجز امل�شوؤولني املتعاقبني 
و  معاجلته  الت�شغيل  وكاالت  على 

احتوائه . 
 ، اوقروت  دوائر  توفر  ورغم 
على  اأدرار  بوالية  ورقان  تيميمون 
البرتولية  ال�رصكات  من  كبري  عدد 
الوطنية واالأجنبية ، غرياأن ال�شباب 
واجلامعات  املعاهد  وخريجي 
 ، البطالة  �شبح  يطاردهم  يزال  ال 
ودفعت بهم اإىل اللجوء اإىل تنظيم 
اأمام  �شلمية  احتجاجية  وقفات 

مقر الوالية واملوؤ�ش�شات البرتولية 
مبن�شب   للظفر  الت�شغيل  وكاالت 
 ، املوؤ�ش�شات  بذات  قار  �شغل 
تعليمات  بتنفيذ  املطالبة  وكذا 
جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير 
التي �رصبت عر�ض احلائط  و مل 
جت�شد حلد ال�شاعة ، و رغم عديد 
من طرف  �شدرت  التي  القرارات 
منا�شب  لتوفري  امل�شوؤول  ذات 
اأن  غري   ، البطال  لل�شباب  �شغل 

امل�شكل املطروح  ال يزال يراوح 
مكانه حلد كتابة هذه االأ�شطر . 

وح�شب ت�رصيح عدد من البطالني 
فاإنه  "الو�شط"  لـ   اأدرار   بوالية 
التي  االحتجاجية  الوقفات  رغم 
يزال  ال  �شابق  وقت  يف  نظموها 
ب�شبب   عليه  هو  ما  على  الو�شع 
ترد  التي  العمل  عرو�ض  مترير 
حتت  من  البرتولية  ال�رصكات  من 
امل�شوؤولني  طرف  من  الطاولة 

 ، امللف  ذات  على  القائمني 
الأ�شخا�ض  باملحاباة  ومنحهما 
من خارج تراب الوالية والأقاربهم، 
وما زاد من امتعا�شهم وا�شتياءهم 
امل�شوؤولني  رف�ض  ال�شديدين 
اأثناء  معهم  والتحاور  ا�شتقبالهم 
تنظيمهم للحركات االحتجاجية .  
مناو�شات  خلق  يف  ت�شبب  و�شعا 
عن  الباحث  ال�شباب  بني  عنيفة 
وكاالت  وموظفي  عمل  فر�شة 
ال�شماح  يرف�شون  الذين  الت�شغيل 
بهذه  امل�شوؤولني  مبقابلة  لهم 
تواجدهم  عدم  بحجة  االأخرية 

مبقرات عملهم.
اجلهات  البطالني  نا�شد  وعليه 
واإيجاد  العاجل  بالتدخل  املعنية 
طويال  عمر  الذي  للملف  حلول 
خا�شة  اأدرار  الوالية  بعا�شمة 
الذين  عموما  اجلنوب  ومناطق 
برتولية  موؤ�ش�شات  على  يتوفرون 
من  التقليل  على  قادرة  كبرية 
الذي يطاردهم منذ  البطالة  �شبح 

�شنوات طويلة .

و  املواطنني  من  عدد  وجد 
اأنف�شهم   ، �شالح  بعني  ال�شباب  
جمربين على التوجه نحو غابات 
لك�رص  الرملية  والكثبان  النخيل 
من  والتخل�ض  اليومي  الروتني 
انعدام   نتيجة   العمل  اأتعاب 
من  زاد  ما  و   ، الرتفيه  مرافق 
الوالية  افتقار  هوؤالء  امتعا�ض 
املنتدبة التي تعد من بني اأغنى 
على  الحتوائها  الوطن  واليات 
تربعها  و  هامة  طبيعية  ثروات 
ال�رصكات  من  جمموعة  على 
االأجنبية  و  الوطنية  البرتولية 

ملثل هذه االأماكن ال�رصورية .
املعنية  اجلهات  طالبوا  وعليه   
على  العمل  العاجل   بالتدخل 
للتقليل  توفري مثل هذه االأماكن 
ت�شببت  قد  ،و  معاناتهم  من 
االأطفال  من  عدد  توجه  م�شكلة 
النخيل  غابات  نحو  واملرهقني 
يف  غرقا  منهم  عدد  هالك  يف 
االآبار التي ي�شتعملها الفالحني يف 
�شقي مزارعهم ، كما تعد الكثبان 
الرملية باملقاطعة االدارية عني 
العائالت   عديد  وجهة   ، �شالح 
من  للتقليل  امل�شائية  الفرتة  يف 
واأتعاب  اليومية  ال�شغوطات 
بتح�شري  هوؤالء  يقوم  و   ، العمل 
احلطب ل�شواء اللحم واال�شتمتاع 
يبقون  حيث    ، عائالتهم  رفقة 

هناك اإىل غاية �شاعات متاأخرة 
ت�رصيح  وح�شب   . الليل  من 
بعا�شمة  املواطنني  من  عدد 
التيديكلت  لـ " الو�شط  " فاإنهم 
الرملية  بالكثبان  ي�شتنجدون 
الرتفيه  اأماكن  لغياب  نظرا 
�شوى  الذهبية  الرمال  بعا�شمة 
بو�شط  املتواجدة  احلديقة 
املدينة    ، و�شعا بات ي�شتوجب 
التدخل  املعنية  اجلهات  على  
تنفيذ  على  العمل  و  العاجل  
ال�شابق  الوالية  وايل  تعليمات 
ت�شييد  على  بالعمل  القا�شية  و 
حدائق ت�شلية و قاعات للريا�شة 
الئق  وجه  اإعطائها  و  مقاهي  و 
الوالية  ل�شكان  املتنف�ض  لتكون 
على  العمل  عن  ف�شال   ، ذاتها 
خا�شة  تنموية  م�شاريع  ر�شد 
الروتني  على  للق�شاء  بالرتفيه 

اليومي الذي يعي�شونه .  
و ما زاد الطني بلة االإهمال الذي 
طال عدد من املعامل ال�شياحية 
بذات  املتواجدة  والق�شور 
الذي  االأمر   ، املنتدبة  الوالية 
ال�شايح  عدد  تراجع  يف  �شاهم 
ياأتي هذا يف   ، للوالية  القادمني 
الوقت الذي تلتزم فيه ال�شلطات 
املعنية ال�شمت حيال املو�شوع 

املتعفن .    
�شالح ،ب 

طالب بطالو والية اأدرار ، من اجلهات املعنية وامل�شوؤولني القائمني على ملف اليد العاملة بذات 
الوالية بالتدخل العاجل لتفعيل تعليمات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون القا�شية مبنح 

االأولوية يف ال�شغل الأبناء اجلنوب ، حيث  اأ�شبح  ملف ال�شغل بهاته الوالية  و التي تكتنز 
اأمواال طائلة من بني امللفات احل�شا�شة التي اأ�شالت الكثري من احلرب وت�شببت يف تاأجيج ال�شارع 

املحلي ، كما اأدى ملف ال�شغل بالوالية اإىل حرق واإتالف عدد من املوؤ�ش�شات العمومية .

احل�شول على فر�س عمل اأ�شبح هاج�شهم

جناة ،ح 

تعد من بني اأغنى واليات الوطن

انعدام مرافق الرتفيه
 بعني �صالح  

اأخبار اجلنوب

بطالوا اأدرار يطالبون بتفعيل 
تعليمات تبون 

قرية تقرمبيات بتمرنا�شت  

الطرقات تهدد �صالمة ال�صائقني
م�شتعملي  من  عدد  ا�شتكى 
بوالية  تقرمبيات   قرية  طرقات 
مترنا�شت  ، من الو�شعية الكارثية 
املتواجدة  الطرقات  ل�شبكة 
، جراء  ال�شكني املذكور  بالتجمع 
ت�شدعها وان�شقاقها والتي مل تعد 
نتيجة  املركبات  ل�شري  �شاحلة 
اإىل تراب بدل العمل على  حتولها 
وما   ، تهيئتها  واإعادة  تزفيتها 
اهرتاء  هوؤالء  امتعا�ض  من  زاد 
التي  التي متلوؤها احلفر  االأر�شفة 
االأتربة والغبار و  نتج عنها تطاير 
امل�شابني  تفاقم  يف  ت�شببت  التي 

باأمرا�ض العيون واحل�شا�شية  .

من  جمموعة  ت�رصيح  وح�شب 
ال�شائقني لـ " الو�شط "  فاإنه ورغم 
اأر�شلوها  التي  ال�شكاوي  عديد 
لل�شلطات املحلية ، اإال اأن امل�شكل 
ال يزال قائما حلد ال�شاعة ب�شبب 
طرف  من  املطبق  ال�شمت 
ال�شلطات املعنية اجتاه املو�شوع 
املتعفن الذي بات يهدد �شالمتهم 
بوقوع حوادث مرور مميتة ، ف�شال 
باجلملة  خ�شائر  تكبدهم  عن 
كل  يف  مركباتهم  اإ�شالح   ب�شبب 
مرة نتيجة االأعطاب التي ت�شيبها 

والتي تكلفهم اأموال طائلة .
القائمة  املع�شلة  ت�شبب  قد  و 

كالمية  مناو�شات   اندالع  يف 
وال�شكان  ال�شائقني  بني  وم�شادات 
من  كميات  هطول  عند  خا�شة   ،
يف  مياهها  جتمع  ب�شبب  املطر 
نف�شه   بامل�شلك  املتواجدة  احلفر 
وتطايرها يف وجه املواطنني ، وهو 
ما اأثار امتعا�ض هوؤالء املواطنني 
دائرة  يف  اأنف�شهم  يجدون  الذين 

امل�شاجرات مع ال�شائقني .   
من  ال�شائقني  هوؤالء  طالب  وعليه 
راأ�شها  وعلى  املعنية  اجلهات 
مديرية االأ�شغال العمومية بالوالية 
للوقوف   العاجل  التدخل   ، ذاتها 
ل�شبكة  الكارثي  الو�شع  على 

ذاته   ال�شكني  بالتجمع  الطرقات 
واإعادة  تزفيتها  على  والعمل   ،
العاملية  املقايي�ض  وفق  تهيئتها 
الطرقات  اجناز  يف  بها  املعمول 
الطرقات  اإرهاب  من  للتقليل 
املواطنني  باأرواح  يرتب�ض  الذي 
التالعبات  �شحية  يذهبون  الذي 
املقاولني   طرف  من  احلا�شلة 
الغ�ض  مبداأ  على  يعتمدون  الذين 
يف امل�شاريع ، كما ت�شاءل ال�شكان 
التي  ال�شخمة  االأموال  وجهة  عن 
تر�شدها احلكومة مل�شاريع اجناز 

�شبكة الطرقات .
جناة ،ح 

 متكنت م�شالح االأمن امل�شرتكة 
بني  الرابط  بالطريق  الفارط  
خمتار  باجي  برج  مدينتي 
وتيمياوين من  توقيف �شيارتني 
تويوتا  نوع  من  الدفع  رباعيتي 
متنها  على  كان     60 افجي 
تفتي�ض  واأثناء  مهربني  ثالثة 
�شبط  املذكورتني  املركبتني 
بال�شتيكية  �شفائح  بداخلهما 
مملوؤة مبا يزيد عن 1467  لرت 
يف  كانت   ، الوقود  مادة  من 
كيدال  مدينة  ل�شواحل  طريقها 
املالية  ، ليتم نقل املحجوزات 

واملوقوفني لدوائر االخت�شا�ض 
التحقيقات  ال�شتكمال  املعنية 
تقدميهم  قبل  معهم  امليدانية 
للنظر  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
يف  اال�شتباه  بعد  و�شعيتهم  يف 
تورطهم يف التهريب و االأ�رصار 
وت�شجيع   ، الوطني  باالقت�شاد 
على  الن�شاط  على  االإرهابيني 
مثلما  احلدودي  ال�رصيط  طول 
املطلعة  م�شادرنا  اأوردت 
االأمنية  العملية  حيثيات  على 

املذكورة .
�شالح ،ب

تيمياوين باأدرار 

 حجز 1467 لرت من الوقود 
مهربة نحودول ال�صاحل 

بدائرة  االأحياء  قاطني  ي�شكو   
حا�شي م�شعود بوالية ورقلة من 
التذبذب احلا�شل يف توفري املياه 
ال�شاحلة لل�رصب ، وتتزامن هذه 
البالد  تعي�ض  وقت  يف  املع�شلة 
ملحاربة  ق�شوى  ا�شتنفار  حالة 

هذا الداء الفتاك 
. طالب �شكان اأحياء بلدية حا�شي 
عن  كلم   80 الواقعة  م�شعود 
عا�شمة الوالية ورقلة ، امل�شوؤول 
االأول على الهيئة التنفيذية اأبوبكر 

ال�شديق بو�شتة ب�رصورة التدخل 
اجلزائرية  م�شالح  لدى  العاجل 
املوارد  و  الري  و مديرية  للمياه 
كارثة  وقوع  لتفادي  املائية 
وبائية قد ال حتمد عقباها جراء 
التذبذب احلا�شل يف توفري املياه 
توفرت  وان  لل�رصب  ال�شاحلة 
فعادة ما تختلط بالرتاب ، وهي 
�شاهمت  التي  املزرية  الو�شعية 
معاناة  ا�شتمرار  يف  كبري  ب�شكل 
اأنف�شهم  وجدوا  الذين  ال�شاكنة 

االأحياء  بني  التنقل  حتمية  اأمام 
قطرات  عن  للبحث  املجاورة 
من  للوقاية  التجند  عو�ض  املاء 
الكورونا  لوباء  املرعب  التف�شي 
قطاع  اأن  ومعلوم   ، باجلزائر 
ورقلة  بوالية  للمياه  اجلزائرية 
م�شعود  حا�شي  دائرة  و  عموما 
يعترب  اخل�شو�ض  وجه  على 
باتت  التي  القطاعات  بني  من 
طرف  من  جاد  تدخل  ت�شتدعي 
لتطهريه  بالوالية  القرار  �شناع 

بامل�شوؤولني  و�شفوه  ما  من 
جتاوزتهم  الذين  املتقاع�شني 
غري  عجزهم  ظل  يف  االأحداث 
املربر يف تنفيذ تعليمات رئي�ض 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الن�شغاالت  باال�شتماع  القا�شية 
املحلية  االجتماعية  اجلبهة 
بها  التكفل  خلف  ال�شعي  و 
بتطبيق مبداأ ح�شب االأولويات و 

االإمكانات املتاحة .
اأحمد ،ب

يف عز االأزمة ال�شحية التي متر بها البالد 

تذبذب يف توفري مياه ال�صرب بعا�صمة النفط
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هل ت�شتوعب اجلزائر الدر�س ، فرن�شا عدوتنا 

هل يق�ضي وباء على وباء �آخر 
اجتاح فريو�س كورونا كوفيد 19 امل�شتجد غري املرئي العامل والذي يعد اأحد اأ�شكال 

احلروب املعا�شرة  اأو ما ي�شمى  "  حرب الفريو�شات " يتم توظيفهما لل�شربات االقت�شادية 
وخلق االأزمات الإعادة �شياغة النظام العاملي اجلديد ، كورونا كوفيد 19 الذي اأربك 

العامل وجعل الب�شرية تعي�س حتت الذعر واخلوف خلخل كثريا من امل�شلمات واليقينيات 
التي ظلت �شائدة منذ عقود من الزمن 

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

ماهية  حول  ال�شكوك  تكاثرت 
يراد  الذي  الفريو�س  هذا  وطبيعة 
ب�شكل  الب�رش  من  ماليني  قتل  منه 
�شالح  يكون  كاأن  وراءه  ومن  طبيعي 
وما اإىل ذلك من �شكوك حتوم حول 
�شناعة الفريو�س الذي جعل العامل 
يف  واجلميع  االعتقال  رهن  اليوم 
احلجر  ب�شبب  ذاتي  توقيف  حالة 
الذي فر�شته الدول ، هل الأمريكا اأو 
غريها يد يف �شناعة هذا الفريو�س 
وتطويره اأم اأن هذا الفريو�س ت�رشب 
بال�شدفة من خمتربات ووهان ؟ هل 
قام باحث يف املخترب بنقله للخارج 

من يدري؟
التي  اخلطرة  التداعيات  خ�شم  يف 
يخلفها انت�شاره على امتداد مناطق 
خمتلفة من العامل ، بني من يرى فيه 
حمّطة قا�شية �شتكون لها انعكا�شات 
وللقيادة  للجزائر،  بالن�شبة  كبرية 
والتوازنات   ، اجلديدة  ال�شيا�شية 
يعتقد  من  وبني   ، فيها  املتحّكمة 
باأن اجلزائر اجلديدة  �شتخرج قوّية 

ومت�شامنة من هذه التجربة.. 
ينبغي  التي  الدرو�س  اأهم  من  اإن 
 " جائحة  انت�شار  من  ا�شتخال�شها 
اليوم  اىل   1832 منذ  اأنه   " كورونا 
على  اجلزائر  م�شكلة  تتلخ�س 
واالإقليمية  الوطنية  امل�شتويات 
والدولية اقت�شاديا و�شيا�شيا وثقافيا 

�رشاعها  يف  وا�شرتاتيجيا..، 
فرن�شا  التاريخي  الوباء  من 
اأعرا�شه  مبختلف  ال�شليبية  
التدمريية التي م�شت اجلزائر 

فهل ميكن اأن يق�شي 
: وباء على وباء اآخر

لن يقتل كورونا من اجلزائريني 
ما قتلته فرن�شا : مليونا ون�شف 
املليون من ال�شهداء ، لقد عملت 
مند  احلقودة  ال�شليبية  فرن�شا 

احتاللها اجلزائر على اإتباع �شيا�شة 
�شيطرته  ب�شط  يف  ووح�شية  قمعية 
يفني  ولن   ، اجلزائر  على  ونفوذها 
اأفنته  ما  واحد  يوم  يف  كورونا 
فرن�شا يف يوم الثامن ماي : خم�س 
جرائم   ، ال�شهداء  من  األفا  واأربعني 
اجلزائر  يف  الفرن�شي  االحتالل 
اال�شتعمار  �شلطات  قمع  يف  �شقط 
جمازر  يف  فمثال  االآالف  الفرن�شي 
�شطيف  مبدينة   1945 ماي   08
اأيام  ثالثة  خالل  وخراطة  وقاملة 
األفا   45( اجلزائريني  القتلى  اآالف 

الوطنية  الذاكرة  اإح�شاءات  بح�شب 
ال�رشطة  بر�شا�س  اجلزائرية( 
امل�شتوطنني،  وملي�شيات  واجلي�س 
كما قتل فيها نحو مائة اأوروبي بيد 

وطنيني جزائريني
ا�شتولت  التي  فرن�شا  مار�شت  لقد 
طوال وعر�شا عن اجلزائر وخرياتها 
باالأمن  التي حتيط  التهديدات  اأهّم 
التهديدات  من  وعدد   ، االإن�شاين 
اليوم  يتطلب  ما  وهو   ، االأخرى 
الت�شلّح  �شيا�شات  يف  النظر  اإعادة 
على  تن�شب  التي  اأ�شكاله  بكل 
كال�شواريخ  الع�شكري  املجال 
الطائرات  و   ، للقارات  العابرة 
املوجهة عن بعد و البوارج احلربية 
اجلزائرية  الدولة  لها  وتر�شد   ،
�شخمة  ومالية  اقت�شادية  اإمكانيات 
املدنية  القطاعات  تفوق عددا من 
نحو  منها  كبري  جزء  وحتويل   ،
الطبية  املجاالت  يف  اال�شتثمار 
حقيقي  عدو  ملحاربة  والعلمية 
جمعاء،  االإن�شانية  يهاجم   ، وداهم 
االأمرا�س  مبختلف  االأمر  ويتعلق 
زالت  ما  اأنها  تبنّي  التي  واالأوبئة 

ت�شكل تهديدا لالإن�شان وح�شارته
لعنة التبعية

للتخلف  اجلزائر  كرونا  يرهن  لن 
والعجز مثلنا رهنت فرن�شا اجلزائر 
لتبقى  اال�شتعمارية  �شيا�شاتها  عرب 
وثقافيا  اقت�شاديا  تابعة  متخلفة 
وعلميا على ح�شاب حرية املعرفة 

والبحث  والتعليم  بالبيئة  واالهتمام 
�شارت  اليوم  حتى  الطبية  واملدن 
االدارة  وركاكة  ب�شعف  تتميز 
اآثار  عنه  جنم  مما  فيها  والقيادة 
اقت�شادية وان�شانية و�شيا�شية جعلت 
منها عر�شة  الأزمات خا�شة بالبطالة 
والفقر والك�شاد وال�شيق ، لت�شطدم 
 ، واالقت�شادية  املعي�شية  بالعا�شفة 
اأ�شبح من الالزم وال�رشوري، اإعادة 
العمومية  ال�شيا�شات  يف  النظر 
جديد  من  االأولويات  ترتيب  عرب 
ت�شجيع  م�شتوى  على  وبخا�شة   ،

املجاالت  كل  يف  العلمي  البحث 
ورفع قيمة الدعم املايل املخ�ش�س 
له من قبل الدولة واخلوا�س ، وكذا 
تطوير قطاع التعليم بكل م�شتوياته 
االأ�شا�شية  البنيات  تعزيز  حيث  من 
الب�رشي  العن�رش  كفاءة  وتعزيز   ،
واملخرجات  املناهج  وتطوير   ،
التي  املتغريات  مع  ان�شجاما 

املجتمعات  ت�شهدها 
 ، الدويل  والواقع 
املنظومتان  فهاتان 
هما الكفيلتان برت�شيخ 
 ، والعقالنية  الوعي 
الرداءة  وحما�رشة 
داخل  والتفاهات.. 
وهما  املجتمع، 
احلقيقيتان  البوابتان 
التطور  رهانات  لك�شب 
الهدر،  وجتاوز  والتنمية 

لعقلنة  اأ�شا�شا  معا  ي�شكال  كما 
 ، املتخذة  القرارات  وجتويد 
املجتمع  خدمة  نحو  وتوجيهها 

وق�شاياه
الوباء عدم جاهزية اجلزائر  ك�شف 
 ، الثالث  العامل  دول  كثري  عك�س 
وبخا�شة   ، االآفة  هذه  ملواجهة 
التحتية  البنيات  على م�شتوى توافر 
اأو   ، ال�شحي  بالقطاع  املتعلقة 
وكذا   ، الكايف  الب�رشي  املكّون 
التجهيزات الالزمة ، وهو ما يحيل 
اأفرزت  اجلائحة  باأن  االإقرار  اإىل 

تخ�شي�س  باأهمية   ، اأكيدة  قناعة 
لهذا  الدولة  ميزانية  من  هام  جزء 

القطاع احليوي.

اإدارة االأزمات
اجلزائر  على  ال�رشوري  من  اأ�شبح 
الكايف  االهتمام  اإيالء  اجلديدة 
والكوارث  االأزمات  اإدارة  لتقنية 
اأجندة  �شمن  م�شتدام  كاأ�شلوب 
اإحداث  الزما  واأ�شحى  بل   ، الدولة 
وتتبع  لر�شد  دائمة  علمية  مراكز 
على  والكوارث  االأزمات  ومواكبة 
على  عالوة   ، الوطنية  امل�شتويات 
اإحداث مكاتب تهتم بهذا املو�شوع 
للموؤ�ش�شات  االإدارية  االأق�شام  �شمن 
�شاكلة  على   ، واخلا�شة  احلكومية 
املالية  بال�شوؤون  املعنية  االأق�شام 

والتقنية واالإدارية والب�رشية
مواد  اإدراج  اأي�شا  ينبغي  كما 
اجلزائرية  باجلامعات  وتخ�ش�شات 
تعنى باإدارة الكوارث واالأزمات �شمن 
و�شمن   ، التعليمية  االأق�شام  جميع 
لرت�شيخ  ك�شبيل   ، امل�شتويات  كل 
اأو�شاط  يف  االأزمات  تدبري  ثقافة 

اجتماعي  مناخ  وتوفري   ، الن�سء 
االأزمات  مواجهة  على  قادر  �شليم 
 ، اجلاهزية  من  بقدر  والكوارث 
اإىل  اإ�شافة   ، اال�شتخفاف  وعدم 
من  عدد  قدرات  وتطوير  تدريب 
اخل�شو�س  هذا  يف  االإدارية  االأطر 
التجارب  بع�س  ا�شتح�شار  �رشيطة 
 ، ال�شياق  هذا  يف  الرائدة  الدولية 

على  تقوم  ا�شرتاتيجية  تتبّنى  التي 
املعنيني  بجعل   ، القرب  تدبري 
متّكنا  االأكرث  هم  والكارثة  باالأزمة 

وكفاءة يف مواجهتهم
والف�شاد  والعن�رشية  التفرقة  �شواد 
لن يزرع كرونا الفتنة بني اجلزائريني 
كما زرعت فرن�شا ب�شيا�شات التفريق 
ت�شهده  ما  ظل  يف   ، املمنهجة 
واإجراءات  ا�شتعدادات  اجلزائر من 
كورونا  فريو�س  تف�شي  �شد  وقائية 
املواطنني  يُرهب  بات  الذي   ،
حٍد  على  املحلية  وال�شلطات 
املبادرات  ظهرت   ، �شواء 
مدى  وك�شفت  الت�شامنية  
تاآزر وت�شامٌن وتاآٍخ املجتمع 
الطبقات  اختالف  على   ،
 ، االجتماعية  ومكانتها 
من  ال�شفوف  توحدت  اإذ 
الوباء  الت�شدي لهذا  اأجل 
امُل�شتفحل ليثبت ال�شعب 
من  فيه  اأن  اجلزائري 
والتعاون  التكافل  روح 
اأن  الإن�شان  ميكن  ال  ما  وال�شهامة 
كانت م�شاوئه  ، مهما  يت�شوره رمبا 
تكافل  مبادرات  من  يحدث  وما   ،
  ، ذلك  على  �شاهد  اليوم  وت�شامن 
فريو�س " كورونا  " هدم كل الفوارق 
طبقات  بني  قائمة  كانت  التي 
املجتمع ، اإذ �شاوى بني النا�س ، فال 
بني حاكم  وال  غنيا عن فقري،  مييز 
ال�شيا�شية  الطبقة  حتى   ، وحمكوم 
ملجابهة  معار�شة  و  موالة  توحدت 
اجلميع  باجلزائر  الكورونا  جائحة 
يعي�س االأمل ويَخترب الذعر واخلوف 
نافعة  �شارة  فرب  الفاجعة  ويعي�س 
ولعل اخلري يكمن يف ال�رش فجائحة 
واالندماج  اللحمة  اأعادت  كورونا  
و�شعبا  قيادة  املجتمعي  والرتا�س 
عك�س ذي قبل الأن املدخل االأ�شا�شي 
للتغيري يكون عرب االجتماعي ، اذن 
لقدرة  امتحان  اختبار  هو  كورونا 

اجلزائر على التكاتف .
ما فعلته فرن�شا وما اأحدثه 

كورونا

لن يخطط كورونا اإىل اإثارة احلرب 

فعلت  كما  اجلزائر  يف  االأهلية 
و  ومواقعها  تخطيطها  عرب  فرن�شا 
اأدواتها من امل�شابني بوبائها القاتل 
باأزمات  تتخبط  اجلزائر  لتجعل 
وا�شطرابات ، وتواجه حتديات �شتى 
ما   ، كورونا  جائحة  الندالع  �شابقة 
اأدى اإىل قيام انتفا�شة �شعبية عابرة 
االنتفا�شة  تطويق  حاولوا   ، للعامل 

كورونا  جائحة  اندالع  لكن  وجلمها 
واالقت�شادية  املالية  االأزمة  زاد   ،
يف  �شاأنه  من   ، وتاأجيجاً  تعقيداً 
يدعو  وطني  اجتاه  تقوية  املقابل 
ال�شابق  النظام  عن  اال�شتعا�شة  اإىل 
املرتهل ، باآخر جديد  قوامه دولة 
على  تنطوي  دميقراطية  مدنية 

المركزية وال ح�رشية اإدارية
الطبيعية  ثرواتنا  كرونا  ينهب  لن 
كما  الزمن  من  قرنني  عرب  واملالية 
على  ال�شامل  بالغلق  فرن�شا  فعلت 
والعمل  وال�شحة  والقيادة  االدارة 
�شواء  واالقت�شاد  واحلياة  والبطالة 
باال�شتغالل املبا�رش فرتة اال�شتعمار 
التي  الوهمية  االقت�شاديات  عرب  اأم 
التابعة  املوبوءة  �رشاذمها  رعتها 
اال�شتقالل  بعد  ايفيان  مرحلة  يف 
مفهوم  اإىل  العودة  ميكننا  هنا  ومن 
 ، املحلي  واال�شتهالك  االإنتاج 
 ، ننتج  مما  وناأكل  ن�شرتي  اأن  اأي 
من  باال�شترياد  فقط  نكتفي  واأال 
العجز  بحجة  غريها  اأو  ال�شني 
من  وعليه  االمكانيات  يف  والنق�س 
 ، املفهوم  هذا  تطوير  ال�رشوري 
ما  وهو   ، الذات  على  واالعتماد 
التطور  اإىل  حتما  باجلزار  �شيوؤدي 
االقت�شادي املبني على االإمكانيات 
اال�شرتاتيجية  وال�شناعية  الزراعية 
االعتماد  دون  منطقة  لكل  املتاحة 
على االقت�شاد الريعي ، كبيع الرثوات 
الطبيعية مثل البرتول اأو الذهب ، هو 
حقيقة كارثة على االقت�شاد ومدمر 
لي�س فقط الأنه ال  لالأجيال املقبلة 
 ، واإنتاجياً  متنوعاً  اقت�شاداً  يبني 
وبقاء  وجود  اأ�شباب  اأكرب  الأنه  اإمنا 
اإال  ترتعرع  ال  التي  الديكتاتوريات 
ل�شالح  االأوطان  ثروات  �رشقت  اإذا 
ال�شلطة  يف  مافياوية  جمموعة 
بدون اأي اكرتاث باملواطن و�شحته 
وحاجاته وم�شتقبل اأبنائه ، فرثوات 
لبنائه  فيه  تبقى  اأن  يجب  الوطن 
وتاأمني م�شتقبل اأبنائه ، وباء كورونا 
وعبثية  عدمية  جديد  من  اأظهر 
العمل  و�رشورة   ، االأنظمة  هذه 
للخروج من كنفها – فرن�شا - ، من 
و�شع  اإىل  امللّحة  احلاجة  تنبع  هنا 

وتعزيز   ، متكاملة  اقت�شادية  خطة 
ال�رشيبة  وتطبيق   ، التعليم   جودة 
ال�رشكات  اأرباح  على  الت�شاعدية 
ومكافحة   ، الكبرية  والرثوات 
وطني  اقت�شاد  وبناء   ، االحتكارات 
 ، الريعي  االقت�شاد  بدل   ، منتج 
وتعزيز التكامل االقت�شادي مع دول 
اتفاقات  وتعديل   ، العربي  اجلوار 
واالنفتاح   ، احلرة  التجارة 
على ال�شني ورو�شيا لتاأمني 
يف  جمزية  ا�شتثمارات 

ال�شناعة والبنى التحتية .
 

حلظات م�شريية

متّر اجلزائر اليوم  بلحظة 
ع�شيبة ومنعطف حا�شم 
الوباء  ينتقل  وكما   ،
احلية  اخلاليا  باخرتاق 
اأداة  ويتخذها  االن�شان  ج�شم  يف 
ال�شليبية  فرن�شا  متكنت  لالنت�شار 
اخرتاق  من  تاريخي  كوباء  احلقودة 
خاليا الوعي الفردي واجلمعي لدى 
بع�س اجلزائريني – فرتة اال�شتعمار 
لغتها ويت�رشبوا ثقافتها و  ليتبنوا   -
كراهيتهم  ال�شليبية يف  روحها  حتى 
ويتحولوا  اال�شالمية  العربية  للقيم 
اىل بوؤر وبائية حية برتكية اجتماعية 
تاريخية اأكرث اإيذاء و ناقلة ملخاطر 
االأمة  لكيان  امل�شتمر  التهديد 
خمتلف  عرب  ووحدتها  اجلزائرية 
اأو  ال�شيا�شية  التو�شع  اأن�شطة 

االعالمية اأو النف�شية 
مفرتق  على  اجلزائر  تقف  اليوم 
طرق يف نهاية مرحلة ايفيان وظهور 
وباء كورونا و على م�شارف حتول يف 
يكون  اأن  فع�شى  الدولية  التوازنات 
وباء كورونا من مقادير ال�رشر الذي 
فرن�شا  من  اخلال�س  اإىل  بنا  يدفع 
التجربة  من  التعلّم  يقت�شي  الوباء 
يف  النظر  اإعادة  عرب   ، القا�شية 
جمموعة من ال�شيا�شات واالأولويات 
ملجتمع  ركائز  اإر�شاء  يكفل  مبا   ،
 ، ومت�شامن   ، متعاون  جزائري 
ولتحقيق تنمية م�شتدامة ت�شتح�رش 
، ملواجهة  االإن�شان كو�شيلة وهدف 
تعد  مل   ، �شّتى  وخماطر  تهديدات 

ت�شتثني جمتمعا دون اآخر

ختاما
 

 ، ال�شعبة  االأيام  هذه  يف  قناعتي 
تداعيتها  بكل   ، كورونا  معركة  اأن 
تكون  اأن  ميكن   ، والدولية  الوطنية 
عدو  فرن�شا  مع  القطيعة  بداية 
املا�شي واحلا�رش وامل�شتقبل ، فهل 
�شت�شتغل هذه الفر�شة لالنطالق يف 
جمال  يف  لي�س   ، جديدة  �شيا�شة 
ت�شيري النخب ، بل يف اإ�شالح جذري 
طالب  كما   ، الدولة  موؤ�ش�شات  لكل 
بذلك ال�شعب اجلزائري ، وهو يخرج 
يف م�شرياته الوطنية التي اأعادته اإىل 
انت�شار  اأكد   ، الب�رشية   تاريخ  �شكة 
بالن�شبة  واحد  اأنه  كورونا على  وباء 

لكل اأبناء االأر�س.

ك�شف الوباء عدم جاهزية اجلزائر عك�س كثري دول العامل 
الثالث ، ملواجهة هذه االآفة ، وبخا�شة على م�شتوى توافر 

البنيات التحتية املتعلقة بالقطاع ال�شحي ، اأو املكّون الب�شري 
الكايف ، وكذا التجهيزات الالزمة ، وهو ما يحيل اإىل االإقرار باأن 
اجلائحة اأفرزت قناعة اأكيدة ، باأهمية تخ�شي�س جزء هام من 

ميزانية الدولة لهذا القطاع احليوي

تكاثرت ال�شكوك حول ماهية وطبيعة هذا الفريو�س الذي 
يراد منه قتل ماليني من الب�شر ب�شكل طبيعي ومن وراءه 

كاأن يكون �شالح وما اإىل ذلك من �شكوك حتوم حول �شناعة 
الفريو�س الذي جعل العامل اليوم رهن االعتقال واجلميع يف 

حالة توقيف ذاتي ب�شبب احلجر الذي فر�شته الدول

م�ضاهمة
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ت�شكل حلظة انت�شار الأوبئة، مثل فريو�س )كورونا امل�شتجد(، بيئة خ�شبة لت�شاعد التفكري التاآمري، رمبا اأكرث حدة مقارنة باأوقات الأزمات 
والتغريات التاريخية الكربى، كاأحداث 11 �شبتمرب والثورات العربية، ل �شيما واأن اأخطار البقاء ت�شبح اأكرث �شغًطا على ذهنيات بع�س 

الأفراد واجلماعات وحتى م�شوؤويل الدول، حيث قد تدفعهم للميل اأكرث اإىل تبني اأفكار وت�شورات يغلب عليها التب�شيط والختزال، والقفز 
ال�شريع للنتائج دون فح�ٍس كاٍف للمقدمات.

ذهنيات الأوبئة:

اأمناط ودوافع انت�سار "�سرديات 
املوؤامرة" حول فريو�س كورونا

 د. خالد حنفي على/مركز 
امل�شتقبل  للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

وامل�ؤ�س�سات  العلماء  اأن  �سحيح 
على  يعمل�ن  العامل  يف  ال�سحية 
ي�سري  م�ساد  عقالين  خطاب  بناء 
اإىل م�سببات علمية حمددة لن�س�ء 
اأن  اإىل  ي�سريوا  كاأن  الأوبئة،  تلك 
لي�س  امل�ستجد(  )ك�رونا  فريو�س 
حياة  لدورة  طبيعًيّا  تط�ًرا  اإل 
لكن  ال�سار�س.  مثل  فريو�سات، 
غياب  ا�ستمرار  فاإن  ذلك،  مع 
اللحظة  حتى  فعال،  دواء  اأو  لقاح 
التفكري  يجعل  قد  الراهنة، 
التف�سريية  و�رسدياته  التاآمري 
املختلفة منت�رًسا، وعابًرا للحدود 
بطريقة  واملجتمعات  والثقافات 

قد ل تقّل عن حدة ال�باء ذاته.
مع  النت�سار  ذلك  فر�س  وتزداد 
وج�د ح�ا�سن للم�ؤامرة، كالت�سليل 

املعل�ماتي يف الف�ساء 
الإلكرتوين، والتهامات 
ال�سني  بني  املتبادلة 
املتحدة  وال�ليات 
عن  امل�س�ؤولية  ح�ل 
بخالف  الفريو�س،  ن�رس 
بني  العاملي  ال�رساع 
ح�ل  الأدوية  �رسكات 
لل�باء.  اأو دواء  اإنتاج لقاح 
معدلت  ت�ساعد  الأهم، 
الإ�سابات وال�فيات، و�سط 
�ستتهي  متى  ح�ل  غم��س 

تلك الأزمة ال�بائية. فكيف ميكن 
اأن�سار  و�رسديات  دوافع  فهم 

امل�ؤامرة ح�ل تلك الأزمة؟. 

تطور الأوبئة واأفكار 
املوؤامرة:

ِحَقِبه  مدار  على  العامل  �سهد 
لكل  تاآمرية  �رسديات  املختلفة 
فاأج�اء  بها،  مر  وبائية  اأزمة 
يقني  والال  املجه�ل  من  اخل�ف 
هكذا  بها  تنذر  التي  والف��سى 
اأزمات، تدفع اأن�سار امل�ؤامرة اإىل 
اخلفّي  الطرف  ذلك  عن  البحث 
الذي يقف خلفها  اأو حتى املعلن 
ن�سج  يتم  كي  امل�ستفيد؟(،  )من 
معنى  لهم  تخلق  تف�سريية  رواية 
وتفاعالت  اأحداث  من  يجري  ملا 
قد  والتي  الأوبئة،  زمن  يف  ي�مية 
العلمي،  الفهم  على  اإما  ت�ستع�سي 
مب�اجهة  قدراتهم  ت�سمح  ل  اأو 

تعقيداتها وتداعياتها املحتملة.
يف  التاآمرية  ال�رسدية  تلك  تنزع 
تف�سري  لبناء  اإما  حبكتها،  �سياغة 
حتى  اأو  اأ�سط�ري،  اأو  غيبي 

املنطقية  املغالطة  اإىل  تعمد 
لالأزمة،  التف�سريات  طرح  عند 
بني  الزائف  ال�سببي  الربط  عرب 
دون  متعاقبة،  اأو  متزامنة  اأحداث 
اإثبات دليل م�سرتك بينها، اأو تتجه 

ل�ستنتاجات مب�سطة تربط الأوبئة 
تن�ساأ  التي  ال�رساعية  بال�سياقات 
للتط�ر  اأهمية  اإيالء  دون  فيها، 
الطبيعي لأي حدث، فامل�ؤامرة يف 
العامل  لتفاعالت  تنظر  م�سم�نها 

على اأنها تتم بفعل فاعل.
تاآمرية  تف�سريات  راجت  فمثاًل، 
الإنفل�نزا  الأملان خلق�ا  اأن  ح�ل 
ك�سالح   ،1918 عام  يف  الإ�سبانية 
ادعاء  انت�رس  وباملثل،  بي�ل�جي. 
املتحدة  ال�ليات  باأن  تاآمري 
يف  خمترباتها  يف  الإيدز  خلقت 
الأمر  تكرر  كما  الثمانينيات. 
خالل  اإفريقيا  يف  الإيب�ل  مع 
جن�ب  يف  وال�سار�س  الت�سعينيات، 
اإن  بل   .2002 عام  اآ�سيا  �رسق 
�رسديات امل�ؤامرة متددت لرتبط 
واإنفل�نزا  »اأوباما«  اإدارة  بني 
زعم  اإذ   ،2009 عام  يف  اخلنازير 
لدعم  خملّق  فريو�س  اأنه  البع�س 
نظام  اإزاء  الإدارة  تلك  م�قف 
ت�سلم  ومل  ال�سحية.  الرعاية 
مناطقًيّا  حمدودة  اأخرى  اأمرا�س 
يف  كزيكا  التاآمر،  �رسديات  من 
حيث   ،2015 عام  يف  الربازيل 

اأن  يف  -اآنذاك-  ال�سكان  ت�سكك 
اأو  وراءه تطعيمات �سحية خاطئة 
مبيدات تغري من الهند�سة ال�راثية 

للبع��س الذي ينقل املر�س.
يف كل هذه الأوبئة، مل يُفّرق التفكري 
بني  انت�ساره  يف  التاآمري 
ومتقدمة،  نامية  دول 
تقليدية  وجمتمعات 
الأهم  حداثية.  واأخرى 
اأنه كلما تكررت م�جة 
وطرحت  الأوبئة، 
بقاء  على  خطًرا 
انتع�ست  املجتمعات، 
التاآمرية  التف�سريات 
ح�لها جمدًدا، برغم 
يف  العلمي  الرتاكم 
اأ�سباب  ت�سخي�س 
والأمرا�س  الأوبئة 
العامل.  بها  مر  التي  املختلفة 
اأمرا�س  »الفي�س..  كتابه  ففي 
احلي�انات املعدية وجائحة ال�باء 
الذي �سدر يف  الب�رس«  بني  التالية 
ك�امن«  »ديفيد  ي�سري   ،2012 عام 
مثاًل اإىل ملمحني اأ�سا�سيني خالل 
انت�سار الأوبئة يف  تتبعه مل�سارات 

العامل، هما:
الأول: اأن تدمري النظم الإيك�ل�جية 
يُعزز فر�س انت�سار الفريو�سات من 
احلي�انات اإىل الب�رس، خا�سة اأنها 
التي  البيئة  يف  ع�ائل  جتد  ل  قد 
ا�ستمرار  اأن  والثاين:  فيها.  تظهر 
اإىل  يدفع  قد  البيئي  التدمري  ذلك 
اأ�سد �رسا�سة ب�سبب  ظه�ر ج�ائح 
في�س عدوى اجلراثيم وانبثاقاتها.  
بع�س  النتائج  تلك  متنع  مل 
القاتل  الإيب�ل  ب�باء  امل�سابني 
يف اإفريقيا من اللج�ء اإىل ال�سحر 
»ك�امن«،  ير�سد  كما  مل�اجهته، 
بع�س  تعامل  ذهنيات  من  كجزء 

الأفراد واجلماعات مع الأوبئة. 
ارتبطت  اآخر،  جانب  على 
لالأوبئة  التاآمرية  التف�سريات 
امل�سار لها �سلًفا بـ«الت�سيي�س«، كي 

يتم ترويجها  التي  ال�رسدية  ت�سبح 
لأزمة ال�باء اأكرث قابلية ومنطقية، 
تختلق  حيث  ظاهري،  ب�سكل  ول� 
ال�ستدليل  اخللط  من  ن�ًعا 
ل�  حتى  و�سياقه،  ما  حدث  بني 
ذلك.  على  مثبتة  اأدلة  تت�افر  مل 
بتخليق  -مثاًل-  الأملان  فاّتهام 
يف  جاء  الإ�سبانية،  الإنفل�نزا 
يف  الأوروبية  الق�ى  �رساع  غمار 
نهاية احلرب العاملية الأوىل. كما 

التفكري  ارتبط 
ح�ل  التاآمري 
بال�رساع  الإيدز 
الحتاد  بني 
ال�سابق  ال�س�فيتي 
املتحدة  وال�ليات 
اإبان احلرب الباردة.

 �شرديات كورونا 
من البيولوجي 

لل�شكاين:

يف  الأمر  يختلف  مل 
رواج �رسديات امل�ؤامرة ح�ل وباء 
)ك�رونا امل�ستجد( مقارنة بالأوبئة 
اأكرث  كانت  اأنها  با�ستثناء  ال�سابقة 
ال�باء،  ذلك  حدة  ب�سبب  انت�ساًرا 
وال�فيات  الإ�سابات  يفرق يف  فلم 
نامية،  واأخرى  متقدمة  دول  بني 
اأثرياء  اأو  وم�اطنني،  م�س�ؤولني  اأو 
وفقراء، اأو �رسائح عمرية، اأو حتى 
وطائفية  ودينية  �سيا�سية  تيارات 
ال�رسديات  تلك  واأخذت  خمتلفة. 
نر�سد  متعددة،  اأ�سكاًل  التاآمرية 
رئي�سية،  اأ�سكال  ثالثة  منها 

كاأمثلة:
البي�ل�جية:  احلرب  �رسديات   -1
زعم منا�رسو تلك ال�رسديات تارة 
اأن وباء )ك�رونا امل�ستجد( لي�س اإل 
وا�سنطن  تق�دها  بي�ل�جية  حرًبا 
القت�سادي  ال�سع�د  لإ�سعاف 
العاملي،  النظام  يف  ال�سيني 
لإنتاج  معماًل  باأن  اأخرى  وتارة 

)ووهان(  ال�سني  يف  الفريو�سات 
قد اأ�سابه خلل، ما اأدى اإىل خروج 
يف  لينت�رس  ال�سيطرة  عن  ال�باء 
الأوىل  ال�رسدية  راجت  العامل. 
تبناها  حمتملة  فر�سية  ب�سبب 
اخلارجية  با�سم  املتحدث  علًنا 
باأن  املا�سي  مار�س  يف  ال�سينية 
وراء  يك�ن  قد  الأمريكي  اجلي�س 
لكنها  بالده.  يف  الفريو�س  ن�رس 
اعتمدت يف م�سم�نها ال�ستدليل 
زمنًيّا،  الأحداث  تعاقب  على 
ال�باء دون  ك�سبب تف�سريي ملن�ساأ 
وج�د  بني  ربطت  اإذ  قاطع،  دليل 
حماكاة  يف  اأمريكيني  ع�سكريني 
علمية مبدينة ووهان ال�سينية يف 
اأكت�بر 2019 وبدء ظه�ر الفريو�س 
دون  العام،  هذا  من  دي�سمرب  يف 
دليل دامغ، ح�ل ما اإذا كان اأولئك 
للمر�س  حاملني  الع�سكري�ن 
ال�رسدية  اأما  عدمه.  من  اآنذاك 
على  رواًجا  فالقت  الثانية 
خلفية اتهام »ت�م ك�ت�ن«، النائب 
ال�ليات  يف  اجلمه�ري  باحلزب 
بامل�س�ؤولية  لل�سني  املتحدة، 
فرباير  يف  الفريو�س  ن�رس  عن 

املا�سي، واأنه يتطلع ملحا�سبتها. 
اأدلًة  النائب  امتالك  وبرغم عدم 
على  �ساعد  فقد  اتهامه،  على 
مالب�سات  التف�سري  ذلك  رواج 

�سياقية، مثل:
للفريو�سات  خمتربات  وج�د  اأ. 

يف مدينة ووهان ال�سينية يتعاون 
معها خرباء اأجانب.

ال�سحة  ملنظمة  اتهامات  ب. 
ال�سني  مع  بالت�اط�ؤ  العاملية 
يف  ظه�ره  منذ  املر�س،  لإخفاء 
تعامل  اأّخر  مما   ،2019 دي�سمرب 

الدول مع جائحة ك�رونا.
ج. ال�سياق ال�رساعي بني ال�ليات 
ي�سهد  والذي  وال�سني،  املتحدة 
حرًبا جتارية منذ �سع�د »ترامب« 

اإىل ال�سلطة. 
د. ته�ين »ترامب« ذاته من ال�باء 
يف بدايته، وو�سفه له بـ«الفريو�س 
ال�سيني«، ما جعل البع�س يت�س�ر 
معرفة  متلك  رمبا  وا�سنطن  باأن 

م�سبقة مبن�ساأ ذلك املر�س.
البي�ل�جية  احلرب  �رسديات  لكن 
مع  تتعار�س  لتحديات  تعر�ست 
تغرّيت  جهة،  فمن  منطقها. 
يف  وال�فيات  الإ�سابات  جغرافيا 
فباتت  ك�رونا،  وباء  جراء  العامل 
حالًيّا  تت�سدر  املتحدة  ال�ليات 
لالإ�سابات،  العاملية  القائمة 
كاإيطاليا  اأوروبية  دوًل  لتف�ق 
ومن  واإيران.  وال�سني  واإ�سبانيا 
تخلق  اأن  منطقًيّا  فلي�س  ثّم 
لت�ؤذي  وبائًيّا  فريو�ًسا  دولة 
و�سعيتها  تهدد  اأو  �سعبها، 
جهة  ومن  عاملية.  كق�ة 
اإجراءات  فاإن  اأخرى، 
بني  احلدودي  الإغالق 
ال�باء  ملكافحة  الدول 
اقت�سادي  لرك�د  اأدت 
ل  اأمر  وه�  عاملي، 
يف  النظر  -عند  ي�سب 
ل  املحتملة-  تاأثرياته 
القت�ساد  م�سلحة  يف 
الأمريكي،  اأو  ال�سيني 
بينهما،  التناف�س  حدة  برغم 
القت�ساد  من�  واأن  خا�سة 
الطلب  على  يعتمد  ذاته  ال�سيني 
الدول  اأ�س�اق  من  القت�سادي 
اأ�سيبت  التي  والنامية  الغربية 

بال�سدمة.

ق�سية

مل يختلف الأمر يف رواج �شرديات 
املوؤامرة حول وباء )كورونا امل�شتجد( 

مقارنة بالأوبئة ال�شابقة با�شتثناء اأنها 
كانت اأكرث انت�شاًرا ب�شبب حدة ذلك 

الوباء، فلم يفرق يف الإ�شابات والوفيات 
بني دول متقدمة واأخرى نامية، اأو 

م�شوؤولني ومواطنني، اأو اأثرياء وفقراء، 
اأو �شرائح عمرية، اأو حتى تيارات 

�شيا�شية ودينية وطائفية خمتلفة.

راجت تف�شريات تاآمرية حول اأن الأملان 
خلقوا الإنفلونزا الإ�شبانية يف عام 

1918، ك�شالح بيولوجي. وباملثل، انت�شر 
ادعاء تاآمري باأن الوليات املتحدة خلقت 
الإيدز يف خمترباتها يف الثمانينيات. كما 
تكرر الأمر مع الإيبول يف اإفريقيا خالل 
الت�شعينيات، وال�شار�س يف جنوب �شرق 

اآ�شيا عام 2002

اجلزء01
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
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distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
ANEP N°:  2016006977الو�شط:2020/04/14

ANEP N°:  2031002755الو�شط:2020/04/14



بقلم : ميخائيل ر�شماوي.
.  نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

ال�شام" ـ  بالد  اأدباء  "منرب 
فل�شطني

     اإن �رساعنا مع العدِوّ الإ�رسائيلي  
كان ا�ستمراًرا  لل�رساع مع املحتِلّ 
الربيطاين الّذي  اأعطى ما ل ميلك  
من  فكم     ، ي�ستحق  ل  ل�سعٍب 
النتداب  عهد  يف  ق�سوا  �سهداء 
وعلى   ،  ! لفل�سطني  الربيطاين 
ن�ستذكر  احل�رس  ل  املثال  �سبيل 
اأعدمتهم  الّذين  الّثالثة   ال�ّسهداء 
 1930 عام  الربيطانّية  ال�ّسلطات 
بعد  ثورة الرباق  عام 1929 ، حيث 
هادرة يف  هّبٌة  جماهريّيٌة   ثارت 
جتمهر  على  ا  ورًدّ املحتل   وجه 
وبحمايٍة  اليهود   كبريٍة من  اأعداٍد 
وهم   ، الربيطاين   اجلي�ش  من 
وين�سدون  لنا   احلائط  يهتفون   
 ، هّيونّية  ال�سّ احلركة  ن�سيد 
اندلعت املظاهرات يف كل املدن 
رموز  من  وكان    ، الفل�سطينّية 

 : الّثالثة  ال�ّسهداء  هوؤلء  الّن�سال 
حممد  جمجوم من اخلليل  وفوؤاد 
الّزير  وعطا  �سفد   من  حجازي 
ال�ّسهداء  وهوؤلء   ، اخلليل  من 
فائقًة  يف  �سجاعًة  اأبدْوا   الّثالثة 
مواجهة املوت فلقد ت�سابقوا  من 
�سيكون الأّول   يف مواجهة الإعدام 
،   وكان جمجوم يزاحم الزير يريد 
اأن يكون اأول من يتم تنفيذ احلكم 
ما  له  وكان  باملوت،  اآبه  غري  فيه 
ينفذ  اأن  فطلب  عطا  اأما  اأراد، 
اأن  اإل  به دون قيود  الإعدام  حكم 
وتقدم  قيده  فحطم  رف�ش  طلبه 
راأ�سه.  رافعا  امل�سنقة  حبل  نحو 

وقال ابراهيم طوقان فيهم :
ملا تَعّر�َش جنُمَك املنحو�ُش
وترنَّحْت بُعرى احلباِل روؤو�ُش

ناح الأذاُن واأعوَل الناقو�ُش
فالليُل اأكدُر، والنهاُر َعبو�ش

نوح  ال�سعبي  ال�ساعر  قدم  وقد 
اإبراهيم مرثية للمحكومني الثالثة 
زالت  ما  العا�سقني  فرقة  غنتها 

م�سهورة لدى الفل�سطينيني.

من �شجن عكا وطلعت جنازة
حممد جمج�م وف�ؤاد حجازي
وجازي عليهم يا �شعبي جازي
املندوب ال�شامي وربع� عم�ما

   وّما يجدر ذكره  اأّنه قد اعتقل 
الكثريون  يف هذه الّثورة  على يد 
من  وكان   ، الربيطانّية  ال�ّسلطالت 
املفرو�ش  اأن يُنّفذ حكم الإعدام   
ا    ، ولكن ا�ستبدل  يف 26   �سخ�سً
منهم   23 يف  احلياة  مدى  بحكم ٍ
   . الّثالثة  هوؤلء  يف  احلكم   ونّفذ 
من خالل الّطالع على ال�ّسجاّلت 
يقارب   700  فاإّن ما  الّر�سمّية    
مرارة  ذاقوا  فل�سطيني  األف 
العتقال منذ الحتالل  ، ت�سّوروا 
يعني     ، الّرقم  كم هو كبري  هذا 
اأّن معظم الأ�رس الفل�سطينّية    ذلك 
فيها اأفراٌد اعتقلوا . واأّن م يقارب  
القتل  نتيجة  ْوا     ق�سَ اأ�سرًيا   194
والتعذيب  العتقال  بعد  املتعّمد 

اأ�سباب  الطبي،  والإهمال 
الوجه  عن  تك�سف  نازية  عن�رسية 
من  و�سطروا  لالحتالل  الب�سع 
وجزًءا  الوطن   خارطة  دمائهم 
الأ�سرية  احلركة  تاريخ  من  ا  هاًمّ
 5 من  اكرث  والآن  الفل�سطينية.   
�سجون  يف  فل�سطيني  ا�سري  الف 
اأ�سري   900 حوايل  بينهم  الحتالل 
اأ�سريا   23 فيهم  مبا  مري�ش، 
اأ�سريا  و30  بال�رسطان  م�سابون 
انتظار  قائمة  على  مدرجون 
اأ�سريا   31 يوجد  كما  املوت. 
و4  ج�سدية  اإعاقات  من  يعانون 
اأ�رسى م�سابون ب�سلل ن�سفي. هذا 
ا�سافة اىل 150 اخرين يعانون من 
اأمرا�ش خطرية. من بني الأ�رسى 
معتقلون  اأ�سرًيا   14 الفل�سطينيني 
منذ اكرث من 30 عاما و26 معتقلون 
من قبل توقيع اتفاقية او�سلوا عام 
94. اإ�سافة اىل 47 اأ�سرًيا  يقبعون 
يف �سجون الحتالل منذ اكرث من 
20 عاما.وما  زالت تقبع حوايل 56 
اأ�سرية يف �سجون الحتالل تعي�ش 

واأن  �سعبة.  ظروف  يف  منهن   40
�سلطات  توا�سل  طفل   200 قرابة 
الحتالل اعتقالهم يف املعتقالت  
الإ�رسائلّية وحتى نهاية �سهر كانون 
الثاين 2020 كانت اإ�رسائيل حتتجز 
على الأقل 431 فل�سطينًيّا معتقلني 
مل�سلحة  تابعة  من�ساآت  يف  اإدارًيّا 
عن  يُعرف  �سمنهم  من  ال�سجون 
اأربع ن�ساء وثالثة قا�رسين.  وبعد  
الّذل  اإىل متى هذا  اإىل متى ؟     ،
لأ�رسانا ؟   هل يطول الليل ؟ هل 
ينبثق  فجر احلرّية  ؟  نعم  ل بّد 

وللحرّية احلمراء باٌب     بكِلّ يٍد 
مدّرجٍة  يَُدق

ال�ّسوري  املنا�سل  وكاأّن      
ينطق  الّري�ش   جنيب  حفي    ال�سّ
عام  نظم   حني  اأ�رسانا    بل�سان 
ل  معرّبة  جميلًة  ق�سيدًة    1922
األ�سنة  على  وترتّدد  تُذكر  تزال 
يف  �سجيًنا  كان  عندما  اجلدميع  
ال�ساحل  على  اأرواد  جزيرة  �سجن 
طرطو�ش(   من  )بالقرب  ال�سوري 

الفرن�سي  النتداب  اإليها  نفاه 
املعار�سني  من  الرّي�ش  وكان    ،
�سوريا.  على  الفرن�سي  لالنتداب 

وما قاله يف هذه الق�سيدة :

ْم   يا ظالَم ال�ّشـجِن َخِيّ
اإّننا َنْهـَ�ى الظـالَما

لي�َس بعَد الليل اإال  
فجـُر جمـٍد يَت�َشامى

اإيـِه يا داَر الفخـاِر  
يا مـقـَرّ املُخِل�شينا

قد َهَبْطَناِك �ش�شباًبا   
ال يهـابـ�َن املن�نا

و َتـَعاهدنا جميًعا   
ي�َم اأق�َشـْمنا الَيـِمينا

لْن نخ�َن العهَد ي�مًا  
واتخذنا ال�شدَق ِديـَنا

اأب�اب  اأق�ل   : �شتثفتح  واأخرًيا   
قي�د  و�شتتحّطم    ، ال�ّشج�ن   
ويخرج   ، واال�شتعباد  الّظلم 
 ، ياء   ال�شّ اإىل  الّن�ر  اإىل  االأ�شرى 

واإىل الّن�شر ما�ش�ن . 
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 نحيي  يف ال�ّشابع ع�شر من هذا ال�شهر ي�م االأ�شري الفل�شطيني ،   كانت  وال تزال ق�شّية االأ�شرى 
الفل�شطينّيني  من اأهّم الق�شايا ال�ّشائكة  يف �شراعنا مع العدّو االإ�شرائيلي ،  والّنظرة تختلف 
، فبينما ننظر نحن  اإليهم   كاأ�شرى حرب واإ�شرائيل ومن منطلق  روؤيتها العن�شرّية تعتربهم  

خمّربني ، اأي منطق هذا !  اأُيّ عجرفٍة هذه!   ه�ؤالء االأبطال اّلذين اأبْ�ا اأن تظل فل�شطني مغت�شبًة 
�شليبًة فهّب�ا  يدافع�ن وينا�شل�ن  من اأجل حّريتهم  وكرامتهم . هل انقلبت املفاهيم؟   هل 

حتّطمت املعايري؟ ، اإّن كل الق�انني وال�ّشرائع الّدولّية اأباحت  لكِلّ �شعب حمتٍلّ اأن ينا�شل من اأجل 
الّتحّرر من نري االحتالل ،  وهذا االحتالل االإ�شرائيلي   بقي  ال�حيد يف  هذا العامل ، فما اآن 

االأوان لكي ينتهَي وينق�شَع الّظلَم والعدوان ؟.

�صّناع املجد واحلرّية

بقلم: حممد �شرمي
*املن�شق العام لـ"منرب اأدباء 

بالد ال�شام"

ذكرها  التي  املاآثر  هي  جميلة 
تاريخنا العربي ، والتي تتحدث 
ال�سعبني  بني  العالقة  عمق  عن 
العربيني يف اجلزائر وبالد ال�سام 
، ومنها فل�سطني ، ولي�ش ما هو 
اأدل على هذه العالقة التاريخية 
املجاهد  الأمري  اختيار  من 
دم�سق  اجلزائري  القادر  عبد 
دار اإقامة عندما اأبعد عن بلده 
احلبيب اجلزائر مرغماً ، حيث 
عا�ش يف دم�سق الفيحاء واحداً 
واإن  اهلل.  توفاه  حتى  اأهلها  من 
ن�سيت من هذه املاآثر �سيئاً ، فلن 
اأن�سى اأن اأبناء فل�سطني والأردن 
ـ  منهم  واحد  واأنا  ـ  قد حفظوا 
الوطني  الن�سيد  عديدة  لأجيال 
الذي  "فا�سهدوا"  اجلزائري 
ن�سو�ش  اأهم  من  واحداً  كان 

اللغة  كتاب  يف  "املحفوظات" 
الأردين  املنهاج  �سمن  العربية 
فل�سطني  يف  يدر�ش  كان  الذي 

اأي�ساً. 
العالقة  هذه  تاأكدت  وقد 
تتبدل  ل  التي  املتينة  العروبية 
بني ال�سعبني ال�سقيقني يف م�رس 
الوقفة  خالل  من  ال�سام  وبالد 
اأبناء اجلزائر  قبل  احلازمة من 
ال�سعب  اأبناء  اإخوانهم  مع 
العربي الفل�سطيني على امتداد 
الفل�سطينية  الق�سية  تاريخ 
بدا  الذي  الوقت  ففي  الطويل. 
وا�سحاً  فيه  والن�سب  التعب 
حكومات  من  الكثري  على 
يف  ال�سقيقة  العربية  الدول 
العادلة  فل�سطني  ق�سية  موؤازرة 
على  اجلزائر  فاإن   ، و�سعبها   ،
وال�سعبي  الر�سمي  ال�سعيدين 
 ، العهد  على  تزل  ومل  كانت 
واقفة على اجلبل باإباء و�سموخ 
، ولي�ش وقوف  وعزمية ل تلني 

ق�سية  مع  اجلزائرية،  ال�سحف 
اإل  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
مظهراً من مظاهر هذه الوقفة 
فاإنه   ، هنا  ومن  العظيمة. 
بالد  اأدباء  "منرب  يف  لي�رسنا 
اإمكانياتنا  كل  ن�سع  اأن  ال�سام" 
الإخوة  مع  التعاون  �سبيل  يف   ،
يف �سفارة فل�سطني يف اجلزائر 
الدين  الأخ خالد عز  ، وخا�سة 
فيها،  الأ�رسى  ملف  م�سوؤول 
لكي نو�سل اإىل القراء اإبداعات 
الأدباء يف بالد ال�سام ، وغريهم 
خالل  من   ، العرب  الأدباء  من 
العربي  الإعالمي  اجلهد  هذا 
اأخذته  الذي  الأ�سيل  العروبي 
على   " اجلزائرية  "ال�سحافة 
عاتقها ، وذلك لن�ساهم معاً يف 
البوا�سل  الأ�رسى  ق�سية  اإظهار 
مكانتها  اأخذ  يف  ت�ستمر  حتى 
امل�ستوى  على  الهتمام  من 
الثقايف والإعالمي يف اجلزائر 

احلبيبة. 

بقلم االأ�شري اأ�شامة االأ�شقرمعًا يف اإظهار ق�صية الأ�صرى!

يف  ال�سيا�سية  احلالة  ت�سهد 
وحتولت  انقالبات  "اإ�رسائيل" 
دراماتيكية بعد قرار بيني غانت�ش 
اإ�رسائيل  ح�سانة  حزب  رئي�ش 
امل�ساركة يف  �سابقاً  اأبي�ش(  )اأزرق 
الوزراء  رئي�ش  مع  وحدة  حكومة 
ي�سيطر  الذي  نتنياهو  بنيامني 
اأكرث  منذ  ال�سيا�سية  احلياة  على 
وبعد حماولت  �سنوات،  من ع�رس 
ثالث  وبعد  لإ�سقاطه  متعددة 
النتخابات مل  من  متتالية  جولت 
ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  ت�ستطع 
به،  الإطاحة  من  اإ�رسائيل  يف 
ق�سايا  بثالث  متهم  وهو  حتى 
ف�ساد ور�سوة واإ�ساءة ائتمان والتي 
جمتمعة  فيها  حماكمته  �ستبداأ 
الآن فما  �سهرين من  اأقل من  بعد 
الغريبة  الظاهرة  يف�رس هذه  الذي 
الع�سية على التحليل خا�سة ونحن 
لدى  الق�سايا  هذه  ح�سا�سية  نعلم 
فالتجارب  الإ�رسائيلي  املجتمع 
رابني  باإ�سحاق  املتمثلة  ال�سابقة 

 )2009( اأوملرت  ويهود   )1975(
من  لال�ستقالة  اأُطرا  واللذان 
بق�سايا  ال�ستباه  من�سبهما ملجرد 
مادية  قيمة  ذات  لي�ست  ف�ساد 
فح�سب  مادي  لي�ش  فالأمر  كبرية، 
املوقف  ل�سورة  خد�ش  هو  بل 
اإ�رسائيل  دولة  يف  الأهم  ال�سيا�سي 
التي اأقيمت ومت ت�سويقها على اأنها 
ال�رسق  يف  الوحيدة  الدميقراطية 
الذي  ال�رس  هو  فما  اإذاً  الأو�سط. 
يجعل املجتمع الإ�رسائيلي يتم�سك 
والرباهني،  بالأدلة  فا�سد  برجل 
الإ�رسائيلي  لل�ساأن  فاملتابع 
الأ�سباب  ي�ستطيع وب�سهولة معرفة 
الكامنة خلف تفكك اأحزاب الي�سار 
والو�سط يف هذا ال�سكل الرتاجيدي 
نتنياهو  انتخاب  اإعادة  ثم  ومن 
جمدداً لرئا�سة احلكومة فاإ�رسائيل 
على  مراحلها  اأ�سعب  تعي�ش  اليوم 
م�ستوى النخبة احلاكمة فلم يتبقى 
والذين  اأحد  املوؤ�س�سني  الآباء  من 
وعلى  احلكم  مبقاليد  مي�سكون 
الأطماع  تفرقهم  نتنياهو  راأ�سهم 
يف  للبقاء  وطموحهم  ال�سخ�سية 

ذلك  كان  لو  حتى  احلكم  �سدة 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  ح�ساب  على 
رئي�ش  به  قام  ما  راأينا  فلقد 
الذي  اإدل�ستاين  ال�سابق  الكني�ست 
املحكمة  قرار  رف�ش  على  اأ�رس 
جل�سة  بعقد  الإ�رسائيلية  العليا 
�رسب  الذي  الأمر  للكني�ست 
الإ�رسائيلية  الدميقراطية  ع�سب 
)املزعومة( وهذا ما عك�ش نف�سه 
فرنى  احلزبية  اخلريطة  على 
تاريخية ت�سمحل وحتت�رس  اأحزاباً 
بعد  برمته  ال�سيا�سي  امل�سهد  من 
لعقود  الأحزاب  هذه  كانت  ما 
بزمام  مت�سك  التي  هي  طويلة 

احلكم يف اإ�رسائيل.
اأما الأمر الأهم فهو قدرة نتنياهو 
والدعاية  الت�سليل  الالحمدودة يف 
يف  ومتر�سه  اخل�سوم  واإحراج 
التي  النتخابية  احلمالت  اإدارة 
يف  الأول  ال�سا�سة  جنم  منه  جتعل 
زرع  على  قدرته  وكذلك  مرة  كل 
الأحزاب  من  ناخبيه  بني  الرعب 
باأن  الدائمة  فروايته  اليمينية 
قبل  من  مهددين  واليمني  الدولة 

الي�سار والعرب وهذا الإدعاء ياأخذ 
لدى  به  باأ�ش  ل  حيز  مرة  كل  يف 
اأي�ساً   . الإ�رسائيلي  اليمني  جمهور 
وعلى ال�سعيد الدويل الدبلوما�سي  
اأن  عالية  بكفاءة  نتنياهو  ا�ستطاع 
الوحيد  باأنه  الإ�رسائيليني  يقنع 
املغلقة  الأبواب  فتح  على  القادر 
من قبل دول العامل للدولة العربية 
الرخاء  يف  الأول  ال�سبيل  واأنه 
املواطن  يعي�سه  الذي  القت�سادي 
يف  الف�سل  يعود  وله  الإ�رسائيلي 
للمواطن  املعي�سي  الو�سع  حت�سن 
الأغلبية  نرى  لذلك  العادي، 
من  هم  ناخبيه  من  ال�ساحقة 
اأ�ساًل  الفقراء  ال�رسقيني  اليهود 
لنتنياهو  الف�سل  يردون  والذين 
القت�سادية  اأو�ساعهم  لتح�سن 
دفعت  وغريها  الأ�سباب  هذه  كل 
ثالث  بعد  للت�سليم  غانت�ش  بيني 
نتنياهو  باأن  انتخابية  حماولت 
ال�ساحة  على  الأقوى  الرجل  هو 
والذي  اإ�رسائيل  يف  ال�سيا�سية 
بدونه لن ي�ستطيع الو�سول لرئا�سة 

احلكومة الإ�رسائيلية.

وجهة نظر حول امل�صهد ال�صيا�صي يف الكيان ال�صهيونى 
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اأبناء الأ�شرية ن�شرين ح�شن ..

اأمل   ب�سبب  قيد االحتالل والقلق من " كورونا "
..ومنع هداياهم لوالدتهم ..

الكورونا .. اأ�شاف حلياتنا هموم وم�شاعر قلق جديدة، وكاأن ال�شجن والقيد والظلم الذي نتجرع مرارته للعام 
اخلام�س غري كاف..ن�شاأل اهلل ال�شالمة والعافية جلميع الأ�شريات والأ�شرى ".. قال املواطن حازم " اأبو فرا�س 

"، معرباً عن الأو�شاع التي تعي�شه عائلته يف ظل فقدان زوجته ورفيقة دربه الأ�شرية ن�شرين ح�شن عبد اهلل 
ابو كميل ، القابعة يف �شجن " الدامون "، واأ�شاف " اأبنائي انتظروا يوم الأم ملعايدة والدتهم يف هذه املنا�شبة 

والتخفيف من معاناتها ورفع معنوياتها بعدما فرق الحتالل �شملنا وحرمنا منها ، لكن الأو�شاع ال�شائدة ب�شبب 
فريو�س كورونا مع قيد الحتالل �شاعفت معاناتهم وحزنهم "، واأكمل " نعي�س م�شاعر اخلوف والقلق على 

م�شري زوجتي والأ�شريات ، فال يوجد توا�شل معهم �شوى احلديث اإليهن عرب املذياع ، اأما اأخبارهن مقطوعة 
ب�شبب حظر الزيارات ، مع العلم اأننا معاقبني باملنع الأمني ول ي�شمح لنا بزيارة ن�شرين ".

تقرير: علي �شمودي

الأمل يف يوم الأم ..

اأمام �صورها التي تزين جدران منزلها 
يف مدينة غزة ، والهدايا التي اأر�صلتها 
اإحدى  مع  البنائها  ن�رسين  االأ�صرية 
يف  عام  قبل  املحررات  االأ�صريات 
يوم االأم ، جل�س اأبناء االأ�صرية ال�صبعة  
واأ�صغرهم  عاماً   17 فرا�س  واأكربهم 
والدتهم  يتذكرون   ، �صنوات   5 اأحمد 
لرب  الدعاء  والدهم  وي�صاركون 
االأ�صريات  وكافة  حلمايتها  العاملني 
ويجنبهن �رس كورونا اخلبيث ، ويقول 
نعرف  مل  اعتقالها  منذ   " حازم  اأبو 
يف  خا�صة  وال�صعادة  الفرح  معنى 
تعي�صه  ما  كثرياً  ويوؤملنا   ، املنا�صبات 
تزيد  التي  الكورونا  االأ�صريات يف ظل 
قلقنا ورعبنا ، فاأ�صبح يوم االأم حمزن 
فلذات  عن  زوجتي  غياب  ظل  يف   ،
حل�صنها  ي�صتاقون  الذين  اأكبادها 
الهدايا  وتقدمي  وعناقها  وحنانها 
حلظة  كل  يف   " وي�صيف   ،" اخلا�صة 
ويقبلون  تفارقهم،يعانقون  ال  ودقيقة 
وعطفها  حنانها  ويتذكرون  �صورها 
ورقتها وخوفها علينا حتى وهي خلف 
ا�صتمرار   ، املوؤمل  و   ، الق�صبان  تلك 
االحتالل باعتقال االأ�صريات مبا فيهن 
وظلم  االأ�رس  قهر  ليعانني  االأمهات، 
رغم  الكثريون   " ويكمل   ، ال�صجان" 
التهاين مع  ، فرحوا وتبادلوا  االأو�صاع 
اأمهاتهم بيوم االأم ، بينما  تعي�س اإالم 
والدموع  واالأمل  احلزن  مع  االأ�صرية 
بهذه  وحتتفل  فيه  تتحرر  بيوم  وحتلم 
حتت�صنهم  وهي  اأبناءها  مع  املنا�صبة 
 " ويكمل   ،" الورود  منهم  وتتقبل 
تعانيه  مبا   ، اجلميع  يتذكر  اأن  نريد 
نف�صية  حالة  من  االأمهات  االأ�صريات 
والتوتر  ال�صديد  القلق  نتيجة  �صعبة 
االأبناء  باأحوال  امل�صتمر  التفكري  و 
اأمهاتهم  بدون  حياتهم  ت�صري  وكيفية 
ال�صعبة  الظروف  هذه  يف  خا�صة 
وفريو�س كورونا ، لكننا ال منلك �صوى 
ال�صرب والدعاء لتتحقق اأمنيات اأوالدنا 
بان تكون والدتهم بينهم كل يوم ولي�س 
فقط يف منا�صبة يوم  االأم ، وندعو لها 
بالفرج القريب ومل �صملنا معا اإن �صاء 

اهلل قريبا".

حزن واأمل ..

اأبناء  حياة  يف  احلزن  اأجواء  وتخيم 
جميع  ف�صلت  الذين  ن�رسين  االأ�صرية 
باإر�صال   ، اعتقالها  منذ  حماوالتهم 
الهدايا لها خا�صة يف يوم االأم ، ويقول 
ابنها البكر فرا�س "  نتابع االإخبار على 
مدار ال�صاعة ملتابعة اأو�صاع ال�صجون 
تبعث  واالأ�رسى  االأ�صريات  فظروف   ،
االحتالل  �صيا�صات  ب�صبب  القلق  على 
 ،" حقوقهم  كافة  من  لهم  وحرمانه 
نتحدث  اأن  نتمنى  كنا   " وي�صيف 
لوالدتنا ونعايدها ون�صعرها اأن روحها 
معنا ولن تفارقنا ، لكن الق�صبان والقيد 
فال    ، حياتنا  نغ�س  اللعني  والفريو�س 
معنى لكل املنا�صبات يف غياب والدتي 
املا�صية  ال�صنوات  طوال   " ويكمل   ،"
اإر�صال هدايا  االأعياد  ،  حاولنا كثرياً 
ب�صبب  نتمكن  مل  لكن  لها  لوالدتي  
�صيا�صات االحتالل الذي يحرمنا حتى 
ظلم  رغم ظل   " وتابع   ،" زيارتها  من 
لكل  نقول   ، الكبري  ووجعنا  االحتالل 
..ن�صاأل  ووالدتي  االأمهات  االأ�صريات 
واحلماية  والعافية  الرحمة  لكن  اهلل 
من هذا الوباء .. ورغم اأملنا الدفني.. 
واأنت  عام  كل   .. بخري  واأننت  عام  كل 
واأجمل  قلب  اأحن  يا  وعافية  ب�صحة 
اأمهات العامل.. كل عام واأنت حرة من 
القيد واملر�س يا من نفديك باأعمارنا 
لكن   ، معايدتك  منعونا من   ، وحياتنا 
�صتعودين   ، ال�صجن  ليل  طال  مهما 
ونعي�س   وال�صعادة  الفرح  كل  ونهديك 

�صويا يف اأح�صانك  لالأبد ".
من حياة الأ�شرية ..

ون�صاأت  ولدت   ، حيفا  مدينة  يف    

در�صت   ، ن�رسين  االأ�صرية  وعا�صت 
الدرا�صية  م�صريتها  وتابعت  وتعلمت 
اجلامعة  من  تخرجت  حتى  بنجاح 
من  باملحا�صبة  البكالوريو�س  ب�صهادة 
نب�صان  �صهر  مطلع  ، يف  حيفا  جامعة 
دربها  رفيق  من  تزوجت   ،  2000 عام 
وعا�صا   ، فرا�س  اأبو    " الغزي"حازم 
حياة �صعيدة يف منطقة الرمال ، رزقا 
وتقا�صما   ، ذكور  وثالثة  بنات  باأربعة 
حتى  االأبناء  وتربية  احلياة  ظروف 
اعتقلت ب�صكل مفاجاأ ، ويقول زوجها 
الأطفالنا  حياتها  زوجتي  كر�صت   "
واالأخري  االأول  اهتمامها   ، بيت  كربة 
بالعائلة ، ع�صنا حياة رائعة  متعاونني 
اأوالدنا  وتربية  برعاية  ومتكاثفني 
 ، لهم  اأف�صل  مل�صتقبل  والتخطيط 
ومل  تنظيم  اأو  حلزب  يوماً  تنتمي  مل 
متار�س اأي ن�صاط له عالقة بال�صيا�صة 
وطيدة  بعالقة  ارتبطت   " وي�صيف   "
من  وكل  والعائلة  والبنات  االأبناء  مع 
حولنا ، طيبة القلب وحنونة ومعطاءة 

واجلميع يحرتمها ويقدرها كثرياً ".
�شدمة العتقال ..

بتاريخ 2015/10/18 ، اعتقل االحتالل 
 ،  " ايرز  معرب"  عن  ن�رسين  الزوجة  
ويقول زوجها "  �صكل اعتقالها  اأكرب 
لكوابي�س  التي حتولت  �صدمة بحياتنا 
رعب وقلق ، فهي تتنقل ب�صكل طبيعي 
ودائم ،وكانت ذاهبة لزيارة عائلتها يف 
حيفا ،  لكنهم احتجزوها ونقلوها جلهة 
حلظات  ع�صنا   " وي�صيف   ،" جمهولة 
رهيبة بعدما  انقطعت  اأخبارها على 
يف  خاللها  احتجزت  ا�صبوعني  مدار 
للتحقيق  املجدل"   �صجن"  زنازين 

ملدة  بزيارتها  للمحامي  ال�صماح  دون 
نف�صية  ل�صغوط  وتعر�صت  يوماً   45
�صجن  "من  "،ويكمل  والعزل  وال�صبح 
تقبع  الذي  للدامون  نقلوها   ه�صارون 
نراها  اعتقالها،مل  ومنذ   ، حالياً  فيه 
زوجتي  �صوت  ن�صمع  اأو  واأوالدي  اأنا 
االحتالل  �صيا�صات  ب�صبب  تعاين  التي 
واالأمهات  العائالت  بحق  الظاملة 
لنا    يكفل  القانون  اأن  رغم  االأ�صريات 
وقانون  �رسيعة  اأي   " ويتابع   ،  " ذلك 
العامل ت�صمح لالحتالل مبنعنا من  يف 
زيارة وروؤية زوجتي حتى اليوم ؟، هذا 
واأ�صعب  ال�صجن  من  اق�صى  العقاب 

ق�صية بحياتنا".

احلكم واملر�س ..
،مل  املحاكم  جل�صات  خالل  حتى 
ن�رسين  لعائلة  االحتالل  ي�صمح 
وا�صتمرت   ، ح�صورها  اأو  بروؤيتها 
مدار  على  والتاأجيل   املعاناة  رحلة 
بال�صجن  حوكمت  حتى  جل�صة   28
 " ويقول   ، �صنوات   6 ملدة   الفعلي 
�صعرنا ب�صدمة من قرار احلكم الظامل 
الذي مل يراعي معاناتها  من اأمرا�س 
تدهورت  وقد   ، وال�صغط  ال�صكري 
بك�رس  اإ�صابتها  ب�صبب  اأكرث  �صحتها 
 ، اعتقالها  خالل  الي�رسى  اليد  يف 
وتعمد االحتالل اإهمال عالجها ومت 
جتبري يدها بطريقة غري �صحيحة "، 

وي�صيف "    
واملوؤ�ص�صات  املنظمات  نطالب 
الإنقاذ  والتحرك  بالتدخل  الدولية 
خطر  يف  فهن   ، االأ�صريات  حياة 
ب�صبب االحتكاك بال�صجانات وارتفاع 
ن�صبة االإ�صابة بالفريو�س يف اإ�رسائيل 
التي  االأ�صرية  االأم  تلك  يتذكر  ، فمن 
وحيدة  ال�صجون  غياهب  يف  تقبع 
اجلالدون  يحكمه  موح�س  عامل  يف 
لتعانى اق�صي اأنواع احلياة ؟"، ويكمل 
،االأ�صريات  كورونا  فريو�س  قبل   "
يكتوين مبرارة ال�صجن واحلرمان من 
االأبناء واالأهل ،  حمرومات من اب�صط 
تعاين  فهي    ، اليوم  فكيف  احلقوق  
االأبناء  من  واحلرمان  ال�صجن  مرارة 
االأ�صريات  حياة   " ويتابع   ،" واالأهل 
واال�صتفزازات  بامل�صايقات  ،مليئة 
منهن  املري�صات  وحترم  واحلرمان 
ينتهي  فمتى   ، والرعاية  العالج  من 

هذا الظلم ؟ ".

ق.ف

 No way to“ منظمة  اأطلقت    
للتوقيع  حملة   ،”treat a child
اأمريكا  تطالب  عري�صة،  على 
اإ�رسائيل  على  بال�صغط  والعامل 
االطفال  �رساح  اإطالق  اجل  من 
يف  املعتقلني  الفل�صطينيني 
�صجونها، من اأجل حمايتهم من وباء 
“كورونا” املنت�رس يف اإ�رسائيل ويف 
�صتى اأنحاء العامل. واأو�صح مرجان 
على  القائمني  اأحد  حممود،  اأبو 
تهدف  انها  تك�صا�س،  من  احلملة 
اإىل ال�صغط على �صلطات االحتالل 
الفوري  لالإفراج  االإ�رسائيلي، 
الفل�صطينيني  االأ�رسى  جميع  عن 
ومراكز  ال�صجون  يف  االأطفال 
هذا  يف  االإ�رسائيلية  االعتقال 
ظل  يف  بالتحديد،  احلرج  الوقت 
كوفيد-  لفريو�س  ال�رسيع  التف�صي 
احلملة  اأن  وبني  العامل.  عرب   19
االحتالل،  �صلطات  اأي�صا  تطالب 
االأ�رسى  هوؤالء  حق  بحماية 
والنمو  والبقاء  احلياة  يف  االأطفال 
الدويل.  القانون  مبوجب  وال�صحة 
احلركة  جمعتها  بيانات  وت�صري 
العاملية للدفاع عن االأطفال- فرع 
االأطفال  هوؤالء  اأّن  اإىل  فل�صطني، 
يعانون من قلة الو�صول اإىل املوارد 
الالزمة للحفاظ على احلد االأدنى 
 No“ من النظافة. وقالت منظمة 

اإّن   ،”way to treat a child
بفعل  يتفاقم  كورونا  جائحة  تاأثري 
فهي  املعي�صية،  الظروف  هذه 
الفل�صطينيني  االأطفال  تعّر�س 
االعتقال  ومراكز  ال�صجون  يف 
االإ�رسائيلية خلطر متزايد، خا�صة 
ال�صجون  مل�صلحة  ميكن  ال  اأنه 
ال  اأنهم  طاملا  �صحتهم  ت�صمن  اأن 

يزالون يف و�صعية االعتقال.
واأكدت املنظمة اأن القانون الدويل 
االإجراء  االأطفال  اعتقال  يعترب 
ا�رسائيل  تعترب  حني  يف  االأخري، 
قبل  الفل�صطينيني  االأطفال  اعتقال 
اأن  يذكر  القاعدة.  هو  حماكمتهم 
 No way to treat a“ منظمة 
على  ال�صغط  اإىل  تهدف   ،”child
الدعم  لوقف  االمريكية،  احلكومة 
او  الإ�رسائيل،  تقدمه  الذي  املادي 
ان جتعله م�رسوطا بعدم ا�صتخدامه 
النتهاك حقوق الطفل الفل�صطيني. 
كما تدعم املنظمة م�رسوع القرار 
ماكولوم  بيتي  النائب  قدمته  الذي 
والذي  االمريكي،  للكونغر�س 
االطفال  حقوق  “تعزيز  اىل  يدعو 
يعي�صون  الذين  الفل�صطينيني 
الع�صكري  االحتالل  قانون  حتت 
قانون  م�رسوع  وهو  االإ�رسائيلي”، 
ال�رسائب  دافعي  متويل  يحظر 
الع�صكري  لالحتجاز  االأمريكيني 
اأي دولة، مبا يف  لالأطفال من قبل 

ذلك اإ�رسائيل.

تقرير: اإعالم الأ�شرى

عزمي  ثابت  القيادي  االأ�صري  اأنهى 
من  عاماً(   45( مرداوي  �صليمان 
بال�صفة  بلدة عرابة يف مدينة جنني 
ودخل  ع�رس،  الثامن  عامه  الغربية 
اليوم عامه التا�صع ع�رس على التوايل 
اإعالم  مكتب  االحتالل.  �صجون  يف 
مرداوي  االأ�صري  باأن  اأفاد  االأ�رسى 
كان قد تعر�س لعدة حماوالت اغتيال 
منها،  وجنى  مطاردته  فرتة  اأثناء 
بامل�صاركة  االحتالل  يتهمه  حيث 
يف تاأ�صي�س اجلناح الع�صكري ل�رسايا 
توىل  ثم  جنني،  مدينة  يف  القد�س 
اإياد  ال�صهيد  اغتيال  بعد  م�صئوليته 
االأ�رسى  اإعالم  واأو�صح  احلردان. 
اأحد  يعترب  مرداوي  االأ�صري  باأن 
بتاريخ  اعتقل  جنني،  معركة  اأبطال 
ذخريته  نفاذ  بعد   ،2002/4/11
خا�رسته  يف  بر�صا�صتني  واإ�صابته 
قبل  ل�صاعات  ينزف  وظل  وذراعه، 
املكان  االحتالل  جنود  يقتحم  اأن 
وتعر�س  اعتقاله.  من  ويتمكنوا 
قا�ٍس  لتحقيق  مرداوي  االأ�صري 
لل�صغط  جراحه  االحتالل  وا�صتغل 
ملدة  اجللمة  حتقيق  مركز  يف  عليه 

اإنفرادياً  عزله  مت  كما  اأ�صهر،  �صتة 
اأ�صدرت  وقد  كاملة،  �صنوات  لثالثة 
بحقه  حكماً  االحتالل  حماكم 
بال�صجن املوؤبد 21 مرة، اإ�صافة اإىل 
وتنفيذ  التخطيط  بتهمة  عاماً   40
اإىل  اأدت  �صل�صة عمليات ا�صت�صهادية 
ع�رسات القتلى واجلرحى يف �صفوف 
االحتالل، حيث كان ي�صنفه االحتالل 
من اأخطر املطلوبني. واأ�صاف اإعالم 
االأ�رسى باأن االأ�صري مرداوي تعر�س 
من  للعديد  اعتقاله  �صنوات  خالل 
العقوبات واإجراءات التنكيل، اأبرزها 
بق�صم  االنفرادية  الزنازين  يف  عزله 
مع   ،2014 عام  جمدو  �صجن  يف   12
اجلهاد  حركة  اأ�رسى  من  اآخر  عدد 
االإ�صالمي بتهمة حفر نفق يف �صجن 
ال�صجن  من  الهروب  وحماولة  �صطه 
اأن  قبل  العزل  يف  عام  اأم�صى  وقد 
ي�صار  اأخرى.  مرة  االأق�صام  اإىل  يعاد 
من  يعاين  مرداوي  االأ�صري  اأن  اإىل 
ال�صجن  نتيجة ظروف  اأمرا�س  عدة 
ظهره،  يف  دي�صك  اأبرزها  ال�صيئة، 
واالحتالل  منظار،  لعملية  وبحاجة 
اإىل  نقل  وقد  باإجرائها،  مياطل 
م�صت�صفى الرملة اأكرث من مرة خالل 

فرتة اعتقاله.

لإطالق �شراح الأطفال الأ�شرى

حملة تطالب اأمريكا والعامل 
بال�سغط على اإ�سرائيل 

االأ�سري القيادي ثابت مرداوي يدخل 
عامه التا�سع ع�سر يف �سجون االحتالل
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حيوانات »مثالية« الختبار لقاحات 
م�صادة لفريو�س كورونا

نيتي�سوف،  �سريغي  �أعلن 
�لتكنولوجيا  خمترب  مدير 
بجامعة  و�لفريو�سات  �حليوية 
�لقطط،  �أن  نوفو�سيبري�سك، 
بفريو�س  للإ�سابة  عر�سة  �أكرث 
منوذجية  يجعلها  ما  كورونا، 
لـ  �مل�سادة  �للقاحات  الختبار 
CОVID-19 وقال �لعامل يف 
حديث ل�سحيفة »�إيزفي�ستيا«، �إن 
�حل�سا�سية �لعالية للقطط لهذ� 
�لفريو�س جتعلها منوذجا جيد� 
�ل�رسيرية.  قبل  للختبار�ت 
بدر��ستها  �لبدء  يقرتح  لذلك 
كحلقة �نتقال حمتملة للفريو�س 
حيو�ين  وكنموذج  �جلديد 
يحاكي CОVID-19 �لب�رسي 
من  كاربوف  لنيقوالي  ووفقا 
بجامعة  �لبيولوجيا  معهد 
�لقطط  �لرو�سية،تنتج  تيومني 
للفريو�س،  م�سادة  �أج�ساما 
قرب  �إىل  »بالنظر  وقال 
و�حتمال  �الإن�سان  من  �لقطط 
ميكن  باملر�س،  �إ�سابتها 
�ملحتمل  �حليو�ن  �عتبارها 
جانبه  �للقاحات«ومن  الختبار 
باتي�سيف،  �أوليغ  �لعامل  ي�سري 
ق�سم  يف  �مل�سارك  �الأ�ستاذ 
مو�سكو  مبعهد  �لبيولوجيا 
�إىل  و�لتكنولوجيا،  للفيزياء 

من  متكن  كورونا  فريو�س  �أن 
�الأنو�ع،  بني  �حلو�جز  �جتياز 
مينع  ما  هناك  لي�س  لذلك 
من  �ملنزلية  �حليو�نات  �إ�سابة 
على  يوؤكد  ولكنه  �أ�سحابها. 
النتقال  حالة  �أي  ت�سجيل  عدم 
�إىل  �لقطط  من  �لفريو�س 

�أ�سحابها.
رئي�س  كونيف،  �سريغي  ويوؤيد 

�لعلوم و�لتعليم يف خمترب  ق�سم 
هذ�  مبو�سكو،   VetUnion
على  �أن  »يبدو  ويقول،  �لر�ي  
�سطح خليا �لقطط  م�ستقبلت 
توغل  عن  م�سوؤولة  -بروتينات، 
�مل�ستقبلت  هذه  �لفريو�س. 
ولكنها  �أخرى  الأمور  �رسورية 
وهي  �لنحو.  هذ�  على  تعمل 
�لربوتينات  من  جد�  قريبة 

�لب�رسية، لذلك ميكن للفريو�س 
�خرت�ق خليا �لقطط و�لتكاثر 
ينتج  ج�سمها  يجعل  ما  فيها، 

�الأج�سام �مل�سادة«.
هناك  تكون  قد  و�أ�ساف، 
عر�سة  �أي�سا  �آخرى  حيو�نات 
للإ�سابة بفريو�س كورونا، وهذ� 
در��سات  نتائج  �ستك�سفه  ما 

م�ستقبلية.

كورونا .. اإر�صادات ون�صائح 
ال�صحة العاملية

من  للعديد  �جابات  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  موقع  ن�رس 
�ال�ستف�سار�ت حول فريو�س كورونا �مل�ستجد.

و�أكد �ملوقع عدم �لتو�سل لعلج للفريو�س حتى �للحظة، لكنه 
عن  ت�سدر  �لتي  و�الر�ساد�ت  �لتعليمات  �خذ  ب�رسورة  طالب 

�جلهات �ملخت�سة على حممل �جلد.
ما هو فريو�س كورونا؟

�لتي  �لفريو�سات  من  كبرية  ف�سيلة  هي  كورونا  فريو�سات 
�أن  �ملعروف  ومن  و�الإن�سان.  للحيو�ن  �ملر�س  ت�سبب  قد 
�لب�رس حاالت عدوى  عدد�ً من فريو�سات كورونا ت�سبب لدى 
�جلهاز �لتنف�سي �لتي ترت�وح حدتها من نزالت �لربد �ل�سائعة 
�الأو�سط  �ل�رسق  متلزمة  مثل  وخامة  �الأ�سد  �الأمر��س  �إىل 
)�ل�سار�س(.  �لوخيمة  �حلادة  �لتنف�سية  و�ملتلزمة  �لتنف�سية 
فريو�س  مر�س  موؤخر�ً  �مُلكت�سف  كورونا  فريو�س  وي�سبب 

كورونا كوفيد-19.
ما هو مر�س كوفيد19-؟

كورونا  فريو�س  ي�سببه  معد  مر�س  هو  كوفيد-19  مر�س 
هذ�  بوجود  علم  �أي  هناك  يكن  ومل  موؤخر�ً.  �مُلكت�سف 
�لفا�سية يف  �ندالع  �لفريو�س وهذ� �ملر�س �مل�ستجدين قبل 

مدينة يوهان �ل�سينية يف كانون �الأول/ دي�سمرب 2019.
ما هي �أعر��س مر�س كوفيد-19؟

�سيوعاً ملر�س كوفيد-19 يف �حلمى  �الأكرث  �الأعر��س  تتمثل 
من  �ملر�سى  بع�س  يعاين  وقد  �جلاف.  و�ل�سعال  و�الإرهاق 
�أمل �حللق،  �أو  �لر�سح،  �أو  �الأنف،  �أو �حتقان  �الآالم و�الأوجاع، 
وتبد�أ  خفيفة  �الأعر��س  هذه  تكون  ما  وعادة  �الإ�سهال.  �أو 
تدريجياً. وي�ساب بع�س �لنا�س بالعدوى دون �أن تظهر عليهم 

�أي �أعر��س ودون �أن ي�سعرو� باملر�س.
دون  �ملر�س  من   )%80 )نحو  �الأ�سخا�س  معظم  ويتعافى 
لدى �سخ�س  وت�ستد حدة �ملر�س  �إىل علج خا�س.  �حلاجة 
كوفيد-19  بعدوى  ي�سابون  �أ�سخا�س   6 كل  من  تقريباً  و�حد 
�إ�سابة  �حتماالت  وتزد�د  �لتنف�س.  �سعوبة  من  يعانون  حيث 
�أ�سا�سية  طبية  مب�سكلت  �مل�سابني  و�الأ�سخا�س  �مل�سنني 
�ل�سكري،  د�ء  �أو  �لقلب  �أمر��س  �أو  �لدم  �سغط  �رتفاع  مثل 
�لذين  �الأ�سخا�س  من   %2 نحو  توفى  وقد  وخيمة.  باأمر��س 
�أُ�سيبو� باملر�س. وينبغي للأ�سخا�س �لذين يعانون من �حلمى 

و�ل�سعال و�سعوبة �لتنف�س �لتما�س �لرعاية �لطبية.

من هم االأ�صخا�س املعر�صون 
خلطر االإ�صابة مبر�س وخيم؟

�لنا�س، ومع ذلك  تاأثري مر�س كوفيد-19 على  نتعرف على  مازلنا 
موجودة  طبية  بحاالت  �مل�سابني  و�الأ�سخا�س  �مل�سنني  �أن  فيبدو 
�ل�سكري(  ود�ء  �لقلب  و�أمر��س  �لدم  �سغط  �رتفاع  )مثل  م�سبقاً 

ي�سابون مبر�س وخيم �أكرث من غريهم.
كوفيد-2019  مر�س  من  �لوقاية  فّعالة يف  �حليوية  �مل�ساد�ت  هل 

�أو علجه؟
ال. ال تق�سي �مل�ساد�ت �حليوية على �لفريو�سات، فهي ال تق�سي �إال 
على �لعدوى �جلرثومية. ومبا �أن مر�س كوفيد-19 �سببه فريو�س، 
��ستعمال  ينبغي  فل  عليه.  تق�سي  ال  �حليوية  �مل�ساد�ت  فاإن 
�مل�ساد�ت �حليوية كو�سيلة للوقاية من مر�س كوفيد-19 �أو علجه. 
وال ينبغي ��ستعمالها �إال وفقاً لتعليمات �لطبيب لعلج حاالت �لعدوى 

�جلرثومية.

هل مر�س كوفيد-19 هو 
نف�صه مر�س �صار�س؟

مر�س  ي�سبب  �لذي  �لفريو�س  كل. 
ي�سبب  �لذي  وذ�ك  كوفيد-19 

�حلادة  �لتنف�سية  �ملتلزمة 
�رتباط  بينهما  )�سار�س(  �لوخيمة 
ويُعد  خمتلفان.  ولكنهما  جيني 
ولكنه  فتكاً  �أ�سد  �سار�س  مر�س 

�أقل عدوى بكثري من مر�س كوفيد-
19. ومل يتف�س مر�س �سار�س يف �أي مكان 

من �لعامل منذ عام 2003.

عامل رو�صي يك�صف معلومات خطرية عن كورونا
معلومات  رو�سي  عامل  ك�سف 
خطرية عن كورونا، وغريه من 
و�أعلن  �لتاجية،  �لفريو�سات 
�لفريو�س  تخليق  فر�سية  �أن 
غري  م�سطنع  ب�سكل  �جلديد 
من  تخوفه  مبديا  مرجحة، 
عدوى  موجة  �لفريو�س  �إثارة 

ثانية يف �خلريف.
رئي�س  �الأحياء،  عامل  وقال 
�لفريو�سات،  بيئة  خمترب 
ومركز �أبحاث �لطب �الأ�سا�سي 
�لربوفي�سور كرييل �سار�سوف، 
�أن  »رغم   :RTلـ حديث  يف 
للعلماء  �لعديدة  �لتقييمات 
�حلكوميني،  و�مل�سوؤولني 
و�إن�ساء  تخليق  �إمكانية  حول 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�س 
هذ�  �أن  �إال  م�سطنع،  ب�سكل 
�أن  مرجح«و�أو�سح  �الأمر غري 
�لفر�سية �ل�سائعة حول تخليق 
عند  ظهرت  كورونا،  فريو�س 

�لتاجية  �لفريو�سات  ظهور 
 SARS-CoV �ل�سابقة 
ويف   MERS-CoVو
من  عدد  بد�أ  �حلني،  ذلك 
جميع  تقييم  يف  �لباحثني 
يف  �لتاجية  �لفريو�سات  �أنو�ع 

�لطبيعة. 
�لعلماء  �أدرك  ذلك،  ومع 
�لتخليق  �إ�سد�ر�ت  �أن 
للفريو�سات  �ال�سطناعي 
و�أن  مرجحة،  غري  �لتاجية 
�لتاجي  �ل�سار�س  فريو�س 
عدوى  ي�سبب  �لذي   ،2
يتغري   ،19-COVID
»�أي  و�أ�ساف:  با�ستمر�ر 
ويتغري  جينات،  له  فريو�س 
تاأثري  بدون  حتى  با�ستمر�ر 
ونادر�  �خلارجية،  �لعو�مل 
ب�سكل  �لطفر�ت  حتدث  ما 
�لعو�مل  ولكن  منتظم، 
�خلارجية ميكن �أن توؤثر على 

�رسعة وطبيعة هذه �لطفر�ت 
�لطبيعية«.

يكون  ما  »عادة  وتابع: 
�إ�سابة  على  قادر�  �لفريو�س 
بعد  فقط  جديد  حي  كائن 
�جلينات.  يف  معينة  تغيري�ت 
�أن  يجب  ذلك،  على  علوة 
د�خل  �جلينات  هذه  تتكاثر 
ممكنا  لي�س  وهذ�  �خللية، 
حاجة  هناك  لهذ�،  د�ئما. 
على  �ل�رسوط.  بع�س  �إىل 
�أ�ساب  �إذ�  �ملثال،  �سبيل 
تكون  �لتي  �لطيور  فريو�س 
�أعلى  ج�سمها  حر�رة  درجة 
�الإن�سان،  حر�رة  درجة  من 
مع  �لتكيف  �أجل  من  فعندئذ 
درجة حر�رة �لهدف �جلديد، 
يحتاج  فاإنه  �ل�سخ�س،  �أي 
وهكذ�،  منا�سبة.  طفرة  �إىل 
فريو�سات  بع�س  �ختارت 
طريقة  �لطيور  �إنفلونز� 

�إ�سابة  من  ومتكنت  مماثلة 
�لب�رس.

�ست�سبح  �سوؤ�ل هل  ورد� على 
مو�سمية  ظاهرة  �لفريو�سات 
غري �سارة ن�سبيا؟ قال: »هذ� 
�خليار مرجح. من �ملمكن �أن 
ي�سبح هذ� �لفريو�س مو�سميا. 
ت�سبه  تنف�سية  عدوى  فاأي 
على  �الأمثلة  ومن  �ملوجة 
�خلنازير«،  »�إنفلونز�  ذلك 
�لتي �رسبت �لعامل عام 2009 
وحتولت  جد�  كبرية  ب�رسعة 
غري  مو�سمي  فريو�س  �إىل 

�سار ن�سبيا.
هذ�  �سيت�رسف  كيف  وحول 
�مل�ستقبل  يف  �لفريو�س 
»�أجروؤ  �أجاب:  �لقريب؟ 
�لوباء  �نت�سار  �إن  �لقول  على 
�سينخف�س   يف بد�ية �ل�سيف. 
�سوف  معتدل  �سكل  يف  ولكن 

يتكرر يف �أكتوبر - نوفمرب«.

ما هي احتماالت اإ�صابتي مبر�س كوفيد-19
مكان  على  �ملخاطر  تتوقف 
موؤخر�ً.  �سافرت  و�أين  �إقامتك 
يف  تزد�د  �لعدوى  فمخاطر 
عدد  فيها  يوجد  �لتي  �ملناطق 
�ُسخ�ست  �لذين  �الأ�سخا�س  من 

ويف  كوفيد-19.  مبر�س  �إ�سابتهم 
من   %95 ترتكز  �حلا�رس،  �لوقت 
حاالت مر�س كوفيد-19 يف �ل�سني، 
هذه  معظم  هوباي  �إقليم  وي�سهد 
�حلاالت. وبالن�سبة �إىل �الأ�سخا�س 

�الأخرى،  �لعامل  �أنحاء  معظم  يف 
مبر�س  �الإ�سابة  �حتماالت  فاإن 
ولكن  قليلة،  ماز�لت  كوفيد-19 
من �الأهمية مبكان �أن يكونو� على 
وعي باحلالة �ل�سائدة يف منطقتهم 

وبجهود �لتاأهب �ملبذولة فيها.
�ل�سلطات  مع  �ملنظمة  وتعمل 
�لعامل  وحول  �ل�سني  يف  �ل�سحية 
على ر�سد فا�سيات مر�س كوفيد-

19 و�ال�ستجابة لها.



والريا�ضة   ال�ضباب  وزارة  اأعلنت 
تو�ضلها اإىل اتفاق مع اللجنة الدولية 
املتو�ضط،  الأبي�ض  البحر  لألعاب 
ب�ضاأن التواريخ اجلديدة لدورة 2022، 
وهران  ولية  �ضتحت�ضنها  والتي 
قررت  قد  الريا�ضة  وزارة  وكانت 
من  بدل   ،2022 اإىل  الدورة  اإرجاء 
2021، عقب تاأجيل الألعاب الأوملبية 
فريو�ض  انت�ضار  ب�ضبب  بطوكيو، 

الوزارة  وك�ضفت  امل�ضتجد  كورونا 
الر�ضمية  �ضفحتها  عرب  بيان،  يف 
الـ19  الن�ضخة  اأن  »في�ضبوك«،  على 
من األعاب البحر الأبي�ض املتو�ضط، 
 25 من  املمتدة  الفرتة  يف  �ضتقام 
جتدر   2022 جويلية   5 اإىل  جوان 
الإ�ضارة اإىل اأن حفل اختتام الدورة، 
�ضيتزامن مع احتفالت اجلزائر بعيد 

ال�ضتقالل.

الربيطانية،  »تاميز«  �ضحيفة  قالت 
القدم،  لكرة  الإجنليزي  الحتاد  اإن 
»وميبلي«  ملعب  ا�ضتخدام  عر�ض 
بارك«  جورج  »�ضانت  ومركز 
تبقى  ما  ل�ضتكمال  الريا�ضي، 
الإجنليزي  الدوري  مباريات  من 
ال�ضحيفة،  تقرير  يف  وجاء  املمتاز 

عدة  ا�ضت�ضافة  ميكنه  »وميبلي«  اأن 
مباريات يف نف�ض اليوم يف اإطار احلد 
واملالعب  املقار  بني  التنقل  من 
املفرو�ضة  القيود  تخفيف  عند 
ال�ضماح  يتوقع  اأنه ل  حاليا، م�ضيفا 
هذا  يف  للمالعب  اجلمهور  بعودة 
»�ضانت  اأن  التقرير  واأ�ضاف  الوقت 

الوطني  املركز  وهو  بارك«،  جورج 
لكرة القدم يف اإجنلرتا، يتوفر على 
فندق ي�ضم 228 غرفة، و13 ملعبا، 
بالأ�ضواء  جمهزة  منها  خم�ضة 
كمركز  ا�ضتخدامه  ميكن  الكا�ضفة، 

تدريب حتت احلجر ال�ضحي.
يف  م�ضدر  عن  »تاميز«  ونقلت 
و�ضفته  الإجنليزي  الحتاد 
يت�ضنى  »عندما  قوله:  بـ«املوثوق«، 
واآليات  الإغالق  مدة  معرفة  لنا 
يف  النظر  بو�ضعنا  �ضيكون  احلركة 
اخليارات املمكن تطبيقها«وتوقف 
يف  اإجنلرتا  يف  الكروي  الن�ضاط 
تف�ضي  ب�ضبب  املا�ضي  مار�ض   13
عودة  وتبقى  كورونا،  فريو�ض 
مبوافقة  مرهونة  املباريات 

ال�ضلطات ال�ضحية واحلكومية.
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الإجنليزي،  ت�ضيل�ضي  نادي  اأعلن 

وفاة اأ�ضطورة حرا�ضة مرماه بيرت 
عمر  عن  الأحد،  اليوم  بونيتي 
طويل  �رصاع  بعد  عاما   79 ناهز 
بونيتي  بيرت  ويعترب  املر�ض  مع 
على  ت�ضيل�ضي  اأ�ضاطري  اأبرز  من 
مدار تاريخه، حيث تاألق بقمي�ض 
ال�ضتينات  فرتة  خالل  »البلوز« 
يف  ظهوره  و�ضجل  وال�ضبعينات 
البطولت  بجميع  مباراة   729

قائمة  يف  الثاين  املركز  ليحتل 
خلف  الفريق  مع  م�ضاركة  الأكرث 

رون هاري�ض.
م�ضريته  خالل  بونيتي  وتوج 
ت�ضيل�ضي  الألقاب مع  بالعديد من 
ولكن اأهم األقابه واأغالها كان مع 
منتخب  توج  حني  بالده  منتخب 
العاملي  بلقبهم  الثالثة«  »الأ�ضود 

الوحيد عام 1966.

ظروفا  التون�ضية  الأندية  تعي�ض 
توقف  ظل  يف  جدا  �ضعبة  مالية 
انت�ضار  ب�ضبب  الكروي  الن�ضاط 
اقرتاحات  كورونا، و�ضط  فريو�ض 
املو�ضم  ا�ضتئناف  اإمكانية  ب�ضاأن 

يف موعدين حمتملني.
وكان الحتاد التون�ضي لكرة القدم 
الن�ضاط  ا�ضتئناف  اقرتح  قد 
املقبل،  جوان  بداية  يف  تدريجيا 
يف  رم�ضان،  �ضهر  نهاية  مع  اأي 
حال حت�ضن الأحوال ال�ضحية اأما 
تعليق  يف  فيتمثل  الثاين  القرتاح 
وا�ضتئناف  الريا�ضي،  املو�ضم 
الدوري يف  مباريات  من  تبقى  ما 
احلالة  هذه  ويف  املقبل،  �ضبتمرب 
اإىل  الالعبني  عقود  متديد  �ضيتم 

ومن  نوفمرب  نهاية  اأق�ضاه  تاريخ 
املنتظر اأن تفعل عقود ال�ضفقات 
اجلديدة مع بداية املو�ضم املقبل، 
التي  الأخرية  للتعديالت  وفقا 
اأقرها الفيفا فكيف �ضتتعامل اأبرز 
املريكاتو  مع  التون�ضية  الأندية 

ال�ضيفي يف ظل اأزمة كورونا؟
الرتجي يتحدى كورونا

الوحيد  النادي  الرتجي  �ضيكون 
الأزمة  تاأثري  جتاوز  على  القادر 
ال�ضيفي،  الراهنة، على املريكاتو 
اأزمة  اأي  من  ي�ضكو  ل  اأنه  خا�ضة 
الالعبني،  رواتب  ب�ضاأن  مالية، 
من  املتوا�ضل  الدعم  ظل  يف 
حمدي  الأعمال  رجل  رئي�ضه، 

الرتجي  خطط  تتاأثر  ومل  املدب 
النادي  فاإدارة  املقبل،  للمو�ضم 
مهاجم  ل�ضم  ات�ضالتها  جددت 
عبد  اجلزائري  بلعبا�ض  احتاد 
الأولويات  اأحد  بلحو�ضيني،  النور 
الفنية للفريق، كما يوا�ضل النادي 
الأمين  الظهري  مع  مفاو�ضاته 
اجلزائري  ق�ضنطينة،  ل�ضباب 

ح�ضني بن عيادة.
النادي  ي�ضعى  اآخر،  جانب  على 
تنتهي  لعبني   5 لـ  للتجديد 
هم:  املقبل،  ال�ضيف  عقودهم 
و�ضامح  اجلريدي  رامي  احلار�ض 
الذوادي  الدين  و�ضم�ض  الدربايل 
علي  وحممد  املباركي  واإيهاب 

اليعقوبي.

ريا�ضة

ق.ر

عجز مايل كبري

الأندية  اأن  على  اثنان  يختلف  ل 
م�ضاكل  موا�ضم  منذ  تعاين  املحلية 
منظومة  ف�ضل  ظل  يف  كبرية، 
الحرتاف املعتمدة منذ �ضنة 2010 
يف بلوغ اأهدافها، لتاأتي اأزمة كورونا 
وتزيد الطني بلة، حيث دفعت بالفرق 
بعد  الإنعا�ض  غرفة  اإىل  اجلزائرية 

تكبدها خ�ضائر فادحة.

من  اجلزائرية  الأندية  وتتخوف 
م�ضري جمهول يف املرحلة املقبلة، 
م�ضاكل  من  معاناتها  بعد  خا�ضة 
الالعبني،  اأجور  لت�ضديد  رهيبة 
عقب تعليق الن�ضاط بالدوري ويتوقع 
الأندية  جل  جتد  اأن  املتتبعون 
ورطة  اأمام  نف�ضها  اجلزائرية  
يف  مميزة  تعاقدات  لإبرام  حقيقية 
نظام  واأن  خا�ضة  القادم،  ال�ضيف 
التحويالت يف اجلزائر يعتمد ب�ضكل 

كبري على توفر ال�ضيولة املادية.

الأندية الكربى يف مناأى

املحلية  الأندية  جل  اأن  ورغم 
تكبدت خ�ضائر باجلملة ب�ضبب تعليق 
اململوكة  الفرق  اأن  غري  الن�ضاط، 
نف�ضها يف  �ضتجد  ل�رصكات عمومية 
على  و�ضتكون  الأزمات،  عن  مناأى 
وانتقالت  مريكاتو مميز  مع  موعد 

مدوية.
على  ق�ضنطينة  �ضباب  نادي  وياأتي 
راأ�ض قائمة الأندية الراغبة يف دعم 
التحويالت  فرتة  خالل  �ضفوفها 

ال�ضيفية، للمناف�ضة بقوة على ورقة 
الإدارة  جمل�ض  با�رص  حيث  اللقب، 
مفاو�ضاته  رجراج،  ر�ضيد  بقيادة 
املا�ضية مع عدة لعبني  الفرتة  يف 

ق�ضد �ضمهم خالل ال�ضيف.
بدوره نادي مولودية اجلزائر ي�ضتعد 
ال�ضيفية  التحويالت  �ضوق  لدخول 
م�ضوؤويل  اإ�رصار  ظل  يف  بقوة، 
انتداب  على  املالكة  ال�رصكة 
اأ�ضماء رنانة وبارزة لإجناح م�رصوع 

النادي.
املولودية  اإدارة  جمل�ض  اأن  ورغم 

مل  اأملا�ض،  النا�رص  عبد  بقيادة، 
الالعبني  مع  مفاو�ضاته  يبا�رص 
اأن  غري  ال�ضاعة،  حلد  امل�ضتهدفني 
الع�ضافري  تر�ضد  با�رصت  رادارته 
وتعوي�ض  خطفها،  ق�ضد  النادرة 
راأ�ضهم  وعلى  املغادرين،  الالعبني 
الرحمن  عبد  الأمين،  الظهري 
ح�ضود، و�ضانع الألعاب عبد املوؤمن 

جابو.

ال�شتقرار �شعار وفاق �شطيف

ويعي�ض نادي وفاق �ضطيف حالة من 
الهدوء، خا�ضة بعد جناحه يف ك�ضب 
مبجموعة  املو�ضم،  هذا  الرهان 
وال�ضبان،  املوهوبني  الالعبني  من 
بو�ضوف،  اإ�ضحاق  الثنائي  يتقدمهم 
وح�ضام الدين غ�ضة ويراهن م�ضريو 
الوفاق على عامل ال�ضتقرار للعودة 
اإىل من�ضات التتويج بدًءا من املو�ضم 
قد  طموحاته  اأن  غري  املقبل، 
اخلارجية  الأندية  برغبة  ت�ضطدم 
اأبرز  خدمات  على  احل�ضول  يف 

لعبيه.

يف ظل توقف الن�شاط الريا�شي ب�شبب انت�شار فريو�س كورونا

فرق جزائرية ت�ضع م�ضريها على كف عفريت

راكيتيت�س منتقدا بر�ضلونة: ل�ضت كي�ضا للبطاط�س
فريق  و�ضط  خط  لعب  اأبدى 
الدويل  القدم،  لكرة  بر�ضلونة 
عدم  راكيتيت�ض،  اإيفان  الكرواتي 
يف  احلايل  و�ضعه  عن  ر�ضاه 
راكيتيت�ض  وقال  الكتالوين  النادي 
»موندو  �ضحيفة  مع  مقابلة  يف 
»اأريد  الإ�ضبانية:  ديبورتيفو« 
يتم  حيث  املكان  يف  اأكون  اأن 
يف  هنا  كان  اإذا  فيه،  تقديري 
م�رصورا،  �ضاأكون  بر�ضلونة 
يف  ف�ضيكون  كذلك  يكن  مل  اإذا 
»اأطلب  اآخر«واأ�ضاف:  مكان 
اأكون  اأن  اأريد  ول  الحرتام، 
كي�ضا  ل�ضت  فاأنا  عملة،  جمرد 

»حتدثت  البطاط�ض«وتابع:  من 
حول  الأ�ضخا�ض  من  العديد  مع 
وملاذا  املو�ضم،  هذا  و�ضعي 
يتمكنوا من  ثانويا؟، مل  اأ�ضبحت 
اإعطائي تف�ضريا اأو �ضيئا ملمو�ضا، 
يخربين اجلميع باأن اأ�ضياء حتدث 
ويجب  تفهمها،  ل  القدم  كرة  يف 
واأو�ضح  قدما«.  امل�ضي  عليك 
»العام  عاما:  الـ32  �ضاحب 
املا�ضي كان من اأف�ضل موا�ضمي 
مع بر�ضلونة، لكن هذا املو�ضم اأنا 
منزعج من الطريقة التي اأعامل 
بها، فوجئت للغاية، ل اأفهم ذلك، 
لكنني �ضاأتقبله، لأن ما اأريده هو 

الأف�ضل للفريق ولزمالئي«.
لعب  اإىل  راكيتيت�ض  وحتول 
ثانوي يف �ضفوف نادي بر�ضلونة 
هذا املو�ضم، واكتفى بامل�ضاركة 
فيها  �ضنع  فقط،  مباراة   21 يف 

لزمالئه ثالثة اأهداف.

ات�شالت ل�شم مهاجم احتاد بلعبا�س عبد النور بلحو�شيني

الرتجي  التون�ضي الناجي الوحيد من مق�ضلة 
الأزمة املالية

وفاة اأ�ضطورة حرا�ضة مرمى نادي ت�ضيل�ضي 

تعي�س الأندية اجلزائرية و�شع ماليا حرًجا، يف ظل توقف الن�شاط الريا�شي ب�شبب انت�شار فريو�س 
كورونا، و�شح املداخيل، وتوقف ال�شلطات عن تقدمي الإعانات، ب�شبب ال�شائقة املالية الكربى  

ويتوقع متتبعو الدوري اجلزائري اأن تنعك�س اأزمة فريو�س كورونا على حت�شريات الأندية حت�شبا 
للمو�شم اجلديد، واأن تت�شبب يف ك�شاد كبري يف فرتة النتقالت ال�شيفية.

الفاف تبداأ التح�ضري ل�ضتئناف الن�ضاط الريا�ضي
لكرة  اجلزائري  الحتاد  بداأ 
القدم، برئا�ضة خري الدين زط�ضي، 
ل�ضتئناف  حت�ضبا  حت�ضرياته، 
اجلزائر،  يف  الريا�ضي  الن�ضاط 
يوًما،   21 من  لأكرث  توقفه  بعده 
كورونا  فريو�ض  اأزمة  ب�ضبب 

امل�ضتجد.
وك�ضف الحتاد اجلزائري يف بيان 

عرب موقعه الر�ضمي، تن�ضيب جلنة 
خمت�ضة، �ضتتكفل بدرا�ضة تداعيات 
ما بعد جائحة كورونا، من النواحي 
والقانونية  واملالية،  التنظيمية، 
واأكد الحتاد اجلزائري، اأن اللجنة 
الأ�ضبوع،  هذا  مهامها  �ضتبداأ 
التي  والتو�ضيات  للتعليمات  وفقا 
قدمها الحتاد الدويل لكرة القدم 

يعقد  اأن  املرتقب  »فيفا«ومن 
اأع�ضاء اللجنة اأول اجتماع لهم، يوم 
الثالثاء 14 اأفريل، بالعتماد على 
ممثلني  وبح�ضور  الفيديو،  تقنية 
والرابطة  اجلزائري،  الحتاد  عن 
يتقدمهم  القدم،  لكرة  اجلزائرية 

الرئي�ض عبد الكرمي مدوار.

الحتاد الإجنليزي يعر�س مقرتحا ل�ضتكمال الدوري

اجلزائر حتدد املوعد اجلديد لألعاب 
البحر املتو�ضط
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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

علّق الإرهابي مناحيم بيغن على جمزرة 
دير يا�سني يف كتابه »الثورة« عن الرتحيل 
اجلماعي الذي �سببته املجزرة والنتائج 
»اأ�سيب  وقال:  لإ�رسائيل  جلبتها  التي 
قوي  بهلع  يا�سني  دير  اأخبار  بعد  العرب 
للنجاة  بالفرار  فاأخذوا  له،  حدود  ل 
الهرب  حتّول  ما  و�رسعان  باأرواحهم، 
ل  جنوين  هائج  اندفاع  اإىل  اجلماعي 
ميكن كبحه اأو ال�سيطرة عليه اأن الأهمية 
ل  التطور  لهذا  وال�سيا�سية  القت�سادية 

ميكن املبالغة فيها مهما قيل«.
وبالتايل حقق الإرهابيون اليهود هدفهم 
من الإبادة اجلماعية للعرب فاأثرت على 
ال�سعي  اإىل  ودفعتهم  العرب  معنويات 
لأطفالهم  اأمناً  اأكرث  اأماكن  لإيجاد 
ب�سبب  منهم  واحدة  وعائلتي  ون�سائهم، 
املجرمني  لرد  والعتاد  ال�سالح  فقدان 

اليهود.
واإ�رسائيل  ال�سهيونية  احلركة  قادة  رفع 
لل�سعب  اجلماعية  الإبادة  هدف 
الدينية  القدا�سة  درجة  اإىل  الفل�سطيني 
فل�سطني  وطنه  عن  ق�رساً  لرتحيله 
من  اليهود  املهاجرين  وجلب  العربية 
ونزع  لتهويدها  الدنيا  اأ�سقاع  خمتلف 
امل�رسوع  وحتقيق  عنها  العربي  الطابع 
هنا  ومن  العربي،  الوطن  يف  ال�سهيوين 
ال�سهيوين  الإرهاب  من  الهدف  يت�سح 
بكرة  عن  يا�سني  دير  قرية  اأباد  الذي 
وهمجية  وح�سية  مدى  ويت�سح  اأبيها، 
مناحيم بيغن، رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي 
الأرغون  ع�سابة  وزعيم  الأ�سبق، 
الإرهابية الذي خطط للمذبحة وقادها 
واأ�رسف عليها واأعلن على املالأ افتخاره 
ال�سعب  انتخبه  ولذلك  بها،  واعتزازه 
الإ�رسائيلي رئي�ساً للوزراء تكرمياً له على 
يف  ا�رسائيل  الوح�سية.وارتكبت  جرائمه 
فرتة رئا�سته جمازر �سربا  و�ساتيال اأب�سع 
املجازر التي وقعت على يد حكومه بيغن 

القوات  واإختيار  و�سارون 
اللبنانية لتنفيذها.

يف  اجلنوين  مر�سه  وو�سل 
قتل العرب اأن اختار منزله 
رئا�سة  من  ا�ستقالته  بعد 
ي�رسف  موقع  يف  الوزارة 
اليهودية  على امل�ستعمرة 
التي اأقيمت على اأنقا�س 
العربية  يا�سني  دير  قرية 
من  به  قام  ما  ر  ليتذَكّ

نقطة  كانت  والتي  للعرب  اإبادة جماعية 
لل�سعب  اجلماعي  الرتحيل  يف  حتّول 

الفل�سطيني.
امل�سوؤولية  اإ�رسائيل  تتحمل  وبالتايل 
القانونية واملادية والأخالقية والإن�سانية 
عن ن�سوء م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني، 
مما يفر�س على املجتمع الدويل والدول 

العربية العمل على اإجبارها لتنفيذ قرار 
الأمم املتحدة رقم 194 الذي يوؤكد على 

حق العودة واأ�سوة بالتعامل الدويل.
فظاعة  تفوق  املذبحة  فظاعة  اإن 
ارتكبت  جماعية  مذبحة  اأي  وب�ساعة 
القرن  يف  العامل  بقاع  من  بقعة  اأي  يف 
بالهتمام  حتظ  مل  ولكنها  املا�سي، 
اأن  يجب  كان  الذي  والدويل  العربي 
يظهر  العربي  فالتق�سري  به،  حتظى 
ب�رسعة  ونتنا�سى  نن�سى  لأننا  بجالء 
اإىل  الدويل  التق�سري  يرجع  بينما  كبرية، 
تعاطف الوليات املتحدة ودول الحتاد 
ومعاداتهم  »اإ�رسائيل«  مع  الأوروبي 
لنفوذ  وخ�سوعهم  وامل�سلمني  للعرب 

اللوبي اليهودي.
والقومية  الوطنية  الواجبات  اأب�سط  اإن 
والدينية والإن�سانية تفر�س على امللوك 
تخ�سي�س  العرب  والأمراء  والروؤ�ساء 
ني�سان من كل  التا�سع من  يوم عربي يف 
لالإبادة  اإ�رسائيل  خمطط  لك�سف  عام 
ولتذويبه  الفل�سطيني  لل�سعب  اجلماعية 
واأجداده  اأبائه  وطن  خارج  وتوطينه 
»اإن  القائلة:  ال�سهيونية  لتحقيق املقولة 
بال  ل�سعب  �سعب  بال  اأر�س  فل�سطني 

اأر�س«.
اتفاقيات  وجود  بعدم  النازيون  تذرع 
اجلماعية  املجازر  ارتكاب  حترم  دولية 
وجرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية، 
»اإ�رسائيل«  قادة  اليوم  يتذرع  فبماذا 
العهود  من  العديد  على  املوافقة  بعد 
الإبادة  حترم  التي  الدولية  واملواثيق 

اجلماعية؟
العربية  واحلكومات  القادة  فطالب 
وقادته  ال�سهيوين  الكيان  مقاطعة 
يف  وقعت  التي  الإذعان  اتفاقات  واإلغاء 
ليل  والعمل  عربة  ووادي  ديفيد  كمب 
دولية  جنائية  حمكمة  ت�سكيل  على  نهار 
كمجرمي  »اإ�رسائيل«  قادة  ملحاكمة 
والعربية  الدولية  احلماية  وتوفري  حرب 
الهولوكو�ست  من  الفل�سطيني  لل�سعب 

الإ�رسائيلي، فمن حق ال�سهداء وال�سحايا 
العدوانية  »اإ�رسائيل«  حلروب  العرب 
وجمازرها اجلماعية اأن تعمل احلكومات 
حمكمة  مبادئ  تطبيق  على  العربية 
الدولية  اجلنائية  واملحكمة  تونيربغ 
على جمرمي احلرب الإ�رسائيليني لأنهم  
اأ�سواأ من جمرمي احلرب النازيني واأ�سواأ 

بني الب�رس.
اإن املجزرة الوح�سية الرهيبة التي وقعت 
يف منت�سف القرن الع�رسين، والتي تعرّب 
عن اأفظع املجازر التي حدثت بل اأفظع 
العاملية  احلرب  بعد  حدثت  جمزرة 
التي  الوح�سية  املجازر  وتفوق  الثانية 
خطة  حتقيق  اإىل  اأدت  النازية  ارتكبتها 
اليهودية  الع�سابات  و�سعتها  التي  دالت 
الفل�سطيني  ال�سعب  لرتحيل  الإرهابية 
العربية  البلدان  اإىل  فل�سطني  وطنه  من 
اليهود  املهاجرين  ولإحالل  املجاورة 
لليهودية  قوي  مركز  ولإقامة  حملهم، 
والهيمنة  العربية  ف�سطني  يف  العاملية 
والبلدان  والقت�سادات  الرثوات  على 
العظمى  »اإ�رسائيل  ولإقامة  العربية، 
ال�رسق  م�رسوع  خالل  من  القت�سادية 

الأو�سط«.
اإرتبطت  يا�سني  دير  جمزرة  اأهداف 

على  باملخططلال�ستيالء 
للقد�س  الغربية  املداخل 
ال�سطر  لحتالل  متهيداً 
الغربي منها ولتدمري ع�رسات 
املحيطة  العربية  القرى 

باملدينة املقد�سة.
اليهود  الإرهابيون  وارتكب 
ك�رس  بهدف  املجزرة 
جو  ون�رس  العرب  معنويات 
بينهم،  والذعر  من اخلوف 
جميع  اإبادة  �سلفاً  وقرروا 

قادة  اأحد  ب�سهادة  وذلك  القرية،  �سكان 
املجزرة،  يف  �سارك  الذي  الأرغون 
اعرتف  حيث  لبيدوت،  يهودا  وا�سمه 
)�سترين(  ليحيي  »قدمت  قائاًل:  بذلك 
بعد  القرية  �سكان  بت�سفية  اقرتاحاً 
يحدث  قد  ما  العرب  لإفهام  احتاللها 
حني ت�سرتك الأرغون و�سترين يف عملية 

ما«.
املدنيني،  من   )254( اعتقلوا  وبالفعل 
وال�سيوخ  والن�ساء  الأطفال  من  معظمهم 
ملا  تنفيذاً  اأبيهم  بكرة  عن  وقتلوهم 
وقاموا  �سلفاً،  قرروه 
احللي  و�سلب  بنهب 
من  واملجوهرات 
واغت�ساب  ال�سحايا، 
فتيات املدار�س مرات 
وت�سويههن  عديدة، 
وبلغت  قتلهن،  ثم 
الوح�سية اليهودية حداً 
تركوا فيه جثث الر�سع 
املقطوعة  واجلثث 
ومنازل  �سوارع  يف  واملحروقة  الروؤو�س 

القرية.
ال�سحفي  احلقيقة  هذه  واأكد 
الذي  فريد  بن  عامو�س  الإ�رسائيلي 
يف  حمفوظة  �سهادات  على  اعتمد 
اجلنود  لبع�س  جابوتن�سكي  اأر�سيف 
من  وجنود  املجزرة  يف  ا�سرتكوا  الذين 
الهاغاناه دخلوها بعد ارتكابها بعد اأيام 
وقال: »وجد جنود الهاغاناه الذين دخلوا 
اأيام ع�رسات  بعدة  بعد املجزرة  القرية 
اجلثث التي مل تدفن، وبينها جثث اأطفال 
ر�سع ون�ساء و�سيوخ، وكان ثمة جثث بال 

روؤو�س واأخرى مبقورة البطون«.
امل�سوؤولون  اأعده  حتقيق  من  وانطالقاً 
نهب  فقد  الناجني  مع  الربيطانيون 
واأخذوا  ال�سحايا  اليهود  الإرهابيون 
وارتكبوا  والنقود،  والف�سة  الذهب  منهم 
تق�سعر  القا�رسات  بحق  جن�سية  جرائم 
املذكور  التحقيق  وجاء يف  الأبدان،  لها 
املدار�س  طالبات  من  كبرياً  »عدداً  اأن 

ال�سغريات ال�سن قد اغت�سنب ثم ذبحن«، 
واأكد التحقيق الربيطاين اأنهم اقتادوا 25 
رجاًل وعرو�سهم يف �ساحنة يف �ساحيتي 
حمانيه يهودا وزقرون يو�سف يف القد�س 
اإىل مقلع للحجارة  القريبة ثم اقتادوهم 

واأطلقوا النار عليهم.
الت�شليل اليهودي

اإبادة  بعد  ال�سهيونية  الدعاية  ركزت 
يا�سني على  دير  قرية  ال�سكان يف  جميع 
كمقدمة  لحتاللها  الع�سكرية  القيمة 
مدينة  من  الغربي  ال�سطر  لحتالل 
القد�س، واعتربها ال�سفاح مناحيم بيغن 
 1948 حرب  يف  حمورية  حتول  نقطة 
الفل�سطينية  القرى  بعدها  ت�ساقطت 

الواحدة تلو الأخرى.
وعزت اأجهزة الإعالم ال�سهيونية �سقوط 
يافا وحيفا وطربية اإىل م�سح دير يا�سني 

اجلماعي  الرتحيل  وكذلك  الوجود  من 
الذي حققته القوات اليهودية الإرهابية.

وحملت الدعاية ال�سهيونية كذباً وبهتاناً 
الفل�سطيني  ال�سعب  ترحيل  م�سوؤولية 
العرب  القادة  واإىل  نف�سها  ال�سحية  اإىل 
اأن  حقاً  املوؤمل  ومن  القومية.  واللجنة 
العرب  والكتاب  ال�سحفيني  من  العديد 
املجرم  اليهودي فحقق  الكذب  �سدقوا 
واملعتدي وجمرم احلرب اليهودي ن�رساً 
الن�رس  اإىل  بالإ�سافة  ونف�سياً  �سيا�سياً 
جنح  وبالتايل  حققه،  الذي  الع�سكري 
العرقي  التطهري  �سيا�سة  على  بالتغطية 
الذي بداأ ميار�سها منذ ذلك الوقت وحتى 
والروايات  والأحداث  الوقائع  اإن  اليوم. 
و�سهود العيان تثبت بجالء اأن املنا�سلني 
بعد  ا�ستماتوا  والعرب  الفل�سطينيني 
عن  الدفاع  يف  يا�سني  دير  جمزرة 
اأمام  وحياتهم  وممتلكاتهم  ارا�سيهم 
عني  ف�سمدت  اليهودي.  الهولوكو�ست 
بعد  عديدة  اأ�سابيع  �سفافا  وبيت  كارم 
تدمري قرية دير يا�سني، وبعد اأن عجزت 
عنها  الدفاع  نظامية عن  جيو�س عربية 
القوات  اعتداءات  اأمام  ال�سمود  وعن 
قرى  من  العديد  و�سمدت  اليهودية. 
القد�س ومنها بتري والوجلة وبيت �سفافا 
مبوجب  »اإ�رسائيل«  ا�ستلمتها  اأن  اإىل 
الأردنية  ـ  الإ�رسائيلية  الهدنة  اتفاقية 
يف ني�سان 1949. وجرى ت�سليم اأم الفحم 
قا�سم  وكفر  وال�رسقية  الغربية  وباقة 
مبوجب  والطيبة  وجلجولية  وعرعرة 

نف�س التفاقية »لإ�رسائيل«.
دير  يف  هولوكو�ست  من  حدث  ما  اأدى 
يا�سني اإىل التاأثري يف الراأي العام العربي، 
احلكام  على  قوياً  �سغطاً  �سّكل  مما 
ال�سعب  عن  للدفاع  ي�ستعدوا  كي  العرب 
الهولوكو�ست  من  وحمايته  الفل�سطيني 
اليهودي عند نهاية النتداب الربيطاين، 
العرب  احلكام  من  العديد  اعترب  حيث 
اإعالن  جت�سد  يا�سني  دير  مذبحة  اأن 

»اإ�رسائيل« للحرب على الدول العربية.
على  م�رس  ملك  فاروق،  امللك  فوافق 

اجليو�س  مع  امل�رسي  اجلي�س  ا�سرتاك 
الفل�سطيني  ال�سعب  حلماية  العربية 
ني�سان  واإنقاذه من الإبادة، وذلك يف 12 

1948 عند انتهاء النتداب الربيطاين.
وبالتايل دقت جمزرة دير يا�سني ناقو�س 
داخل  ويف  فل�سطني  داخل  اخلطر 
العربية  البلدان 
للدفاع  الأخرى 
عروبتها  عن 
�سعبها  وحماية 
الإرهاب  من 
يد  على  والإبادة 
الع�سابات اليهودية 
واجلي�س  الإرهابية 

الإ�رسائيلي.

الأكاذيب 
ال�شهيونية حول مذبحة دير 

يا�شني

على  تعمل  العاملية  ال�سهيونية  تزال  ل 
ت�سويه وقائع وحقائق جمزرة دير يا�سني 
اليهودي  فالكذب  اليوم،  حتى  اجلماعية 
اليهودية  العقيدة  من  يتجزاأ  ل  جزء 
قال  لذلك  ال�سهيونية،  والأيديولوجية 
اأرتور  ال�سهري  الأملاين  الفيل�سوف 
يف  كبار  اأ�ساتذة  اليهود  اأن  �سوبنهاور 
يهود  احتفالت  غمرة  ففي  الكذب.  فن 
اخلم�سينية  بالذكرى  املتحدة  الوليات 
ن�رست  ال�سهيوين  الكيان  لتاأ�سي�س 
تقريراً  الأمريكية  ال�سهيونية  املنظمة 
عن جمزرة دير يا�سني اجلماعية زعمت 
التقرير  »اأن املذبحة مل تقع، وقال  فيه 
اأنها مل تكن مذبحة ومل تكن �سد العرب، 
بل كانت �سد اليهود و�سحاياها كانوا يف 
كما  العرب  من  ل  اليهود  من  اأكرثيتهم 

يذهب املوؤرخون العرب«.
وم�سي التقرير اليهودي الأمريكي بكذب 
يف  النظري  منقطعة  �سهيونية  ووقاحة 
التاريخ الب�رسي يقول: »اإن �سبب و�سعنا 
العرب  اأن  علمنا  اأننا  هو  التقرير  هذا 
لحتجاجات  يخططون  الأمريكيني 
هناك  كان  باأنه  تقول  فكرة  ويدعمون 
مذبحة اإ�رسائيلية �سد املدنيني العرب، 
فقدوا  فقد  اأي�ساً  يهودا  اأن  واحلقيقة 
فيها  دار  التي  املعركة  تلك  يف  حياتهم 
حلاجة  نظراً  لبيت  بيت  من  �سار  قتال 
دير  موقع  على  ال�سيطرة  اإىل  اليهود 
يا�سني ال�سرتاتيجي الذي كان يطل من 
اأعلى موقع كان العرب يطلقون منه النار 

على اليهود مراراً وتكراراً«.
بث  املتحدة  الوليات  يهود  وتابع 
لالأحداث  وتزويرهم  الوقحة  اأكاذيبهم 
والوقائع حداً اأ�سدر فيه مورتون كالين، 
الأمريكية  ال�سهيونية  املنظمة  رئي�س 
الأخرى  اليهودية  اجلماعات  اإىل  نداء 
يطلب فيها اأن ت�سارك يف ك�سف حقيقة 
ما وقع وهو اأن اأية اأرواح عربية اأزهقت 

يف تلك الفرتة الواقعة يف �سنة 1948 اإمنا 
اآلت  �ستة جيو�س عربية  اأن  نتيجة  كانت 
واأن  »اإ�رسائيل«  تغزو  اأن  نف�سها  على 

حتاول تدمري ال�سعب اليهودي.
عندما ارتكب الإرهابيون اليهود جمزرة 
دير يا�سني اجلماعية بتاريخ 1948/4/9 
دخلت  قد  العربية  القوات  تكن  مل 
العربية  القوات  دخلت  بعد،  فل�سطني 
اأن  وبعد   1948/5/15 بعد  فل�سطني 
الإرهابية  اليهودية  الع�سابات  ارتكب 
اجلماعية  املجازر  ع�رسات  امل�سلحة 
وذلك  يا�سني،  دير  جمزرة  وبعد  قبل 
ودخلت تطبيقاً لقرار الأمم املتحدة رقم 
التق�سيم ولإنقاذ ما ميكن  اأي قرار   181
والأمالك  والأرا�سي  الأرواح  من  اإنقاذه 
�سمن  والإ�سالمية  العربية  واملقد�سات 

احلدود التي ر�سمها قرار التق�سيم.
لذلك راأيت من الواجب علّي اإزاء �سهداء 
املذبحة  كتابة  اأعيد  اأن  يا�سني  دير 
الع�سابتني  قادة  اأقوال  على  معتمداً 
الإرهابيتني اللتني ارتكبتا املجزرة لريى 
الإن�سان مدى وح�سية وهمجية ال�سهاينة 
من  وجتردهم  املتحدة  الوليات  يف 
ح�ساري،  اأو  اإن�ساين  �سعور  اأو  ح�س  اأي 
وتربير  لإ�رسائيل  الأعمى  واإجنازهم 
الإبادة اجلماعية والتطهري العرقي التي 

متار�سها جتاه ال�سعب الفل�سطيني.
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ذكرى
اجلزء04

وو�شل مر�شه اجلنوين يف قتل العرب اأن 
اختار منزله بعد ا�شتقالته من رئا�شة الوزارة 

يف موقع ي�شرف على امل�شتعمرة اليهودية 
التي اأقيمت على اأنقا�س قرية دير يا�شني 

ر ما قام به من اإبادة جماعية  العربية ليتذَكّ
للعرب والتي كانت نقطة حتّول يف الرتحيل 

اجلماعي لل�شعب الفل�شطيني.

ركزت الدعاية ال�شهيونية بعد اإبادة جميع 
ال�شكان يف قرية دير يا�شني على القيمة 

الع�شكرية لحتاللها كمقدمة لحتالل ال�شطر 
الغربي من مدينة القد�س، واعتربها ال�شفاح 
مناحيم بيغن نقطة حتول حمورية يف حرب 
الفل�شطينية  القرى  ت�شاقطت بعدها   1948

الواحدة تلو الأخرى.
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تقرير يك�شف جانبا من املعاناة

فقدت حا�صة ال�صم.. ق�صة كاتبة 
بريطانية مري�صة بكورونا

»لقد ا�شتيقظت من النوم لأجد نف�شي غري قادرة على تذوق اأو �شم اأي �شيء، اإنها التجربة الأكرث ق�شوة التي مررت بها«.. جاء ذلك على 
ل�شان كاتبة بريطانية تدعى هويل بورن �شردت ق�شتها مع اإ�شابتها التي جعلت طبيبها يرجح على الفور اإ�شابتها بفريو�س كورونا.

و.عبداحلميد

وقالت �سبكة �سي اإن اإن الأمريكية 
ت�سعر   مل  بورن  اإن  لها  تقرير  يف 
باأعرا�س فريو�س كورونا املاألوفة 
العالية  واحلرارة  ال�سعال  مثل 
للخ�سوع  موؤهلة  تكن  مل  ولذلك 
جتريه  الذي  الفريو�س  لختبار 
بيد  الوطنية،  ال�سحة  خدمة 
ب�سكل  ال�سم  حا�سة  فقدانها  اأن 
بفوران  �سعور  بجانب  مفاجي 
من  وموجات  غريب  ب�سكل  راأ�س 
طبيبها  جعل  والإنهاك  ال�سداع 
اإ�سابتها  يف   الفور  على  ي�ستبه 

بفريو�س كورونا.
من  العديد  وجود  عدم  ورغم 
عالقة  ت�سع  القوية  الدرا�سات 
لكن  وال�سم،  كورونا  فريو�س  بني 

ت�سري  �سوابق  اإىل  اأ�ساروا  الأطباء 
اإىل اأن  فقدان تلك احلا�سة رمبا 
الفريو�س  اأعرا�س  بني  تكون 
انت�سارها  مدى  ولكن  امل�ستجد 

وكم ت�ستمر لدى ملري�س ما تزال 
غري وا�سحة.

اأن  جديد   علمي  بحث  وك�سف 
التذوق  اأو  ال�سم  حا�سة  فقدان 

كورونا  بفريو�س  لالإ�سابة  موؤ�رش 
اأقوى من ارتفاع درجة احلرارة.

ونقلت �سي اإن اإن عن هويل بورن 
ال�سم  حلا�سة  فقداين   « قولها: 
التي  الأ�سياء املزعجة  اأكرث  اأحد 
بقلة  اأ�سعرتني   حيث  بها  مررت 

احليلة واخلوف«.
الناجم  النف�سي  التاأثري  وبخالف 
عن التفكري يف الإ�سابة بالفريو�س 
القاتل، يحرم فقدان حا�سة ال�سم 
بالطعام  ال�ستمتاع  من  املري�س 
بتداعيات  ذلك  يرتبط  قد  كما 
مل  اأنها  اإىل  واأ�سارت  خطرية 
احرتاق  رائحة  �سم  ت�ستطع 
اأمور  اأو  املوقد  على  الأ�سياء 

كثرية من هذا القبيل.
على  جتربتها  بورن  و�ساركت 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

�سافية  اإجابات  على  للح�سول 
تلتقي  جعلها  مما  حلالتها 
الأ�سخا�س  ببع�س  اإلكرتونيا 
م�سابهة من  بتجارب  الذين مروا 
فقدان حا�سة ال�سم وكتبت بورن: 
لهوؤلء  توا�سل  خيط  بعمل  »اأقوم 
الذين فقدوا حا�سة ال�سم والتذوق 
واأ�سارك  كورونا  فريو�س  ب�سبب 
اإنها  املفيدة.  الأمور  كافة  معهم 

اأعرا�س ماأ�ساوية«.
عن  الأمريكية  ال�سبكة  ونقلت 
الربوفي�سور �ستيفن موجنر، مدير 
بجامعة  والتذوق  ال�سم  مركز 
�سوؤال  على  الإجابة  اإن  فلوريدا 
ال�سم  حا�سة  تعود  متى  ب�ساأن 

والتذوق لي�ست معروفة.
الذي  »الأمر  قائال:  ذلك  وف�رش 
اأن  هو  طويل  وقت  منذ  نعرفه 

لفقدان  الكربى  الأ�سباب  اأحد 
التهابات  يف  يتمثل  ال�سم  حا�سة 
ب�سبب  العلوي  التنف�سي  اجلهاز 
ب�سكل  ذلك  ويحدث  الفريو�سات. 
�سغرية  حالت  يف  ولكن  موؤقت 

ت�ستمر الأعرا�س لالأبد«.
قد  ال�سم،  »لعودة حا�سة  ووا�سل: 
اأ�سابيع  اأو  اأياما  الأمر  ي�ستغرق 
حالت  يف  �سنوات  اأو  �سهورا  اأو 
بالتدريج  تعود  واأحيانا  نادرة. 
ول  واحدة،  جملة  تعود  واأحيانا 
ندري حقا اأ�سباب ذلك« وت�سغط 
جمعية  رئي�سة  هوبكينز،  كلري 
الأنف الربيطانية ت�سغط من اأجل 
اإدراج فقدان  حا�سة ال�سم ر�سميا 
اأعرا�س فريو�س كورونا التي  بني 
كوفيد- اختبار  اإجراء  ت�ستدعي 
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حمدى عبد العزيز/  احلوار املتمدن
اأ�سا�سية  ثمة ق�سية  �ستبقي هناك      
يف تناول اللحظة الأليمة التي متر بها 
الكورونا  وباء  اأن  ، وهي  الآن  الب�رشية 
جاء يف وقت مل يكن النظام الراأ�سمايل 
ودول  اأ�سواق  علي  املهيمن  العاملي 
العامل قد و�سل بعد حلل يخرجه من 

فكاك تداعيات اأزمة 2008 ..
مدي  علي  عميقاً  اأثراً  �سكل  وهذا 
جاهزية دول العامل ملواجهة خطر هذا 
الوباء ب�سكل اأكرث فاعلية ، ومبا يرتقي 
وتهديده  و�رشا�سته  خطورته  لدرجة 
التق�سف  �سيا�سات  ظل  يف   ، للب�رشية 
تركزت  والتي   ، العامل  اجتاحت  التي 
علي  الإنفاق  تقلي�س  يف  فاعليتها 
واإطالق   ، ال�سحية  الرعاية  جمالت 
هذا  تويل  يف  اخلا�سة  القطاعات  يد 
الرعاية  برامج  الأمر مبايعني خ�سوع 
 ، الراأ�سمايل  الربح  لقوانني  ال�سحية 
ومدي املالئمة لال�ستثمار الراأ�سمايل 
قل�س  الذي  النحو  علي  اخلا�س 
�سيا�سات  وجعل   ، ال�سحية  املن�ساآت 

هذه  يف  والتو�سع  والتخ�س�س  الإن�ساء 
لتكون  رويداً  رويداً  تقت�رش  املجالت 
من  ال�سكان  اأقلية  مالئمة لحتياجات 
ي�سكلون  الذين  والقادرين  الأغنياء 
لأ�سحاب  الأرباح  يحقق  الذي  الطلب 
وهذا   ، الطبية  واملراكز  املوؤ�س�سات 
احتكارات  �سيا�سات  ما�سكل  نف�سه 

الدواء العاملية ..
داأبت  فقد  اأخري  ناحية  ومن 
املقر�سة  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات 
التق�سفية  ال�سيا�سات  هذه  فر�س  اإيل 
املراكز  خارج  العامل  دول  علي 
ت�سور  ميكن  وبالقطع   ، الراأ�سمالية 
الإ�ستثناءات  لبع�س  اأمثلة  هناك  اأن 
اأفلتت ن�سبياً من هذه ال�سيا�سات  التي 
اأكرب  جوانب  توظف  اأن  وا�ستطاعت   ،
جمالت  علي  احلكومي  الإنفاق  من 
ال�سحة ، وهذا ماتبينه الأحداث الآن 
يف تزايد القدرة الن�سبية علي مواجهة 
 ، ورو�سيا   ، ال�سني  مثل  لبالد  الوباء 
وكوبا ، وكوريا ال�سمالية ، وبع�س دول 
ال�سمال الأوربي التي بقي لها - حل�سن 

�سيا�سات  من  ر�سيد   - �سعوبها  حظ 
ال�سمان الجتماعي التي راكمتها عرب 
الرفاه  بدول  �سمي  فيما  طويلة  عقود 
قي  تكن  مل  التي  الأوربية  الجتماعي 
التق�سف  �سيا�سات  يف  كثرياً  توغلت 
ما  كامل  علي  بعد  جتهز  مل  بحيث 
الجتماعي  الرفاه  �سيا�سات  اأجنزته 

)الدول الإ�سكندنافية( ..
هو  لذلك  النهائية  املح�سلة  ولكن 
للعامل  الوباء  اجتياح  حلظة  اأمام  اأننا 
العاملي يف  النظام  فيه  يف وقت ف�سل 
جتاوز اأزمتة الإقت�سادية التي انفجرت 
يف 2008 نتيجة �سيادة قطاعات راأ�س 
النظام  علي  وهيمنتها  املايل  املال 

العاملي ..
اإيل  تتجه  التوقعات  كل  فاإن  ولذلك 
اعتبار اأن حمنة اجتياح وباء الكرونا لن 
متر مرور الكرام علي النطام العاملي 
احلايل ، الذي كانت قد بداأت موؤ�رشات 
يف  الثاين  العقد  من  ابتداء  تداعيه 
يتوقع  اأن  الطبيعي  ومن   ، القرن  هذا 
املتمثلة  الإن�سانية  للمحنة  املتابعون 

يف اإت�ساع خطر الوباء يف وتعمق خطره 
اأعداد  وتو�سع   ، واأمريكا  اأوربا  يف 
وتاأخر   ، الب�رش  م�سابيه و�سحاياه من 
اإكت�ساف اللقاح احلا�سم الذي ي�ستطيع 
مبا   ، الغام�س  العدو  هذا  يوقف  اأن 
لذلك من تداعيات حادة علي الإقت�ساد 
العاملي واأنظمته املالية والإئتمانية ، 
ت�سخم  اأزمات  علي  يرتتب  قد  وما 
الديون العاملية من انهيارات اإئتمانية 
توقعه  ميكن  وما   ، كربي  و�سيا�سية 
اإجتماعية  اأزمات  من  ذلك  علي  بناء 
حادة �سيكون لها تاأثريها العميق علي 
تكون  باأن  ينذر  مبا  الدول  �سيا�سات 
مرحلة مابعد وباء الكرونا هي مرحلة 
جديدة يف ال�رشعات الدولية وحروب 
نظام  لت�سكل  الالزمة  العظام  تك�سري 
دويل بديل لنظام كان اأ�ساًل يعاين من 
الكوفيد  وباء  وجاء  التداعي  بدايات 
الكمي  الرتاكم  بدرجات  ليعرب   19  -
نقطة  اإيل  احلايل  النظام  لأزمات 
الدرجة املائة التي يبداأ عندها املاء 

يف التحول اإيل �سكل اآخر هو البخار .

نقا�س

م�صادفة الوباء لعامل مير باأزمة مناعة ..
عن دار الآداب

طبعة جديدة من  
»الغجر يحبون اأي�صًا« 

لوا�صيني الأعرج

اأي�ساً«  يحبون  »الغجر  رواية  وحتكي 
خو�سيه،  اكت�ساف  ق�سة  الأعرج  لوا�سيني 
يف  وهران  ملدينة  الثريان،  م�سارع 
الظامل.  التحتي  ملجتمعها  اخلم�سينات، 
اأجنلينا،  خو�سيه،  حبيبة  ق�سة  اأي�ساً  وهي 
اأفران  يف  انتهوا  غجر  ذاكرة  حتمل  التي 
الغاز النازية. رواية عن املزيج املتداخل 
املرتاكمة،  والقوميات  الثقافات  من 
نف�سه.  الوقت  يف  واملتنافرة  املتفاعلة 
النفجار،  حافة  على  معلنة،  غري  هويات 
واأخرى يف طور التكوين وكانت قد �سدرت 
تُرجم  رواية،   13 الآداب  دار  عن  لالأعرج 

بع�سها اإىل لغات عاملية عدة.
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كفوا عنا تفاهتكم ..
الوليد فرج

لعل الكثري منكم يعرف العامل املو�سوعي 
فاأهل   ، ال�سهري  االيطايل  باريتو  ولفريد 
با�سمه  �سمي  مبداأ  يتدار�سون  االقت�ساد 
عليهم  لزاما  االجتماع  علم  اأ�سحاب  و   ،
املرور على كتابه : خال�سة علم االجتماع 
املدنية  الهند�سة  واأ�سحاب   . العام 
يتذكرون بدايته مهند�سا مدنيا ، يف قطاع 

ال�سكك احلديدية .
ممار�سي  و  ال�سا�سة  عنه  اأخذ  فماذا 

ال�سيا�سة ؟
هو  ال�سيا�سة  عليه  تقوم  حمور  اأهم  لعل 
اأن  و املنطق   ، ال�سعبي  اال�ستقطاب  فعل 
االأفكار  بن�رش  اإال  يكون  ال  االأخري  هذا 
املبنية على احلجج ، و الربامج املوؤ�س�سة 

على الواقع ، املت�سمنة اأدوات تغيريه .
لقد ورط الفيل�سوف باريتو ال�سا�سة بقوله 
�سماها  لال�ستقطاب  �سيطانية  بفكرة 
من  ال�سيا�سي  تعفي   ، الكربى(  )الكذبة 
تدبيج الربامج و �رشاخ اخلطب الع�سماء 
. فكفاهم بن�رش كذبة و تغليفها بالتهويل و 
الت�سخيم )االإ�رشاب االأعظم(  اأو تلغيمها 
الفي�س  فعلها  كما  االأ�ساطري  و  باخلرافة 
حني باركته ال�سماء بر�سالة كتبتها غيومها 
و حتى ع�سبة الڤرنينة مل تتاأخر يومها يف 

انتخابه فكتبت على اأوراقها رقم )06( .
من  املوؤ�س�سة  اليوم  الكربى  الكذبة  اأما 
انطلت  و  راجت  التي  و  جمهولة  جهات 
التافهني  تغليف  هي  املجتمع  فئات  على 
بو�سف املثقف املوؤهل و الكفء املتمكن 
بهدف زرعهم داخل املرافق العمومية و 
دفعهم لت�سدر امل�سهد العام لن�رش التفاهة 
يف اأو�ساط ال�سعب و ال�ساحة اليوم تعج بهم 
و  امليادين  عم جميع  تفاهتم  انت�سار  و   ،
االأ�سعدة ، يقود جمتمعا كامال اإىل مراتع 
تع�س�س   ، تافه  جمتمعا  في�سبح  التفاهة 
يتقبل كل  و  االأخالقية  فيها كل املخازي 

االأوبئة الوافدة عليه.

تاميز" "نيويورك 

 املو�شاد يعترب اأن اإيران مل 
تعد ت�شكل خطرا 

ذكرت �سحيفة "نيويورك تاميز" يف تقرير لها، 
اأن جهاز اال�ستخبارات االإ�رشائيلية "املو�ساد" 
خطرا  ت�سكل  تعد  مل  اإيران  اأن  ا�ستخل�ست 
تف�سي  ب�سبب  اإ�رشائيل،  على  و�سيكا  اأمنيا 
كورونا فيها واأ�ساف التقرير نقال عن م�سادر 
و�سفها باملطلعة، اأن هذا االأمر مّكن املو�ساد 
يف  الوباء  مواجهة  م�ساعي  يف  االنخراط  من 
تل  اأولويات  اأهم  من  اأ�سبح  حيث  اإ�رشائيل، 
وتكنولوجيا  اأبيب احل�سول على معدات طبية 
اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  اخلارج.  من  الت�سنيع 
اأن  اإىل  ت�سري  االإ�رشائيلي  اجلي�س  تقييمات 
عدد �سحايا وباء كورونا يف اإيران يزيد بثالثة 
تعلنها  التي  البيانات  عن  اأ�سعاف  اأربعة  اأو 
ال�سلطات االإيرانية وح�سب احل�سيلة الر�سمية 
البالد  يف  االإ�سابات  اإجمايل  بلغ  االإيرانية، 

71686 والوفيات 4474 حتى االآن.

املوؤ�س�سة الوطنية لل�سكك 
احلديدية  

جتريب القطارات وال�شكك 
ا�شتعدادا لعودة ن�شاطها

الوطنية  املوؤ�س�سة  اأم�س   �سبيحة  اأطلقت 
للقيام  القطارات  �رشاح  احلديدية   لل�سكك 
برحالت بي�ساء )بدون م�سافرين وال ب�سائع (
على طول اخلطوط  الوطنية من اجل التاأكد من 
�سالمة القطارات من جهة و ال�سكك احلديدية 
من التخريب خالل فرتة التوقف ح�سب ما علم 
من املديرية العامة للموؤ�س�سة الوطنية  لل�سكك 
احلديدية  ،بفعل العوامل الب�رشية اأو الطبيعية  
بها  ت�سيري  التي   املعابر  مواقع  قي  وخا�سة 
القطار منذ اإعالن احلجر الذي ا�ستجابت له 
اخلا�سة  الرحالت  جميع  واأوقفت  املوؤ�س�سة 
بامل�سافرين  واالإبقاء على نقل الب�سائع فقط  
االأمر الذي كلف املوؤ�س�سة خ�سائر قدرت ب50 

باملائة من راأ�سمالها .

ع.غ/اأ رتي الرو�سية

ونقلت �سحيفة "الزمان" الرتكية 
ال�سيا�سي  املعار�سة عن املحلل 
"خربدار"  موقع  حترير  ورئي�س 
ا�ستقالة  اإن  قوله  �سفا  �سعيد 
"من  اأخرى،  �سويلو وعودته مرة 
جتليات ال�رشاع بني ما ي�سمى يف 
باليكان   / البجع  تركيا جمموعة 
ووزير  اأردوغان،  ل�سهر  التابعة 

بعالقات  يتمتع  الذي  الداخلية 
وطيدة مع كل من حزب احلركة 
اأرجنكون  وتنظيم  القومية 
حليفي  العميقة،  الدولة   /

اأردوغان".
اأردوغان  رف�س  قبيل  �سفا  وقال 
"جمموعة  الوزير:  ا�ستقالة 
اأردوغان  ل�سهر  التابعة  البجع 
تن�رش االدعاء اأن �سويلو ا�ستقال 
يف  اأردوغان،  بعلم  من�سبه  من 

االإلكرتونية  اللجان  ت�سوق  حني 
للوزير  التابعة  االإعالم  وو�سائل 
مل  اأردوغان  اإن  القائلة  املزاعم 
غريبة  ليلة  اال�ستقالة..  يقبل 

بالفعل!".
م�ساء  الرتكية  الرئا�سة  واأعلنت 
�سويلو،  ا�ستقالة  رف�سها  االأحد 
م�سرية يف بيان لها اإىل اأن الوزير 
"يحظى بتقدير كبري من ال�سعب 
منذ ت�سلمه من�سبه بعد املحاولة 

 ،"2016 عام  الفا�سلة  االنقالبية 
تراجع  كبريا يف  دورا  "لعب  واأنه 

ن�ساط املنظمات االإرهابية".
الوزير  "قدرة  اإىل  البيان  ولفت 
االأعمال  وتن�سيق  اإدارة  على 
وقوع  بعد  امليدان  من  االإغاثية 
الكوارث والزالزل" وخ�س بالذكر 
من  املتخذة  االإجراءات  "اأهمية 
�سهر  من  اأكرث  منذ  الوزير  قبل 

ملواجهة فريو�س كورونا".

ا�ستقالة وزير الداخلية الرتكي 

 �شراعات يف حميط الرئي�س اأردوغان
اعترب مراقبون اأن ق�سة تقدمي وزير الداخلية الرتكي �سليمان �سويلو ا�ستقالته اأم�ض الأحد، ورف�ض 

الرئي�ض الرتكي قبولها، األقت ال�سوء على جانب من ال�سراعات الداخلية يف حميط رجب طيب اأردوغان 
ولفت بع�ض املراقبني اإىل اأن خ�سومة قوية تفرق بني �سويلو ووزير املالية النافذ و�سهر اأردوغان، براءت 

األبريق، ح�سب وكالة "فران�ض بر�ض".

اأ�سكال  كل  حماربة  اإطار  يف 
خالل  من  العام،  الراأي  تغليط 
يف  والت�سكيك  البلبلة  زرع 
والتدابري  املبذولة  اجلهود 
املتخذة  والوقائية  ال�سحية 
العليا  ال�سلطات  طرف  من 
الت�سدي  اأجل  من  البالد،  يف 
املعدي  املر�س  الإنت�سار 
)كوفيد-19(،  كورونا امل�ستجد 
ك�سفت ف�سيلة االأبحاث للدرك 
من�سور  عن  بال�سلف  الوطني 
التوا�سل  مواقع  عرب  متداول 
اأخبار  يت�سمن  االجتماعي، 
وباء  انت�سار  حول  مغلوطة 
حتقيق  فتح  مت  حيث  كورونا، 
اأ�سفرت  وقد  الق�سية.  هذه  يف 
التحريات، التي متت بالتن�سيق 
يف  الوطني  الدرك  خرباء  مع 
ال�سبرياين،  االإجرام  مكافحة 
فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد  عن 
اأين  وتوقيفه،  )م.ع(  املدعو 
 )05( خم�سة  عن  الك�سف  مت 
اإىل  اإ�سافة  اأخرى  من�سورات 
نف�س  قام  االأول،  املن�سور 

ال�سخ�س بن�رشها وتداولها عرب 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
اأخباراً  جميعها  تت�سمن 
وتعليقات ترمي اإىل خلق البلبلة 
حول  املواطنني  و�سط  والهلع 
تف�سي وباء كورونا، واالإ�ستهزاء 
واال�ستهانة بخطط العمل التي 
العمومية  ال�سلطات  بها  تقوم 
هذه  تف�سي  على  لل�سيطرة 

اجلائحة.
االإجراءات  ا�ستيفاء  وبعد 
املعني  تقدمي  مت  القانونية، 
الق�سائية  اجلهات  اأمام 
املخت�سة، بتهمتي ن�رش وتوزيع 
ملن�سورات  الدعاية  بغر�س 
التوا�سل  مواقع  �سفحات  عرب 
�ساأنها  من  االجتماعي 
الوطنية،  بامل�سلحة  االإ�رشار 
واالإ�ساءة اإىل هيئة نظامية عن 
مقطع  بن�رش  الت�سهري  طريق 
التوا�سل  مواقع  على  فيديو 
اإيداعه  مت  اأين   االإجتماعي، 

احلب�س االحتياطي.    
ع.غ

لدى  اجلمهورية  وكيل  ك�سف 
عمريات،  خالف  البويرة،  حمكمة 
ثالثة  على  القب�س  اإلقاء  عن 
العدالة  اأمام  وتقدميهم  اأ�سخا�س 
يف  قتل  جرمية  الرتكابهم  اأم�س  
حق خم�سيني قبل رمي جثته بغابة 
)�رشق  ب�سلول  بلدية  يف  تومليلني 
ال�سحافة  لقاء مع  البويرة(. وخالل 
اأو�سح  البويرة،  حمكمة  مبقر 
الوطني  الدرك  اأن م�سالح  عمريات 
متكنت يف وقت قيا�سي من توقيف 
موؤخرا  املقرتفة  اجلرمية  مرتكبي 
واأو�سح  بب�سلول  تومليلني  غابة  يف 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
البويرة اأن املتهمني الثالث )35 و38 

و58 �سنة( بالقتل مع �سبق االإ�رشار 
مت  واالعتداء  وال�رشقة  والرت�سد 
توقيفهم وا�سرتجاع �ساحنة ال�سحية 

من طرف ذات امل�سالح.
اجلاري  ال�سهر  بداية  يف  اأنه  يذكر 
الدرك  وحدات  عرثت  )اأبريل( 
غابة  يف  ب�سلول  لبلدية  الوطني 
تيل�سديت  �سد  بالقرب من  تومليلني 
اآثار  حتمل  خم�سيني  جثة  على 
اأن  عمريات  واأ�ساف  طعنات 
املتهمني الثالثة قدموا اأم�س االأحد 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
الق�سية  بدروه  اأحال  الذي  البويرة 
ملوا�سلة  التحقيق  قا�سي  اإىل 

التحريات. 

الدرك الوطني بال�سلف 

القب�س على �شخ�س يف ق�شية 
تغليط للراأي العام 

البويرة

توقيف مرتكبي جرمية قتل يف ب�شلول 

امن عمومي

توقيف ع�شابتني 
خطريتني مبفتاح

الرعب  حالة  الإنهاء  االأمن  م�سالح  تدخلت 
ذوي  من  جمموعتني  فر�ستها  واخلوف 
االأحياء  اأحد  �سكان  على  عدلية  �سوابق 
اأعلنه  البليدة(، ح�سبما  )والية  ببلدية مفتاح 
االأربعاء.  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
واأو�سح عبد القادر توهامي يف ندوة �سحفية 
ب�سبب  احلالية  ال�سعبة  الظروف  "رغم  اأنه 
تف�سي وباء كورونا )كوفيد-19( واالإجراءات 
البالد،  يف  العليا  ال�سلطات  اتخذتها  التي 
وعلى راأ�سها رئي�س اجلمهورية حلماية حياة 
ال�سحي  احلجر  �سيما  اجلزائريني،  و�سحة 
فاإن بع�س امل�سبوقني ق�سائيا �سنوا حملة من 
الرعب وامل�سا�س باأمن ال�سكان"واأ�ساف اأنه 
بتاريخ 8 اأفريل 2020 تدخلت م�سالح االأمن 
ب�سيدي  م�سكن+   3555+ حي  م�ستوى  على 
جمموعة  قامت  حيث  مفتاح   بلدية  حماد، 
بطعن  ق�سائيا،  امل�سبوقني  االأ�سخا�س  من 
مواطن بال�سالح االأبي�س و اأ�ساف عبد القدر 
رف�س  قد  كان  املواطن  "هذا  اأن  توهامي، 
اأفراد املجموعة يف �سيارته، مما  نقل احد 
لعديد  تعر�س  بحيث  االعتداء  له يف  ت�سبب 
ذلك  واثر  اأ�سابعه،  احد  منها قطع  اجلروح 
مع  جمموعة  مع  ال�سحية  اإخوة  احد  حاول 
ذوي ال�سوابق العدلية الثاأر ل�سقيقه"، م�سيفا 
بني  معركة  ن�سوب  اإىل  اأدى  قد  "ذلك  اأن 
وجروح  اإ�سابات  عنها  املجموعتني، جنمت 
خالل  انه  التاأكيد،  مت  كما  منهم".  للعديد 
الع�سابتني  اأفراد  "الذ  االأمن  م�سالح  تدخل 
املوايل  اليوم  الغد  "�سبيحة  ويف  بالفرار" 
مما  املجموعتني  بني  اأخرى  معركة  ت�سبت 
الثانية،  للمرة  االأمن  اإىل تدخل م�سالح  اأدى 
من خالل حما�رشة الع�سابتني املتناحرتني 

تر�سيح  املتحدة  الواليات  اأعاقت 
ال�سابق  اجلزائري  اخلارجية  وزير 
ليبيا  اإىل  االأممي  املبعوث  ملن�سب 

بعد ا�ستقالة املبعوث ال�سابق.
كان  لعمامره  رم�سان  ال�سابق  الوزير 
املالئم  املر�سح  لكثريين  بالن�سبة 
النزاع  اأطراف  بني  الو�ساطة  ملهمة 
خلارجية  وزيرا  عمل  فقد  الليبي 

كما  و2017   2013 عامي  بني  بالده 
عمل قبل ذلك مفّو�سا لالأمن وال�سلم 
يف  وتو�ّسط  االإفريقي  االحتاد  يف 
عدة نزاعات اإفريقيا من بينها النزاع 

احلدودي بني ليبيا وت�ساد.
رف�ست  املتحدة  الواليات  لكّن 
قوى  من  ب�سغط  للمن�سب  تر�سيحه 
اإعالمية  م�سادر  ح�سب  اإقليمية، 

اإ�سقاط  يعني  ما  وهو  فرن�سية، 
تر�سيحه الذي يتطلب موافقة جمل�س 
النق�س  حق  متلك  ووا�سنطن  االأمن 
املبعوث  وكان  املجل�س  يف  )الفيتو( 
اللبناين  ليبيا  اإىل  ال�سابق  االأممي 
ا�ستقالته  قّدم  قد  �سالمه  غ�ّسان 
بعد  املن�رشم  مار�س  �سهر  بداية 

عامني ون�سف يف املن�سب.

ب�سغط من فرن�سا

وا�شنطن  تعرت�س تر�شيح لعمامره مبعوثا اأمميا اإىل ليبيا

�سفيقة العرباوي

اأعقبت  االنتقادات  من  وابل    
تربعات زيدان الالعب الفرن�سي 
ذو االأ�سول اجلزائرية، فاالحتكام 
للمنطق يقول اأن القرار �سخ�سي 
الذي  الوحيد  هو  ماله  واأن 
اإن  ذلك  اإىل  �سف  فيه،  يتحكم 
�سكلها  كان  مهما  امل�ساعدات 
ومهما كان م�سدرها تبقى مبادرة 
من  واأكرث  اجلميع  من  ت�ستح�سن 

الذي  االأزمة  وقت  يف  �رشورة 
ظل  يف  كلها  ال�سعوب  بها  متر 
هذا الوباء القاتل، واإذا  احتكمنا 
اأننا  مبا  الدينية   املقايي�س  اإىل 
اأوىل  "االأقربون  فاإن  �سعب م�سلم 
باملعروف" وزيدان  ف�سل بجاية  
والية م�سقط راأ�س اأبيه  واأ�سوله 
�سمال  يف  مولود  فهو  االأوىل، 
اجلزائر  يعرف  ومل   مار�سيليا 
بالتربع  ومبادرته  �ساب،  وهو  اإال 
بجاية  ملنطقة  االإعانة  وتقدمي 
وتاريخيا،  جغرافيا  اجلزائرية 
اأوال   ، منه  وتكرميا  كرما  كان 
يح�سب  وهذا  ولع�سريته  لوالده 
مل  فهو  ا�ستح�سان،  باألف  له 
امل�ساندة  يد  توجيه  يف  يخطئ 
احتكاكه  الأن  لبجاية  وامل�ساعدة 
تلك  يف  وعالقاته  االجتماعي 

يبداأ  اأن  الطبيعي  ومن  املنطقة، 
الأنه  جدا،  املقرب  مبحيطه 
عليه  وتربينا  تعلمناه  ما  وح�سب 
من لي�س له خري يف اأهله ال يكون 

له خريا يف االآخرين.
اأنه  الق�سية  يف  املثري  اأنه  غري   
اجلهات  من  الكثري  وكالعادة 
باب  من  زيدان  مبادرة  اأخذت 
من  حال  اأي  يف  ميكن  ال  اآخر، 
اإزاء   اأن يربر كل الهجوم  االأحوال 
الدويل  الالعب   زيدان  �سخ�س 
يف  ترعرع  الذي  اجلزائري، 
اأوروبا، وقد تكون  بعيدة عنه كل 
تلك االأفكار ال�سوداء التي راحت 
ت�سنها عليه اأطراف تتلذذ يف زرع 
باب  من  الذات،  وعر�س   الفتنة 
األ�سنة  اأجرتتها  باأفكار  التميز 
كل  يف  هدفها  كان  والتي  النار 

من  وتقربا  متلقا  التموقع  مرة 
اأطراف ُعرفت باأدوارها البطولية 
وهي  البالد،  ا�ستقرار  �رشب  يف 
ملنطقة  نبذها  يف  ت�ستمر  اليوم 
فحالة   الوطن،  هذا  من  باأكملها 
اأرادها  التي  والتمزيق  الت�ستيت 
ال  "للتخالط"  اأ�سلوبا  البع�س 
واأن  احلكمة،  وال  العقل   يربرها 
الوقت غري منا�سب متاما الإ�سافة 
اليوم  هي  �ساحة  على  العفن 
واالنق�سامات…  لل�سكوك  مرتعا 
النبيلة  زيدان  مواقف  مثل  واأن 
هذه  مبثل  عليها  الرد  ميكن  ال 
احلرب غري املوؤ�س�سة من طرف 
من�ساتهم  وراء  يدعون  اأ�سخا�س 
املجهولة يف اأغلب االأحيان باأنهم 
اأنبياء الوعي والوطنية… ف�سوؤايل 
وتيزي  وبويرة  بجاية  هل  لهوؤالء 

وزو… خارج خارطة اجلزائر؟
الأهل  يتربع  وهو  زيدان  اإن 
لهو  التعبري،  �سح  اإن  "د�رشته" 
مفخرة  ل�ساب جزائري ميلك من 
اأكرث  االنتماء واحلب لهذا الوطن 
من بع�س الذين ولدوا وترعرعوا  
وا�ستفادوا من الوطن.. وتبقى اأنه 
اأهمية  جيدا  يدركون  الذين  قلة 
العطاء دون مقابل، فهل �سترت�سخ 
يوما  �سلوكتنا  يف  املفاهيم  هذه 
ما ؟  ففي النهاية زيدان ال ينتظر 
مقابل ال من بجاية وال من تيزي 
هذا  وموقفه  �سلوكه  يعني  وزو، 
ال  االإن�سانية  عباءة  حتت  ي�سنف 
اإيجابيني  نكون  اأن  نتمنى   ، غري 
الظرف  الأن  ا�ستطعنا،  ما  قدر 
اإن  ذلك  علينا  يفر�س  الراهن 

اأردنا النجاة…؟

هل اأخطاأ زيدان…؟
روؤى 

حممد بن ترار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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