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 حول الآثار القت�شادية لوباء كورونا

احلكومة ت�شاور منظمات 
اأرباب العمل والنقابات 

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد  اأع�شاء احلكومة اأم�س الثالثاء اإىل اإطالق م�شاورات على م�شتوى 
كل قطاع مع منظمات اأرباب العمل والنقابات , بهدف تقييم واحتواء اآثار تف�شي وباء كوفيد19- على 

املوؤ�ش�شة واحلياة القت�شادية.

ع.غ

احلكومة  اأع�ضاء  اإىل  مرا�ضلة  ويف 
منها, دعا الوزير الأول اإىل »القيام, 
كل وجمال ن�ضاطه, تنفيذا لتعليمات 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
اأرباب  تبون, بالت�ضاور مع منظمات 
تن�ضط  التي  العمال  ونقابات  العمل 
يف العامل القت�ضادي, حول اإ�ضكالية 

احلد من الآثار الناجمة عن التدابري 
املتخذة من قبل الدولة للوقاية من 

فريو�س كورونا ومكافحته«.
اأن  جراد  اأكد  اخل�ضو�س,  وبهذا 
التدابري املتخذة من قبل ال�ضلطات 
العمومية للوقاية من وباء كوفيد-19 
ومكافحته توؤثر فعال وب�ضكل مبا�رش 
والت�ضغيل,  القت�ضادية  احلياة  على 
الذي يتطلب »ت�ضامنا وطنيا  الأمر 

كبريا« من اجل الإبقاء على الن�ضاط 
واحلفاظ  م�ضتمرا  القت�ضادي 
الدولة  واتخاذ  العمل  منا�ضب  على 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضبط  لتدابري 

�رشورية جراء هذا الظرف.
ولهذا الغر�س, وف�ضال عن خمتلف 
حيز  اأ�ضال  و�ضعت  التي  التدابري 
التنفيذ من قبل ال�ضلطات العمومية 
احل�ضبان,  يف  اأخذها  يتعني  والتي 

اأن  يجب  امل�ضرتك  اجلهد  فاإن 
بتقييم  اأول,  القيام,  نحو  يوجه 
ن�ضاط,  قطاع  كل  م�ضتوى  على 
و�ضعية  على  ال�ضحية  الأزمة  لآثار 
املالية  الناحية  من  املوؤ�ض�ضات 
الوزير  تعليمة  ح�ضب  والت�ضغيل, 
اأن  الت�ضاور  لهذا  ينبغي  كما  الأول 
الن�ضاط  على  الإبقاء  حول  يتمحور 
التقيد  القت�ضادي م�ضتمرا يف ظل 

الوقاية من فرو�س  بتدابري  ال�ضارم 
اتخاذ  وكذا  ومكافحته  كورونا 
املوؤ�ض�ضات  بقاء  اجل  من  تدابري 
الأداة  على  واحلفاظ  املتاأثرة 

الوطنية لالإنتاج والجناز.
الت�ضاور  لهذا  الثالث  املحور  اأما 
املجال  تعبئة  بكيفيات  يتعلق  فاإنه 
هذا  اأمام  وت�ضيريه  القت�ضادي 
جتتازه  الذي  ال�ضتثنائي  الظرف 

البالد, بغر�س احلفاظ على منا�ضب 
العمل وال�ضتعداد ل�ضتئناف النمو, 
على  ويتعني  امل�ضدر  لنف�س  وفقا 
هذا  تنظيم  احلكومة  اأع�ضاء 
ق�ضد  الآجال  اأقرب  يف  الت�ضاور 
الطابع  ذات  التو�ضيات  عر�س 
العليا  ال�ضلطات  على  ال�ضتعجايل 
  ,2020 اأفريل   23 تاريخ  قبل  للبالد 

ح�ضب تعليمة الوزير الأول.

24 �شاعة

بف�شل الكتفاء الذاتي وا�شترياد قرابة 40 طن

وفرة اللحوم وباأ�شعار معقولة خالل رم�شان
و  الأ�ضواق  تنظيم  مدير  اأكد 
بوزارة  التجارية  الن�ضاطات 
�ضيتم  اأنه  مقراين  اأحمد  التجارة 
بكميات  الوطنية  ال�ضوق  متوين 
و  البي�ضاء  اللحوم  من  معتربة 
امل�ضتوردة  و  املحلية  احلمراء 
�ضهر  خالل  معقولة.  وباأ�ضعار 
امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح  رم�ضان 
املحلي  الإنتاج  عن  وف�ضال  اأنه 
البي�ضاء  و  احلمراء  اللحوم  من 
�ضيتم ا�ضترياد كميات من اللحوم 
املجمدة  و  الطازجة  احلمراء 
الذي  الطلب  ملواجهة  خ�ضي�ضا 
خالل  ارتفاعا  ي�ضجل  ما  عادة 
الإطار  نف�س  يف  مربزا  رم�ضان 
�ضهر  ا�ضترياد مبنا�ضبة  �ضيتم  اأنه 

رم�ضان كميات من اللحم البقري 
النوع  األف طن من  تقدر ب5ر12 
من  طن  األف  5ر26  و  الطازج 
اأن عمليات  النوع املجمد موؤكدا 
بها متعاملون  �ضيتكفل  ال�ضترياد 
ال�ضترياد عالوة  متخ�ض�ضون يف 
خالل  توفري  �ضيتم  ذلك  على 
حلوم  من  حملي  اإنتاج  رم�ضان 
ف�ضال  طن  األف   52 يبلغ  البقر 
عن منح تراخي�س ل�ضترياد نحو 

3.000 راأ�س بقر
اأكد  الأغنام  حلوم  بخ�ضو�س  و 
يف  ذاتي  اكتفاء  ت�ضجيل  مت  اأنه 
متوين  �ضيتم  بحيث  ال�ضعبة  هذه 
و  اأريحية,  بكل  الوطنية  ال�ضوق 
يبلغ القطيع الوطني من املا�ضية 

نحو 29 مليون ر اأ�س من الأغنام 
من  راأ�س  األف   780 و  مليون   1 و 
باللحوم  يتعلق  ما  اأما  الأبقار 
�ضيتم  اأنه   مقراين  اأفاد  البي�ضاء 
ما  ترتاوح  بكميات  ال�ضوق  دعم 
األف طن خالل  األف و54  بني 53 
الديوان  اأن  م�ضيفا  رم�ضان, 
قام  الأنعام  لتغذية  الوطني 
ت�ضل  معتربة  كميات  بتخزين 
لرم�ضان  حت�ضبا  طن   4.000 اإىل 
تفادي  و  الوفرة  �ضمان  اأجل  من 

ارتفاع الأ�ضعار.
يف  مقراين  اأكد   اآخر  جانب  من 
هذا الإطار اأن الدولة منحت كافة 
الت�ضهيالت للمربني و املنتجني و 
ال�ضوق  متوين  ل�ضمان  التجار 

احلجز  فرتة  خالل  باللحوم 
ال�ضحي و حت�ضبا لل�ضهر الف�ضيل 
الرتاخي�س  منح  خالل   من 
ي�ضمن  مبا  املتعاملني  لهوؤلء 
ذلك  و  حرية  بكل  التنقل  لهم 
الفالح  بطاقة  ا�ضتظهار  مبجرد 
اأو ال�ضجل التجاري , كما مت و�ضع 
املذابح  املربني  ت�رشف  حتت 
العمومية الثالث املتواجدة على 
وعني  و  باجللفة  الوطني  م�ضتوى 
�ضتكون  كما  البي�س  وكذا  مليلة  
حتت  اأي�ضا  اخلوا�س  مذابح 
�ضمان  بهدف  املربني  ت�رشف 
ب�ضفة  الوطنية  ال�ضوق  متوين 

منتظمة.
عطار .ب

تخمارت بتيارت

الكورونا يفاقم معاناة مر�شى الهيموفيليا 
من  الهيموفيليا  مر�ضى  يعاين 
والإنكار وجهل اجلميع  التهمي�س 
خلقوا  وكاأنهم  مر�ضهم,  بطبيعة 
من  العديد  ليتاأملوا,  فقط 
اأن  حتتاج  املاأ�ضاوية  احلكايات 
نزف  مر�ضى  معاناة  عن  تروى 
اأو  الهيموفيليا  الوراثي.  الدم 
الناعور مر�س وراثي ي�ضبب خلل 
يف  جتلط  ت�ضبب  التي  املادة  يف 
حيث  نزيف,  حدوث  عند  الدم 
اإذا تعر�س امل�ضاب بهذا املر�س 
لأي اإ�ضابة اأو جرح ب�ضيط يحدث 
اأو يف  اجللد  م�ضتمر حتت  نزيف 
ل  الع�ضالت  حتت  اأو  املفا�ضل 

الأحيان  بع�س  يف  اإيقافه  ميكن 
تعمل  امل�ضاب حقنة  باإعطاء  اإل 
اإيقاف  وبالتايل  الدم  على جتلط 

ذلك النزيف.
التي  الإن�ضانية  الق�ض�س  بني  من 
موؤخرا  تداولها  ومت  ا�ضتوقفتنا 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على 
القاطن  �ضحوى  بن  بلوافة  ق�ضة 
تخمارت  بلدية  قرى  باإحدى 
حالة  تيارت  لولية  اإداريا  التابعة 
اإن�ضانية من بني ثمانية وع�رشون 
املعني  بالبلدية  هيموفيليا  حالة 
املر�س  مع  معاناته  بالأمر �رشد 
فاي�ضبوك  موقع  عرب  فيديو  يف 

مير  التي  ال�ضعبة  الظروف  عن 
بها اجتماعيا و مر�ضيا كونه رب 
منحة  يت�ضلم  مل  معاق  و  عائلة 
منذ  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي 
اأعباء  مع  �ضهرين  عن  يزيد  ما 
التنقالت  و�ضعوبة  امل�ضاريف 
عرب  النقل  ن�ضاط  توقيف  ب�ضبب 
التي  الوحيدة  الو�ضيلة  احلافالت 
فرندة  دائرة  اإىل  يتنقل  بها  كان 
لأخذ حقن الفاكتور و مع توقفها 
�ضيارة  لكراء  الغالء  رغم  و  اأجرب 
للتنقل يوميا اإىل م�ضت�ضفى الدائرة 
�ضائقي  من  البع�س  رف�س  مع 
ال�ضيارات نقله خوفا من املر�س 

للحقن  به  امل�ضاب  يحتاج  الذي 
فبالإ�ضافة  الأ�ضبوع  يف  مرتني 
باه�ضة,  عالجه  تكاليف  اأن  اإىل 
حتتاج  املر�س  هذا  نوعية  فان 
يفتقده  ما  وهو  خا�ضة  لرعاية 
ال�ضيد بلوافة الذي يعاين الأمرين 
ماديا و�ضحيا طالبا من مديريتي 
تيارت  بولية  الت�ضامن  و  ال�ضحة 
مر�ضى  وحالة  حالته  يف  النظر 
احلقن  واإي�ضال  بالبلدية  الناعور 
وجتنيبهم  البلدية  م�ضت�ضفى  اإىل 
م�ضقات التنقل وم�ضاريفه يف عز 

جائحة الكورونا .
اأحمد �شتوان

05 طائرات لجالء العالقني بالمارات و اندوني�شا

حراقة �شمن الراغبني يف العودة للوطن  
العليا  ال�ضلطات  با�رشت 
وا�ضعة  اجلزائرية  حت�ضريات 
لإجالء اأكرث من 1000 من الرعايا 
اجلزائريني  العالقني بالعديد من 
الدول على غرار  الإمارات , تركيا 
و اندوني�ضيا , ورو�ضيا  منهم طلبة 
واأ�ضاتذة  باجلامعات  يدر�ضون 
ا�ضتفادوا من ترب�س  بهده الدول 
ال�ضبل  بعد  بهم  تنقطع  اأن  قبل 

تعليق الرحالت اجلوية.
هذا ومن املنتظر ح�ضب م�ضادر 
ال�ضلطات  توفر  اأن  ر�ضمية 
اجلزائرية  خم�س طائرات لإجالء 

العالقني الذين اأغلبهم بالإمارات 
العربية واملقدر عددهم بحوايل 
1000 رعية  اأكدت بع�س امل�ضادر 
باإ�ضابتهم  م�ضبه  منهم   35 اأن 
هذا  وقد   ,  19 كوفيد  بفريو�س 
الإجراءات  اخلا�ضة  تاأجيل  مت 
املا�ضي  ال�ضبت  بنقلهم  يوم 
حيث  و�ضحية  ,  تقنية  لأ�ضباب 
خالل  من  بهم  التكفل  �ضيتم 
 , ال�ضحي  احلجر  اإىل  حتويلهم 
ا�ضتقبالهم  املنتظر  من  حيث 
لديوان  موؤ�ض�ضات  تابعة   05 يف 
 14 ملدة  بهم  ال�ضياحة  والتكفل 

لإجراءات  اإخ�ضاعهم  بعد  يوما 
املراقبة ال�ضحية.

العديد  اأن  اآخر  جانب   من 
من  العديد  يف  العالقني  من 
حراقة  اأنهم  الدول  تبني 
�رشعية  يف  غري  بطرق  ويقيمون 
وجدوا  والذين  الدول  هذه 
ماأونة  نف�ضهم  مهم�ضني  وبدون 
الدول  اإعالن  بعد  مداخيل  اأو 
احلجر ال�ضحي لفائدة مواطنيها 
يف  وطنهم  يتذكرون  جعلهم  ما 
ومن   , ال�ضائع  البدل  الوقت 
املنتظر عقب ا�ضتكمال اإجراءات 

احلجر م�ضاءلتهم عن  هذا اجلرم 
مت  التي  وان  القوائم  خا�ضة   ,
تبني  اأن  برتكيا  تداولها  للعالقني 
القوائم املقدمة والعدد احلقيقي 
, من  العالقني يختلف  للمواطنني 
ال�ضلطات  تبحث  اآخر  جانب 
اجلزائرية �ضبال لإجالء الع�رشات 
العديد  يف  العالقني  الطلبة  من 
اجلامعات  غلق  بعد  الدول  من 
الدرا�ضة  ما  املوا�ضم  وتاأجيل 
ا�ضتغاثة  نداء  يوجهون  جعلهم 

للعودة اإىل الوطن .
حممد بن ترار

لقاءات حثيثة مع القطاعات املعنية 

بحث �شبل متديد احلجر ال�شحي اإىل الرابع ماي 
العليا  ال�ضلطات  با�رشت 
اجتماعات ومباحثات  للبالد 
عملية  اأجل  بحث  حثيثة من 
متديد احلجر ال�ضحي اإىل غاية 
املقبل  ماي  �ضهر  من  الرابع 
على  الق�ضاء  �ضمان  اأجل  من 
اجتاح  الذي  الكورونا  فريو�س 
48 ولية . و كانت زيارة الرئي�س 
وتراأ�ضه  تبون  املجيد  عبد 
خالل  من  ال�ضحي  للمجل�س 
 , الأطباء  راأي  اإىل  ال�ضتماع 
حني  يف  الأولية  البداية  كان 
مع  عملية  م�ضاورات  جتري 
والرتبية  العايل  التعليم  م�ضالح 
الدينية  ال�ضوؤون   , والعمل   ,

التجارة  والت�ضامن   , والأوقاف 
بالقرار  اخلروج  الوطني  بغية 
بعدما   , خا�ضة  املنا�ضب 
ال�ضحي  احلجر  تبني  جناح 
تو�ضع  الوباء  يف  يف  حما�رشة 
هذا  ويف   , والوليات  املدن 
مباحثات  جتري  املقابل 
بعائالت  التكفل  حول  طريقة 
ميار�ضون  الذي  اخلوا�س 
ال�ضنة  , وكذا م�ضري  الن�ضاطات 
وكيفية  واجلامعية  الدرا�ضية 
رم�ضان  �ضهر  مع  التعامل 
ت�ضعى  اأخرى  ناحية  من   ,
ال�ضلطات العليا للمحافظة على 
اإحداث  ال�ضحة  العمومية  دون 

للدولة  �ضواء  اقت�ضادية  اأ�رشار 
اإدراج  ميكن  الإطار  هذا  ويف 
قرار الرئي�س با�ضتحداث منحة 
دينار  اآلف  قدرها10  ت�ضامنية 
من  العائالت  على   للتخفيف 
املنزيل  احلجر  قرار  تداعيات 
العام.  وجاء هذا املبحث بعد 
العديد  من  قرارات  يف  �ضدور 
احلجر  بتمديد  العامل  دول 
باأوروبا  ال�ضحي  خا�ضة 
فرن�ضا  من  كل  حيث  اأقرت 
متديد  اإىل  وا�ضبانيا  وايطاليا 
اإىل  ال11  ال�ضحي  احلجر 

ماي  املقبل .
حممد بن ترار

ق�شية جمع 5ماليني توقيع للرئي�س بوتفليقة

التحقيق مع نور الدين بدوي باملحكمة العليا 
اأن  مقربة  ك�ضفت م�ضادر 
امل�ضت�ضار املحقق  باملحكمة 
ا�ضتدعاء   وجه  قد   العليا  
للوزير الأول ال�ضابق  نور الدين 
بدوي  الذي  مت  ال�ضتماع اإليه 
مبقر املحكمة العليا يف الأبيار 
التهامات   من  جملة  حول   ,
الف�ضاد على  بق�ضايا  املتعلقة 
لال�ضتماع  ا�ضتدعاوؤه  يتم  اأن 
وتوجيه  املو�ضوع  يف  اإليه 
اإليه يف حال توفر اأدلة  التهام 

�ضده .
هذا وقد ارتبطت التهم ح�ضب 

م�ضادر مقربة من امللف حول 
الرت�ضح  توقيعات   جمع  ق�ضية 
العزيز  عبد  املقال  للرئي�س 
املبهمة  والطريق  بوتفليقة  
5ماليني  جمع  بها  مت  التي 
توقيع يف ظرف قيا�ضي , حيث 
كان  الأول  الوزير  اأن   ي�ضتبه 
ال�ضغط  نفوذه يف  ا�ضتعمل  قد 
الإدارات   موظفي  بع�س  على 
احتيالية ملالآ  با�ضتعمال طرق 
الأمور  وهي  ال�ضتمارات  
 , التحقيقات  �ضتك�ضفها  التي 
امل�ضتبه  من  اآخر  جانب  من 

نور  الأول   به  اأن  الوزير 
يف  اأي�ضا  متابع  بدوي   الدين 
وزيرا  ب�ضفته  اأخرى  ملفات 
متعلقة  ملفات  يف  للداخلية 
�رشفت  هامة  مالية  باأغلفة 
بطريقة م�ضبوهة  منها  اإقامة 
بع�س املن�ضاآت  التابعة للوزارة 
م�ضبوهة  ب�ضفقات   وجتهيزها 
, ناهيك عن ارتباطه مبلفات  
اأعمال  ورجال  �ضابقني  وزراء 
موجودين رهن احلب�س ب�ضجن 

احلرا�س .
حممد بن ترار

بعني الدفلى و �شكيكدة

الق�شاء على ثالثة اإرهابيني
الإرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
ق�ضت مفرزة للجي�س الوطني 
 13 اأم�س  يوم  م�ضاء  ال�ضعبي, 
اإرهابيني  على   ,2020 اأفريل 
بحث  عملية  اإثر  اثنني   )02(
بن  طارق  ببلدية  ومت�ضيط 
الدفلى/ عني  ولية  زياد, 
تزال  ل  التي  العملية  ن.ع.1. 
متوا�ضلة اأف�ضت اإىل ا�ضرتجاع 
من  ر�ضا�ضني   )02( م�ضد�ضني 
ور�ضا�س   كال�ضنيكوف  نوع 
 RPK نوع  من  )01(خفيف 
وقنبلتني )02( تقليديتي ال�ضنع 
و)03(  ذخرية  خمازن  و)06( 

نظارات ميدان, بالإ�ضافة اإىل 
اأغرا�س اأخرى.

ويف ذات ال�ضياق, ق�ضت مفرزة 
اأخرى للجي�س الوطني ال�ضعبي 
 )01( اإرهابي  على  اأم�س  ليلة 
مبنطقة  كمني  خالل  خطري 
بالقل,  اخلناق  دي  جامع 
فيما  �ضكيكدة/ن.ع.5,  ولية 
�ضبطت م�ضد�ضا )01( ر�ضا�ضا 
و)03(  كال�ضنيكوف  نوع  من 
 )01( وقنبلة  ذخرية  خمازن 
باأحد  الأمر  ويتعلق  يدوية. 
الإرهابية  اجلماعات  قيادات 
خالد«  »بولقرون  امل�ضمى 

والذي  �رشار«,  »اأبو  املكنى 
الإرهابية  باجلماعات  التحق 

�ضنة 1995.
 تاأتي هذه النتائج لتوؤكد على 
فعالية املقاربة التي تعتمدها 
الوطني  للجي�س  العليا  القيادة 
على  الق�ضاء  يف  ال�ضعبي 
وا�ضتتباب  الإرهاب  ظاهرة 
كامل  عرب  والطماأنينة  الأمن 
مرة  ولتوؤكد  الوطني,  الرتاب 
العالية  اليقظة  على  اأخرى 
الوطني  اجلي�س  لوحدات 
الظروف  كل  يف  ال�ضعبي 

والأحوال.



24 �ساعةالأربعاء 15  اأفريل  2020  املوافـق  ل 21 �شعبان  1441ه 3
الإمام اخلطيب "حممد فالح "لـ"الو�شط"

حاوره حممد مرواين

.     ما اأهم درو�س هذا البالء 
على  والبالد  بالعامل  امل  الذي 

حد �شواء ؟

»الو�سط  يومية  البداية  يف  *اأ�سكر 
االلتفاتة  هذه  على  املحرتمة   «
للإجابة  بالن�سبة  املتميزة  االإعلمية 
من  فان  والهام  العميق  �سوؤالكم  على 
اأهم درو�س هذا البلء ثم الوباء الفتاك 
الذي اأ�ساب خمتلف دول العامل تكمن 
وحمايتها  الب�رشية  النف�س  حفظ  يف 
اهلل  لطاعة  واالأوبئة  املخاطر  من 
تعامل  اإىل  اأ�سيلة  وعودة  وعبادته 
اأخلقة  اإىل  الداعية  احلنيف  الدين 
احلياة وترقية دور االإن�سان يف اأعمار 
اأي�سا  الدرو�س  ومن  واحلياة  االأر�س 
الوطني  التلحم  تعزيز  الفا�سل  اأخي 
الإعانة  واملوؤ�س�ساتي  املجتمعي 
واملجاهدين  واملري�س  املحتاج 
الذين  البي�ساء  البدالت  اأ�سحاب 
كما  االأطباء  واأق�سد  برقي  ينا�سلون 
اإىل  العودة  العظيمة  الدرو�س  من  اأن 
التي  الواحدة  واللمة  واالأ�رشة  البت 
ب�سبب  االأخرية  ال�سنوات  يف  غابت 
على  املتدفقة  التكنولوجيا  طغيان 
عقول  للأ�سف  وخطفت  النا�س  بيوت 
يف  نعمم  اأن  دون  و�سباب  اأطفال 
هذه  ا�ستح�سار  وجب  لذا  ال�سياق 
الدرو�س والعرب الهامة يف التعاطي مع 
واالنطلق   « الكورونا  »فريو�س  وباء 
واالرتقاء  النف�س  تهذيب  اإعادة  يف 
باخللق وحفظ النف�س من التهلكة وقد 
اأو�سى االإ�سلم احلنيف بحفظ احلياة 
االإن�سانية واإعمار االأر�س وهي درو�س 
تعاىل  اهلل  خلق  اأن  منذ  احلياة  يف 

�سبحانه وتعاىل اأدام عليه ال�سلم .

.     كيف ميكن لالإمام يف هذا 
الرمزي  دوره  ممار�شة  الظرف 

والجتماعي ؟
هذه  يف  وهام  بارز  دور  له  االإمام 
فيها  يتعاطى  التي  ال�سعبة  اللحظات 
املجتمع مع االأزمة ال�سحية اخلطرية 
ورمزية  جمتمعية  مكانة  له  فاالإمام 
وهذا  النا�س  وجدان  يف  وفعالة  قوية 

فكل  لذا  االأثر  يف  واأ�سيل  معروف 
واأ�ساتذة  اأئمة  من  للخري  الدعاة 
التح�سي�س  غي  دور  لهم  وعلماء 
عرب  يوجهون  االأئمة  من  والعديد 
وحذروا  احلديثة  التوا�سل  من�سات 
ولهم  واالإر�سادات  املواعظ  وقدموا 
واالأيام  اللحظات  هذه  يف  فعال  دور 
للتقومي  بارز  دور  له  فاالإمام  ال�سعبة 
ويف  واالإر�ساد  الوعظ  وثم  والت�سويب 
هذا ال�سياق اعترب االإمام حممد فلح 
» اإن املجتمع اجلزائري مطالب اليوم 
وتعزيز  التعاون  قيم  على  باحلفاظ 
ثقافة الت�سامن وامل�ساهمة بفعالية يف 
اإذ اأن حفظ  مبادرات اخلري املتنوعة 
ال�رشيعة  مقا�سد  اأهم  من  النف�س 
يف  دعت  التي  ال�سمحة  االإ�سلمية 
ال�سلة  عليه  امل�سطفى  ر�سالة 
وال�سلم اإىل حترمي قتل النف�س ون�رش 
العنف وتغليب لغة احلوار والتعاون يف 
اأمور الرعية وبخ�سو�س »الوباء  اإدارة 
دول  �سائر  يف  انت�رش  الذي   « الفتاك 
من  جزءا  اإال  اجلزائر  ولي�ست  العامل 
اأن  اإىل �رشورة  اأدعو  فاأنا  العامل  هذا 
يف  عايل  بح�س  املواطنون  يتحلى 
امل�سوؤولية واأن يحفظوا حياتهم وحياة 
اأبنائهم اإذ يبقى حفظ احلياة الب�رشية 
احلنيف  الدين  تعاليم  يف  مقد�سا 
اأو�سى اهلل �سبحانه وتعاىل ر�سله  وقد 
وحياة  النف�س  على  باحلفاظ  واأنبيائه 

االإن�سان.

.     كيف ترون دور العمل 
الظروف  هذه  يف  اخلريي 

اخلا�شة ؟
اإن ما تقوم به العديد من اجلمعيات 
الفاعلة يف العديد من واليات الوطن 
حياة  على  احلفاظ  ثقافة  ن�رش  من 
الكمامات  توزيع  خلل  من  النا�س 
بالن�سبة  الغذائية  واملواد  واالأدوية 
من  تعاين  التي  املحتاجة  للعائلت 
ال  واجتماعي  ومادي  مايل  �سيق 
اأو�سى  واأ�سيل  ونبيل  راقي  عمل 
ال�سلوك  هذا  اإن  ثم  االإ�سلم  به 
اأهم  من  يعترب  الراقي  اجلمعي 
املجتمع  عليها  منى  التي  اخل�سال 
قيم  ن�رش  عنه  املعروف  اجلزائري 
يف  والتاآخي  والت�سامن  التعاون 
يف  واأدعو  االأزمات  وخارج  االأزمات 
هذا ال�سياق اإىل م�ساهمة املوؤ�س�سة 
يف  ن�ساطها  اأبان  التي  امل�سجدية 
حياة  يف  بارز  دور  عن  االأزمة  هذه 
يف  يجتمعون  الذين  اجلزائريني 
اخلري  قيم  ولن�رش  للعبادة  امل�سجد 
والتعاون والت�سامن االجتماعي الهام 
االأ�سيل  ثم اإن العديد من االأن�سطة 
يف  الرثية  واجلمعوية  اخلريية 
معانيها توؤطرها امل�ساجد وترافقها 
امل�ساجد وهو مظهر موجود ومعتاد 
الذي  اجلزائري  املجتمع  حياة  يف 
اإخوانه  حماية  يف  للم�ساهمة  مييل 

بهم  حتل  حن  الواليات  خمتلف  يف 
االأر�سيف  ولعل  بلء  اأو  م�سيبة 
خالدة  ببطوالت  يحتفظ  االأ�سيل 
النف�س  حفظ  يف  عظيمة  ووقفات 
»في�سانات  من  املحتاجني  واإعانة 
باب الواد , زالزل بومردا�س , » وهي 
اأيام �سعبة للغاية عا�ستها البلد اأبان 
همة  عن  اجلزائري  املجتمع  فيها 

عالية يف الت�سامن والتعاون.

ر�شالتكم  هي  ما      .
للمواطنني ؟

 « »الو�سط  خلل  من  اأدعو   
املواطنني اإىل حفظ حياتهم وحياة 
يف  الدولة  بتدابري  وااللتزام  اأبنائهم 
األف  من  خري  تبقى  التي  الوقاية 
ال�سحي  باحلجر  وااللتزام  علج 
وندعو  املنافع  اأهم  من  يعترب  ال 
املواطنني عرب اأن�سطة حت�سي�س اإىل 
هذه  اأي�سا  اأعادت  وقد  به  االلتزام 
اهلل  �سريفعها  التي  ال�سحية  االأزمة 
للواجهة  االآفاق  وتتجدد  اهلل  بعون 
يف  الفعالة  ومكانته  امل�سجد  قوة 
واحدة  كلمة  على  النا�س  جمع 
مرتكزات  من  وهذا  جامع  وخط 
واالجتماعية  االإ�سلمية  املرجعية 
وتوؤكد  املجتمع  عليها  منى  التي 
التي  الع�سيبة   اللحظات  تاريخيا 
�سقتها  التي  الغالية  بالبلد  مرت 
لل�سك  جمال  وبدون  ال�سهداء  دماء 
هو  والتعاون  الت�سامن  بان  والريبة  
واالأ�سا�س  والنجاح  الفلح  مفتاح 
املتني الذي يقوي اجلبهة الداخلية 
وفواعل  ان�سجام طاقاتها  ويزيد يف 
يف  كل  اليوم  تواجه  التي  قطاعاتها 
موقعها بثبات ويقني يف الن�رش وباءا 
فتاكا وخطريا لن ي يدوم بعون اهلل 
ون�سائه  رجاله  وهمة  اهلل  بف�سل 
كل  يف  امل�ست�سفيات  يف  املرابطني 
مكان فع�سىى اأن يجعل اهلل بعد هذه 
الهزة وهبة خري جتدد يف املجتمع 
احلا�رش  بناء  نحو  وطاقته  حيويته 
بفرج  واإميان  �سرب  على  وامل�ستقبل 
تعقدت  مهما  اليطول  الذي  اهلل 
فاهلل  املجاالت  و�ساقت  االأمور 
وبعد  قدير  �سي  كل  على  امل�ستعان 

الع�رش ي�رش اإن �ساء اهلل .

 يف حوار �شحفي مع جريدة »الو�شط » عدد الإمام اخلطيب مب�شجد »عباد الرحمان » مبدينة م�شتغامن 
»حممد فالح » اأهم املقا�شد الأ�شا�شية وراء حفظ النف�س يف تعاليم ال�شريعة الإ�شالمية وقال الإمام 

املدر�س والفاعل يف العديد من الأن�شطة التطوعية ان التدابري التي بادرت بها ال�شلطات العمومية ملواجهة 
وباء »فريو�س الكورونا » ت�شب يف خانة ال�شالح العام ويف �شالح حفظ النف�س الب�شرية املقد�شة داعيا يف 

ذات ال�شياق املواطنني اإىل ا�شتح�شار قيمة احلياة والنف�س يف هذه اللحظات ال�شعبة التي تق�شتي رفع 
م�شتويات الت�شامن الوطني املجتمعي واملوؤ�ش�شاتي واعترب الإمام املدر�س »حممد فالح » اأن الظروف ال�شعبة 
التي يتقا�شم املواطنون العي�س فيها وهم يطبقون احلجر ال�شحي ت�شتح�شر ب�شكل وا�شح قيمة الوقاية التي 
تبقى خري من األف عالج وتوؤكد اأن النف�س الب�شرية مقدمة على اأي ا�شتغال بالدنيا والعودة لتعامل الدين 

احلنيف من درو�س البالء الذي ل يدوم بعون اهلل

املحامي فاروق ق�شنطيني يوؤكد

ال�سجون خالية من وباء 
الكورونا

.     احلجر ال�شحي لي�س عقوبة بل احتياط
 ملنع انت�شار العدوى

اللجنة  املحامي  ورئي�س  اأكد 
حلقوق  امل�ستقلة  الوطنية 
االإن�سان �سابقا فاروق ق�سنطيني 
نزالء  من  نزيل  اأي  اإ�سابة  عدم 
بفريو�س  العقابية  املوؤ�س�سات 
كما  وذلك  امل�ستجد  كورنا 
�رشح جلريدة » الو�سط » بف�سل 
االإجراءات الوقائية املتخذة من 
داعيا  العدل  وزارة  م�سالح  قبل 
احرتام  �رشورة  اإىل  املواطنني 
و�سفه  الذي  ال�سحي  احلجر 
الوقائي  االحتياطي  باالإجراء 
ال�سلطات  فر�سته  عقوبة  ولي�س 

العمومية
وقال فاروق ق�سنطيني يف نف�س 
بني  ت�رشبه  يتم  ما  اأن  الت�رشيح 
�سبكات  على  واالأخر  احلني 
ومنابر  االجتماعي  التوا�سل 
اإ�سابات  اأخرى  بخ�سو�س 
املوؤ�س�سات  بع�س  يف  م�ساجني 
كورنا  بفريو�س  العقابية 
امل�ستجد العاملي اإ�ساعات فقط 
وال اأ�سا�س لها من ال�سحة مربزا 
بف�سل  اأنه  الت�رشيح  نف�س  يف 
االإجراءات االحرتازية والوقائية 
العدل  وزارة  اإليها  جلاأت  التي 
حلماية �سحة امل�ساجني  �سمن 
املجهود الوطني ملكافحة هذا 
ت�سجيل  يتم  مل  العاملي  الوباء 
نزالء  من  زيل  اأي  اإ�سابة 
املنت�رشة  العقابية  املوؤ�س�سات 

عرب كافة واليات الوطن .
االأ�سبوع  خلل  كانت  للإ�سارة 
اجلهات  من  العديد  الفارط 
و�سائل  عرب  دعايات  ن�رشت 
تزعم  االجتماعي  التوا�سل 
باملوؤ�س�سة  �سجينا   12 اإ�سابات 
الدعاية  وهي  بالقليعة  العقابية 
التي �سارعت م�سالح وزارة العدل 
اإىل تفنيدها كما با�رشت النيابة 
العامة على اثر هذه املعلومات 

التي حتاول ن�رش الرعب والذعر 
امل�ساجني  عائلت  اأو�ساط  يف 
ملعرفة  حتقيق  فتح  واأهاليهم 
اجلهات التي روجت للخرب وفتح 
الق�سائية  املتابعة  اإجراءات 

وفقا ملا بن�س عليه القانون .
الرئي�س  �سدد  اأخرى  جهة  من 
ال�سابق للجنة الوطنية امل�ستقلة 
�رشورة  على  االن�سان  حلقوق 
الإجراءات  املواطنني  احرتام 
اأقره  الذي  ال�سحي  احلجر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
تبون �سمن حزمة من االإجراءات 
هذا  ملكافحة  االحرتازية 
االإن�سانية  ي�رشب  الذي  الوباء 
اأن  موؤكدا  اجلزائر  غرار  على 
اإجراءات احلجر و�سبط توقيت 
بل  عقوبة  لي�س  هو  اخلروج 
ال�سحة  يحفظ  وقائي  اإجراءا 
�سمن  يدخل  وبالتايل  العمومية 
اإجراءات حماية حقوق االإن�سان 
واالأطباء  اخلرباء  اإن  اإىل  م�سريا 
ال�سبيل  اأن  اأكدوا  واملخت�سني 
الوباء  هذا  ملحا�رشة  الوحيد 
هو االلتزام باملنزل ملنع انت�سار 
واأن  قال  كما  خا�سة  العدوى 
جميع الدول التي اأ�سيبت بالوباء 
األزمت �سعوبها باحلجر املنزيل 
رغم متتعها برت�سانة طبية قوية 
مل ت�سطع ال�سمود اأمام الوباء اإال 
من خلل اإقرار احلجر املنزيل 

.
باية ع 

 حفظ النف�س مقد�س ومقدم يف 
ال�سريعة الإ�سالمية

.     دور امل�شاجد يف حياة املجتمع عميق واأ�شيل
.     حفظ النف�س من مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية

.     التالحم الوطني من الأخالق الراقية التي ت�شود يف هذه الأيام الع�شيبة

اأمن ولية امل�شيلة

توقيف فتاة ب�سبب فيديو ت�سليلي حول كورونا 
مكافحة  فرقة  اأوقف عنا�رش 
بامل�سلحة  املعلوماتية  اجلرائم 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
والية امل�سيلة, فتاة يف العقد الثاين 
ملقطع  ن�رشها  ,بعد  عمرها  من 
فيديو عرب »في�سبوك« يتناول اأخبار 

فريو�س  و�سعية  حول  مغلوطة 
كورونا بوالية امل�سيلة, مع ت�سكيكها 
يف عدد امل�سابني امل�رشح بهم من 
هذه  وتندرج  املخت�سة,  اجلهات 
اأ�سكال  العملية يف اإطار حماربة كل 
اإقليم  عرب  االإلكرتونية  اجلرمية 

االخت�سا�س,يف ظل الراهن املتعلق 
مبواجهة تف�سي فريو�س كورونا , ليتم 
على الفور حتديد هويتها وتوقيفها, 
وبعد ا�ستيفاء اإجراءات التحقيق مت 
تقدميها اأمام وكيل اجلمهورية لدى 
اإجراءات  ,وفق  امل�سيلة  حمكمة 

عر�س  تهمة  الفوري,عن  املثول 
من  من�سورات  اجلمهور  اأنظار  على 
�ساأنها االإ�رشار بامل�سلحة الوطنية, 
التوا�سل  متبوع بالقذف عرب مواقع 

االجتماعي.
عبدالبا�شط بديار

وهران

املركز ال�ست�سفائي اجلامعي 
يتدعم مبمرات للتعقيم

اال�ست�سفائي  املركز  تعزز 
اجلامعي »الدكتور بن زرجب« 
جديدة  مبمرات  بوهران 
تعقيم  من  �ستمكن  للتعقيم, 
االأ�سخا�س الوافدين وكذا عند 
املوؤ�س�سة  هذه  من  خروجهم 
اأفادت  ح�سبما  اال�ست�سفائية, 

به خلية االت�سال.
وقد مت تثبيت هاذين املمرين 
وهما هبة من اأحد املح�سنني, 
على م�ستوى مداخل امل�سالح 
تعرف  التي  اال�ست�سفائية 
و�سع  حيث  كبرية,  حركة 
املدخل  عند  االأول  املمر 
الرئي�سي للم�ست�سفى, يف حني 
خ�س�س املمر الثاين للوافدين 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  على 
اإ�سافة  للأطفال,  اجلراحية 
بتعقيم  خا�س  ممر  اإىل 
نف�س  ح�سب  ال�سيارات, 

امل�سدر.

يتدعم  اأن  ينتظر  كما 
ال�ساعات  يف  امل�ست�سفى 
اأخرى  بثلث ممرات  املقبلة 
م�ستوى  على  و�سعهما  �سيتم 
م�سلحة اال�ستعجاالت الطبية 
وعند  للكبار,  واجلراحية 
اأمرا�س  م�سلحة  مدخل 
الن�ساء والتوليد وذكر م�سوؤولو 
هاته  اأن  االت�سال  خلية 
�ست�ساهم يف حماية  املمرات 
زوار امل�ست�سفى وكذا االأطباء 
و�سبه الطبيني الذين ي�رشفون 
يوميا على اإجراء الفحو�سات 
املر�سى  االأ�سخا�س  على 
وباء  انت�سار  من  للوقاية 
كورونا وكانت كل من م�سلحة 
االأمرا�س املعدية وكذا وحدة 
بامل�سابني  اخلا�سة  االإنعا�س 
تدعمتا  قد  كورونا  بفريو�س 
مبمرين للتعقيم مب�ساهمة من 

فريق متطوع. 



24 �ساعةالأربعاء 15  اأفريل  2020  املوافـق  ل 21 �شعبان  1441ه 4

اح�شن خال�ص   

�إحياء  �أبو�ب  على  �أننا  ومبا 
�لذي  �أفريل   16 تاريخ 
 1976 عام  �ل�سلطة  �تخذته 
فاإننا  للعلم  ر�سميا  يوما 
خلفيات  تبيان  يف  ننطلق 
�سبيل  على  �الختيار  هذ� 
وبالنظر  �حل�رص  ال  �ملثال 
به  �الحتفال  كون  �إىل 
�إذ  �الأيام،  هذه  مع  يتز�من 
تكاد خلفية �ساحب �لقر�ر 
�ملنا�سبات  �إحياء  ب�ساأن 
خلفياتها  يف  بينها  تت�سابه 

وح�ساباتها �ل�سيا�سية.
�لرعيل  من  بقي  ما  د�أب 
�لعلماء  جمعية  من  �الأول 
�جلز�ئريني  �مل�سلمني 
�ل�سبعينات  بد�ية  منذ 
على  �ملا�سي  �لقرن  من 
موؤ�س�س  وفاة  ذكرى  �إحياء 
�الأول  ورئي�سها  �جلمعية 
عبد �حلميد بن بادي�س يف 
 ،1940 عام  من  �أفريل   16
�سانحة  ذلك  تعترب  وكانت 
ملنهج  �لوفاء  عن  للتعبري 
�الأول  ورئي�سها  �جلمعية 
�أنها  من  بالرغم  و�لثاين 
حكم  �سنو�ت  من  خرجت 
بن بله وهي منهكة وم�ستتة 
رئي�سها  و�سع  �أن  بعد 
�الإبر�هيمي  �لب�سري  حممد 
�جلربية  �الإقامة  رهن 
وتعر�س �أع�ساوؤها للرقابة 
بعد  ال�سيما  ن�ساطهم  على 
�إثر  �لقيم على  حل جمعية 
�سيد  �إعد�م  من  موقفها 

قطب يف م�رص.
غري �أن عهد بومدين �سهد 
لن�ساط  حمت�سما  �نتعا�سا 
ال�سيما  �لعلماء  جمعية 
�جليل  من  �أفر�د�  و�أن 
تالميذ  كانو�  �لذين  �لثاين 
وجدو�  �الأول  �لرعيل  عند 
مو�قع  يحتلون  �أنف�سهم 
�لرتبية  وز�ر�ت  يف  هامة 
�لدينية  و�ل�سوؤون  و�لثقافة 

�لرحمن  عبد  غر�ر  على 
حماين  و�أحمد  �سيبان 
وعلي �ل�سنتري وغريهم وقد 
قا�سم  مولود  �إليهم  �ن�سم 
جمعهم  �أخرى  و�إطار�ت 
هدف و�حد هو �لدفاع عن 
�الإ�سالمي  �لعربي  �لبعد 
�لتيار  �أمام زحف  �لنخبوي 
و�لفرنكفوين  �لي�ساري 
وقد  �لدولة  دو�ليب  على 
�أتاحت لهم �سلطة بومدين 
�لتو�زنات  ظل  �لفر�سة يف 
�لتي كانت تقيمها من �أجل 
�الإبقاء على �سيطرتها، بني 
يف  �نطلقت  �لتي  �لتيار�ت 
بدء  منذ  �لبقاء  �رص�عات 

�ال�ستقالل.
 كانت �ملوؤ�س�سات �لرتبوية 
و�لتعليمية و�مل�ساجد ودور 
�ملنا�سبة  �حللبة  �لثقافة 
�أمام  �ل�رص�عات  لتلك 
للتيار  تام  �سبه  ��ستيالء 
و�لفرنكفوين  �لي�ساري 
�لوطنية  �ل�رصكات  على 
خريجي  وهيمنة  �لنا�سئة 
لالإد�رة  �لوطنية  �ملدر�سة 
�ملركزية  �الإد�ر�ت  على 
متكنت  وقد  و�ملحلية. 
�جلديدة  �ملعربة  �لنخب 
على  �سيطرتها  ب�سط  من 
وز�رة  منها  �ملو�قع  بع�س 
ذلك  مكنها  وقد  �لرتبية 
�أمرية  ��ست�سد�ر  من 
للمدر�سة  �ملوؤ�س�سة   1976
�ختارو�  حيث  �الأ�سا�سية 

 16 تاريخ  لها 
ليوقع  �أفريل 
ئي�س  لر �
بومدين عليها 
�لتاريخ  وهو 
�تخذ  �لذي 
يوما  ر�سميا 

للعلم.
يكن  ومل 
يوم  �إن�ساء 

بل  جز�ئرية  بدعة  للعلم 
به  عملت  ملا  كتقليد  جاء 

�لتي  كم�رص  عربية  بلد�ن 
�ل�سنة  يف  منا�سبة  عينت 
تكرم  �لعلم  يوم  �سمتها 
�ستى  من  »�لعلماء«  فيها 
وباإر�ساء  �لتخ�س�سات. 
�ملنا�سبة  هذه  »�لعلماء« 
رمزية  مب�ساحة  فازو� 
�ملعركة  �ساحة  يف  هامة 
�الأخرى  �لتيار�ت  �سد 
وزير  ينقلب  �أن  قبل 
�الأ�رصف  م�سطفى  �لرتبية 
تلك  على  ذلك  بعد  �سنة 
�الإجناز�ت ويعيد �لنظر يف 
�لتي  »�ملكا�سب«  من  كثري 
ظن �أهلها �أنها حتققت �إىل 

غري رجعة.
�أهمية معركة  �إىل  وبالنظر 
�لوعي  تكوين  يف  �لتعليم 
�الأجيال  وتوجيه  و�إعد�د 
معينة  تفكري  �أمناط  وفق 
ت�سل  مل  �ملدر�سة  فاإن 
مكانتها  تبوء  �إىل  يوما 
جمهورية  وطنية  كمدر�سة 
على  ومتفتحة  حمايدة 
بل  و�للغات  �الأفكار  جميع 
كانت حمل جتاذبات وحلبة 
�لهيمنة  حول  لل�رص�ع 
و�الإيديولوجية  �ل�سيا�سية 
يز�ل  ال  �ل�رص�ع  وهذ� 

قائما �إىل �ليوم.
وقد كانت هذه �ل�رص�عات 
لغوية  �الأ�سا�س  يف  وظلت 
ذهن  يف  �للغة  تكن  مل  �إذ 
�أد�ة  جمرد  �ملت�سارعني 
يحمل  ما  �إىل  بالنظر  تبليغ 

و�الأفكار  و�الآد�ب  حمتو�ها 
�سحنات  من  بها  تنتج  �لتي 
�ل�رص�ع.  حل�سم  هامة 
كانت  �لتي  �لعلماء  فجمعية 
كانت  �لعلم  يوم  �إن�ساء  ور�ء 
�رص�عات  خا�ست  قد 
عديدة قبل �لثورة �لتحريرية 
و�أثناءها وبعدها. و�إن مل تناد 
�إال  �ل�سيا�سي  باال�ستقالل 
�أن  على  حري�سة  كانت  �أنها 
�جلز�ئريني  �ندماج  ير�عي 
�ال�ستعمارية  �لدولة  يف 
�ملجتمع  هوية  خ�سو�سيات 
مقابل  و�الإ�سالمية  �لعربية 

�الندماج �ل�سيا�سي و�لثقايف 
تيار  به  طالب  �لذي  معا 

فرحات عبا�س.
�لتي  �لنخب  �رص�ع  يكن  مل 
�لقاهرة  جو�مع  يف  تكونت 
�ملنورة  و�ملدينة  وتون�س 
كان  ما  بقدر  �الحتالل  مع 
مو�قع  حرب  عن  عبارة 
يف  تكونت  �لتي  �لنخب  مع 
�سو�ء  �لفرن�سية،  �ملد�ر�س 
�ختارت  �لتي  تلك  منها 
�لتي  �أو  �الندماج  طريق 
�ال�ستقالل  نزعة  �ختارت 
مو�ثيق  تكن  ومل  �ل�سيا�سي. 
لهذ�  تعري  �لتحريرية  �لثورة 
�للغوي  �لثقايف  �ل�رص�ع 
جبهة  كانت  حيث  �أهمية 
�لوطني  �لتحرير  وجي�س 
ت�سدر جميع مو�ثيقها باللغة 
�لفرن�سية مبا فيها بيان �أول 

نوفمرب.
كتب  مقاالته  �إحدى  ويف 
علي  للرتبية  �الأ�سبق  �لوزير 
�أن  من  متاأ�سفا  حممد  بن 
و�ملو�ثيق  نوفمرب  �أول  بيان 
�لتي تبعته كوثيقة �ل�سومام 
�أن  �إىل  ت�رص  مل  وغريها 
�مل�ستعمر  مع  �ل�رص�ع 
�رص�ع  هو  �إمنا  �لفرن�سي 
�الأوىل  بالدرجة  ثقايف 
هوية  ب�سلخ  �ملتهم  وهو 
وحماربة  وثقافته  �ملجتمع 
مقاومة  لوال  �لعربية  �للغة 
�ملجتمع عن طريق مد�ر�س 
و�ملد�ر�س  �لعلماء  جمعية 
حلزب  �حلرة 
 ، ل�سعب �
و��ستخل�س كاتب 
مفارقة  �ملقال 
�إحدى  غريبة من 
بيان  فقر�ت 
�لتي  نوفمرب  �أول 
حتدثت عن �لتز�م 
�لثورة  مفجري 
�مل�سالح  بحفظ 
و�القت�سادية  �لثقافية 
بنز�هة  �ملكت�سبة  �الأوروبية 
يف �أر�سية �أي مفاو�سات مع 

�لدولة �مل�ستعمرة.
معركة  تكن  مل  هنا  ومن 
�لوطني  �لتحرير  جبهة 
ثقايف  بعد  ذ�ت  فرن�سا  مع 
كان  و�إن  �الأوىل  بالدرجة 
�لدينية  �جلو�نب  بع�س  لها 
عبارة  كا�ستعمال  �لرمزية 
�لثو�ر  و�سف  �أو  �أكرب«  »�هلل 
و�إ�سد�ر  باملجاهدين 
��سم  حتمل  �سحيفة 
�أن  ذلك  ويف�رص  �ملجاهد. 

وقادتها  �لثورة  كو�در  �أغلب 
تكن  ومل  بالفرن�سية  تكونو� 
يحملون  ممن  قليلة  قلة  �إال 
وفكر�  لغة  �لعربية  �لثقافة 
»جمعية  تخلف  �إىل  بالنظر 
يف  �النخر�ط  عن  �لعلماء« 

�لتحرير  حرب 
 15 غاية  �إىل 
 1956 جانفي 
�لذي  �لتاريخ 
فيه  �أ�سدرت 
�الن�سمام  بيان 
�لذي  �لر�سمي 
»ال  فيه:  جاء 
�أن  ميكن 
�لق�سية  حتل 
ية  ئر � جلز �
نهائي  ب�سكل 
�إال  و�سلمي 
ف  � عرت ال با

ودور�ن  لف  دون  جديا 
لالأمة  �حلر  بالوجود 
و�سخ�سيتها  �جلز�ئرية 
�ملتميزة وحكومتها �لوطنية 
�ل�سيد  �لت�رصيعي  وجمل�سها 
وهذ� يف ظل �حرت�م �جلميع 
كل  حقوق  على  و�حلفاظ 
�لبيان  يف  ونالحظ  طرف« 
بيان  كثري� عن  يبتعد  �أنه ال 
�أول نوفمرب يف �حلديث عن 

حفظ �مل�سالح �لفرن�سية.
جمعية  �ن�سمام  يكن  مل 
�لعلماء �مل�سلمني �إىل �لثورة 
ترحاب  حمل  �لتحريرية 
جدال  �أثار  فقد  �جلميع 
�سد  وحفيظة  قادتها  بني 
رم�سان عبان �لذي كان ور�ء 
مل  �أنها  منطلق  من  ذلك، 
�الأوىل  �ل�سفوف  تكن �سمن 
لها  ن�سب  من  هناك  �إن  بل 
تفجري  فيه  �عتربت  بيانا 
�أول  يف  �لتحريرية  �لثورة 
تخريبية«.  »�أعماال  نوفمرب 

بو�سياف  من  كل  يخف  ومل 
وبن بله وخي�رص و�أيت �حمد 
جلمعية  مناه�ستهم  يوما 
بن  عليها  �سن  وقد  �لعلماء 
�رصو�سا  حربا  وخي�رص  بله 
ظل  كما  �ال�ستقالل   بعد 

بو�سياف و�أيت �حمد يربز�ن 
�خلالفات مع �جلمعية �لتي 
�سيا�سية  خالفات  تكن  مل 
�يت  عند  ذلك  جتاوزت  بل 
تاريخية  خلفيات  �إىل  �حمد 
�لتي  �حلرب  �إىل  بالنظر 
�سنتها �جلمعية على �لزو�يا 
و�لطرق �ل�سوفية قبل �لثورة 

�لتحريرية.
جمعية  خا�ست  هكذ� 
من  تتمكن  �أن  قبل  �لعلماء 
من  نوعني  �لعلم  يوم  تثبيت 
�لتيار  مع  �أحدهما  �ل�رص�ع 
�الندماجي �ملفرن�س و�لثاين 
كو�در  من  هام  جانب  مع 
و�لثورة  �لوطنية  �حلركة 
�أورثها  ما  وهو  �لتحريرية 
�لذي  و�سع  �ال�ستقالل  بعد 
كان يبحث عن مكانته حتت 
�ملدر�سة  وكانت  �ل�سم�س، 
�ملف�سل  �ملجال  �جلز�ئرية 
مبعركتها  للقيام  بامتياز 
�خلارطة  يف  مكانتها  الأخذ 

ظل  يف  �لوطنية  �ل�سيا�سية 
�لو�حد  هيمنة حكم �حلزب 
هاما  �إجناز�  حققت  وقد 
ر�ئدها  وفاة  يوم  باتخاذ 
عبد �حلميد بن بادي�س يوما 
للعلم بالرغم من �النتقاد�ت 
ل�سكلية  �
وجهت  �لتي 
هذ�  الختيار 
قبل  من  �ليوم 
د�خل  �جتاه 
�ملعرب  �لتيار 
يرى  ذ�ته 
من  كان  �أنه 
�ختيار  �الأف�سل 
والدته  تاريخ 
ماي   5 تاريخ  �أو 
تاأ�س�ست  �لذي 
جمعية  فيه 
�مل�سلمني  �لعلماء 

عام 1931.
�ملنا�سبات  �ختيار  يكن  مل 
و�لعاملية  و�لدينية  �لوطنية 
وطنية  نظرة  �سمن  دوما 
يكون  ما  فكثري�  �ساملة 
�سيا�سية  حل�سابات  خا�سعا 
�حلفاظ  وملقت�سيات 
�لثقافية  �لتو�زنات  على 
�ملجتمع  يف  و�ل�سيا�سية 
هيمنة  على  �الإبقاء  ق�سد 
كان  فاإذ�  �ملركزية  �ل�سلطة 
�أن  �لي�ساري  �لتيار  حق  من 
كيوم  �أفريل   24 ي�ستفيد من 
�لعمال  نقابة  الإن�ساء  وطني 
وتاأميم �ملحروقات فمن حق 
�لتيار �لعروبي �الإ�سالمي �أن 
�أيام  من  ن�سيب  له  يكون 
كما  وزعت  �لتي  �جلز�ئر 
على  �الأر��سي  قطع  توزع 
و�ملحظوظني  �مل�ستفيدين 
ي�سذ  مل  ريعي  نظام  �سمن 
حتى  �لتوزيعية  طبيعته  عن 

يف �لرموز. 

يوم العلم اأو الت�سابق حول ريع الرموز
بحثنا يف مقال �شابق عن مكانة الأعياد والذكريات الوطنية وكيف كانت وظلت اأدوات �شبط لدى الدولة 

للتوازنات الثقافية والطبقية يف املجتمع وحمطات لت�شيري الختالفات الفكرية وال�شيا�شية داخل 
منظومة احلكم املت�شعبة واملعقدة املبنية على توزيع الريوع املادية والرمزية. ويف هذا املقام نحاول اأن 

ن�شتدل على ما قلنا ول نرتكه يف دائرة التخمني.

جمعية العلماء تفتك لها يوما يف ال�شنة

ومبا اأننا على اأبواب اإحياء تاريخ 16 
اأفريل الذي اتخذته ال�شلطة عام 

1976 يوما ر�شميا للعلم فاإننا ننطلق 
يف تبيان خلفيات هذا الختيار على 

�شبيل املثال ل احل�شر وبالنظر اإىل 
كون الحتفال به يتزامن مع هذه 

الأيام، اإذ تكاد خلفية �شاحب القرار 
ب�شاأن اإحياء املنا�شبات تت�شابه بينها 

يف خلفياتها وح�شاباتها ال�شيا�شية.

مل يكن اإن�شاء يوم للعلم بدعة 
جزائرية بل جاء كتقليد ملا عملت 
به بلدان عربية كم�شر التي عينت 
منا�شبة يف ال�شنة �شمتها يوم العلم 

تكرم فيها »العلماء« من �شتى 
التخ�ش�شات
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قد يكون من مثالب تلقي فرو�ض الدميقراطية ، التي ل ُيتخيل تاأ�شي�شها خارج التعددية و الختالف ، املوجب للت�شامح 
مبفهومه العميق العاك�ض للحداثة ال�شيا�شية الجتماعية ، والذي يتمحور خارج التنازل ويتعداه اإىل َقبول الآخر، لهدف 

عقلنة ظاهرة الختالف .

التفاهة كنزهم الذي ل يفنى

يف خطاب )التفاهة( ، و م�ساهري 
F.B و توافه

الوليد فرج

االختالف،  لعبة  ولدت 
يف   ، املغاير  مع 
،يف  ال�سيا�سية  م�سامري 
النا�سئة  الدميقراطيات 
بعيد  خطاب  و  اأدوات   ،
 ، ال�سيا�سي  الفعل  عن 
اأ�سابت  اأمرا�ض  ولدت 
بنيوته  ج�سد املجتمع يف 
الزهد   ، عنه  نتج  مما   ،
 . العام  ال�ساأن  ومهاجرة 
وانح�سار املواطنة داخل 

الهم الفردي .

تفاهة اخلطاب :

كتبناه  مبا  التذكري  لعل 
حمورية  حول  �سابقا 

املبني  اخلطاب 
ال�سوق  على 
املنطقي للحجاج 
العملية  يف 
يعترب  ال�سيا�سية  
اأ�سا�سيات  من 
الفعل  عقالنية 
 ، ال�سيا�سي 
وا�ستح�رضنا يف 

اأمنوذجا(  )اجلاحظ  ذلك 
ناديت  لو  اأ�سمعت  لكن   ،

حيا.
داخل  اليوم  التفاهة  اإن 
الفكري   اخلطاب 
عن  ناهيك  ال�سيا�سي 
،  يف  �سمجه  و  ت�سطيحه 
اإىل  اليوم  تهدف  غالبها 
ا�ستقطابه  ح�سد االآخر و 
ملاآرب   ، جتنيده  و 
تكون  قد  �سخ�سية �سيقة 

بينما   ، معنوية  اأو  مادية 
االأ�سل املنطقي ، يتجلى 
املتلقي  تعليم  وجوب  يف 
برتك  )الالاعتناق(  ملكة 
م�سافة بني النف�ض والراأي 
داخل  التع�سكر  وجتنب   ،
ويبقى   ، فكري  مع�سكر 
متفلتا  نخبويا  الراأي  هذا 
ل�سعف  التحقيق  من 
التكوين الفكري ال�سيا�سي 
و�سط العوام ، الذين جبلوا 
العاطفي  االجنراف  على 
املو�سوعات  يف  ال�سيما 
 . )االثنية  الوجدانية 

الع�سبية . الدينية ...( .
التي  لعل من بني املنافذ 
اخلطاب  منها  يخرج 
هو   ، التفاهة  �سحل  من 
االأ�سا�سيات  على  اعتماده 

املتعلقة  املو�سوعية 
ذاته  اخلطاب  مبو�سوع 
ب�سخ�ض  تتعلق  ذاتية  و 
التي  اخلطيب  ال�سيا�سي 
التي  و  االإقناع  تنتج 
خل�سها �سقراط يف ثالثة 

مرتكزات :
اأن   :  )logos( العقالنية 
اخلطاب  مو�سوع  يكون 
ميكن  التي  االأ�سياء  يعالج 
 ، باحلوا�ض  اإدراكها 

بحجج و �سواهد جم�سدة 
 ، عن  البعيدة  ملمو�سة 

جتريد امليتافريقيات .
 :   )ethos( امل�سداقية 
تتعلق  ذاتية  �سمة  وهي 
و  اخلطيب  ب�سخ�ض 
توجهاته ، ومدى اطالعه 
و  اجلماعي  الهم  على 

طموحاته .
العاطفة )pathos(  : هنا 
اخلطاب يجب اأن يت�سمن 
يف مو�سوعه لغة عاطفية 
وم�ساعر  عواطف  حترك 
و   ، ال�ستمالته  املتلقي 
باأ�سلوب  تكون  الغالب  يف 
يف  يعتمد  ق�س�سي 
اخلطاب الديني ، الزاخر 
املو�سوعات  هذه  مبثل 
)methos( ، والذي نراه 
الغالب  يدفع يف 
االنغالق  اإىل 
داخل  الع�سبي 
اأ�سوار دوغمائية 
من  يوؤمن   ،
بداخلها احتكاره 
للحقيقة ، ورف�ض 

ما �سواها .
ي�ستند اإغفال هذه 
اخلطاب  يف  االأ�سيا�سيات 
اإىل لغة ي�سطلح عليها يف 
الغالب لغة اخل�سب ، التي 
تتمظهر بخطاب حت�سيل 
اجرتار  و  احلا�سل 
مثخنة  جوفاء  اإن�سائيات 
تاأتي  ال   ، املعنى  بزوائد 
بهذه  )املق�سود   ، بجديد 
االأجوف  اخلطاب  اللغة 
ال�سالح لكل زمان و مكان 
فن  حقيقته  يف  هو  الذي 

ما  عك�ض   - يحذقه  ال 
النا�ض  من  قلة  اإال  يُّظن- 
( اأنظر عبد الفتاح كليطو 

. اأنبئوين بالروؤيا .
اخل�سب  لغة  تخرج  ال  و 
مالك  ر�سده  عما   ، اليوم 
 : قوله  يف  بينه  و  نبي  بن 
)لكم راأينا اأنا�ض يت�سدرون 
احلياة العامة ، فيتناولون 
التفا�سح  ملجرد  االأ�سياء 
و الت�سدق بها ، ال لدفعها 
العمل  جمال  يف  نا�سطة 
اإال  لي�ض  هذا  فكالمهم   ،
�رضبا من الكالم ، جمرد 
اجتماعية  طاقة  اأي  من 
على   ، اأخالقية  قوة  اأو   ،
القوة  هذه  اإن  من  الرغم 
هي الفي�سل الوحيد ، بني 
املادية  الفعالة  املواقف 

و االأخالقية( .
اإن ال�سيء يولد من نقي�سه 
اأن مرد  و �سده ، نالحظ 
يف  التفاهة  وجوه  احد 
و  الت�سطيح  اخلطاب هو 
التتفيه و التب�سيط ، الذي 
التافهة  التعقيد  من  ولد 
اإىل  ي�سعى  الذي   ، اأي�سا 
تاليف مظنة غياب اأ�سالة 
�سبهة  لدفع   ، الفكر 
في�سعى  عنه  ال�سطحية 
هذا  العمق  حتقيق  اإىل 
داخل  �سار  الذي  االأخري 
جمتمعنا املتهرئ مو�سوع 
تنكيت .)هرب من احلب�ض 
طاح يف بابه(. و ي�سوغ يل 
يف هذا ال�سدد القول مع 
:)ن�ساهد  ارفون  هرني 

ازدهارا مو�سوال الأ�ساطري 
اجلوفاء ، والأهواء جمعية 
ولتزييفات   ، معقولة  غري 
ثم   ، دامية  عقائدية 
تطرح  عابرة  مذاهب 
حقائق  اأنها  على  نف�سها 
بهذا  وتزعم   ، مطلقة 
توجه  اأنها   ، االعتبار 
، وهي وليدة  الب�رض  حياة 
وحتمل   ، التجمع  فكر 
عالماته : التب�سيط الذي 
هو عدو لكل اإرهاف ولكل 

احتياط( . هرني ارفون . 
فل�سفة العمل.

يف  الرهق  هذا  اإن 
بتفاهة  ي�سي   ، اخلطاب 
البنية العقلية االجتماعية 
نبتت  التي   ، ال�سيا�سية 
مرهقة  بيئة  داخل 
البينان  ه�سة   ، اجتماعيا 
التكون  �سعيفة   ، الفكري 
 ، اجلمعي  االأخالقي 
تقاطع  دوائر  يف  تافهة 
االجتماعية  املمار�سات 
على  منغلقة   ، امل�سرتكة 
 ، دوغمائية  فردانية 

ذاتوية  داخل  م�سجونة 
بروز  زادها   ، مر�سية 
الذي  اجلمعي  العقل 
ال�سبكات  داخل  ت�سكل 
االجتماعي  التوا�سل 
الكثري  بجعل   . تافهة   ،
م�ساهريا  الفا�سلني  من 
يظهرون مبظهر النجاح و 
خلقت منهم رموزا ، يبقى 
عبء امل�سوؤولية هنا على 
ي�سنع  الذي  املجتمع 
هوؤالء  خالل  من  التفاهة 

عقريته  ويرفع  ليعود 
دافعا   . منها  ي�ستكي 
ثمن غلقه الأبواب النجاح 

احلقيقية .
اإن الت�سدي للتفاهة اليوم 
االأ�سعدة  جميع  وعلى 
بالت�سدي  اال  يكون  ال   ،
للتافهني ، بجميع الو�سائل 
االجتماعية  و  االأخالقية 
اأ�ساليبهم  ف�سحهم  من   ،
العطنة  لغتهم  و  التافهة 
 ، عليهم  الت�سييق  و   ،
 ، ن�ساطاتهم  بح�رض 
و  حقيقتهم  ك�سف  و 

الف�ساءات  عن  اإبعادهم 
حتديد  و   ، العمومية 
من  بالتحذير  توا�سلهم 
عفونتهم  رطائن  خطر 
الذي  املجتمع  على 
بنيته  نخر  اإىل  ي�سعون 
من خالل بثهم املتوا�سل 
باملوازاة   . التافه  للهزل 
النخبة  لذلك يجب رجوع 
لال�ستيالء  احلقيقية 
العمومي  الف�ساء  على 
لهدف   ، اأنواعه  ب�ستى 
ثقايف  برنامج  تنفيذ 
 ، حقيقي  اإ�سالحي 
ال�سدية  على  يرتكز 
التفاهة  ملنظومة 
ال�سائدة اليوم ، و اإنقاذ 
فئاته  بكل  املجتمع 
الربيئة التي تورطت يف 
 ، التتافه  حول  التهافت 
املحيط  فراغ  ب�سبب 
 ، اجلدية  و�سائل  من 
و   ، احل�ساري  للبناء 
يف  معقودا  يبقى  االأمل 
و  تربة  معاجلة  اإعادة 
 ، ال�سيا�سة  �سجرة  جذور 
مباء  جديد  من  �سقيها  و 
اإ�سالحية تنتجها  برنامج 
عقول. نظيفة حقيقية ، و 
جتذيب اأغ�سانها امليتة . 
و دون ذلك خرط القتاد ، 
فخريف ال�سيا�سة ال ياأتي 
ال�سيا�سة  �سجرة  على 
تت�ساقط  معه  بل  فقط 
و  االأ�سجار  جميع  اأوراق 
االأغ�سان على  كل  تتعرى 

حد قول اأحمد اأمني .

اإن التفاهة اليوم داخل اخلطاب الفكري  
ال�شيا�شي ناهيك عن ت�شطيحه و �شمجه 
،  يف غالبها تهدف اليوم اإىل ح�شد الآخر 

و ا�شتقطابه و جتنيده ، ملاآرب �شخ�شية 
�شيقة قد تكون مادية اأو معنوية ، بينما 
الأ�شل املنطقي ، يتجلى يف وجوب تعليم 
املتلقي ملكة )الالاعتناق( برتك م�شافة 

بني النف�ض والراأي ،

اإن هذا الرهق يف اخلطاب ، 
ي�شي بتفاهة البنية العقلية 
الجتماعية ال�شيا�شية ، التي 

نبتت داخل بيئة مرهقة اجتماعيا 
، ه�شة البينان الفكري ، �شعيفة 

التكون الأخالقي اجلمعي
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�شالح عو�ض

التاريخي  العربي  املثلث  هذا  يف 
عربي:  مليون   100 ي�سكنه  الذي 
بكل  جمدها  تاريخ  الأمة  �سجلت 
والروحية،  والعلمية  ال�سيا�سية  قيمه 
من بلقي�س اليمن وح�سارة �سباأ حيث 

�سجل العرب تقدمهم بكرامة 
ال�سورى  وتر�سيخ  املراأة 
احلكم،  يف  �سيا�سيا  مبداأ 
احلرف  حيث  العراق  اإىل 
الأول  والقانون  الأول 
وجمدنا العلمي والفقهي، 
حيث  ال�سام  بالد  اإىل 
التاريخ  يف  عا�سمة  اأول 
وحيث خطوات  الب�رشي 
النبياء باحت�سانها لبيت 
هذا  يف  املقد�س..  

الظروف  اأدق  يف  الآن  لعلنا  املثلث 
ولكي  املاأزق؟  من  للخروج  واأن�سبها 
ل تتك�رش �سهامنا ول يطي�س اجتاهها 
ولنتحرك  بدقة  الهدف  علينا حتديد 
هنا حماولة  تردد..  دون  نحوه  عمليا 
�رشاعنا  اإطار  يف  الواقع  لروؤية 

التاريخي وماذا علينا فعله؟
واقع مزري:

 9 اأّن  املتحدة  الأمم  تقارير  �رّشحت 
مليون �سوري فّروا خارج �سوريا، وان 
كما  البالد،  داخل  نازح  مليون   6.5
اكرب  اأن  الأممية  التقارير  �رشحت 
فل�سطني متت  نكبة  بعد  نزوح  عملية 
ماليني  خم�س  من  باأكرث  العراق  من 
دولة  من  اأكرث  اإىل  هاجروا  عراقي 
عربية واأوربية منذ الحتالل الأمريكي 
للعراق.. هذا ف�سال عن موت ماليني 
قتلوا  الذين  وال�سوريني  العراقيني 
اليمن  ويف  والتدمري..  الق�سف  حتت 
ماليني  وو�سع  القتلى  اآلف  ع�رشات 
وبال  ماأوى  ول  ماأكل  بال  اليمنيني 
عالج وتدمري من�ساآت البلد وتق�سيمه 
التحالف..  وقوات  امللي�سيات  على 
امل�سهد  ليت�سح  الوقائع  نب�سط  والن 

الرهيب واملت�سببني فيه.
احلوثيون والإ�شالح 

وال�شرعية:

 2011 عام  العربي  الربيع  م�سهد  يف 
الذي اجتاح عديدا من الدول العربية 
اجلناح  -وهو  الإ�سالح  حزب  متتع 
قيادة  يف  الأهم  باحل�سور  الإخواين- 
متتع  ولقد  اليمن..  يف  العربي  الربيع 
مل  انه  قوية  مبيزة  دوما  احلزب 
اجتماعية  قوة  بل  نخبويا  حزبا  يكن 
وقبائل  �سباب  اجلميع  فيها  ينخرط 
ونخب من �ستى الطبقات، ويعود هذا 
الأمر اإىل الطبيعة املحافظة للمجتمع 
اليمني املت�سقة مع  طبيعة اجلماعات 
ولكونه  اجتماعياً،  املحافظة  الدينية 
يدفعه  �سيا�سي  با�سطهاد  يواجه  مل 

يف  ح�سل  كما  ذاته  على  للتقوقع 
جتارب الإخوان امل�سلمني العديدة.

و  التغيري  �ساحة  على  احلزب  �سيطر 
ول  اأمنياً،  اإدارتها  على  قدرة  اظهر 
�سيما بعد ان�سمام اللواء علي حم�سن 
الأقوى بال  للثورة.. وكان هو  الأحمر 

منازع يف ال�ساحة وا�ستمر احلزب يف 
مبا  ال�سلطة  انها  على  للقوة  نظرته 
ورمبا  و�سالح  مال  من  عليه  ترتكز 
القيادة  ان   للجميع  وبدا  م�سيخة.. 
م�سيخة  �سبه  اأ�سبحت  الإ�سالح  يف 
يغيب  معينة  فئة  يف  حم�سورة  قبلية 
النف�سال  فكان  التجديد  روح  عنها 
اىل  فذهب  والقيادات..  الكوادر  بني 
ال�سلطة ومل ينفتح على هموم النا�س 
اأ�رّش  ما  اأكرث  وهذا  الكفاية  فيه  مبا 
حماربة  يف  �سيئا  يفعل  مل  انه  اذ  به 
قطاعات  بها  وعد  التي  الف�ساد 
قوى  انتباه  حني  يف  هذا  ال�سعب، 
فر�سة  تنتظر  واأخرى حملية  اإقليمية 
الإخواين  احلزب  على  النق�سا�س 
وتعمل ليل نهار للتهيئة لذلك.. ح�سل 
عبدربه  وحكومة  احلزب  بني  التنافر 
يف  الفر�سة  فتح  الذي  الأمر  هادي 
احلوثيني  لنزول  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
وكان  �سنعاء  اىل  �سعدة  من  ب�سهولة 
احلزب  قدرة  لعدم  طبيعي  نتاج  هذا 
واإيقاف  مبكرا  ال�رشاع  ادارة  على 
علي  تنازل  ان  بعد  احلوثيني  زحف 
عبداهلل �سالح عن احلكم حيث ا�ستغل 
معه  حتالفوا  بان  احلدث  احلوثيون 
وهنا  �سنعاء  اىل  �سعدة  من  ونزلوا 
الذي  الإ�سالح  لدى  الرتباك  حدث 
�سد  املواجهة  خطوة  يتخذ  مل 
احلوثي   النقالب  فكان  احلوثيني.. 

على احلكومة ال�رشعية الهزيلة
اأخطاء  ا�ستثمار  يف  احلوثيون  جنح 
مع  وحتالفوا  وتردده  الإ�سالح  حزب 
ال�سابق  الرئي�س  خ�سو�ساً  اأعدائه، 
دعما  ووجدوا  �سالح،  اهلل  عبد  علي 
والإماراتيني  ال�سعوديني  قبل  من 
كل  من  م�ستمرا  ودعما  البداية،  يف 
كما  امل�سلمني..  الإخوان  خ�سوم 
اإيران  من  حمدود  غري  دعما  وجدوا 
من  بالقرب  ح�سورها  يف  ترى  التي 
ينفع  ا�سرتاتيجيا  هدفا  املندب  باب 
ممزقا  اليمن  اأ�سبح  للتفاو�س.. 
فهناك بالإ�سافة اىل مناطق احلكومة 

وهو  اجلنوبي  احلراك  ال�رشعية 
دعم  �سمن عالقات عديدة    ين�سط 
العربية..  الإمارات  من  حمدود  غري 
علي  وجماعة  النا�رشيون  وهناك 
عبداهلل �سالح.. كما توجد جمموعات 

م�سلحة من القاعدة و�سواها.
التناق�سات  من  احلوثيون  ي�ستفيد 
ال�ساحة  يف  العديدة 
والإقليم.. وقد �سيطروا 
حمافظات  عدة  على 
ويديرون معركتهم برتكيز 
حيدوا  ان  بعد  كبري 
يف  املنهمكة  الإمارات 
الإ�سالح..  مطاردة  
رادعا  تهديدا  و�سكلوا 
بق�سفهم  ال�سعودية  للمكلة 

ملواقع حيوية فيها.
 قبل خم�س �سنوات يف 26 
التحالف  انطلق    ،2015 مار�س/اآذار 
ال�سعودي مع الإمارات �سد ا احلوثيني 
ولكن قد اأ�سبح وا�سحا ان الدفاع عن 
ال�رشعية مل يكن هو ال�سبب احلقيقي 
اإمنا هو1-  لتدخل التحالف العربي.. 
منع الأخوان من ال�سيطرة على اليمن 
توزيع  و2-  ال�سرتاتيجي،  املوقع 
لل�سعودية  جزء  الإقليم،  على  اليمن 
العرب  بحر  على  مبوانئ  الطاحمة 
النفط،  تكتنز  اإ�سافية  وجغرافيا 
واملوانئ،  اجلزر  يف  لالإمارات  وجزء 
ان  بحربها  ال�سعودية  ت�ستطيع  ولن 
اإيران من جزء اآخر.. يف حّمى  حترم 
يدفع  التي  املاأ�ساة  كانت  التوزيع 
ثمنها ال�سعب اليمني.. قتال وت�رشيدا 
اأ�سبح  لقد  احلياة..  لعنا�رش  وتدمريا 
احلوثيون كما النف�ساليون اجلنوبيون 
اأزمة.. وكان  عنا�رش تفجري وعناوين 
التدخل الإيراين مربرا بحق او باطل 

للتدخل ال�سعودي الإماراتي.

العراق واحل�شد والأمريكان:

للعراق  الأمريكي  الحتالل  ثّور 
املجتمع  يف  التفجري  عنا�رش 
والعرقي  الطائفي   البعد  واأخطرها 
وامللي�سيات  الكيانات  دعم  حيث 
ال�سيعية املتطرفة والكيانات الكردية 
على  احلكم  اىل  واأو�سلها  النف�سالية 
اأكد  كما  العراقية  الدولة  اأنقا�س 
احلاكم الأمريكي للعراق »برمير« وكان 
لذلك الدور الكبري واخلطري يف التهيئة 
الذي  امل�ساد  العنف  حالة  مليالد 
متمثلة  الأمريكية  الإدارات  �سنعته 
»داع�س«  با�سم  �سنية  متطرفة  بقوى 
كما اعرتفت »هيالري كلنتون« وزيرة 
لي�سبح  ال�سابقة  الأمريكية  اخلارجية 
ب�سناعة  امل�ساد  والعنف  العنف 
باإ�رشاف  الأقل  على  او  اأمريكية 
العراقي  املجتمع  يف  واقعا  اأمريكي 
اأ�سواها  كان  اجلنون  من  حالة  اإىل 
القتل على النتماء املذهبي  بال�سك 
الدين«  و«�سالح  »الفلوجة«  وتدمري 

ذلك  �سحية  وذهب  و«املو�سل« 
العراقيني  والقتلى  امل�رشدين  ماليني 
الدولة وحتويل كل  وتدمري موؤ�س�سات 
�سيء يف البلد اإىل حما�س�سات طائفية 
ونهب ثروة البالد وحتويلها اإىل اخلارج 
ب�سكل فظيع وتركز القواعد الع�سكرية 
الأمريكية يف العراق، وانتهاك �سيادة 
البلد التي اأ�سبحت تدار من قبل اجلار 
الإقليمي.. يف هذا اجلو املوبوء تولد 
مرجعية  من  بدعوة  ال�سعبي  احل�سد 
الأمريكان  عن  بعيدة  لي�ست  �سيعية 
والجنليز و�سيا�ستهم يف حماولة لكي 
يكون بديال عن اجلي�س العراقي غري 
فلقد  الطائفيني  قبل  من  املاأمون 
يكون  ان  ال�سعبي  للح�سد  املراد  كان 
ال�سامن ل�سيطرة القادة الطائفيني يف 
لتح�سني  اأر�سا  العراق  واأ�سبح  البلد.. 

�رشوط التفاو�س بني اأمريكا واإيران.

ان اخلرباء  اكت�ساف  ال�سعب  من غري 
والقادة الع�سكريني الإيرانيني ا�سرتكوا 
يف املواجهات �سد الفلوجة واملو�سل 
الوثقى  بعالقتهم  ح�سورهم  واأن 
بالغ  اأ�سبح  ال�سعبي  احل�سد  بقيادة 
برمته..  ال�سيا�سي  الو�سع  على  الأثر 
املدارة  احلروب  هذه  حمى  يف 
العراق  اأهل  يعي�س  اأمريكي  باإ�رشاف 
كارثة حقيقية فلقد و�سل العراق اإىل 
وانهيار  وعرقي  طائفي  تق�سيم  حالة 
واأ�سبحت  الوطنية  الدولة  موؤ�س�سات 
�ساحبة  هي  القانون  خارج  القوى 
ال�سيا�سي..  القرار  على  ال�سطوة 
العراقي  ال�سارع  ورغم عنفوان حركة 
الطائفية  �سد  اأ�سهر  عدة  مدار  على 

و�سد  ال�سيا�سية 
الإيراين  التدخل 
اإل  والأمريكي 
امللي�سيات  اأن 
قامت  الطائفية 
عملية  باأب�سع 
وجّره  لتطويقه 
اىل م�ستنقع الدم 
 ، ت ا د ر ملطا ا و
اجنازاته  ورغم 
املعنوية الكبرية 
اإل انه مل ينجز 

يف  اأهدافه  بعد 
الأجنبي  النفوذ  من  العراق  حترير 
الطائفية  املحا�س�سات  قيود  ومن 

والعرقية املفرو�سة عليه..
�شورية املرهقة:

  تتمتع �سورية مبوقع جيوا�سرتاتيجي 
فل�سطني  حدود  على  فهي  ح�سا�س 
عديدة  تفا�سيل  يف  معها  ومرتابطة 
وواجبات  حتديات  عليها  ميلي  وذلك 
اإ�سافية وهي بجوار العراق الذي ي�سهد 
انقالبات عنيفة يف مكوناته ال�سيا�سية 
ولقد  عديدة  لحتمالت  مر�سحة 
املر�سحة  العربية  الدولة  هي  كانت 

تعي�س  العراق..  �سقوط  بعد  لالنهيار 
ل  قمعي  اأحادي  نظام  حتت  �سورية 
يوؤمن باحلريات ال�سيا�سية والإعالمية 
اقت�سادي  با�ستقرار  متتعت  ولكنها 
وامن اجتماعي واكتفاء ذاتي، وكانت 
املقاومة  لقوى  ظهريا  دوما  �سورية 
والعراقية واىل  واللبنانية  الفل�سطينية 
النظام طائفيا.. يف  حد كبري مل يكن 
لبعرثة  الدائرة حترك املخطط  هذه 
�سورية مناطقيا ومذهبيا وعرقيا على 
طريق ت�سكيل ال�رشق الأو�سط اجلديد 
الذي ب�رشت به الإدارة الأمريكية فور 

�سقوط العراق.
 انبعثت موجة الربيع العربي يف �سورية 
بحالة الرف�س ال�سعبية املختزنة غ�سبا 
الفّج  الأمنية  الأجهزة  �سلوك  �سد 
املوقف  احتواء  النظام  ي�ستطع  ومل 
املظاهرات  فا�ستمرت  وتداعياته 
لدخول  �سمح  مما  اأ�سهر  عدة  �سلمية 
الإدارات الغربية الفرن�سية والأملانية 
اخلط  على  والأمريكية  والربيطانية 
حترك حلفاءها ووكالءها يف املنطقة 
خليجية  دول  بتبني  الأمر  ليتطور 
مليارات  مبئات  �سخما  م�رشوعا 
من  امل�سلحني  جلب  يف  الدولرات 
النظام  ملواجهة  العامل  دول  �ستى 
حمد  بن  جا�سم  بذلك  �رشح  كما 
وزير خارجية قطر بالتعاون مع تركيا 
التي كانت بلد العبور والتجهيز.. ويف 
وحزب  اإيران  انخرطت  ذلك  مقابل 
اهلل اللبناين و ع�سائب احلق العراقية 
اأفغانية  �سيعية  وجمموعات  ال�سيعية 
ال�رشاع  على  اأ�سفى  مما  احلرب  يف 
املواجهات  وت�سببت  طائفيا..  بعدا 

يف هروب 9 مليون �سوري من ديارهم 
وتخريب مدنهم وقتل وجرح ماليني.. 
ا�ستعاد  الر�سمي  اجلي�س  ان  ورغم 
ال�سيطرة على معظم الرتاب ال�سوري 
اإل اأن البلد منهكة مقيدة بروؤية اأمنية 
كبري  ب�سكل  مو�سكو  توجهها  خارجية 
بع�س  اأن  كما  جزئي..  ب�سكل  واإيران 
خارجة  لزالت  احل�سا�سة  املناطق 
عن �سياق الن�سباط للدولة ال�سورية.

اخلروج من العبث:

واملو�سوعية  الذاتية  ال�رشوط   
نحو  ومتكاملة  ن�سجا  اأكرث  اأ�سبحت 

منه  مفر  ل  تاريخي  موقف  �سياغة 
فالوا�سح  للجميع  �رشوري  وهو 
يف  متورطة  اإقليمية  دول  اأربعة  ان 
اإيران  املنطقة  يف  الرهيب  النزف 
وهي  والإمارات  وال�سعودية  وتركيا 
وا�سحا  واأ�سبح  مت�رشرة..  بالنتيجة 
ميكن  بوترية  ي�سري  املخطط  ان 
بعد  مو�سوعية  لأ�سباب  تت�سارع  اأن 
املقابل  يف  ولكن  كورونا..  مرحلة 
�رشوطه  بكل  منا�سبا  الوقت  يبدو 
عربي  لتحرك  واملو�سوعية،  الذاتية 
ل  الأمة..  واإنقاذ  املذبحة  لإيقاف 
ن�ستدعي الأخالق واملروءة فقط بل 
اأي�سا احلر�س على امل�سلحة الأمنية 
فكيف  بلد عربي  لكل  والإ�سرتاتيجية 
اليمن  انهيار  بعد  ال�سعودية  تاأمن 
بقية  تاأمن  وكيف  و�سورية؟  والعراق 
ليبيا  انهيار  بعد  العربي  دول املغرب 
اإننا  ال�سالح؟  ومتزقها على ملي�سيات 
احللقة  ملواجهة  معر�سون  جميعا 
الأخطر من التمزيق، فاإن مل ن�ستدرك 
ونقم مبا هو واجب نحو �سورية واليمن 
للمخربني  مهدنا  قد  نكون  والعراق 
لبد  ولهذا  عوا�سمنا..  نحو  الطريق 
الأزمات  هذه  ينهي  عربي  حل  من 
وازنة بكل قوتها  به دول عربية  تقوم 
على  والع�سكرية  واملادية  املعنوية 
اأر�سية توافق عربي.. واأن يكون ذلك 
تكاملي  م�رشوع  حلقات  من  حلقة 
الإن�سان  حقوق  عنوانه  ي�سع  نه�سوي 
والعي�س  والكرامة  احلرية  يف  العربي 

الكرمي يف التعليم والطب.
اإيران  اإخراج  ال�رشوري  ملن  انه  ثم 
واإخراج  والعراقي  اليمني  امللف  من 
ال�سوري  امللف  من  تركيا 
وهذا مبوقف عربي مبني 
اجلميع  م�سلحة  على 
موقع  من  اإيران  لإنقاذ 
ير�سمه لها العدو بان تكون 
ي�ستغلها  للعرب  ابتزاز  اأداة 
من  تركيا  واإنقاذ  العدو.. 
املنطقة  �سد  ال�سطفاف 
تفقدها  �سغرية  بح�سابات 
م�ساحلها الكبرية، وبعد ذلك 
عالقات  اإقامة  اىل  التوجه 
امل�سلم  باجلوار  اإ�سرتاتيجية 

اقت�سادية واأمنية.
البلدان  هذه  والعراق  و�سورية  اليمن 
لالأمة  التحدي  عنوان  هي  الثالثة 
فيه  الف�سل  ويكون  ونخبها  بدولها 
�سورية  فاإعمار  للجميع..  ف�سل 
وتقويتها للتحرر من الهيمنة الرو�سية، 
والتدخل الإيراين، ورعاية م�ساحلات 
عربية  برعاية  اليمن  يف  عميقة 
العراقي  الو�سع  ومرافقة  و  متوازنة، 
من  للتخل�س  اأمامه  الآفاق  وفتح 
كبري  جهد  الطائفية..  املحا�س�سات 
ونوايا  حكيمة  عربية  عقول  يحتاج 
خمل�سة وموؤ�س�سات دول واإمكاناتها.. 

واهلل غالب على اأمره.

ال�شراع تاريخي ح�شاري والعدو على علم مبواقع التحدي ورمزيته وها نحن بعد قرون 
عديدة من املواجهات نقف على اأخطرها تكاد تع�شف بوجودنا الإن�شاين يف مثلثنا 

التاريخي »اليمن، العراق، بالد ال�شام« بعد ان ع�شفت بدولنا.. يدرك العدو انه بتحقيقه 
النت�شار علينا هنا   يكون قد افقدنا التفكري بدورنا احل�شاري واإمكاناته ورمزيته.. 

�شحيح ان هذا املثلث ينهار الآن �شلعا بعد اآخر، اإل اأننا ورغم ق�شوة املواجهة واخللل يف 
ميزان القوى ندرك ان هذا املثلث ع�شي على البتالع فلطاملا مرت من هنا اإمرباطوريات 

وانتهت اىل النهيار وبقيت الديار وال�شعوب بهويتها احل�شارية.

اإىل متى

�سورية والعراق واليمن.. املحرقة!

انه ملن ال�شروري اإخراج اإيران من امللف 
اليمني والعراقي واإخراج تركيا من امللف 

ال�شوري وهذا مبوقف عربي مبني على 
م�شلحة اجلميع لإنقاذ اإيران من موقع 
ير�شمه لها العدو بان تكون اأداة ابتزاز 

للعرب ي�شتغلها العدو

�شّرحت تقارير الأمم املتحدة اأّن 9 مليون 
�شوري فّروا خارج �شوريا، وان 6.5 مليون نازح 

داخل البالد، كما �شرحت التقارير الأممية 
اأن اكرب عملية نزوح بعد نكبة فل�شطني متت 

من العراق باأكرث من خم�ض ماليني عراقي 
هاجروا اإىل اأكرث من دولة عربية واأوربية منذ 

الحتالل الأمريكي للعراق
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و  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  العالقات  و  االت�صال 
ورقلة  والية  اأمن  مبديرية 
»ن�صخة  »الو�صط  يومية  ت�صلمت 
والية  اأمن  م�صالح  اأن   منه 
الثالثي  خالل  �صجلت  ورقلة 
االأول من ال�صنة اجلارية   1259 
ات�صاال هاتفيا ، منها 277 اإت�صال 
مفاده طلب تدخل،و  129 اإت�صال 
مفاده طلب تقدمي يد امل�صاعدة 
اإت�صال   36 لـ   واالإغاثة،ا�صافة 
حوادث  عن  التبليغ  مفاده 
طلب  مفاده  اإت�صال   33 املرور، 
اإت�صال   18 والتوجيه،  اال�صتعالم 
 05 ال�رسقة،  عن  التبليغ  مفاده 
عن  التبليغ  مفادها  ات�صاالت 
احلرائق، 103 ات�صال للتبليغ عن 

حاالت خمتلفة.
�صجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
نف�صها  بالوالية  االأمن  م�صالح 
اإت�صال   19 احلالية  ال�صنة  خالل 
ات�صال  التدخل، 11  مفاده طلب 
والتوجيه  اال�صتعالم  مفاده 
تقدمي  مفادها  ات�صاالت   05
 16 واالإغاثة،  امل�صاعدة  يد 

اإت�صال مفاده التبليغ عن حاالت 
ات�صاالت   09 اإ�صافة  خمتلفة، 
حاالت  عن  التبليغ  مفادها 
للتبليغ  ات�صاالت   06 االختفاء، 
عن خمتلف التدخالت،وكذا  06 
ات�صاالت طلب ا�صتعالم وتوجيه، 
02 ات�صالني تقدمي يد امل�صاعدة 
ات�صاالت  �صبعة   07 واالإغاثة 

اإىل  اأخرى.   حاالت  عن  للتبليغ 
دوائر  �صجلت  فقد  ذلك  جانب 
 221 املعنية   االخت�صا�ص 
تدخالت،  طلب  مفاده  اإت�صال 
عن  التبليغ  مفاده  ات�صال   90
اإت�صال   85 املرور،  حوادث 
مفاده اال�صتعالم والتوجيه،و 71 
اإت�صال مفاده تقيد يد امل�صاعدة 
واالإغاثة، 15 اإت�صال مفاده التبليغ 
عن احلرائق،و 14 اإت�صال مفاده 
اإت�صالني02  ال�رسقة،  عن  التبليغ 
االختفاء،  حاالت  عن  للتبليغ 
عن  للتبليغ  ات�صاال   79 واأخريا 
تبقى  خمتلفة.  كما  حاالت 
م�صالح اأمن والية ورقلة جمندة 
على مدار 24/24 �صا لال�صتجابة 
لنداءات املواطنني واملواطنات 
كل  يف  بان�صغاالتهم  والتكفل 

الظروف واالأوقات.

املوالني  من  الع�رسات  نا�صد 
الواليات  يف  االإبل  اأ�صحاب  و 
يف  باالأخ�ص  و  اجلنوبية 
املناطق النفطية ، �صوناطراك 
حجم  على  وقوفها  اأجل  من 
التي  اخل�صائر  و  االأ�رسار 
احلفر  عملية  جراء  تخلفها 
التي  و   ، البرتولية  االآبار  عن 
احلفر  عملية  اأثناء  ت�صتعمل 
تهدد   ، �صامة  كيميائية  مواد 
حياة الرثوة احليوانية من االإبل 
، و قد دق العارفني و املتتبعني 

للو�صع ناقو�ص اخلطر.
 قال الع�رسات من املت�رسرين 
من امل�صكل القائم يف حديثهم 
الو�صع  »الو�صط«اأن  يومية  مع 
م�رسع  �صنويا  يخلف  املتاأزم 
100 راأ�ص من االإبل   ، و التي ال 
تلك   ، الأخرى  �صنة  من  تختلف 
اخل�صائر التي يتكبدها اأ�صحاب 
االإبل من املوالني لوحدهم بكل 
من واليات مترنا�صت ، ايليزي، 
التماطل  مع   ، وورقلة   اأدرار 
و  املعنية  اجلهة  من  البارز 
املت�صببة يف هالك ثروتهم ، و 
كما   ، �صوناطراك  يف  املتمثلة 
اأن هذه االأخرية ال تنتهج طرق 
اأجل  من  البحث  اأثناء  وقائية 

خطر  من  احليوانات  حماية 
ال  الذي  و   ، الكيميائية  املواد 
اإال  اأخطارها  من  احلد  يكون 
و   ، البئر  حول  �صياج  بن�صب 
اأولوية مطلقة لنظافة  كذا منح 
اإذ   ، احلفر  عملية  بعد  املكان 
ي�صاهم حتما  اأن  �صاأن ذلك  من 
خملفات  على  الق�صاء  يف 

البرتول اخلطرية .
و يف �صياق مت�صل ، فقد طالبت 
الو�صع  من  املت�رسرة  اجلهة 
 ، اخلطري  و  الكارثي  البيئي 
بتحملها  �صوناطراك  �رسكة 
املبا�رسة  و   ، اخل�صائر  اأعباء 
اأ�صحاب  تعوي�ص  عملية  يف 
يتم  غنم  راأ�ص  كل  عن  االإبل 
البرتول  ب�صبب خملفات  هالكه 
طالبوها  كما   ، ت�صببها  التي 
البئر حتى  اأماكن حفر  بت�صييج 
التي  اإليها احليوانات  ال يقرتب 
خا�صة  و   ، املكان  على  ترتدد 
ذلك  �صاأن  من  اإذ   ، االإبل  منها 
اأين مييز املكان على بعد اأمتار 
تغيري  و  لروؤيتها  كافية  تكون   ،
امل�صار قبل الت�رسر من املواد 
احلفر  مكان  ردم  مع   ، ال�صامة 

بعد العملية .
جناة ،ح 

 يف اإطار م�شاهمة املواطن يف ثقافة التبليغ وال�شلوك احل�شري عرب الإت�شال على 
الأرقام اخل�شراء للأمن الوطني، يف اإجناح املعادلة والتعاون الأمني امل�شرتك، للت�شدي 

للجرمية ب�شتى اأ�شكالها، وكذا امل�شاهمة يف اإتخاذ القرارات املتعلقة بتدابري احلجر 
ال�شحي للوقاية من انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد �شجلت م�شالح اأمن ولية ورقلة 

1259 مكاملة هاتفية خلل الثلثي الول من ال�شنة اجلارية .

اأمن ولية ورقلة 

اأحمد ،ب 

خملفات البرتول حت�شي هلك 100 راأ�س من 
الإبل �شنويا 

مالكو الإبل باجلنوب يطالبون 
�سوناطراك بالتعوي�ض  

اأخبار اجلنوب

1259 مكاملة هاتفية خالل 
الثالثي  الأول

.     277 طلب تدخل و 18 ات�شال للتبليغ عن ال�شرقة 

يف ظل  الرتفاع املقلق لعدد ال�شابات بكورونا  

الأو�ساخ حتا�سر  عا�سمة الولية الأغواط 
االأغواط  �صوارع مدينة  اأ�صبحت 
لرمي  مفارغ  عن   عبارة 
االأحياء  خا�صة  الف�صالت، 
تراكم  ت�صكو  التي  الداخلية 
وغياب  الردم  وبقايا  االأو�صاخ 
ف�صلوا  الذين  النظافة  اأعوان 
ب�صبب  االأحياء  جميع  تغطية  يف 
للمدينة  الكبري  العمراين  التو�صع 

التي ت�صاعف عدد �صكانها  . 
قاطني  من  الع�رسات  اأبدى 
االأحياء  و  ال�صكنية  التجمعات 
ال�صعبية بعا�صمة الوالية االأغواط 
»الو�صط«  يومية  مع  حديثهم  يف 

من  تذمرهم  و  ا�صتيائهم  عن 
للف�صالت  الكبري  االنت�صار 
�صكناتهم  من  بالقرب  واالأو�صاخ 
النظافة يف  تاأخر م�صالح  ب�صبب 
رفعها، رغم وجود �رسكة خمت�صة 
وحتويلها  الف�صالت  بتجميع 
للمركز التقني للردم يف املدخل 
الوالية،  لعا�صمة  اجلنوبي 
اأن م�صالح النظافة  اإىل  م�صريين 
حاويات  من  كذلك  حرمتهم 
طلباتهم  رغم  الف�صالت  جتميع 
الكثرية،  و�صكاواهم  املتكررة 
يف  ح�صبهم  ت�صبب  الذي  االأمر 

وجلب  الكريهة  الروائح  انت�صار 
غزت  التي  املت�رسدة  احليوانات 

�صوارعهم. 
بع�ص  اأ�صار  فقد  باملقابل  
ور�صات  اأن  اإىل  املواطنني، 
منحت  البي�صاء  اجلزائر 
منا�صب  يف  ي�صتغلون  الأ�صخا�ص 
يف  العاملة  بال�رسكات  اأخرى 
البطالون  منها  وحرم  اجلنوب 
وعود  ملوا  الذين  احلقيقيون 
منا�صب  مبنحهم  امل�صوؤولني 

عمل. 
من  ال�صكان  بع�ص  ا�صتكى  كما 

يف  العاملني  بع�ص  ت�رسفات 
ذات الور�صات من خالل رف�صهم 
تنظيف جميع ال�صوارع واالقت�صار 
فقط،  الرئي�صية  ال�صوارع  على 
توزيع  اإىل  الوالية   وايل  داعني 
على  عادلة  بطريقة  الور�صات 
خمتلف االأحياء ل�صمان ا�صتفادة 
وكذا  املدينة  �صباب  جميع 
ال�صماح لهم مبتابعهم يف عمليات 
الف�صالت  وجتميع  التنظيف 
املراكز  اإىل  نقلها  متابعة  وكذا 

املخ�ص�صة لها.
�شالح ،ب 

�صيدي  منطقة  �صكان  يتخبط 
مهدي باملقاطعة االإدارية تقرت 
امل�صاكل  من  جملة  يف  بورقلة 
افتقارهم  جراء  الالمتناهية 
الو�صع  وهو  االنرتنت  ل�صبكة 

الذي زاد من حجم معاناتهم .
و  املواطنني   اغلب  يعاين 
املوؤ�ص�صات  مبختلف  املوظفني 
وكذا  واخلا�صة  العمومية 
تدفق  نق�ص  م�صكلة  من  الطلبة 
النقال  والهاتف  االنرتنت  �صبكة 
بتقرت  مهدي  �صيدي  مبنطقة 
من  هوؤالء  من  عدد  حرم  ، مما 
االإدارية ومتكني  اأعمالهم  اجناز 
بحوثهم  اجناز  من  الطلبة 
العلمية والتوا�صل مع اأ�صدقائهم 
التوا�صل االجتماعي  عرب �صبكة 
الذي  االأمر    ،  « الفي�صبوك   «
العمال  و  الطلبة  من  عدد  جعل 
الثالث  بتقنية اجليل  ي�صتعينون  
و  ب�صيط   ب�صكل  خففت  التي 
اليومية  معاناتهم  من  مقبول 
عديد  ورغم   . النت  �صبكة  مع 
هوؤالء  اأبرقها  التي  ال�صكاوي 
للتكفل  املعنية  للجهات 
بان�صغالهم الذي عانوا منه منذ 

االأخرية  هذه  وقيام   ، �صنوات 
ذات  »االأم�صا«  تقنية  باإدخال 
التدفق العايل ، غري اأن امل�صكل ال 
يزال يراوح مكانه حلد ال�صاعة ، 
رغم اجلهود التي بذلتها ال�رسكة 
اجلزائر   الت�صاالت  العملياتية 
من  والتقليل  االأعطاب  الإ�صالح 
خا�صة  القائمة  املع�صلة  حدة 
اأ�صبحت من بني  اأن االنرتنت  و 
ومتطلبات  احلياة   �رسوريات  
تقت�صي  اأ�صحت  التي  العمل 
ذاك يف ظل الثورة العلمية التي 

اأحدثتها التكنولوجيا .
ال�صكان  هوؤالء  نا�صد  عليه  و 
من  املنطقة  بذات  واملثقفني 
التدخل   ، املعنية  ال�صلطات 
حلحلة  على  والعمل  العاجل 
التي  املتعفنة  املع�صلة 
من  التقليل  بغية  اأمدها  طال 
و  يعي�صونها  التي  معاناتهم 
التنقل  اإىل  بهم  دفعت  التي 
املجاورة  واالأحياء  للمناطق 
املرتبطة  م�صاحلهم  لق�صاء 
ب�صبكة االنرتنت ، والتي كلفتهم 
م�صاريف باهظة اأثقلت كاهلهم 

وهدت وقتهم .

بعدما ت�شببت املع�شلة يف عزلهم عن العامل اخلارجي 

�سكان منطقة �سيدي مهدي 
بتقرت معزولون 

الوطني  اجلي�ص  م�صالح  و�صعت   
الع�صكرية  بالناحية  ال�صعبي 
و    ، مترنا�صت  بوالية  ال�صاد�صة 
حر�ص  وحدات  مع  بالتن�صيق 
للدرك  اجلهوية  بالقيادة  احلدود 
القليلة  االأيام  خالل   ، الوطني 
املا�صية  يدها على عملية تهربيه  
بني  الرابط  بالطريق  �صبطها  مت 
ادرار  بوالية  تيمياوين  مدينتي 

و�صواحل كيدال باقليم �صمال مايل 
على م�صافة 700  كلم وبالتحديد 
يف النقطة الكيلومرتية 135 وذلك 
نوع  من  �صاحنتني  مطاردة  اثر 
�صبط  توقيهما  اأثناء  و  جيبيا�ص 
بداخلهما ما يزيد عن 300مليون 
الغذائية  املواد  من  �صنتيم 
الرتاب  خارج  مهربة  كانت  التي 
املحجوزات  حتويل  الوطني،ليتم 

التابعة  املعنية  للم�صلحة 
اجلمارك  اأق�صام  ملفتي�صيية 
املهربني  نقل  فيما  اجلزائرية 
القطاع  ملقر  املعتقلني  الثالث 
املذكورة  بالناحية  الع�صكري 
امليدانية  التحقيقات  ال�صتكمال 
الق�صاء  اأمام  معهم قبل تقدميهم 
بتهمة  ادرار  و  بوالية  برقان 
باالقت�صاد   واالإ�رسار  التهريب  

الوطني .  وتندرج العملية االأمنية 
املذكورة يف اإطار التطبيق ال�صارم 
التهريب  منابع  جتفيف  خلطط 
امل�صاربة  عمليات  وتطويق 
ال�صلع اال�صتهالكية لدول  وتهريب 
االأزمة  عز  يف  ال�صاحل  و  اجلوار 
ال�صحية التي متر بها البالد جراء 

تف�صي فريو�ص كورونا القاتل .
اأحمد ،ب 

تيماوين باأدرار 

 حجز مواد غذائية موجهة للتهريب 

�شالح ،ب 
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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

�إذ  �لإلهي:  �لنتقام  �رسديات   -2
يف�رس منا�رسو �ملوؤ�مرة وباء )كورونا 
�مل�ضتجد( باأنه �نتقام �إلهي �ضد غري 
�نحر�فات  �قرتفو�  �لذين  �ملوؤمنني 
�ملثلية  )مثل  وقيمية  �أخالقية 
�جلن�ضية(، مبا جعلهم يرون �لفريو�س 
�خللل.  لذلك  �إ�ضالًحا  ثل  يمُ ذ�ته 
منتمون  �ل�رسدية  تلك  يف  تَ�َضاَرَك 
فمثاًل،  �ل�ضماوية.  �لديانات  لكافة 
زعم �لق�س �لأمريكي »ريك و�يلز« يف 
ولية فلوريد� �أن �لفريو�س هو »ملك 
�ملوت« �ملر�ضل من �هلل �ضد �لف�ضق 
رجال  بع�س  ذهب  بينما  و�لإحلاد، 
�لدين �ملت�ضددين يف �ل�رسق �لأو�ضط 
�إىل �عتبار �لوباء عقاًبا على ��ضطهاد 

�مل�ضلمني يف �ل�ضني.
بلد�ن  يف  �ل�رسديات  تلك  رو�ج  ومع 
عار�س  مثاًل،  و�إير�ن  كالعر�ق  عدة، 
�مل�ضاجد  غلق  �ملت�ضددين  بع�س 

من  كجزء  و�ملر�قد، 
�حلكومات  �ضيا�ضات 
كورونا،  وباء  لحتو�ء 
�أن  بع�ضهم  وزعم 
�أولوية  له  �ل�ضتغفار 
برغم  �لنف�س،  حفظ  على 
�ملق�ضد  يمُعد  �لأخري  �أن 
لل�رسيعة  �لرئي�ضي 
�لإ�ضالمية، هذ� بخالف �أن 
ذ�تها  �مل�رسية  �لإفتاء  د�ر 

�جلزم  �أن  �ملا�ضي  مار�س  يف  �أكدت 
ي�ضح،  ل  �هلل  من  عقاب  »�لوباء  باأن 
لأنه �أمر غيبي«، و�أن �لإ�ضالم يح�س 
و�لوقاية  �لأ�ضباب  �إهمال  عدم  على 

من �لوباء.
�إغالق  ق�ضاو�ضة  عار�س  باملثل، 
�لكنائ�س يف بد�ية �لأزمة �لوبائية يف 
بع�س �لوليات �لأمريكية حتت دعوى 
�أن �لفريو�ضات قد ل مت�ضها، و�أن ذلك 
»قد يخدم �ل�ضيطان«، كما �حلال مع 
ولية  يف  يوجن«  »�آدم  �لأب  �دعاء�ت 
�ملا�ضي.  مار�س  يف  �آيالند  رود 
وكذلك �لأمر يف �لأحياء �لتي يقطنها 
حيث  �إ�رس�ئيل،  يف  مت�ضددون  يهود 
خرقو� حظر �ل�ضالة و�لتجمع. ولعل 
تقارير ل�ضحف �إ�رس�ئيلية كـ«هاآرت�س« 
لوز�رة  معطيات  عن  نقاًل  ذكرت  قد 
�أن  نهاية مار�س �ملا�ضي  �ل�ضحة يف 
�إ�ضابات كورونا يف جمتمعات �ليهود 
يف  خا�ضة  )�حلريدمي(،  �ملت�ضددين 
�أعلى  بر�ك،  وبني  �ملحتلة  �لقد�س 
�لأخرى،  �ملدن  يف  نظريتها  من 
�إ�ضاباته  يف  �لوباء  يفرق  مل  وبالتايل 
وفًقا  موؤمنني،  وغري  موؤمنني  بني 

ل�رسدية �لنتقام �لإلهي.
3- �رسديات تقلي�س �ل�ضكان: وتزعم 
�أن ن�رس وباء كورونا يرجع �إىل م�ضاعي 
�إىل تخفي�س عدد  �لعامل  �أطر�ف يف 
على  �ل�رس�ع  حدة  لتخفيف  �ل�ضكان 
�ملو�رد، عرب �لت�ضحية مبن هم �أكرب 
رّوج  وقد  فقًر�.  �لأكرث  حتى  �أو  �ضًنّا 

مل�ضامني تلك �ل�رسدية م�ضاهري على 
�أمثال  �لجتماعي،  �لتو��ضل  و�ضائل 
�ملالكم �لربيطاين »�أمري خان«، �لذي 
�نت�ضار  بني  �رتباًطا  هناك  �أن  زعم 
من  �خلام�س  �جليل  و�ضبكات  �لوباء 
و�لدول  بال�ضني  ووهان  �ملحمول يف 

�ل�ضبكات  تلك  تنتج  حيث  �ملتقدمة، 
ت�ضبب  كهرومغناطي�ضية  موجات 
لذلك  �أنه  مدعًيا  كورونا،  عدوى 
�لقارة  يف  �لوباء  ينت�رس  مل  �ل�ضبب 
�لإفريقية، وهو ما ت�ضبب يف مهاجمة 
لأبر�ج  بريطانيا  يف  �ل�ضكان  بع�س 

هذه �ل�ضبكات.
منطق  على  �ل�رسدية  تلك  �عتمدت 
�أو  للوقائع  و�ملكاين  �لزمني  �لتجاور 
�لأحد�ث، دون ربط علمي �أو �إثباتات 
قاطعة، �إذ نفت �ل�ضلطات �لربيطانية 
هذ� �لرتباط، بخالف �أن �لوباء ذ�ته 
طال دوًل �إفريقية ل متلك بالأ�ضا�س 
�إن  وحتى  �خلام�س.  �جليل  �ضبكات 
�نت�ضاًر�  �أقل  �لدول  تلك  بع�س  بدت 
�للحظة  حتى  �لأقل  على  للوباء 
�ل�ضمال  بدول  مقارنة  �لر�هنة، 
�إىل  ذلك  �لعلماء  فيعزو  �ملتقدم، 
عو�مل ل تز�ل غري حم�ضومة علمًيّا 
�لعمري  و�لهيكل  �ملناخ،  قبيل:  من 

�ل�ضاب لل�ضكان.
�أوروبية  دوًل  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لعالج  �أثناء  �ل�ضن  كبار  تهمل  مل 
ل  �إنها  �أي  �أملانيا،  مثل  كورونا  من 
�ضكانها؛  �أعد�د  تخفي�س  ت�ضتهدف 
�ل�ضكان  تقلي�س  �رسدية  ر�جت  فقد 
�عتبار�ت  لعدة  �لأدلة  مفتقدة 

�ضياقية، منها:
�ل�ضن لكونهم  �أ. ت�ضاعد وفيات كبار 
كورونا  لفريو�س  عر�ضة  �لأكرث 
مقارنًة  مناعتهم  �ضعف  ب�ضبب 

لحًقا  �ت�ضح  لكن  �ل�ضبابية،  بالفئات 
ي�ضيبها  قد  �لأخرية  �لفئات  هذه  �أن 
ا، وفًقا ملنظمة �ل�ضحة  �ملر�س �أي�ضً

�لعاملية.
�لقطيع  ��ضرت�تيجية مناعة  بروز  ب. 
وباء  حما�رسة  يف  بريطانيا،  يف 
�لرت�جع  مت  لكن  كورونا، 
لتحور  نظًر�  عنها 
عن  ف�ضاًل  �لفريو�س، 
�لإن�ضاين  للبعد  �فتقادها 
هذه  ومفاد  و�لأخالقي. 
�ل�ضرت�تيجية �أن يار�س 
ب�ضكل  حياته  �ملجتمع 
�نت�ضار  ظل  يف  طبيعي 
ي�ضاب  بحيث  �لوباء، 
معظمه، وياأخذ مناعة 
طبيعية جماعية �ضد �لفريو�س، ولكن 

قد ي�ضقط �ضحايا �أقل مناعة.
�رسديات  �أن�ضار  �لفكرة  هذه  دفعت 
بنظريتني  تع�ضفًيّا  ربطها  �إىل  �لتاآمر 
تعر�ضتا  �لغربي  �لفكر  يف  جدليتني 
�لنتخاب  �إحد�هما  �ضديد؛  لنقد 
لالأ�ضلح(،  )�لبقاء  لد�روين  �لطبيعي 
لن  �لأ�ضعف  �ملجموعات  �إن  �أي 
قدرتهم  كانت  �إذ�  �لبقاء  ت�ضتطيع 
�لبيئة  تغري�ت  مع  �لتكيف  على 
حول  لـ«مالتو�س«  و�لأخرى  �أ�ضعف. 
ت�ضحيًحا  متثل  و�حلروب  �لأوبئة  �أن 
خللل �لتناق�ضات بني �لتز�يد �ل�ضكاين 

ونق�س �ملو�رد.

دوافع متعددة وذهنيات 
الأوبئة:

رو�ج  ور�ء  متعددة  دو�فع  ثمة 
�رسديات �ملوؤ�مرة حول كورونا، وهي 
من  جانبًا  ت�ضكل  رمبا  جمملها  يف 
تت�ضكل  �لتي  ت�ضكيل ذهنيات �خلوف 
يف  و�جلماعات  �لأفر�د  بع�س  لدى 

وقت �لأوبئة، ومنها:
1- �لدفاع �لنف�ضي: �إذ ت�ضبح �رسديات 
نوًعا  �لأوبئة  �ضياقات  يف  �ملوؤ�مرة 
�لفردي  �ضو�ء  �لنف�ضي«،  »�لدفاع  من 
�أو �جلمعي، بغية مو�جهة �ضغوطات 
وغري  غام�س  وباء  من  هجومية 
م�ضيَطر عليه. �إذ متنح تلك �ل�رسديات 
قدًر� من �لتحكم و�لنتظام بل �لأمان 
�لنف�ضي، ولو كان ز�ئًفا، يف مو�جهات 

موؤقًتا  حتى  �أو  ع�ضو�ئية،  �ضياقات 
بانتظار ظهور �لدو�ء �أو �للقاح. و�إذ� 
�لتاآمري  �لتفكري  كان  �إذ�  �أنه  علمنا 
�لوباء،  بن�رس  طرف  حتكم  يفرت�س 
فبالتايل يمُتوقع �إنهاوؤه �لأزمة يف وقت 
ما �إذ� حقق �أهد�فه. لذ�، �رتبط رو�ج 
حول  مبز�عم  كورونا  حول  �ملوؤ�مرة 
ولكن  موجوًد�،  يكون  قد  �للقاح  �أن 
�لعامل  على  تتاآمر  �لتي  �ل�رسكات 
و�أنها  م�ضاحلها،  لأجل  تخفيه  قد 
تلك  وت�ضتدل  ما،  وقت  يف  �ضتظهره 
�ملز�عم ب�ضكل فيه مغالطة منطقية 
ل�رس�ء  »تر�مب«  �إد�رة  م�ضاعي  مع 
فريو�س  �ضد  �أملاين  لقاح  حقوق 
)كورونا �مل�ضتجد(. 2- تربئة �لذ�ت: 
من  نوًعا  �ملوؤ�مرة  فكرة  حيث متثل 
�مل�ضوؤولية  �إلقاء  عرب  �لذ�ت  تربئة 
على �لآخرين، �ضو�ء �أكانو� قوى غيبية 
�أو حتى معلنة. وتلعب تلك �لتربئة �أو 
نف�ضًيّا  دوًر�  �مل�ضوؤولية  من  �لإعفاء 
�لتاآمري  �لتفكري  �أن�ضار  تهيئة  يف 
للعب دور �ل�ضحية يف �لأزمة، وتقبل 
�ضيناريو  فيها  مبا  �حتمالتها  كافة 
�أحد خماطر �رسديات  ولعل  �ملوت. 
�لنتقام �لإلهي �مل�ضار لها �ضلًفا حول 
�لوباء �أنها ت�ضكل ذهنية »�ل�ضت�ضالم 

ولي�س  �لقدري« 
�لعقالين«  »�حلفز 
�لأزمة،  ملو�جهة 
خالف  على  وذلك 
عليه  حتث  ما 
�ل�ضماوية  �لأديان 
�ضعي  من  �لإن�ضاَن 
�لظروف  كانت  مهما 

معّقدة.
�إذ  �لكلفة:  غياب   -3
يعتقد �أن�ضار �ملوؤ�مرة 

�أنها غري مكلفة، فهم لن 
�لأحد�ثمُ  �أثبتت  حال  �ضيًئا  يخ�رسو� 
�دعاء�ت.  من  يعتقدون  ما  عك�َس 
م�ضبق  �عتقاد  هو  �ملوؤ�مرة  فتبني 
ورمبا  �أدلة.  لفح�س  نتيجة  منه  �أكرث 
تف�ضري�ت  يف  �ضحيًحا  ذلك  يكون 
�أن  �ملع�ضلة  لكن  كربى،  �أزمات 
حول  �ملوؤ�مرة  �رسديات  �نت�ضار 
قبيل  من  خماطر  خلق  كورونا  وباء 
و�إجر�ء�تها  �لدول  �ضيا�ضات  �إ�ضعاف 
بل  �لوباء،  ملو�جهة  �لحرت�زية 
�ل�ضيا�ضيني  بع�س  �إنكار  يف  �أ�ضهم 
و�ملجتمعات له يف بد�ية �لأزمة، كما 
�ملتحدة،  و�لوليات  �إيطاليا  يف  برز 
�لأزمة  �إد�رة  يف  تاأخر  �إىل  �أدى  مما 

وتفاقم تد�عياتها.
4- ت�ضيي�س �لأوبئة: فخلط م�ضببات 
�لوباء ب�رس�عات �مل�ضالح بني �لدول 
يحفز على تبني �رسديات �لتاآمر، كما 
بني  �ملتبادلة  �لتهامات  يف  جرى 
�لوليات �ملتحدة و�ل�ضني، فكل دولة 
�مل�ضوؤولية  �إلقاء  يف  ترغب  منهما 
�ل�رسعية  لنزع  �ضعًيا  �لأخرى،  على 
�ملقابل،  يف  لكن  عنها.  �لأخالقية 
�إ�ضعاف  �إىل  �لت�ضيي�س  ذلك  �أدى 
�لفريو�س،  ملكافحة  �لدويل  �لتعاون 
�لأنانية  �ل�ضلوكيات  بع�س  وبروز 

خطابات  تعزيز  بخالف  �لدول،  بني 
�لأحد�ث  يف  جرى  كما  �لكر�هية، 
�لدول  �لآ�ضيويني يف  ��ضتهدفت  �لتي 
�ل�ضني  �تهام  خلفية  على  �لغربية، 

باأنها ور�ء �لفريو�س.
5- �لإرث �لتخيلي: فثمة �إرث �إن�ضاين 
تر�كم جر�ء �لرو�يات �لأدبية و�لأفالم 
و�ضّكل  �لأوبئة،  حول  �ل�ضينمائية 
حمفًز� لرو�ج �رسديات �ملوؤ�مرة حول 
كورونا. حيث �إن تلك �لرو�يات حتوي 
ت�ضور�ت �فرت��ضية عن ن�ضاأة �لأوبئة 
�لو�قع  فيها  يختلط  وخماطرها 
فيلم  مع  �حلال  كما  �لأدبي،  باخليال 
�ملع�ضلة   .  contagion»لعدوى�«
�لتاآمري  �لتفكري  �أن�ضار  �أن  هنا 
و�لأفالم  �لرو�يات  تلك  يقاربون 
قد  �لأخري  �أن  من  بالرغم  بالو�قع، 
يختلف عن �حلبكة �لدر�مية �لتي قد 
تت�ضمن نوًعا من �ملبالغة بغية �جلذب 
�أدى فريو�س فيلم  �لت�ضويقي. فبينما 
»�لعدوى« -مثاًل- �إىل وفاة �ملاليني، 
فاإن ذلك مل يحدث على �لأقل حتى 
)كورونا  وباء  مع  �لر�هنة  �للحظة 
فاإن  �آخر،  جانب  على  �مل�ضتجد(. 
لفكرة  عديدة  �أمريكية  �أفالم  ترويج 
و�إعادة  �لب�رسية  وفناء  �لقيامة  يوم 

�أو  حروب  بعد  جديد  من  �إنتاجها 
�لتاآمرية،  �لتف�ضري�ت  يمُغّذي  �أوبئة 
�لتي يتجه بع�ضها �إىل �عتبار �لأوبئة 
للب�رس  �جلماعي  �لتطهري  من  جزًء� 

على ما �قرتفوه من �أخطاء.
ثمة  م�ضاو�ة:  و�لال  �لتفاوت   -6
عالقة �رتباطية بني �نت�ضار �رسديات 
وحالة  �لأوبئة  حول  �ملوؤ�مرة 
�لعامل.  يف  م�ضاو�ة  و�لال  �لتفاوت 
�أن  -مثاًل-  م�ضادفة  لي�س  ولعله 

من  مز�عم  �ل�رسديات  تلك  حتوي 
غام�ضة  �رسية  جمموعة  �أن  قبيل 
عرب  ترغب  و�مل�ضاهري  �لأثرياء  من 
على  �قت�ضادًيّا  �ل�ضيطرة  يف  �لأوبئة 
وتزد�د  �لفقر�ء.  و��ضتغالل  �لعامل 
ب�ضبب  �رسديات  لهكذ�  �لقابلية 
ي�ضهد  �لذي  �لعاملي  �لو�قع  طبيعة 
�أو  د�خل  �ضو�ء  م�ضاو�ة،  ول  تفاوًتا 
بني �لدول و�ملجتمعات، قد يمُعزى يف 
�لر�أ�ضمالية  �ضلوكيات  �إىل  منه  جانب 
�لتي  �لعاملية  و�رسكاتها  �لغربية 
ترتبح من �لأزمات، كما ي�ضري »�أنتوين 
»ر�أ�ضمالية  كتاب  يف  لوين�ضاتني« 
ن�ضبة  �أن  ير�ضد  عندما  �لكو�رث«، 
�لو�حد باملائة �لأكرث ثر�ء بني �ضكان 
�لعامل متلك قر�بة 46% من جمموعة 

�لأ�ضول �لعاملية.
تزد�د  معريف:  و�ّدعاء  �نحياز�ت   -7
�ملوؤ�مرة  �رسديات  لتبني  �لدو�فع 
�لت�ضليل  عمليات  �ت�ضاع  ظل  يف 
�لتو��ضل  و�ضائل  على  �لإلكرتوين 
�لنا�س  يمُبدي  حيث  �لجتماعي، 
�ل�رسديات  بتلك  �إعجابهم  �أحياًنا 
�لنحياز  مبنطق  �أو  فح�س،  دون 
ملا يف �أذهانهم من ت�ضور�ت م�ضبقة 
�أن  عن  ف�ضاًل  �لأوبئة،  من�ضاأ  حول 
فهمها  وتعقيد  �لأوبئة  غمو�س 
�ضغرية  متخ�ض�ضة  ل�رسيحة  �إل 
من علماء �لفريو�ضات قد يجعل 
و�ضائل  على  �ل�ضلوكيات  بع�س 
�إىل  تلجاأ  �لجتماعي  �لت�ضال 
يغذي  �لذي  �ملعريف  �لدعاء 
حول  �ملوؤ�مرة  �رسديات 
بع�س  يزعم  حيث  �لأوبئة، 
ل  باأ�رس�ر  معرفتهم  �لأفر�د 

يلكها �لآخرون.
�نت�ضار  �أن  �لأخري  يف  يظل 
حول  �ملوؤ�مرة  �رسديات 
ل  جزء  هو  �مل�ضتجد(  )كورونا  وباء 
�لإن�ضاين  �لتفاعل  حالة  من  يتجز�أ 
ومع  �لوباء.  خطر  مع  للمجتمعات 
�أنها حالة قد تظهر يف بد�ية �لأزمة، 
�لعامل  تو�ضل  �إذ�  ن�ضبًيّا  وتخبو 
فر�ضة  تظل  لكنها  ملو�جهته؛  للقاح 
�رس�ئح  تفكري  طريقة  لكت�ضاف 
من  �خلوف  �أوقات  يف  جمتمعية 
على  ذلك  �نعكا�س  ومدى  �لأوبئة، 

�ضلوكياتها و�إد�رتها لالأزمة.

ق�سية

على الرغم من اأن دوًل اأوروبية مل تهمل 
كبار ال�شن اأثناء العالج من كورونا مثل 

اأملانيا، اأي اإنها ل ت�شتهدف تخفي�س اأعداد 
�شكانها؛ فقد راجت �شردية تقلي�س 

ال�شكان مفتقدة الأدلة لعدة اعتبارات 
�شياقية

دفعت هذه الفكرة اأن�شار �شرديات التاآمر 
ا بنظريتني جدليتني  اإىل ربطها تع�شفًيّ
يف الفكر الغربي تعر�شتا لنقد �شديد؛ 
اإحداهما النتخاب الطبيعي لداروين 

)البقاء لالأ�شلح(، اأي اإن املجموعات الأ�شعف 
لن ت�شتطيع البقاء اإذا كانت قدرتهم على 

التكيف مع تغريات البيئة اأ�شعف.

اجلزء02
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 ولية اليزي

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
مكتب اجلمعياتو النتخابات

الرقم : 04/ م.ت.�ش.ع / م ج 2020

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا لأحكام املادة 18 من  القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم : 2020/01/28 ا�صتالم مذكرة 
بتغري  املتعلقة   2018/301 رقم  حتت   2018/05/05  : يف  املوؤرخة  التعديالت 
و املواهب  الهاوي  الريا�صي  النادي  للجمعية امل�صماة:  التنفيذية  الهيئة  ت�صكيلة 

�صباب حي اخلرجة برج عمر ادري�س 
امل�صجلة حتت رقم 98/030 بتاريخ : 1998/12/12

املقيمة ب : حي اخلرجة برج عمر اإدري�س
يرتاأ�صها ال�صيد : ابزو حممد 

مالحظة : هذا الو�صل �صالح لغاية 2024-01-27
اأع�صاء املكتب التنفيذي املنتخب بتاريخ : 2018/05/05

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 ولية اليزي

دائرة ان امنا�ش
بلدية برج عمر ادري�ش

مكتب اجلمعيات
الرقم : 003/ ب ع د/ م ج 2020

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري
 الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
 : يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�صتالم   2019/10/10  :
2019/07/04 حتت رقم 2019/644 املتعلقة بتغري ت�صكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية امل�صماة: 

جمعية الرعاية الجتماعية
برج عمر اإدري�ش

امل�صجلة حتت رقم 2008/42 بتاريخ : 2008/08/27
املقيمة ب : حي حممد بو�صياف بلدية برج عمر اإدري�س

رئي�س اجلمعية : اوداد �رشيف 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 ولية اليزي

دائرة ان امنا�ش
بلدية برج عمر ادري�ش

مكتب اجلمعيات
الرقم : 002/ ب ع د/ م ج 2020

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري
 الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
 : يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  2018/01/14ا�صتالم   :
ت�صكيلة  بتغري  املتعلقة   2018/18 رقم  حتت   2018/01/04

الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية امل�صماة: 

جمعية امهيو لن�شاطات الفكرية و الثقافية
برج عمر اإدري�ش

امل�صجلة حتت رقم 2012/11بتاريخ : 2012/04/30
املقيمة ب : زاوية �صيدي مو�صى بلدية برج عمر اإدري�س

رئي�س اجلمعية : اقي عبد الرحمان 
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تقرير:  علي �سمودي 

ا�ستهلت  الذي  امل�ؤمل  ال�س�ؤال   
م��سى  اأم   " امل�اطنة  به  حديثها 
وحزنها  تاأثرها  عن  معربة   ،"
مرح  اجلريحة  الأ�سرية  وكرميتها 
ت�ستقبل   ، باكري  م��سى   ج�دت 
من  الثامن  الأ�سريات  باقي  مع 
املنا�سبات يف �سج�ن  كباقي  اآذار 
" الدام�ن " الإ�رسائيلي ،واأ�سافت 
الحتالل  ظلم  ثمن  تدفع  ابنتي   "
فما   ، حياتها  ر�سا�سه  دمر  الذي 
زالت غري قادرة على حتريك يدها 
وتعاين  طبيعية،  ب�س�رة  اجلريحة 
يف  البالتني  وج�د  نتيجة  اآلم  من 
يدها، وحتتاج اإىل عملية جراحية 
من  والتخفيف  لها  عظام  لزرع 
من  تعاين  ذلك   ورغم  اأوجاعها، 
اإدارة  اإهمال طبي متعمد، وتكتف 
امل�سكنات  باإعطائها  ال�سجن 
العدالة  فاأين  اأملها،  لقاء  فقط 
الإن�سان  وحق�ق  والدميقراطية 

.."

من حياة الأ�سرية ..

الأ�سرية  اب�رست   ، عاماً   21 قبل 
حنينا  بيت  بلدة  يف  الن�ر  مرح 
يف  الثانية   لتك�ن  القد�س  ق�ساء 
عائلتها املك�نة من 3 بنات  وولد 
، وتق�ل والدتها " ن�ساأت وتربت يف 
بلدتنا وو�سط اأ�رستنا املحافظة ، 

والطيبة  العالية  بالأخالق  متيزت 
لعائلتها  حمبة   ، واحلنان  وامل�دة 
وكانت ت�ساعدين وتقف جلانبي يف 
اأعمال املنزل ، بارة ب�الديها ولها 
جميعا"،  قل�بنا  يف  كبرية  مكانة 
واأتامل  اأبكي  نهار  ليل   " وت�سيف 
على حالة ابني الطالبة املجتهدة 
جريحة  اأ�سبحت  التي  والطم�حة 
واأ�سرية ، متيزت دوماً خالل فرتة 
حنينا  بيت  مدر�سة  يف  تعليمها 
الأ�سا�سية ثم مدر�سة عبد اهلل ابن 
فرحة  كانت   ، الثان�ية  احل�سني 
و�سعيدة ب��س�لها ملرحلة الثان�ية 
بارتياد  اأحالمها  لتحقق  العامة 
قطع  الحتالل  لكن   ، اجلامعة 

عليها الطريق ".

العتقال والإ�سابة..

ومعن�يات  بعزمية  مرح  متتعت    
الدرا�سي  الدوام  بدء  مع  عالية 
للمرحلة الأهم يف حياتها الثان�ية 
تتحدث  كانت  فدوماً   ، العامة 
واإ�رسارها  اأحالمها  عن  ل�الدتها 
يف   لكن   ، والنجاح  التف�ق  على 
حت�لت   ،  2015/10/12 تاريخ 
والدتها  وتق�ل   ، حياتها  م�سارات 
الكبري  �سغفها  اأتذكرها  زلت  ما   "
بالتح�سري  وانهماكها  بالدرا�سة 
للح�س�ل  والتخطيط  واملثابرة 
على معدل متميز يف الثان�ية العامة 
، ول ا�سدق ما تعر�ست له من ظلم 

وعدوان من الحتالل الإ�رسائيلي 
مرح  كانت  عندما   " وت�سيف   ،"
تعر�ست   ، املدر�سة  من  عائدة 
جندي  قبل  من  النار  لإطالق 
 ، املدر�سة  ب�ابة  على  اإ�رسائيلي 
�سقطت على الأر�س تنزف الدماء 
الغزيرة فقد اأ�سيبت ب12 ر�سا�سة 
ت�زعت   و�سظايا  الي�رسى  يدها  يف 
وتكمل   ،" اأنحاء ج�سدها  كافة  يف 
الحتالل  اعتقلها   ، الف�ر  على   "
يف  هدا�سا  م�سفى  اىل  ونقلت 
كبرية  ب�سدمة  �سعرنا   ، العي�س�ية 
من ه�ل الفاجعة التي حلت بابنتي 
التي تكتم الحتالل على م�سريها 
اىل  ونقلت   ، روؤيتها  من  ومنعنا 

م�سفى هدا�سا عني كارم ".

معاناة كبرية ..

تنهمر دم�ع ال�الدة الأربعينية " اأم 
�رسيط  ا�ستعادة  حلظة   ،" م��سى 
الذكريات ، وتق�ل " خيمت اأج�اء 
احلزن واخل�ف مبنزلنا على حياة 
لنا  ي�سمح  مل  التي  ابنتي  وم�سري 
بزيارتها ، ورغم اأ�سابتها واأو�ساعها 
ال�سحية مل يراعي الحتالل �سغر 
فاحتجزت   ، الإ�سابة  واأثار  �سنها 
يف امل�سفى و�سط حرا�سة م�سددة 
قدميها  تقييد  اجلن�د  وتعمد   ،
 20 مدار  على  بال�رسير  ويديها 
ي�ماَ "، وت�سيف " رف�س الحتالل 
ت�قيفها  ومددت   ، عنها  الإفراج 

جراحية  لعملية  خ�س�عها  رغم 
كاملة يف يدها ب�سبب  عدم وج�د 
 ، الثانية  العملية  ويف   ، فيها  عظم 
من  يدها  يف  بالتني  زراعة   مت 
الك�ع لغاية الكتف ،ورغم حاجتها 
للرعاية والعالج نقلت من امل�سفى 
ق�سم  اإىل  ثم  ع�سقالن  �سجن  اإىل 
�سجن  يف  الأمنيات  الأ�سريات 
حالياً  فيه  حتتجز  الذي  الدام�ن 

."

م�ساعفات واإهمال ..

قلق  عن   ، م��سى  اأم  ال�الدة  تعرب 
م�ستمر على حياة كرميتها ، وتق�ل 
ال�سج�ن  يف  اعتقال  حلظة  كل   "
الظاملة بظروفها ال�سعبة ، تفاقم 
الإهمال  ظل  يف  خا�سة  معاناتها 
الرعاية  ت�فر  وعدم  املتعمد 
اأوجاع  من  تعاين  فهي   ، املطل�بة 
والعالج  البالتني  ب�سبب  تت�قف  ل 
الإدارة  به  تزودها  الذي  ال�حيد 
مل   " وت�سيف   ،" الكم�ل  حب�ب 
 ، فرتة  فمنذ   ، مرح  معاناة  تنتهي 
تعاين  من فقر يف الدم  ونق�س يف 
الأطباء  ،واقر  ب�سكل دائم  احلديد 
منظار  عملية  لإجراء  حاجتها 
لنزيف  تعر�سها  اأ�سباب  ملعرفة 
الع�رسات من  ، ورغم تقدميها  دم 
الطلبات ، ما زالت الإدارة متاطل 
حق�ق  م�ؤ�س�سات  فاأين   ، وترف�س 

الإن�سان ؟".

�سور اأخرى ..

طالب   ، حماكمة  جل�سة  كل  يف 
عنها  بالإفراج   ، مرح  حمامي 
وعدم  ال�سحية  اأو�ساعها  ب�سبب 
والدتها  وتق�ل   ، العالج  ت�فر 
لتعليمات  املحكمة  خ�سعت   "
تده�ر  ورغم   ، املخابرات 
ا�ستمرت   ، ال�سحية لبنتي  احلالة 
وبعد   ، ت�قيفها  بتمديد  املحكمة 
املحكمة  ق�ست   ، جل�سة   16
 8 ب�سجنها  القد�س  يف  املركزية 
مالية  وغرامة  ون�سف  �سن�ات 
"، وت�سيف  بقيمة 10 األف �سيكل 
ال�سدمة  وع�ست  وحزنت  بكيت   "
 ، ابداً  اأت�قعها  مل  التي  القا�سية 
عني  بعيدة  ابنتي  �ستعي�س  فكيف 
كل هذه ال�سن�ات ، وكيف �ستتحمل 
 ، الإ�سابة  واأثار  والأمل  الأوجاع 
واأ�سبحنا  عاقبنا  الحتالل  لكن 
 " وتكمل   ،" مرح  مع  معتقلني 
 ، بال�سرب  العاملني  رب  كرمني 
واأ�سبحت م�اظبة على زيارتها يف 
ال�سجن ، افخر ب�سربها و�سم�دها 
عندما  انهار  لكني   ، ومعن�ياتها 
باكية  واأع�د  الزيارة  قاعة  تغادر 
لعجزي عن انقاذ ابنتي التي �رسق 
ال�سجن �سن�ات عمرها اجلميلة "، 
اأملي  يزيد   ، املراأة  ي�م   " وتتابع 
اأحزاين  وي�ساعف  جراحي  ويفتح 
الفل�سطينية  للمراأة  حق�ق  فال   ،

الفراق  وتعاين  ابنتها  حترم  التي 
اين   ، الحتالل  وظلم  الق�رسي 
وابنتي   ، الإن�سان  وحق�ق  العدالة 
التي اعتقلت طفلة  اأ�سبحت �سابة 
اأن  يجب  كان   .. الق�سبان  خلف 
وهذا  اجلامعة  مقاعد  على  تك�ن 
مكانها الطبيعي ولي�س ال�سجن ".    

التحدي والأمل ..
 ، والإ�سابة  وال�جع  احلكم  رغم 
الحتالل  مرح  الأ�سرية  حتدت 
كربت   " والدتها  وتق�ل   ، بالتعليم 
ق�ة  اأكرث  واأ�سبحت  اوانها  قبل 
وعزمية ، �سابرة وم�ؤمنة وت�ستثمر 
وقد   ، والتعليم  القراءة  يف  وقتها 
على  وح�سلت  درا�ستها  اأكملت 
 ،" بنجاح   العامة  الثان�ية  �سهادة 
امتنى   ، املراأة  ي�م  يف   " وت�سيف 
ليع�د  بيننا  لتك�ن  مرح  تتحرر  ان 
فهي   ، منزلنا  يف  واملرح  الفرح 
 ، اأولد  وبني  عائلتي  يف  الأ�سا�س 
 ، اليمنى  يدي  يل  بالن�سبة  كانت 
يداً   ، وحبيبتي  واختي  �سديقتي 
بيد معي يف كل �سيئ "، وتكمل " يف 
كل ي�م ، اأ�سبحت ا�ستعيد �رسيط 
كانت  التي  اجلميلة   الذكريات 
 .. والأمل  بالعزمية  لت�سلح  بيننا 
ويف كل حلظة امتنى روؤيتها تك�رس 
لح�ساين  وتع�د  والقيد  الق�سبان 
لنكمل امل�س�ار وحياتنا امل�ستقبلة 

معا " . 
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من ينادي بحقوق املراأة ويحتفل يف الثامن من مار�س .. هل يعلم باأن ابنتي التي اعتقلت بعمر 
الزهور ما زالت تقبع يف غياهب ال�سجون منذ 5 �سنوات .. تتاأمل وتعاين وتتوجع من اثار ر�سا�سهم 

و�سجونهم ..زميالتها اأ�سبحن طالبات يف اجلامعات بينما يوا�سل الحتالل �سرقة حياتها 
واأحالمها والتحكم مب�ستقبلهم ؟"..

والدة الأ�سرية اجلريحة مرح باكري

�بنتى �أ�صيبت ب12 ر�صا�صة وحوكمت 
8 �صنو�ت ون�صف ..

اإذاعة �سوت الأ�سرى

�سجن  داخل  من  طيبة  لفتة  يف 
الأ�سريات  تقبع  حيث  الدام�ن 
وخالل  املاجدات؛  الفل�سطينيات 
الأ�سرية  اأجرتها  هاتفية  مكاملة 
 ( �س�اهنة  نا�رس  اأن�سام  املاجدة 
22 عاما( من قلقيلية مع عائلتها، 
اعتزاز  ر�سالة  الأ�سرية  وجهت 
وتقدير لإذاعة �س�ت الأ�رسى بغزة، 

ور�سالتها  الإعالمي  دورها  مثمنًة 
تناول  يف  وال�حدوية  ال�طنية 
والدة  واأو�سحت  الأ�رسى.  ق�سايا 
الأ�رسى  �س�ت  لإذاعة  الأ�سرية 
كافة  عن  نيابة  حتدثت  ابنتها  اأن 
معتقل  داخل  القابعات  الأ�سريات 
الدام�ن الحتاليل، لفتة اإىل اأنهن 
يتابعن ما تقدمه الإذاعة من برامج 
واأخبار على مدار ال�ساعة. وثمنت 
الإعالمي  الدور  �س�اهنة  الأ�سرية 

الر�سايل الذي تق�م به اإذاعة �س�ت 
الأ�رسى من خالل خمتلف براجمها 
الذي  املميز  الإعالمي  وحمت�اها 
ي�سلط ال�س�ء على ق�سايا الأ�رسى 
وظروف  ومعاناتهن  والأ�سريات 
�سج�ن  داخل  القا�سية  اعتقالهن 
ين�سغل  الذي  ال�قت  يف  الحتالل، 
الأ�سريات،  اآلم  عن  فيه  العامل 
الإذاعة  اأن  �س�اهنة  وذكرت 
ج�رسا  �سن�ات  مدار  على  �سكلت 

وذويهن  الأ�سريات  بني  للت�ا�سل 
والعامل اخلارجي  وبينهن  من جهة 
من  الرغم  على  اأخرى،  جهة  من 
والت�س�ي�س  الت�سييق  حماولت  كل 
بث  على  الحتالل  ميار�سه  الذي 
الإذاعة ي�ميا حلرمان الأ�رسى من 
مدير  اأكد  بدوره؛  اإليها.  ال�ستماع 
اأن  رباح مرزوق  الإذاعة املهند�س 
ال�اجب  ه�  الإذاعة  به  تق�م  ما 
ت�سحيات  عظمة  حتتمه  الذي 

�سعبنا؛  على  والأ�سريات  الأ�رسى 
اإىل  كافة  الإعالم  و�سائل  داعيا 
يف  ودائمة  ثابتة  ا�سرتاتيجية  تبني 
التعامل مع ق�سايا الأ�رسى لإبقائها 
امل��سمية  على  تقت�رس  واأل  حية، 
واأ�ساف  الطارئة.  والأحداث 
بجه�د  يعمل  الإذاعة  طاقم  اأن 
لف�سح  الإمكانات  تف�ق  م�ساعفة 
يبقى  ل  ولكي  الحتالل،  جرائم 
لالحتالل  �سهلة  �سحية  الأ�رسى 

الذي ي�سعى لتغييبهم والتكتيم على 
الحتالل  اأن  اإىل  ي�سار  اأخبارهم. 
بالت�ا�سل  لالأ�سريات  م�ؤخرا  �سمح 
هاتفيا مع عائالتهن مع تف�سي وباء 
�سغ�طات  بعد  امل�ستجد؛  ك�رونا 
من م�ؤ�س�سات حق�قية لهذا ال�ساأن، 
زيارات  ب�قف  قراره  عقب  وذلك 
ما  �سمن  واملحامني  الأهايل 
انت�سار  من  للحد  اإجراءات  يعتربه 

الفايرو�س.

خالل ات�سال مع عائلتها

�لأ�صرية �أن�صام �صو�هنة تثمن دور �إذ�عة �صوت �لأ�صرى



الأربعاء 15  اأفريل  2020  املوافـق  ل 21 �شعبان  1441ه 11

19 عامًا على اعتقاله

اأبرز املحطات يف حياة الأ�سري القائد مروان الربغوثي
يدخل الأ�شري القائد مروان الربغوثي عامه )19( يف معتقالت الحتالل الإ�شرائيلي. ولد الأ�شري مروان 

الربغوثي عام 1959 وهو من بلدة كوبر يف حمافظة رام اهلل والبرية، وُيعترب اأول ع�شو من اللجنة املركزية 
حلركة فتح، واأول نائب فل�شطيني تعتقله �شلطات الحتالل وحتكم عليه بال�ّشجن املوؤبد. والأ�شري الربغوثي 

ُاعتقل اأكرث من مرة وكان اأول اعتقال له حينما كان يبلغ من العمر )15 عامًا(، واعتقاله الثاين كان عام 1978، 
واعتقاله الثالث عام 1983. 

ق.ف

وبعد الإفراج عنه عام 1983 التحق 
رئي�ساً  واُنتخب  بريزيت  جامعة  يف 
�سنوات  ثالث  ملدة  الطلبة  ملجل�س 
حركة  تاأ�سي�س  على  وعمل  متتالية، 
 1984 عام  ويف  الفتحاوية،  ال�سبيبة 
ويف  اأ�سابيع،  لعدة  اعتقاله  اأُعيد 
يوماً   )50( ملدة  اُعتقل   1985 عام 
قا�ٍس،  لتحقيق  خاللها  تعر�س 
يف  اجلربية  الإقامة  عليه  وُفر�ست 
نف�س العام، واُعتقل اإدارياً يف نف�س 
الحتالل  بداأ   1986 عام  العام. ويف 
وجرى  اأُعتقل  اأن  اإىل  مبطاردته، 
ال�سهيد  جانب  اإىل  وعمل  اإبعاده، 
القائد اأبو جهاد. ويف املوؤمتر العام 
اُنتخب   1989 فتح  حلركة  اخلام�س 
للحركة،  الثوري  ع�سواً يف املجل�س 
وعاد اإىل الوطن يف اأفريل عام 1994 
القائد في�سل  لل�سهيد  نائباً  واُنتخب 
احل�سيني، واأمني �رس حركة فتح يف 
ال�سفة الغربية، ليبداأ مرحلة جديدة 
اإذ  والن�سايل  التنظيمي  العمل  من 
بادر الربغوثي اإىل اإعادة بناء تنظيم 

حركة فتح يف ال�سفة الغربية، اإىل اأن 
اأُنتخب عام 1966 ع�سواً يف املجل�س 
اأ�سغر  وكان  فتح  حلركة  الت�رسيعي 
ع�سو فيه. وخالل انتفا�سة الأق�سى 
اتهمته  قادتها،  اأبرز  من  كان  والتي 
وقيادة  بتاأ�سي�س  الحتالل  �سلطات 
اجلناح  الأق�سى-  �سهداء  كتائب 
وتعر�س  فتح،  حلركة  الع�سكري 
اغتيال.  حماولتي  واإىل  للمطاردة 
قوات  اعتقله   2002 اأفريل   15 ويف 

الحتالل خالل اجتياح مدن ال�سفة، 
من  لأ�سهر  الربغوثي  وتعر�س 
التعذيب خالل التحقيق معه، ولأكرث 
النفرادي  العزل  يف  يوم  األف  من 
خم�سة  بال�ّسجن  عليه  احلكم  ومت 
وتراأ�س  عاماً.  واأربعني  موؤبدات 
القائمة  الربغوثي  مروان  املنا�سل 
املوحدة حلركة فتح يف النتخابات 
عام  الثانية  الفل�سطينية  الت�رسيعية 
وثيقة  ل�سياغة  بادر  2006، وهو من 

اأيار 2006  التا�سع من  الأ�رسى، ويف 
فتح  نيابة عن حركة  الربغوثي  وقع 
الوطني”  للوفاق  الأ�رسى  “وثيقة 
الأ�رسى  القادة  عن  ال�سادرة 
يف  الفل�سطينية  الف�سائل  ملختلف 
وقد  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �سجون 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تبنت 
اأ�سا�ساً  باعتبارها  الوثيقة  هذه 
العام  ويف  الوطني.  الوفاق  ملوؤمتر 
من  الربغوثي  القائد  ح�سل   2010
�سجن  يف  اجلماعي  العزل  ق�سم 
الدكتوراه  �سهادة  على  "هدارمي" 
معهد  من  ال�سيا�سية  العلوم  يف 
جلامعة  التابع  والدرا�سات  البحوث 
الدول العربية، وقد �سدر للربغوثي 
�سنوات  خالل  الكتب  من  جمموعة 
"األف  كتاب  منها  املا�سية  الأ�رس 
النفرادي."  العزل  زنزانة  يف  يوم 
ني�سان/   17 الأ�سري  يوم  ذكرى  ويف 
اإ�رسابا  الربغوثي  قاد   2017 اأبريل 
"اإ�رساب  الطعام  عن  مفتوحاً 
احلرية والكرامة " لنحو 1600 اأ�سري 

فل�سطيني وا�ستمر لـ )42( يوماً.

ق.ف

لالأمم  العام  الأمني  اإىل 
املتحدة

اإىل منظمة ال�شحة العاملية
اإىل املفو�ض ال�شامي حلقوق 

الإن�شان
اإىل املفو�شية الأوروبية

واإىل  كل احلكومات والربملانات 
والأحزاب ال�سيا�سية وموؤ�س�سات 
وموؤ�س�سات  املدين  املجتمع 

حقوق الإن�سان!
ب�سبب  منا،  كل  يتعر�س  كما 
لال�سطراب  الكورونا،  تف�سي 
والق�رسي   الطوعي  وللعزل 
حوايل  يعاين  اأ�سابيع،  منذ 
�سجون  يف  واأ�سري  اأ�سرية   5000
اأكرث  الإ�رسائيلي  الحتالل 
فالأ�رسى   . نعرفه  مما  بكثري 
وخا�سة الأطفال )180( والن�ساء 
واملر�سى  وال�سيوخ   )43(
مثل   )700( مزمنة  باأمرا�س 
اجلهاز  واأمرا�س  ال�سكري 
التنف�سي و�سغط الدم معر�سني 
بهذا  القاتلة  لالإ�سابة  مبا�رسة 
�سلطات  زالت  وما  املر�س.  
اإ�سابة  من  وبالرغم  الإحتالل 
بفايرو�س  ال�سجانني  بع�س 
الأدوات  توفري  ترف�س  كورونا 
الحتياطية  والإجراءات 

للمعتقلني �سواء من كمامات او 
وقائية.  فحو�سات  اأو  معقمات 
مدين   جمتمع  كموؤ�س�سات  اننا 
)535 موؤ�س�سة( متواجدة يف 45 
دولة ونا�سطة يف القارات ال�ست 

نطالب مبا يلي:
على  فحو�سات  اإجراء   -1

الأ�رسى امل�ستبه باإ�سابتهم.
اإر�سال جلان طبية حمايدة   -2
الحمر  ال�سليب  من  وخا�سة 
اإىل  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
الإجراءات  من  للتاأكد  ال�سجون 
من  ال�رسى  حلماية  املتخذة 

خطر كورونا.
3- الإفراج عن الأ�رسى وخا�سة 
املر�سى وكبار ال�سن والأطفال 
املعر�سني  وخا�سة  وال�سيدات 

منهم لالإ�سابة القاتلة.
4- توفري اآليات التوا�سل ما بني 

الأ�سري وعائلته وحماميه.
النقل  و�سائل  حت�سني   -
للم�ست�سفيات وتاأمني اخلدمات 

الطبية الالزمة لالأ�رسى.
- ندعوكم للوقوف معا من اأجل 
فل�سطني  اأ�رسى  عن  الدفاع 
خلف ق�سبان �سجون الحتالل 
فري�سة  وحدهم  تركهم  وعدم 

لعنف وعنجهية الحتالل.
يف  احلرية  لأ�رسى  احلرية 

�سجون الإحتالل!

تقرير: اإعالم الأ�شرى

الحتالل  قوات  اعتقلت 
وفجر  املا�سية  الليلة  الإ�رسائيلي 
اليوم، ثمانية مواطنني على الأقل 
من ال�سفة. وقال نادي الأ�سري اإن 
قوات الحتالل ت�ستمر يف عمليات 
مر�سى  طالت  والتي  العتقال، 
ظل  يف  واأطفال،  ال�سن  يف  وكبار 
رغم  وذلك  )كورونا(،  وباء  انت�سار 
املطالبات امل�ستمرة بالإفراج عن 
وكبار  املر�سى  ل�سيما  الأ�رسى، 
ولفت  والن�ساء.  والأطفال  ال�سن 
نادي الأ�سري يف بيانه، اإىل اأنه ومن 
والنائب  املحرر  املعتقلني  بني 
ال�سابق واملبعد عن القد�س حممد 
والذي ق�سى  اأبو طري )68 عاماً(، 
جمموعه  ما  الحتالل  �سجون  يف 

الـ)34( عاماً، حيث يواجه اأبو طري 
منذ  املتكررة  العتقال  عمليات 
اعتقالته  ومعظم  1973م،  عام 
اآخر  وكانت  اإدارية،  كانت  الأخرية 
الحتالل  �سجون  يف  ق�ساها  مدة 
�سبعة  وا�ستمرت  املن�رسم  العام 
املعتقلني:  اإىل  يُ�ساف  �سهور. 
اجلواد  وعبد  رداحة،  اأبو  اإبراهيم 
اهلل  رام  عمر حمايل وكالهما من 
والبرية، ومن بلدة عزون يف قلقيلية 
 25( ر�سوان  اللطيف  عبد  معاوية 
 24( �سليم  ن�سال  وحممود  عاماً(، 
حمرران،  اأ�سريان  وهما  عاماً(، 
عطية  اأحمد  املحرر  اإىل  اإ�سافة 
مو�سى )32 عاماً( من بلدة زواتا يف 
ح�سا�سنة  حممد  و�سادي  نابل�س، 
وح�سام  بيت حلم،  من  عاماً(   34(

�سجدية من خميم قلنديا.

اأنقذوا حياة الأ�سرى 
الفل�سطينيني!

نادي الأ�شري

الحتالل يوا�سل عمليات العتقال 
رغم انت�سار وباء )كورونا(

بقلم: فرا�ض حج حممد

الكاتب الأ�سري الثالث الذي كان بيني 
وبينه عالقة ما، هو �سامر املحروم، 
خمتلفة  الأ�سري  الكاتب  هذا  وق�سة 
خالل  من  عليه  اأتعرف  اإذ  متاما، 
عندما  والتوزيع،  للن�رس  طباق  دار 
طلب مني الكاتب طارق ع�رساوي اأن 
حلما"،  "لي�س  �سامر  رواية  عن  اأكتب 
تكن  مل  الدار،  اإ�سدارات  من  وهي 
الكاتب  ي�ستهي  ما  قدر  على  الكتابة 
يف�رس  جعله  ما  ع�رساوي،  طارق 
اأكتب  وكاأنني  خمتلفا،  تف�سريا  الأمر 
اأو �سد دار الن�رس  �سد الأ�سري �سامر 
التي هي دار ن�رس تخ�سني مبعنى من 
اأ. طارق ع�رساوي،  راأي  املعنى على 
اإذ ن�رست يل ديوان "ما ي�سبه الرثاء". 
ومن  مني  موقفه  طارق  لالأ�ستاذ  كان 
مل  ولكن  الأمر،  وانتهى  الكتابة، 
واإمنا  احلد،  هذا  عند  امل�سهد  ينته 
املحامي  �سديقنا  من  ا�ستف�رست 
ح�سن عن وجهة نظر �سامر املحروم 
فيما كتبته عن روايته، ومتت مناق�سة 
الأمر بينهما، واإن مل يطلعني ال�سديق 
اأنني  اإل  التفا�سيل  كل  على  ح�سن 
اأن �سامر مل يكن غا�سبا مني  فهمت 
ومن كتابتي عنه بالطريقة التي كتبت 

فيها.

ح�سن  الأ�ستاذ  زيارات  اأفادتني  لقد 
اإىل  الكتاب كثريا، فيو�سلني  لالأ�رسى 
معي  فيتحدث  جابر،  هيثم  الكاتب 
يقراأ يل يف  كان  اأنه  هاتفيا، ويخربين 
جريدة القد�س، واأنه ما زال معجبا مبا 
�سعدت  علّي.  للتعرف  دفعه  ما  اأكتب 
بات�سال هيثم كثريا، و�سكرت اأ. ح�سن 
على ُح�ْسن �سنيعه باأن اأو�سلني لكاتب 
يعدين  الأ�رسى.  كّتابنا  من  جديد 
موؤلفاته  جمموعة  ت�سلني  اأن  هيثم 
معدودة  اأيام  اإل  هي  وما  اخلم�سة، 
وت�سلني خم�سة كتب وهي: جمموعته 
الأبي�س"،  "العر�س  الق�س�سية 
وروايتاه "ال�سهيدة" و"الأ�سري 1572"، 
واحلب"  احلرب  "زفرات يف  وديواناه 
�سكل  لقد  والثاين.  الأول  بجزئيه 
با�سم وكميل  الأ�رسى، وخا�سة  هوؤلء 
وهيثم، حالة ذات خ�سو�سية يف الأدب 
يف  انغرا�سهم  يبدو  اإذ  الفل�سطيني، 
وكاأنهم  جدا،  كبري  ب�سكل  الكتابة  هّم 
ولذا  الكتابة،  بفعل  ال�سجان  يقاومون 
وخا�سة  الإنتاج،  غزيري  جتدهم 
يوميا  الكتابة  على  ي�رّس  الذي  كميل 
الروائي  م�رسوعه  على  وال�ستغال 
يوميا، وي�رس على اأن يتخطى ال�سجن 
واأ�سواره كلما �سنحت له الفر�سة. كما 
اأن هوؤلء الأ�رسى الكتاب ي�رّسون على 
من  يكتبون  فيما  جديدا  يقدموا  اأن 

الفنية،  اأدب، ويحر�سون على اجلودة 
فلم يتكئوا على كونهم اأ�رسى ليعو�سوا 
التقنيات الفنية، بل جتدهم متخطني 
عادة  املنا�سلون  الكتاب  فيه  يقع  ما 
الق�سية.  �سوت  وارتفاع  مبا�رسة  من 
يف  باجلماليات  ي�سحون  ل  اإنهم 
فقد  املو�سوع؛  عن  التعبري  �سبيل 
مناخ  عن  كليا  يبتعد  با�سما  وجدت 
كتب  الذي  كميل  وكذلك  العتقال، 
والق�سيدة  والنقدي  ال�سيا�سي  املقال 
الفل�سفة.  منحى  تنحو  التي  ال�سعرية 
مو�سوع  اأن  فيبدو  و�سامر  هيثم  اأما 
كتاباتهما،  من  حيزا  ياأخذ  ال�سجن 
عناوين  من  يبدو  كما  كبريا،  وحيزا 
كتب هيثم اخلم�سة ورواية �سامر، على 
الرغم من اأن هيثم يعرب عن رغبته يف 
التعرف على الكتب التي تتحدث عن 
تعلم  ويرغب يف  ونقدها،  الرواية  فن 
وي�ساأل عن  احلديثة.  الرواية  اأ�ساليب 
ذويه  مع  له  لتوفريها  منها  جمموعة 
ذلك  يكن  مل  الزيارات.  مواعيد  يف 
الأ�رسى،  الكتاب  عن  كتبته  ما  كل 
عن  اأحتدث  اأن  اأحببت  ولكنني 
لأن عالقتي  الأربعة؛  بهوؤلء  عالقتي 
املعتقالت،  داخل  وهم  ن�ساأت  بهم 
عدا  عنهم،  وكتبت  كتبهم  وقراأت 
الثنني  يوم  كتبه  و�سلتني  الذي  هيثم 
بالن�سبة  فهم  لذلك   ،)2020-2-17(

عالقتي  تكت�سب  اأ�سدقاء،  كتاب  يل 
معتزا  جتعلني  خا�سا،  مذاقا  معهم 
وثانيا  اأول،  كمنا�سلني  بهم  ومفتخرا 
العالية  لالأحكام  يخ�سعون  كاأ�رسى 
على  ي�رسون  ككتاب  وثالثا  املوؤبدة، 
فعل الكتابة رغما عن ق�سوة الظروف. 
وثالثا،  وثانيا  اأول  ترتيب  دون  ورمبا 
فكانوا  التجربة،  �سنعتهم  كتاب  فهم 
حالة خا�سة لها ح�سورها املميز يف 
ويجب  الفل�سطيني،  الثقايف  امل�سهد 
تكرميهم  الر�سمي  امل�ستوى  على 
باأدبهم  والتعريف  بهم  والهتمام 
وتربويا  اإعالميا  وا�سع  نطاق  على 
وثقافيا، وعلى م�ستوى جمتمعي بعقد 
ندوات وموؤمترات واإقامة مهرجانات 
للتعريف بهم، وجعلهم يتخطون عتمة 
ف�ساءات  كلماتهم  لتعانق  ال�سجن 
الذي  املجازي  باملعنى  ولو  احلرية، 
وحتققها  احلرية  لوجود  يوؤ�س�س 
اإنها  فقط.  بالقوة  ولي�س  بالفعل، 
الثقافية  القطاعات  كل  مهمة 
الفل�سطينية،  وال�سيا�سية  واحلزبية 
الثقافة  وزارة  اإ�سرتاتيجية  فلتتمحور 
واملراكز  واملنتديات  الكتاب  واحتاد 
لالإ�ساءة  م�سممة  لتكون  الثقافية، 
الأربعة، وغريهم  على ما كتب هوؤلء 
وا�سحة  عمل  خطة  �سمن  �سك،  بال 

ومدرو�سة.

يف تاأمل جتربة الكتابة

�سيء عن اأ�سدقائي الأ�سرى من الكّتاب
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ت�شف بفخر جتربتها »اخلطرة«!

»اأول �صخ�ص يف العامل« تتلقى لقاحا 
جتريبيا �صد كورونا 

�سياتل  من  �مر�أة  ك�سفت 
�سخ�ص  �أول  كانت  �لأمريكية، 
�سليم يتلقى لقاحا جتريبيا �سد 
�ل�سرت�ك  �أن  كورونا،  فريو�ص 
من  »�لكثري  يحمل  �لختبار  يف 

�ملخاطر«، وفقا للتقارير.
مديرة  هالر،  جينيفر  وو�سفت 
نا�سئة  �رشكة  يف  �لعمليات 
للتكنولوجيا، ل�سحيفة »تلغر�ف« 
بالرد  قر�رها   )Telegraph(
»في�سبوك«،  عرب  ند�ء  على 
للم�ساركة  متطوعني  عن  بحثا 
�لتاريخية. وقارنت  يف �لتجربة 
هالر، عمرها 44 عاما وهي �أم 
بـ  �ملاأخوذة  �حلقنة  لطفلني، 

»لقاح �لإنفلونز� �لعادي«.
و�أبلغت منفذ �لأخبار �لربيطاين 
�لذ�تي:  عزلها  �أثناء  )تلغر�ف( 
»حتى يف ذلك �لوقت كنا جميعا 
بو�سعي  يكن  مل  بالعجز.  ن�سعر 
�لوباء  هذ�  لوقف  �سيء  فعل 
�لعاملي. ثم ر�أيت هذه �لفر�سة 
رمبا  »ح�سنا،  وفكرت:  تاأتي 
به  �لقيام  ميكنني  �سيء  هناك 

للم�ساهمة««.
�لتجربة  �أن  هالر  و�أو�سحت 
تكون  �أن  فر�سة  منحتها 
�لوباء  تف�سي  و�سط  ��ستباقية 
»لقد  وقالت:  �ملا�سي.  �ل�سهر 
بال�سيطرة.  �سعور�  �أعطتني 
كلنا خارج نطاق �ل�سيطرة. هذ� 
�لتم�سك  ميكنني  �سيئا  �أعطاين 
�أن يكون مفيد�«وعلى  به ميكن 
�أعرب  �لرغم من حر�ص هالر، 
زوجها و�أقاربها و�أ�سدقاوؤها عن 
خماوف �سديدة، لأنها خ�سعت 
�لختبار�ت  من  ملجموعة 
�لطبية للمو�فقة على خ�سوعها 
للتجربة. و�سمحت هي وزوجها 
يف  بامل�ساركة  �ل�سغري  لبنهما 

بع�ص �لدر��سات �لطبية - ولكن 
هذه كانت م�ساألة خمتلفة متاما 
لأ�سباب عديدة، لي�ص �أقلها �أنه 
مت �إبالغ �مل�ساركني �أنهم ميكن 
�أن يكونو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة 

بـ COVID-19 بعد ذلك.
خماوف  تبديد  هالر  وحاولت 
�لإ�سارة  خالل  من  �أحبائها 
�أي جزء من  تتلقى  لن  �أنها  �إىل 
يف  نف�سه  �جلديد  �لفريو�ص 
-mRNA �مل�سمى  �للقاح، 
بعد  وعد�  �أظهر  و�لذي   ،1273
ولكن  �حليو�نات  على  �ختباره 
�لتي  �لأوىل  �ملرة  كانت  هذه 
�لتجريبي  �للقاح  فيها  يُعطى 
�لكثري  ظهر  لذ�  لالإن�سان، 
�لتجربة،  ويف  �لأ�سئلة  من 
»كايزر«  معهد  يديرها  �لتي 
يف  �ل�سحية  لالأبحاث  �لد�ئم 
�سيح�سل   ،)Kaiser( �سياتل 

من  جرعتني  على  �مل�ساركون 
�للقاح �لتجريبي بفارق 28 يوما، 
ثم يخ�سعون لعام من �ملر�قبة.
وقالت هالر: »كان هناك �لكثري 
تنطوي  �لتي  �ملخاطر  من 
�إيجابي  �سخ�ص  ولكنني  عليها. 
�لتجربة  وفو�ئد  حقيقي، 
يف  خماطر  �أي  بكثري  تفوق 
ذهني«ويف 16 مار�ص، �كت�سفت 
�أنها �ستكون �أول �سخ�ص يتلقى 
�للقاح �لتجريبي، عندما ظهرت 
 Associated و�ساهدت وكالة
دعوتها  متت  �لتي   ،Press
مل  هالر  �أن  وتبني  لالإطالق 
قام  عندما  منزعجة  تكن 
وقفاز�ت  قناعا  يرتدي  رجل 
كتفها  زرقاء بحقن �جلرعة يف 

�لأي�رش.
�لأنباء:  لوكالة  جينفر  وك�سفت 
لدي  كانت  �لأول  �ليوم  »يف 

قليال.  مرتفعة  حر�رة  درجة 
ذر�عي  كانت  �لثاين  �ليوم  ويف 
كل  هذ�  ولكن  للغاية.  توؤملني 
على  �سيء  كل  كان   - �سيء 
�لأمر  كان  ذلك.  بعد  ير�م  ما 
�لإنفلونز�  جرعة  مثل  �سهال 
�لتي   - هالر  �لعادية«و�ستتلقى 
�آخرون  بالغا   44 �إليها  �ن�سم 
�لثانية  جرعتها   - للدر��سة 
تنتهي  ولن  �ملقبل  �لأ�سبوع 
 2021 عام  ربيع  حتى  مر�قبتها 
�أن  من  و�ثقة  �إنها  وقالت 
�ملميت  للمر�ص  ناجحا  لقاحا 
جتربتها  من  �سو�ء  �سيظهر- 
�أنحاء  جميع  يف  غريها  من  �أو 

�لعامل.
�إىل  ن�سل  »عندما  و�أ�سافت: 
يف  �لأمر  كان  مهما  �للقاح، 
فخورة  �ساأكون  �ملطاف،  نهاية 

بكوين جزء� من �لعملية«.

هل ينبغي اأن ا�صتخدم كمامة 
حلماية نف�صي؟

تنف�سية  باأعر��ص  �مل�سابني  غري  �لأ�سخا�ص  على  يتعني  ل 
مثل �ل�سعال، �أن ي�ستخدمو� كمامات طبية. وتو�سي �ملنظمة 
مر�ص  باأعر��ص  �مل�سابني  لالأ�سخا�ص  �لكمامة  با�ستخد�م 
كوفيد-19 و�أولئك �لقائمني على رعاية �لأ�سخا�ص �مل�سابني 
باأعر��ص مثل �ل�سعال و�حلمى. ويُعد ��ستخد�م �لكمامة بالغ 
�لذين  و�لأ�سخا�ص  �ل�سحيني  �لعاملني  �إىل  بالن�سبة  �لأهمية 
�أحد  يف  �أو  �ملنزل  )يف  �ملر�سى  �أحد  �إىل  �لرعاية  يقدمون 
بال�ستخد�م  �ملنظمة  وتن�سح  �ل�سحية(.  �لرعاية  مر�فق 
�لثمينة  �ملو�رد  �إهد�ر  لتاليف  �لطبية  للكمامات  �لر�سيد 
و�إ�ساءة ��ستخد�م �لأقنعة )�نظر �لن�سائح �خلا�سة با�ستخد�م 
�لكمامات(. ل ت�ستخدم �لكمامة �إل �إذ� كنت م�ساباً باأعر��ص 
تنف�سية )�ل�سعال و�لعط�ص(، �أو يُ�ستبه باإ�سابتك بعدوى مر�ص 
كوفيد-19 �مل�سحوبة باأعر��ص خفيفة، �أو كنت تقدم �لرعاية 
�لعدوى  وترتبط  �لعدوى.  بهذه  باإ�سابته  ي�ستبه  �سخ�ص  �إىل 
�لتي  �ملناطق  �إىل  بال�سفر  كوفيد-19  مبر�ص  فيها  �مل�ستبه 
�أبلغت عن وجود حالت، �أو باملخالطة �لوثيقة ل�سخ�ص �سافر 

�إىل تلك �ملناطق و�أُ�سيب باملر�ص.

ال�صني تبا�صر جتربة لقاحني 
�صد فريو�ص كورونا

�أعلنت �ل�سلطات �ل�سحية �ل�سينية �أم�ص �لثالثاء، �أن �حلكومة 
خاملني  لقاحني  على  �رشيرية  جتارب  �إجر�ء  على  و�فقت 
ملكافحة فريو�ص كورونا �مل�ستجد وذكرت وكالة »�سينخو�« �أن 
�لتابع  �لبيولوجية  للمنتجات  ووهان  معهد  طورهما  �للقاحني 
ملجموعة �ل�سني �لوطنية لل�سناعات �لدو�ئية �ململوكة للدولة 

و�رشكة �سينوفاك بايوتيك ومقرها بكني.
-COVID و�للقاحان هما �لدفعة �لأوىل من �للقاحات �سد

عليها،  �رشيرية  جتارب  �إجر�ء  على  �ملو�فقة  متت  �لتي   19
��ستخد�م  �للقاحان على  ويعتمد  فعليا.  �لتجارب  بد�أت  وقت 
�ملناعة،  لتعزيز  لالأمر��ص  �مل�سببة  »�ملقتولة«  �مليكروبات 
ومن مز�ياهما وجود �إمكانيات »نا�سجة« لت�سنيعهما، ومعايري 
�جلودة �لتي ميكن �لتحكم فيها ونطاق �حلماية �لو��سع، ح�سب 
�ملو�فقة  على  مار�ص  يف  ح�سلت  قد  �ل�سني  وكانت  �لوكالة. 
للقاح �سد فريو�ص كورونا  �أخرى  �إجر�ء جتربة �رشيرية  على 
و�رشكة  �لع�سكرية  �لطبية  للعلوم  �ل�سينية  �لأكادميية  طورته 
كان�سينو للتكنولوجيا �حليوية �ملدرجة يف بور�سة هونغ كونغ، 
وذلك بعد �أن قالت �رشكة مودرنا �لأمريكية لتطوير �لعقاقري، 
�ملعاهد  مع  للقاحها  �لب�رش  على  جتارب  باإجر�ء  بد�أت  �إنها 

�لوطنية �لأمريكية لل�سحة.

اليابان

اكت�صاف دواء ميكنه كبح 
فريو�ص كورونا

�مل�ستخدم   nelfinavir دو�ء  �أن  �ليابانيون  �لأطباء  �كت�سف 
كورونا  فريو�ص  تكاثر  مينع  �ملناعة،  نق�ص  مر�ص  عالج  يف 
باأن   ،bioRxiv موقع  ويفيد  �أي�سا   2-SARS-CoV
�ملناعة  نق�ص  مر�ص  عالج  يف  ي�ستخدم   nelfinavir دو�ء 
وقد  �لقهقرية  للفريو�سات  م�سادة  �أخرى  �أدوية  مع  �لب�رشية، 
فريو�ص  �أجز�ء  يف  مماثلة  �أدوية  ت�سعة  تاأثري  �لباحثون  در�ص 

عالقة  و�كت�سفو�  �مل�ستجد،  بني كورونا 
 nelfinavir دو�ء  ��ستخد�م 

تكاثر فريو�ص  ن�ساط  و�نخفا�ص 
على  �لأطباء  ويوؤكد  كورونا 
دو�ء  يبتكرو�  مل  �لآن  �إىل  �أنهم 
لذلك  كورونا،  لفريو�ص  م�ساد� 

جميع  �ختبار  �ل�رشوري  من 
�مل�سادة  �ملتوفرة  �لفعالة  �لأدوية 

للفريو�سات.

ما �صر املالب�ص البي�صاء عند الأطباء؟
رمز�  �ليوم  �لأبي�ص  �للون  �أ�سبح 
�مل�سايف  يف  و�لعاملني  لالأطباء 
�ل�رش ور�ء  �ل�سحي، فما  و�ملجال 

�ختيار هذ� �للون ملالب�سهم؟
حتى منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�رش 
يف  و�لعاملون  �لأطباء  يكن  مل 
�ملجال �لطبي يرتدون �أي مالب�ص 
معاينة  �أو  فح�ص  �أثناء  خا�سة 
�ملر�سى، وكان �جلر�حون يرتدون 
�سيقة  وقفاز�ت  طويال  مئزر� 
فقط كي ل يتلطخو� بالدماء �أثناء 

�لعمليات �جلر�حية.
�للون  �أهمية  �إىل  �لتفت  من  و�أول 
ذلك  يف  �لأطباء  رد�ء  يف  �لأبي�ص 
�لإنكليزي  �لطبيب  هو  �لوقت 
و�لذي  لي�سرت،  جوزف  �ملعروف 
�لتعقيم  علم  موؤ�س�سي  من  يعترب 
و�ساحب  �جلر�حية،  �لعمليات  يف 
هذ�  يف  �لنظريات  من  �لعديد 

�ملجال.
�ملالب�ص  �أن  حينها  لي�سرت  �عتقد 
مطهرة  خ�سائ�ص  متلك  �لبي�ساء 
م�سببات  على  �لق�ساء  على  قادرة 
على  �لأطباء  وت�ساعد  �لأمر��ص، 
�لتعامل مع �ملر�سى دون �أن يكونو� 
م�سدر� لنقل �لعدوى، ولقيت هذه 

من  �لعديد  عند  قبول  �لنظرية 
�لعاملني يف �ملجال �لطبي.

وبعد وفاة لي�سرت بـ 6 �سنو�ت تقريبا 
�لإنلفونز�  عدوى  �نت�سار  ومع 
�لإ�سبانية يف �أوروبا  بد�أت نظرية 
هذ� �لطبيب بالن�سبة للون �لأبي�ص 
وتظهر  تتبلور  �لأطباء  ومالب�ص 

على �أر�ص �لو�قع، وبد�أ �لكثري من 
�لأطباء و�ملمر�سني �لذين عاجلو� 
�لنا�ص يف تلك �لفرتة  باعتماد هذ� 

�للون يف مالب�سهم.
�لتا�سع ع�رش  �لقرن  �أو��سط  ومنذ 
يف  �لبلد�ن  من  �لعديد  بد�أت 
مالب�ص  يف  �لأبي�ص  �للون  �عتماد 
بدلة  نظافة  وكانت  �لأطباء، 
�لدم  بقع  وقلة  �لبي�ساء  �جلر�حني 
دليال  �لعملية  بعد  عليها  �لظاهرة 

على مهارة �جلر�ح.
�لنف�ص  علماء  من  �لعديد  ويعتقد 
�ليوم �أن �للون �لأبي�ص يف مالب�ص 
�حلالة  على  �أيجابا  يوؤثر  �لأطباء 
�لنف�سية لدى �ملر�سى، ويوحي لهم 
بالثقة ويعطيهم �سعور� بالإيجابية 
نف�ص  يف  �لأطباء  ومينح  و�لهدوء، 
�لرتكيز  على  �أكرب  قدرة  �لوقت 

و�لتعامل مع �حلالت �ملر�سية.



د زيدان ميباراكو، قائد مولودية  اأَكّ
تطبيق  على  حر�صه  اجلزائر، 
الفردية؛  التدريبات  برنامج 
البدنية،  لياقته  على  للحفاظ 
الن�صاط  ال�صتئناف  حت�صبًا 

الريا�صي يف الفرتة املقبلة.
ت�رصيحات  يف  ميباراكو،  وقال 
التدريب  اأَنّ  »اأعتقد  �صحفية: 
عن  كثرًيا  يختلف  االنفرادي 
نتمنى  املجموعة.  رفقة  التدرب 
اأقرب  يف  الن�صاط  ن�صتاأنف  اأن 
النق�ص  تدارك  من  لنتمكن  وقت، 
»اأنا  منه«واأ�صاف  نعاين  الذي 
تعليمات  تطبيق  على  حري�ص 
للحفاظ على  يومًيا  الفني  اجلهاز 
البدنية، حايل  لياقتي، وجاهزيتي 

واأننا  خا�صة  زمالئي،  بقية  حال 
على  املناف�صة  على  م�رصون 
حلظة«وتابع  اآخر  حتى  اللقب 
ولو  �صاهمنا  قد  نكون  اأن  »اأمتنى 
النت�صار  الت�صدي  يف  قليل  ب�صكل 
ن�صع  اأن  علينا  كورونا.  فريو�ص 

الأجل  مًعا  ونتحد  اليد،  يف  اليد 
الفريو�ص«وختم  الق�صاء على هذا 
اجلزائري  ال�صعب  من  »اأطلب 
االلتزام باحلجر املنزيل، وتطبيق 
على  للق�صاء  الوقائية  التعليمات 

هذا الوباء«.

نبيل  اجلزائري  النجم  يق�صي 
معاًرا  احلايل  املو�صم  طالب  بن 
نيوكا�صل  اإىل  االأملاين  �صالكه  من 
نهاية  حتى  االإجنليزي  يونايتد 

جوان املقبل.
الدويل اجلزائري رحل عن االأزرق 

املا�صي،  جانفي  يف  امللكي 
عرب  الربميريليج  اإىل  ليعود 
�صبكة  وبح�صب  املاكباي�ص  بوابة 
نقاًل  اأملانيا«،  �صبورت  »�صكاي 
فاإن �صتيف  اإجنليزية،  عن تقارير 
يرغب  نيوكا�صل،  مدرب  برو�ص، 
بن طالب مبلعب  على  االإبقاء  يف 
واأ�صارت  بارك  جيم�ص  �صانت 
 10 نيوكا�صل  دفع  حتمية  اإىل 
ماليني يورو، وهي قيمة بند خيار 
عقد  عليه  ين�ص  الذي  ال�رصاء، 
االإعارة املربم بني الطرفني ياأتي 
طالب  بن  قدرة  عدم  رغم  ذلك 
نيوكا�صل  مع  بكرثة  الظهور  على 

هذا املو�صم، بعدما �صارك يف 3 
البطوالت،  بكافة  فقط  مباريات 
الفريق  �صفوف  اإىل  انتقاله  منذ 

يف املريكاتو ال�صتوي.
وجاءت فرتة التوقف ب�صبب تف�صي 
فريو�ص كورونا امل�صتجد، لتحول 
دون ظهور �صاحب الـ25 عاًما يف 
فريقه  مع  املباريات  من  الكثري 
الو�صط  العب  اأن  يذكر  اجلديد 
اجلزائري دخل يف اأزمات عديدة 
املو�صم  منذ  �صالكه  اإدارة  مع 
املا�صي، مما يجعل اإدارة النادي 
اأقرب  يف  عنه  للتخلي  م�صتعدة 

فر�صة.
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�صد  �صكوى  تقدمي  النادي  قرر 
بر�صلونة  رئي�ص  نائب  رو�صود،  اإميلي 
امل�صيئة  ت�رصيحاته  ب�صبب  ال�صابق، 
اأحدا من جمل�ص  اأن  فيها  اأكد  والتي 
خزينة  يف  يده  د�ص  النادي  اإدارة 
اإدارة  الكتالوين وعقد جمل�ص  النادي 
بر�صلونة ، اجتماعا عرب الفيديو على 
النادي  �رصبت  التي  االأزمة  خلفية 
وا�صتقالة 6 اأع�صاء من االإدارة. وقرر 
جو�صيب  الكتالوين  النادي  رئي�ص 
مع  اجتماعه  يف  بارتوميو  ماريا 
املجل�ص مقا�صاة اإمييلي رو�صود على 

اتهاماته، واتخاذ االإجراءات اجلنائية 
الالزمة بحقه وكان اإميلي رو�صود قد 
اأحدا  اأن  فيها  اأكد  بت�رصيحات  اأدىل 
اإدارة النادي د�ص يده يف  من جمل�ص 
خزينة بر�صلونة خالل ف�صحية و�صائل 
ك�صفت  التي  االجتماعي  التوا�صل 
�رصكة  مع  عالقة  يف  االإدارة  تورط 
اإىل  تهدف   »Ventures  I3« تدعى 
�صورة  وحت�صني  النادي  رموز  ت�صويه 
ال�صدد،  هذا  ويف  وجمل�صه  بارتوميو 
اأكد نادي بر�صلونة اأنه �صيتخذ جميع 
رو�صود،  �صد  الق�صائية  االإجراءات 

لها  اأ�صا�ص  ال  ت�رصيحاته  اأن  معتربا 
ت�صويه  �صاأنها  من  واأن  ال�صحة،  من 

�صورة النادي.

االإيطايل  االحتاد  رئي�ص  ربط 
غرافينا،  غابرييلي  القدم  لكرة 
التمارين  اإىل  العودة  م�صاألة 
ا�صتئناف  الإمكانية  ا�صتعدادا 
الدوري املحلي ن�صاطه، بخ�صوع 
الك�صف  لفح�ص  الالعبني  جميع 

عن فريو�ص كورونا.
ت�رصيحات  يف  غرافينا  وقال 
ياأمل  اإنه  االثنني،  اأم�ص  �صحفية 
يف اأن ت�صتاأنف اأندية »الكالت�صيو« 
املقبل،  مايو  اأوائل  يف  تدريباتها 
بخ�صوع  االأمر  هذا  ربط  لكنه 
الك�صف  لفح�ص  الالعبني  جميع 
يف  راف�صا  »كوفيد-19«،  عن 
م�صاألة  يف  الدخول  ذاته  الوقت 
نهائي« ال�صتئناف  حتديد »موعد 
اأن  اإىل  غرافينا  واأ�صار  املو�صم 
هذه  يف  االأخرية  الف�صل  كلمة 
االحتاد  اإىل  تعود  امل�صاألة، 
الفنية  واللجنة  »الفيفا«،  الدويل 

والعلمية، م�صددا على اأن املو�صم 
تتوفر  عندما  اإال  ي�صتاأنف  لن 

الظروف ال�صحيحة.
مواعيد  لدينا  »لي�صت  واأو�صح 
نهائية. نعتمد على الفيفا وجلنتنا 
الفنية والعلمية. اأوال، علينا اإجراء 
)من  �صلبيتها  ل�صمان  الفحو�ص 
ميكننا  ذلك  وبعد  كوفيد-19(، 
ا�صتئناف التدريب، ومبجرد توفر 
البطولة«و�صدد  �صننهي  الظروف، 
�صي�صتاأنف  املو�صم  »اأن  على 
قدر  اأق�صى  �صمان  يتم  عندما 
الريا�صيني  ل�صحة  احلماية  من 
توا�صل  على  نحن  واملوظفني. 
فينت�صنزو(  الريا�صة  )وزير  مع 
ال�صحة.  ووزارة  �صبادافورا 
للعبة(  )االإيطايل  االحتاد  �صيعقد 
العلمية  للجنته  هاما  اجتماعا 
�صيح�رصه  اأبريل   15 يف  والفنية 
وخرباء  علماء  حمرتفون،  اأي�صا 

رئي�ص  القدم«واأكمل  كرة  يف 
االحتاد االإيطايل »�صنحدد اإجراء 
الدوريات  رابطات  اإىل  و�صنحيله 
يحرتمه  اأن  بدورها  و�صتحر�ص 
اأن  يف  اآمل  ب�رصامة.  الريا�صيون 
بتطبيق  اأبريل  نهاية  بحلول  نبداأ 
هذه االإجراءات التي تفر�ص اأوال 
ل�صمان  اختبارات  �صيء  كل  وقبل 
بعد  �صلبية.  النتائج  جميع  اأن 
الفعلية  االإجراءات  �صتبداأ  ذلك، 

للتح�صري والتدريب«.
االإيطالية  االأندية  وتتخبط 
ا�صتئناف  مبع�صلة  اأ�صابيع  منذ 
يف  وذلك  القدم،  كرة  مناف�صات 
»كوفيد-19«  تف�صي  ا�صتمرار  ظل 
الذي فر�ص على االإيطاليني العزل 
يف  الكبرية  اخل�صائر  بعد  الكامل 
االأرواح، حيث و�صل عدد الوفيات 
اأ�صل  من  األفا  قرابة ع�رصين  اإىل 

اأكرث من 150 األف اإ�صابة.

ريا�ضة

ق.ر

ال�صخ�ص  هذا  »كان  واأ�صاف 
بلما�صي،  جمال  املدرب  هو 
الذي قال يل ماذا تفعل، قلت ال 
قال  ثم  ال�صاطئ،  على  اأنا  �صيء 
اأجبته  ت�صافر غًدا،  اأن  يل عليك 

اإىل اأين، قال يل، عليك اأن تلتحق 
بنا يف الدوحة«وا�صتطرد: »عدت 
واأنا  لهم  وقلت  عائلتي،  اإىل 
�صاأغادر  ات�صلوا بي  لقد  اأرجتف 
ي�صدق  مل  زوجتي  والد  غًدا. 
اأمزح  اأنني  يعرف  الأنه  اخلرب؛ 
االأمر  اأن  اأكدت  لكنني  كثرًيا، 

بعدها  غًدا،  و�صاأ�صافر  جدي، 
»اأخربت  ال�صاطئ«وتابع  غادرنا 
مل  باالأمر.  عائلتي  وكل  زوجتي 
مل  رائًعا.  �صيًئا  كان  الليلة،  اأمن 
اأريد  اأكن  مل  عيناي.  اأغم�ص 
و�صلت  الطائرة،  عن  التخلف 
موعد  قبل  �صاعتني  املطار  اإىل 

االإقالع«.
اأتخيل  واأمت ت�رصيحاته: »عندما 
االأحداث،  هذه  كل  وراء  ما 
والفوز باأمم اأفريقيا، االأمر اأ�صبه 
»عندما  خرافية«وقال:  بحكاية 
كل  يكنه يل  الذي  احلب  اأالحظ 
رائع،  �صيء  هذا  اجلزائريني، 

اإنها  اأ�صكرهم،  اأن  اإال  ي�صعني  ال 
طيلة  را�صخة  �صتبقى  حلظة 
لقائمة  ان�صم  ديلور،  حياتي«كان 
املنتخب اجلزائري يف اللحظات 
حار�ص  ا�صتبعاد  بعد  االأخرية 
م�صني  ت�رصف  ب�صبب  بلقبلة؛ 

لالأخري.

عاًما،   28 ديلور،  وا�صتح�رص 
ظهوره االأول مع منتخب اجلزائر 
بالدقيقة  هدًفا  �صجل  عندما 
فاز  التي  الودية  املباراة  من   80
فيها »اخل�رص« على مايل )2-3(، 
الأر�صية  نزوله  من  دقائق   4 بعد 
امللعب كبديل ليا�صني براهيمي.

اأندي ديلور، جنم اخل�شر ومهاجم مونبيلييه الفرن�شي،

�لفوز بكاأ�س �أمم �أفريقيا ي�ضبه
 »حكاية خر�فية«

حمالت توعوية

غالم وبن طالب يطالبان �جلز�ئريني باحلذر من كورونا
وا�صل جنوم املنتخب اجلزائري 
حمالتهم  القدم  لكرة  االأول 
احلد  يف  للم�صاهمة  التوعوية، 
كورونا  فريو�ص  انت�صار  من 

امل�صتجد.
لكرة  اجلزائري  االحتاد  ون�رص 
ملتو�صط  توعوي،  فيديو  القدم، 
ميدان نادي نيوكا�صل االإجنليزي، 
نبيل بن طالب، يحث فيه ال�صعب 
املكوث  �رصورة  على  اجلزائري 
لهذا  الت�صدي  اأجل  من  بالبيت 
هذه  »يف  وتابع  اخلطري  الوباء 

بها،  منر  التي  الع�صيبة  االأوقات 
املنزيل،  باحلجر  االلتزام  يبقى 
احلل  الوقائية،  الن�صائح  واإتباع 
مهمة  ت�صهيل  اأجل  من  الوحيد 

االأطباء..اأرجو من اهلل اأن يحفظنا 
جميًعا«.

العب  غالم،  فوزي  توجه  كما 
جلميع  بال�صكر  االإيطايل،  نابويل 
منت�صبي قطاع ال�صحة، واالأطباء، 
بالت�صحيات  منوها  اجلزائر،  يف 
حلماية  يوميا  يقدمونها  التي 
على  واحلفاظ  االأ�صخا�ص، 
االأرواح وتابع » اأطلب من اجلميع 
من  الوقائية  باالإر�صادات  التقيد 
و�صالمة  �صالمتهم  �صمان  اأجل 

عائالتهم«.

رئي�س الحتاد الإيطايل

 هذ� �ضرط ال�ضتئناف �أندية »�لكالت�ضيو« 
تدريباتها

بر�ضلونة يحرك �ضكوى ق�ضائية �ضد رو�ضود

ا�شتعاد اأندي ديلور، مهاجم مونبيلييه الفرن�شي، ذكريات ا�شتدعائه ب�شكل مفاجئ لالن�شمام لقائمة 
منتخب اجلزائر، الذي فاز بكاأ�س الأمم الأفريقية، التي اأقيمت العام املا�شي يف م�شر وقال ل�شحيفة 

»ليكيب« الفرن�شية، اليوم الإثنني: »كنت على �شاطئ البحر مبدينة اأجاك�شيو ) فرن�شا(، حينها رن هاتفي 
ا يود التحدث اإليك«. واأدركت اأنه ات�شال من الحتاد اجلزائري، قال يل املتحدث �شالم اأندي هناك �شخ�شً

قائد مولودية اجلزائر زيدان ميباراكو

�أمتنى ��ضتئناف �لن�ضاط �لريا�ضي يف �أقرب فر�ضة
رغبة نيوكا�ضل تثلج �ضدر بن طالب
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خماطر قادمة:

ماذا تعني اأمننة »كورونا« للدول الأفريقية؟
ا تطورات تتك�شف �شريًعا، مثل اإ�شفاء  لعل اأبرز التاأثريات املدمرة جلائحة )كوفيد-19( تزايد املخاوف من الإ�شابة لدى كثري من املواطنني، بيد اأن هناك اأي�شً

الطابع الأمني على الوباء، وهو ما يحتاج اإىل مزيٍد من الدرا�شة والفهم لأنها توؤثر على م�شتوى معي�شة املجتمعات واأمنها ب�شكل يومي. ُتربز املتابعات الفاح�شة منذ 
تف�شي املر�ض اأول مرة يف ال�شني نهاية العام املا�شي »اأمننة« وع�شكرة املفهوم، بحيث اأ�شحى ميثل اأكرب تهديد اأمني يف عامل اليوم. اأ�شحى من املعتاد يف لغة الإعالم 
وال�شيا�شة و�شف ال�شتجابات باأنها »اإعالن حرب« باملعنى الرمزي والعملي. تبدو الأجواء وكاأننا اأمام م�شرح عمليات ع�شكرية يف بع�ض الدول الأجنبية، حيث تتم 

تعبئة قوات ال�شرطة واجلي�ض، وُتغلق احلدود، وُتفر�ض رقابة خمتلفة الدرجات على املواطنني، حتى اأ�شحت حالة الطوارئ الوطنية يف كثري من البلدان هي 
الو�شع الطبيعي اجلديد. بيد اأن الأخطر من ذلك كله هو تو�شيع م�شرح العمليات لي�شمل املجال املجتمعي العام، حيث فر�شت �شيا�شات التباعد الجتماعي مفاهيم 

جديدة، مثل النظر اإىل الآخر على اأنه »تهديد«، وهو ما ي�شتوجب اأن يتح�شن اجلميع مبنازلهم من اأجل البقاء.

د. حمدي عبدالرحمن/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

معارك  خطوط  ر�سم  مت  لقد 
ي�ستدعي  ب�سكل  جديدة 
القدمية  العرقية  االنحيازات 
الكربى  التحوالت  واأجواء 
من  العامل  �سهدها  التي 
مفاهيم  هيمنت  كما  قبل. 
من  اليومية  لغتنا  على  االأمن 
م�سطلحات  ا�ستخدام  خالل 
»احلرب« و«املعركة« و«الهجوم« 
االأبي�ض«  و«اجلي�ض  و«الدفاع« 
يف  الطبية  لالأطقم  يرمز  الذي 
ما  وهو  االأمامية،  ال�سفوف 
للعمليات  النف�سي  اجلو  يُعزز 
فاإن  ذلك  اإىل  اأ�سف  الع�سكرية. 
النيوليربالية  املوؤ�س�سات  ف�سل 
قد اأعاد االعتبار ملفهوم الدولة 
�سيطرة  ومنحها  املتدخلة، 
االقت�سادات  على  مطلقة 
باعتبارها املالذ االأخري لل�سلطة 
املجتمعية. مل يقف االأمر عند 
تعزيزه  مت  حيث  احلد،  هذا 
متنح  التي  الطوارئ  بقوانني 
تقريبًا  حمدودة  غري  �سلطات 
بع�ض  اإن  بل  واجلي�ض،  لل�رشطة 
اأنف�سهم  زعماء الدول يت�سورون 
كقادة »زمن احلرب«. يف العديد 
من الدول، بات النموذج ال�سيني 

يف اال�ستجابة للجائحة 
طوًعا  امليل  يعني 
الدولة  منط  اإىل 
العودة  مع  املهيمنة، 
ال�سلطة  ملركزية 
الإعالن  كمربرات 
النهائي  االنت�سار 
لقد  العدو.  على 
الوا�سح  من  بات 

اإىل  العاملي  املجتمع  حتول 
عقلية احل�سار كما لو كان حتت 
االعتداء من قبل القوى املعادية 

اخلفية.
بالن�سبة  كله  ذلك  يعني  ماذا 

الإفريقيا؟ الأول وهلة يبدو االأمر 
البلدان  ملعظم  بالن�سبة  كارثًيّا 
االإفريقية التي لي�ست لديها بنية 
وفعالة.  منا�سبة  �سحية  حتتية 
امل�ستجد  املر�ض  انت�رش  لقد 
منذ ظهوره الأول مرة يف اإفريقيا 
املا�سي  فرباير  �سهر  خالل 
يف  القارة  اأنحاء  جميع  لي�سمل 
الرغم  وعلى  ا.  جًدّ ق�سري  وقت 
علماء  بع�ض  يذهب  ذلك  من 
الدول  باأن  القول  اإىل  االأوبئة 
االإفريقية لديها خربة طويلة يف 
لتف�سي  واال�ستجابة  اال�ستعداد 
االإيبوال  من  ابتداء  االأوبئة، 
وحمى ماربورغ ومروًرا باحلمى 
باحل�سبة  وانتهاء  ال�سفراء 
والكولريا، وهو ما يعني اإمكانية 
عليها.  والبناء  الدرو�ض  تعلم 
تاأثري  حول  اجلدل  خ�سّم  ويف 
جائحة مر�ض كورونا امل�ستجد 
بني  التمييز  ميكن  اإفريقيا  على 
تعك�سان  روؤيتني  اأو  روايتني 
حول  املعريف  االنق�سام  حقيقة 
النظام  تطور  يف  اإفريقيا  موقع 

العاملي.

�شردية اخلطاب 
ال�شتعماري اجلديد: 

منذ ت�سارع وترية انت�سار مر�ض 
اإفريقيا،  يف  امل�ستجد  كورونا 

يف  الرئي�سية  الرواية  كانت 
حول  الغربية  االإعالم  و�سائل 
)كوفيد-19(  وجائحة  اإفريقيا 
اإفريقيا  كانت  اإذا  عما  تت�ساءل 
الغالب  الغربي  للت�سور  -وفًقا 

املوروثة-  املعرفية  بانحيازاته 
هذا  مع  التعامل  على  قادرة 
الو�سع. ثمة ت�سكيك طبًقا لهذه 
على  االأفارقة  قدرة  يف  الرواية 
وتلك  عموًما،  االأزمات  مواجهة 
التحديد،  وجه  على  اجلائحة 
العون  يد  مد  اإىل  بحاجة  واأنهم 
اأية حال  اإليهم. وعلى  اخلارجي 
الرواية  اأو  الروؤية  هذه  فاإن 
جتربة  كبري  ب�سكل  تتجاهل 
االأوبئة،  مواجهة  يف  اإفريقيا 
الناجحة،  اإيبوال  مكافحة  مثل 
النا�ض  عامة  ملعرفة  كان  حيث 
وقدراتهم على التكيف دور مهم 

يف املواجهة املجتمعية.
يعيد هذا اخلطاب اال�ستعماري 

االأذهان  اإىل  اجلديد 
اخلربة الغربية ومفاهيم 
يف  العن�رشي  التفوق 
مت  حيث  اإفريقيا، 
االأفارقة  مع  التعامل 
كفئران جتارب ل�سالح 
لقد  الغربي.  االإن�سان 
اأعاد »جان بول مريا« 
العناية  ق�سم  -رئي�ض 
املركزة يف  م�ست�سفى 

االعتبار  باري�ض-  يف  كوت�سني 
لهذا اخلطاب من خالل اقرتاح 
�سد  التطعيم  اختبارات  اإجراء 
فريو�ض كورونا يف اإفريقيا، حيث 
عالجات  وال  اأقنعة  توجد  ال 
وال  اإنعا�ض. 
منطقه  ي�ستند 
ي  ر �ستعما ال ا
الذي وجد ترحيبًا 
النخبة  بع�ض  من 
باري�ض  يف  الطبية 
اإىل اأن امل�ستويات 
من  ن�سبًيّا  العالية 
احلماية التي يتمتع 
بها ال�سكان االأوروبيون يف العزل 
من  �سيكون  اأنه  ال�سحي  تعني 
هذا  مثل  فعالية  قيا�ض  ال�سعب 
التطعيم الذي كان يُ�ستخدم من 

قبل لعالج املالريا.
هذا  عن  النظر  بغ�ض 
اخلطاب  لهذا  القبيح  الوجه 
روؤية  هناك  فاإن  اال�ستعماري، 
اأبعاد  اإىل  ت�سري  اأخرى  ت�ساوؤمية 
اإفريقيا  اإىل  القادمة  الكارثة 
كورونا.  جائحة  انت�سار  جراء 
يف  البلدان  معظم  اأو�ساع  اإن 
العديد  يف  مواتية  غري  اإفريقيا 
حيث  من  �سواء  املجاالت،  من 
االأ�سا�سية  النظافة  احتياجات 
كما  ال�سحية.  البنية  التحتية  اأو 

توجد عوامل اأخرى مهمة ومثرية 
االأ�سخا�ض  وجود  هي  للقلق 
غري  ظروف  يف  يعي�سون  الذين 
 مواتية يف املدن الكربى، وكذلك 
والالجئني  النازحني  جمتمعات 
�سيما  وال  االإفريقية  البلدان  يف 
الذين  ال�سحراء  الكربى،  جنوب 
بلدان  اإىل  الهجرة  على  اأجربوا 
غري  بيئات  يف  والعي�ض  اأخرى 
معقمة يف املخيمات. اإذا انت�رش 
املناطق،  هذه  يف   الفريو�ض 
االأ�سخا�ض  هوؤالء  يكافح  حيث 
احلياة،  اأجل  من  املخيمات  يف 
للدول  بالن�سبة  النتائج  فاإن 
قد  الدويل  واملجتمع  امل�سيفة 

تكون كارثية . 

ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  وتعاين 
يف اإفريقيا ب�سكل عام من نق�ض 
التمويل وقلة التجهيز. لقد دفع 
املناخ  العنيف  وتغري  ال�رشاع 
 18 نحو  الطبيعية  والكوارث 
اأنحاء  جميع  يف  �سخ�ض  مليون 
خميمات  يف  العي�ض  اإىل  القارة 
ومزدحمة  �سيئة  اخلدمة 
داخلًيّا،  والنازحني  بالالجئني 
االجتماعي  التباعد  يكون  حيث 
اأمًرا  اليدين  غ�سل  حتى  اأو 
الفقر  يحّول  كما   م�ستحياًل. 
عمليات االإغالق والعزل ال�سحي 
عن  ف�ساًل  باالإعدام.  حكم  اإىل 
ذلك فاإن انعدام الثقة  باحلكومة 
بيئة  ميثل  املجتمعات  هذه  يف 
خ�سبة لرتويج ال�سائعات وانت�سار 

املعلومات اخلاطئة. 
التقديرات  بع�ض  وت�سري 
تباين  مع  الكارثي  لل�سيناريو 
القارة،  يف  املناخية  الف�سول 
من  ال�سكان  اأكرث  اأو  ربع  اأن  اإىل 
اأي  ي�سابوا،  اأن  ميكن  االأفارقة 
نحو  اإىل  ذلك  ي�سل  اأن  ميكن 
احتمال  وهو  حالة،  مليون   250
اإح�ساءات  توجد  ال  مرعب. 
دقيقة على م�ستوى القارة حول 
اأو وحدات  التنف�ض  اأجهزة  عدد 
لكن  التقارير  املركزة،  العناية 
قامتة  �سورة  تر�سم  اجلزئية 

العديد  يف  املتاحة .    للخدمات 
من القرى واملجتمعات النائية، 
قد ال يكون  هناك طبيب واحد. 
اإفريقيا  يف  يوجد  عام،  ب�سكل 
الكربى  اأقل  ال�سحراء  جنوب 
من  عدد 
لكل  االأطباء 
ع�رشة  اآالف 
وهي  ن�سمة، 
ئية  ح�سا اإ
ئعة  �سا
م  ا �ستخد ال ا
جودة  لقيا�ض 
الرعاية ال�سحية 
فعلى  ما.  بلد  يف 
اإيطاليا  املثال،  يوجد يف  �سبيل 
ا،  �سخ�سً  243 لكل  واحد  طبيب 
فاإن  زامبيا  مثل  دولة  يف  اأما 
لكل  ع�رشة  هي  طبيب  الن�سبة 

اآالف �سخ�ض.

�شردية خطاب »اإفريقيا 
ت�شتطيع«:

التي  املحتملة  الكارثة  اإن �رشد 
-وفًقا  اإفريقيا  على  �ستاأتي 
الغربي  الت�ساوؤمي  للخطاب 
اأهمية  من  يقلل  �سايعه-  ومن 
املرتاكمة  االإفريقية  اخلربات 
من  االأوبئة  مع  التعامل  يف 
مت  التي  واخلطوات  ناحية، 
اال�ستجابة  يف  بالفعل  اتخاذها 
املوؤ�س�سات  قبل  من  لالأزمة 
من  االإفريقية  والقارية  الوطنية 
�سيناريوهات  اإن  اأخرى.  ناحية 
على  كورونا  جائحة  تاأثري 
اإفريقيا لي�ست قامتة متاًما. لقد 
تعلمت العديد من الدول بالفعل 
من التجارب ال�سابقة يف تعاملها 
وت�رشفت  اإيبوال،  فريو�ض  مع 
ب�رشعة الإجراء فحو�سات درجة 
احلرارة، واإلغاء الرحالت اجلوية 
عزل  اإجراءات  الدولية،  وفر�ض 
عليهم  تظهر  الذين  اأولئك  على 
اأعرا�ض املر�ض، ورمبا ت�ساعد 

البلدان  بع�ض  االإجراءات  هذه 
على  تاأخري و�سول  )كوفيد-19(.

ورغم ذلك، من ال�سعب االإجابة 
االإفريقية  الدول  كانت  اإذا  عما 
منحنى  تغيري  من  �ستتمكن 
الت�ساعدي  املر�ض  انت�سار 
يبداأ   يف  االنت�سار حملًيّا  اأن  بعد 
العديد  وتقوم  �سكانها.  بني 
بتبني  ا�سرتاتيجيات  الدول  من 
مبتكرة الحتواء انت�سار املر�ض. 
االإفريقية  البلدان  ت�ستفيد  رمبا 
من  �سيناريو،  اأف�سل  يف  ا،  اأي�سً
والرتكيبة  املناخ  فوائد   بع�ض 
اإذ  للقارة.  الفريدة  ال�سكانية 
يكون  اأن  االأوبئة  علماء  ياأمل 
فريو�ض كورونا، مثل  االإنفلونزا 
املو�سمية، اأقل قابلية لالنتقال 
املرتفعة،  احلرارة  درجات  يف 
اأننا ال نعرف  الرغم من  وعلى 
فقد  اقرتح  اليقني،  وجه  على 
بع�ض اخلرباء اأن املناخ احلار 
ي�ساعد  قد  القارة  يف  ن�سبًيّا 
البطيء  االنت�سار  تف�سري  يف 

للفريو�ض عرب  اإفريقيا . 
للقارة  ال�سكانية  الرتكيبة  وتُعد 
للتفاوؤل،  اآخر  م�سدًرا حمتماًل 
فتية.  قارة  اإفريقيا  اإن  حيث 
حتى  عليه  املتعارف  ومن 
كون  من  الرغم  على  اأنه  االآن، 
وينت�رش  معدًيا  كورونا  فريو�ض 
فاإنه  املخالطة،  عرب  ب�رشعة 
غالبًا ما يكون بدون اأعرا�ض اأو 
باأعرا�ض خفيفة ومتو�سطة بني 
�سكان  من   %70 نحو  ال�سباب. 
الثالثني.  �سن  حتت   اإفريقيا 
من  فقط   %4 ن�سبة  اأن  كما 
وهي  �سنة،  فوق   65  ال�سكان 
ا  تعر�سً االأكرث  العمرية  الفئة 
هذا  الأن  ونظًرا  للخطر. 
الفريو�ض ي�سيب االأجيال ب�سكل 
املمكن  فمن  متاًما،  خمتلف 
اإفريقيا  مع  جتربة  تختلف  اأن 
كبرًيا  اختالًفا  كورونا  فريو�ض 
الغربي  العاملني  جتربة  عن 

واالآ�سيوي.

ذكرى
اجلزء01

منذ ت�شارع وترية انت�شار مر�ض كورونا 
امل�شتجد يف اإفريقيا، كانت الرواية الرئي�شية 

يف و�شائل الإعالم الغربية حول اإفريقيا 
وجائحة )كوفيد19-( تت�شاءل عما اإذا 

كانت اإفريقيا -وفًقا للت�شور الغربي الغالب 
بانحيازاته املعرفية املوروثة- قادرة على 

التعامل مع هذا الو�شع

اإن �شرد الكارثة املحتملة التي �شتاأتي على 
اإفريقيا -وفًقا للخطاب الت�شاوؤمي الغربي ومن 

�شايعه- يقلل من اأهمية اخلربات الإفريقية 
املرتاكمة يف التعامل مع الأوبئة من ناحية، 

واخلطوات التي مت اتخاذها بالفعل يف 
ال�شتجابة لالأزمة من قبل املوؤ�ش�شات الوطنية 

والقارية الإفريقية من ناحية اأخرى
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) مبنا�شبة الذكرى 80 لوفاة ال�شيخ عبد احلميد بن بادي�س (

ال�شيخ عبد احلميد بن بادي�س �شاعرا
تناول الكتاب والباحثون �شخ�شية الإمام عبد احلميد بن بادي�س ) 1889- 1940( من جوانبها املختلفة ،و األفوا  فيها الكتب و الدرا�شات املتعددة 

،فهو امل�شلح الديني و الإجتماعي ،و املربي املهذب ،و املف�شر للقران الكرمي ،و العامل الرباين ،و الرئي�س القائد ،و ال�شيا�شي الثوري ،و املفكر الواعي 
،و الإن�شان املحنك ،و الكاتب امللتزم  ،اإل اأنهم مل يتوقفوا - و هم يرتجمون حلياته احلافلة بجالئل الأعمال -عند حمطة ق�شائده  ال�شعرية 

باعتباره �شاعرا  اأي�شا ،ما عدا التذكري يف كل منا�شبة ت�شادف ذكرى وفاته ، اأو عند احلديث عن تطور ال�شعر اجلزائري ،بق�شيدته اخلالدة التي 
يحفظ تالميذ املدار�س اجلزائرية يف املا�شي و احلا�شر مقطعا منها،

عر�س: الأ�شتاذ الأخ�شر 
رحموين

بيتا   40 بني  من  بيتا   16 من  يتاألف   
امل�شهورة  ،وهي  للق�شيدة  امل�شكلة 
اجلزائر  )�شعب  ب  اأدبيا  و  �شعبيا 
اإن�شادها  م�شلم( خا�شة بعد تلحينها و 
الفنية  و  املدر�شية  الفرق  طرف  من 
الق�شيدة  عباراتها،هذه  حلما�شة  و 
حفلة  يف  مرة  لأول  اإلقاوؤها  مت  التي  
الثاين  ربيع  ال�رشيف يف  النبوي  املولد 
يف   1937 جوان  ل�شهر  1356املوافق 
وقد   – ق�شنطينة  مبدينة  ال�شعب  كلية 
 ،  - ا�شمه  حتمل  القاعة  اأ�شبحت 
املالك مرتا�ض  الدكتور عبد  اأن  حتى 
ال�شعراء  معجم   ( كتابه  يف  عنها  قال 
يف   ) الع�رشين  القرن  يف  اجلزائريني 
بالدرا�شة  يتناولها  هو  و   68 ال�شفحة  
املعمقة )و لو مل ندرجه �شمن املائة 
الذي  العدد  هو  و  �شاعرين  و  �شاعر 
ال�شعراء  من  الكتاب  هذا  عليه  احتوى 
�شيئا  نفعل  مل  كاأمنا  لكنا  اجلزائريني 
اأ�شعر  بادي�ض  ابن  اأن  نعتقد  باأنا  ،ذلك 
اهلل  ،و  اجلزائر  يف  �شعرا  كتب  �شاعر 
فعال ملا يريد ،و نق�شد به اإىل الف�شل 
مل  ،كما   ). القليل  ل�شعره  قي�ض  الذي 
جند درا�شة جامعية �شاملة تناولت هذا 
ما  عدا  ،ما  بالتف�شيل  الأدبي  اجلانب 
كتبه الأ�شتاذ اأحمد بن ذياب يف مقاله  
بادي�ض  ابن  ن�شمي  اأن  بالإمكان  هل   (
الن�رش  جريدة  يف  ال�شادر   ).. �شاعرا 
العدد2867  بتاريخ 18 اأفريل 1981 ،و 
مقاله ) ابن بادي�ض و جتديد الأ�شلوب 
املجاهد  جملة  يف  ال�شادر   ) الأدبي 
 17 بتاريخ   1080 العدد  الأ�شبوعي 
اإىل  اهلل  قي�ض  اأن  اإىل   ،  1981 اأفريل 
ال�شيخ ابن بادي�ض الباحث اجلاد حل�شن 
اأ�شعاره  بجمع  قام   الذي  علجية  بن 
القدمية  اجلرائد  ثنايا  يف  املوزعة 
و  ال�شهاب  و  النجاح  و  ،مثل:الفاروق 

يف  خمطوطة  ،اأو  الب�شائر 
ل  نادرة  وثائق  و  ر�شائل 
تالمذته  بها   يحتفظ  زال 
مكتباتهم  يف  حمبوه  و 
اخلا�شة  ،اأو ما زال عالقا 
من نتف �شعرية يف �شدور 
املعجبني ،و قد قدم لها و 
علق عليها يف كتاب حمل 
الإمام  اأ�شعار   ( عنوان 
بادي�ض  بن  احلميد  عبد 
( ال�شادر عن دار قرطبة 

باجلزائر العا�شمة �شنة 2008 ، بعدما 
خ�ض الباحث حل�شن بن علجية  ال�شيخ 

ابن بادي�ض باأربعة كتب اأخرى و هي:
ُرّ النَّفي�ض يف اإجازات ومرويات  )1( –  الُدّ
الإمام عبد احلميد بن بادي�ض/ ال�شادر 

عن  دار ابن حزم بريوت لبنان 2014.                                          
لالإمام  نادرة  ر�شائل  ثالث   –  )2(
ال�شادر   / بادي�ض  بن  احلميد  عبد 
                                                                                              .2015 مليلة  عني  الهدى  دار  عن  
ح�شن  املقرئ  العالمة  اإجازة   –  )3(
بن  احلميد  عبد  لالإمام  يناِوين  ال�ِشّ
ال�شادر  بع/  ال�َشّ القراءات  يف  بادي�ض 

عن دار علي بن زيد، ب�شكرة 2015.
عبد  الإمام  اإمالءات  �رشح   -  )4(
دار  عن  ال�شادر   / بادي�ض  بن  احلميد 

الهدى عني مليلة 2019 .
لوفاة  بالذكرى80  نحتفل  نحن  و 
اجلزائر  يف  الإ�شالحية  احلركة  زعيم 
كل  من  اأفريل   16 يوم  ت�شادف  ،التي 
الهام   الكتاب  هذا  عند  نتوقف  �شنة، 
الغني  حمتواه  ملعرفة  عر�ض  يف 
باملعلومات ، حتى يتمكن  �شباب اليوم 
من معرفة اأحد اجلوانب املجهولة من 

�شخ�شية ال�شيخ ابن بادي�ض .
 يقع كتاب ) اأ�شعار الإمام عبد احلميد 
بن بادي�ض : الق�شائد و املقطوعات و 

النتف ال�شعرية (
 15  * �شم  ،قيا�ض23  �شفحة   127 يف 
ال�شيخ  ب�شورة  و�شح غالفه  قد  ،و  �شم 
يت�شفح  هو  و  التقليدي  بلبا�شه  الإمام 
قد  .و  اأن�شاأها  التي  اجلرائد  اإحدى 
لقب  اأ�شاف  عندما  النا�رش  اأخطاأ 
اإن  و  حتى  و   ، املوؤلف  ل�شم  الدكتور 
اعتذر  الباحث للقارىء عن هذا اخلطاأ  
املعرفة،  ع�شامي  ،باعتباره  املطبعي 
و مل يدر�ض يف رحاب اجلامعة ،اإل اأننا 
نقر اأن خمزونه العلمي و اللغوي اأف�شل 
و  العليا  املعاهد  خريجي  من  بكثري 

اجلامعات عندنا.
اأهدى املوؤلف حل�شن بن علجية كتابه 
العيد  �شعراء اجلزائر حممد  اأمري  اإىل 
اآل خليفة  ،باعتباره اأ�شدق من عرب عن 
النه�شة اجلزائرية و احلركة الإ�شالحية 
يف ق�شائده ، م�شت�شهدا باأقوال ال�شيخ 
والأمري   الإبراهيمي  الب�شري  حممد 

مقدمة  يف  اأ�شار  و   ، اأر�شالن  �شكيب 
الكتاب اإىل الدوافع التي �شاعدته على 
منها  ال�شخ�شية  الكتاب  هذا  اإجناز 
 ، البداية  يف  اعرتافه  ،رغم  الأدبية  و 
�شعره  يف  مقل  بادي�ض  ابن  الإمام  باأن 

لأنه �شخر حياته و كل جهوده من اأجل 
ابن  ،وال�شيخ  الأمة  هذه  عزة  و  نه�شة 
ال�شعر  ينظم  اأنه   ( بنف�شه  يقر  بادي�ض 
،و لذلك  التكلف  بتكلف و هو ل يحب 
مل يكرث من النظم ( ح�شب رواية ال�شيخ 
اأ�شعاره  اأن  ،و  اإ�شحاق  اأبي  ابراهيم 
اإن  و  التقليدية  امل�شحة  عليها  تغلب 
 ، احلياة  يف  نبيلة  ر�شالة  حتمل  كانت 
و يرى املوؤلف اأن هناك ق�شائد اأخرى 
و  مرجعها  اإىل  الو�شول  من  يتمكن  مل 
املنجز  العمل  هذا  ما  و   ، بها  الظفر 
اإل ) حماولة جلمع و اإحياء ما بقي من 
تراثه ،لتي�شري الإطالع  على ق�شائد و 
مقطوعات الإمام ابن بادي�ض  للباحثني 
يجدون  الذين  الطلبة  و  الدار�شني  و 
لإجناز  نفي�شة  مادة   الإمام  اأ�شعار  يف 

ر�شائل جامعية عن اأ�شعاره ( .
املادة ال�شعرية املن�شورة و عددها 18 
فاإن   ، نتفة  و  مقطوعة  و  ق�شيدة  بني 
حمتواها عبارة عن ) مو�شوعات حتث 
و وطنها و  بدينها  التم�شك  الأمة على 
و  الإندماج  لرف�ض  تدعوها   و  لغتها 
و  ال�شباب  همم  ت�شتنه�ض  و  التجن�ض، 

حثهم على مقاومة الظاملني 
 . )

الإمام  اأ�شعار   ( كتاب  �شمل 
ابن بادي�ض ( على مبحثني :
ابن  عناية  حول  الأول 
،و ح�شوره  بال�شعر  بادي�ض 
و  ومقالته  درو�شه  يف 
حثه  و  �شحفه،  و  خطبه 
لطلبته على حفظ ال�شعر .

الإمام  �شعر  على  نظرة  تناول  الثاين   
ما  خالل  من  الثاين  و  الأول  طوره  يف 
كتبه حوله الباحثون من اأمثال الدكاترة 
اأبي القا�شم �شعد اهلل و عبد اهلل ركيبي 
و  خريف  �شالح  و  �شمينة  بن  حممد  و 
و  ق�شائده  م�شادر  ،و  نا�رش  حممد 
مقطوعاته ،و اأغرا�شها و مو�شوعاتها 
و  اأبياتها  وعدد  اإن�شائها  تاريخ  ،و 

بحورها . 
بالإ�شافة اىل الديوان 
ملحق  ،و  ال�شعري 
�شور  على  �شمل 
مل�شادر ق�شائد الإمام 
نتفه  و  مقطوعاته  و 
يف  املن�شورة  ال�شعرية  

الكتاب .
الباحث  قام  قد  و 
حل�شن بن علجية برتتيب 
و  ال�شعرية  الق�شائد 
املقطوعات ح�شب تاريخ نظمها بدءا 
ت�شهيل  ،بهدف  اآخرها  اىل  بقدميها 
التطور  ملعرفة  الباحثني  على  املهمة 
الفني و الن�شج الفكري لل�شاعر . و قد 
اأح�شن الباحث عمال يف �شكل الأبيات 

ال�شعرية للق�شائد ،مع �رشح املفردات 
الواردة  الأعالم  ترجمة  ،و  ال�شعبة 
لت�شهيل  الق�شائد  ثنايا  يف  اأ�شماوؤهم 
حتا�شى  القارىء.وقد  على  املهمة 
جاءت  التي  الق�شائد  ن�رش  املوؤلف 
موقعة بال�شم  امل�شتعار )ابن ال�شالم 
اأدبي  تاأويل  لكل  تفاديا   ) الق�شنطيني 
اأنها  يثبت  مادي  دليل  وجود  لعدم  ،و 

لالإمام فعال .
و  الق�شائد  عناوين  جاءت  قد  و 

مطالعها كالتايل :
القادر املجاوي  العالمة عبد  1- رثاء 

.
) األ اإن هذا الدهر ذو فتكات ** و اإن 

لنا يف طيه لعظات (
2- مدح ال�شيخ عبد القادر اجليالين .

) �شل يا رب ثم �شلم على من ** هو 
نعم ال�شفيع يف يوم الباأ�ض (

ال�شيخ  بن  الطيب  ال�شيخ  تاأبني   -3
احل�شني .

 ) جزاك اهلل عنا بالغفران ** و �شقاك 
�شوب العار�ض الهتان (

4- تقريظ ر�شالة ال�شرت لل�شيخ الطاهر 

العبيدي .
 )ذي درر ح�شنة التن�شيد ** �شاملة من 

و�شمة التعقيد (
5- تقريظ كتاب اأعيان املغاربة .

 ** الن�شب  على  تربى  رابطة  للعلم   (
عند الألباء من عرب و من عجم (
6- مدح ال�شيخ عبد احلي الكتاين.

 ) تبدى ال�شعد يف احللل البهية ** و 
عم الب�رش يف هذه الربية (

7- املولد النبوي ال�رشيف .
) ذكرى احلبيب فكن يا قلب جذلنا ** 

و رح بها من جناب القد�ض ريحانا (
8- حتية املولد الكرمي .

رقيت  و   ** الأدب  جمع  يا  حييت   (
�شامية الرتب ( 

9- ال�شيا�شة يف نظر العلماء .
   ) اأ�شعب اجلزائر روح الفدى ** ملا 

فيك من عزة عربية ( 
10-  ا�شهدي يا �شما .

         ) ا�شهدي يا �شما ** و اكتنب 
يا وجود ( 

11- القومية و الإن�شانية .
    ) املجد هلل ثم املجد للعرب ** من 

اأجنبوا لبني الإن�شان خري نبي (

و غريها من املقطوعات ال�شعرية .و 
ال�شعرية  الق�شائد  اأن هذه  ما يالحظ 
كاملولد  الدينية  املوا�شم  يف  قيلت 
النبوي ال�رشيف و نزول القراآن الكرمي  
و هي يف مدح �شخ�شية علمية والثناء 
اأعالم  من  علم  رثاء  يف  ،اأو  عليها 

اجلزائر ،اأو تقريظ كتاب مهم .
اإن هذا الكتاب الذي 
املكتبة  به  تدعمت 
اإ�شافة  هو  الوطنية 
عنه  غنى  ل  جديدة 
حمقق  باحث  لكل 
يف  الغو�ض  ،يحاول 
حياة  تفا�شيل  درا�شة 
بن  ال�شيخ عبد احلميد 
،على  املجهولة  بادي�ض 
اأن يحظى هذا الجانب املن�شي  اأمل 
من  التمحي�ض  و  بالدرا�شة  حياته  من 
.و  اجلزائرية  اجلامعات  طلبة  طرف 
ع�شى ان ي�شلوا اىل مقطوعات �شعرية 
اىل  لت�شاف  جمهولة  تزال  ما  اأخرى 
و  مقالت  و  العظيم من خطب  تراثه 
للباحث حل�شن  ال�شكر  كل  و   . درو�ض 
جهد  من  يبذله  ما  على  علجية  بن 
اىل  الثقايف  تاريخنا  نفائ�ض  لإخراج 
النور و تهريبها من خزائن الن�شيان و 

الالمبالة و التهمي�ض .

لالإ�شارة فاإن الأ�شتاذ حل�شن بن علجية 
من املهتمني بالرتاث اجلزائري بحثا 
مطبوعة  موؤلفات  عدة  له  ،و  تاأليفا  و 
اأعاله  املذكورة  العناوين  منها 

بالإ�شافة اىل :
عبد  بن  ال�شالم  عبد  العالمة   -  /1
 / اأثاره  و  حياته  ال�شلطاين  الرحمن 

�شدرعن دار الهدى 2013 
و  �شرية  دردور  عمر  ال�شيخ   -  /  2

م�شرية / �شدر عن دار الهدى 2014 
3/ - العالمة حممد حمدان بن اأحمد 
الوني�شي الق�شنطيني املدين : حياته و 
اآثاره  / �شدر عن دار املعرفة 2015 

.
ابراهيم  بن  القادر  عبد  ال�شيخ   -  /4
عن  �شدر  اآثاره/  و  حياته  امل�شعدي 

دار الهدى2015 .
 / لناظم جمهول  الربدة  تع�شري   -  /5
ببريوت  العلمية  الكتب  دار  عن  �شدر 

.2014
التعريف  يف  اجلوهري  العقد   -  /6
الرحمان  عبد  ال�شيخ  بالقطب 
الكتب  دار  عن  �شدر   / الأخ�رشي 

العلمية 2017 
التاريخ  و  التاريخ  7/ - مرا�شالت يف 
املوؤرخني  �شيخ  بني  و  بينه  اجلزائري 
اأبوالقا�شم �شعد اهلل  / �شدر  الدكتور 

عن دار قرطبة 2015.
8 / - العالمة نعيم بن اأحمد النعيمي 
الندى  قطر  نظم  ويليه  واآثاره  حياته 
للنعيمي/ �شدر عن دار قرطبة 2018.

بالد  يف  جزائريون  اأعالم   -  /  9
اإىل   1200 من  ال�رشيفني  احلرمني 
1400 هجرية / �شدر عن دار قرطبة 

.2020
10/- اإر�شاد احلائر اىل من دخل من 
 / اجلزائر  بلد  التابعني  و  ال�شحابة 

�شدر عن دار الهدى 2015
و  اجلزائر  ذاكرة  مو�شوعة  يف  �شارك 

حقق عدة اأعمال خمطوطة منها : 
بيان  يف  الن�شاف  و  احلق  اأنوار  ــ 
عبد  للعالمة  النحراف  و  القبلة  اأدلة 
 ( الرابحي  الب�شري  بن  حممد  ال�شمد 

1895 ـ 1980( .
ــ الرجز الكفيل يف عقائد اأهل الدليل 
لل�شيخ العالمة �شعيب بن علي اجلليلي 

التلم�شاين ) 1843 ـ 1928 ( .
من  على  الرد  يف  العنيف  القول  ــ 
لل�شيخ  ال�شعيف  بالقول  الفتوى  اأجاز 
الوني�شي  حمدان  حممد  العالمة 

)1856 ـ 1920( 
ـــ فتح اللطيف اخلبري يف جواز التعزير 
باملال وفيه واحلكرة و الت�شعري لل�شيخ 

حمدان الوني�شي.

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

�ض ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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قد قام الباحث حل�شن بن علجية برتتيب 
الق�شائد ال�شعرية و املقطوعات ح�شب تاريخ 
نظمها بدءا بقدميها اىل اآخرها ،بهدف ت�شهيل 

املهمة على الباحثني ملعرفة التطور الفني و 
الن�شج الفكري لل�شاعر .

و نحن نحتفل بالذكرى80 لوفاة زعيم 
احلركة الإ�شالحية يف اجلزائر ،التي ت�شادف 

يوم 16 اأفريل من كل �شنة، نتوقف عند هذا 
الكتاب الهام  يف عر�س ملعرفة حمتواه الغني 

باملعلومات ، حتى يتمكن  �شباب اليوم من 
معرفة اأحد اجلوانب املجهولة من �شخ�شية 

ال�شيخ ابن بادي�س .
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ال�شريبة الأخالقية %17
الوليد فرج

و  الأزمات  زمن  يف   ، التربع  اأن  �شك  ل 
اأخالقية  ، وقيمة  اإن�شاين  امل�شائب  فعل 
،ل ت�شاهيها قيمة ، ففي ممار�شتها يكون 
الإن�شان اإن�شانا فقط بعيدا عن اأي و�شف 

اأو انتماء ، اأو عقيدة اأو دين اأو متذهب .
فعل  مع  يت�شاكن  قد  الذي  الدافع  يبقى 
التربع  يختلف من �شخ�ص لآخر فاملليون 
اأورو التي تربع بها بيب غوارديول اأو مي�شي 
زيزو  به  تربع  الذي  العتاد  اأو  رونالدو  اأو 
دور�شي  جاك  لدى  نف�شها  لي�شت  دوافعه 
كما  دولر  مبليار  تربع  الذي  توتري  مالك 

اأعلنته بع�ص و�شائل الإعالم .
املال  رجال  �شلوكات  بواطن  بع�ص  اإن 
 ، حم�ص  ا�شتثماري  عقل  على  تبنى 
عمليات  و  ذهنياتهم  على  املال  ل�شيطرة 
عقولهم ، فال يعقل اإن جاك دور�شي وهو 
ي�شب مليار دولر يف �شندوق التربعات ، 
كانت الدافع اإن�شانيا فقط ، بل قد يكون 
م�شرتك  �شخ�ص  مليون  حياة  لإنقاذ  دفع 
ل ب�شببهم ماليري  يف تويرت ، هن من ح�شّ
 ، نف�شه  ينقذ  بتربعه  ، فجاك  الدولرات 
فاجلنب من �شمات الأوىل لراأ�شمال ، و قبل 
قوانني الر�شوم و ال�رضائب ، هناك �رضيبة 
اأخالقية يدفعها املال ، على وجه الإلزام 

الأخالقي الذي يوؤ�ش�ص عليه كل �شيء .
 ، الأخالقية  ال�رضيبة  فقه  اأن  املالحظ 
يف بالدنا منعدم ، واأنا امل�شابني بفريو�ص 
جمرد   ، املجهري  احليوان  هذا  كورونا 
مل   ، الوطن  هذا  اأثرياء  نظر  يف  اأعداد 
 ، ثورتهم  يتهدد  كي  عددهم  بعد  ي�شل 
الطبقة  اإل من جيوب  التي مل يح�شلونها 

الو�شطى .
يف  براغماتيا  التفكري   ، الالاإن�شانية  من 
زمن املوت ، والجتار بامل�شائب النا�ص ، 
و ال�شتثمار يف املهم ماديا اأو �شيا�شيا ، و 

على اجلميع عدم ن�شيان طريق العودة.

بتهم ثقيلة
�شيدي ال�شعيد اأمام  

املحكمة العليا

اإحالة  مت  اأنه  ق�شائية  م�شادر  اأكدت 
للعمال  العام  العام لالحتاد  الأمني  ملف 
ال�شعيد  اجلزائريني عبد املجيد �شيدي 
معه  التحقيق  بغية  العليا  املحكمة  على 
يف عدة ملفات �شبق  ال�شتماع اإليه فيها 
النقابية   املركزية  من  اإطارات  رفقة 
ورجال اأعمال اآخرين وذلك نظرا لتمتعه 

بالمتياز الق�شائي .
ت�شف  ملفات  بعدة  متابع  املعني 
ق�شية  مقدمتها  يف  الف�شاد  خانة  يف 
الأعمال  الرئي�ص مبعية رجل  ا�شتمارات 
اآخرين  اأعمال  ورجلي  حداد  علي 
الغرب   من  واآخر  ال�رضق  من  احدهما 
لالحتاد  املركزية   املطبعة  حول   اأين 
عبد  ال�شابق  الرئي�ص  ا�شتمارات  لطبع 
اخلام�شة   للعهدة  بوتفليقة   العزيز 
باأ�شماء  م�شبوهة  بطريقة  ومالها 
قبل  من  لالحتاد  املنت�شبني  العمال 
نقلها  ،قبل   للعملية  خ�شي�شا  موظفني 
 5 منت  على  الد�شتوري  املجل�ص  اإىل 
العام  الحتاد  �شاحنات  طبعت مبطبعة 

للعمال اجلزائريني.
حممد بن ترار

ق�شية اأحداث �شغب مبفتاح 
البليدة

و�شع 13 �شخ�شا 
رهن احلب�س املوؤقت 
الأربعاء  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�شي  اأمر 
�شخ�شا   13 بو�شع  الأحد  اأم�ص  بالبليدة 
رهن احلب�ص املوؤقت واإخ�شاع ت�شعة اآخرين 
ثالثة  عن  الإفراج  مع  الق�شائية  للرقابة 
اآخرين يف ق�شية اأحداث "حي 3555 م�شكن" 
مبفتاح )�رضق الولية(، ح�شبما جاء يف بيان 
خللية الإعالم ملجل�ص ق�شاء البليدة وجاء يف 
"النيابة العامة لدى جمل�ص ق�شاء  اأن  البيان 
قانون  من   11 املادة  باأحكام  وعمال  البليدة 
الإجراءات اجلزائية تعلم الراأي العام اأنه بعد 
الأحداث  يف  املتورطني  الأ�شخا�ص  تقدمي 
حماد  بحي  م�شكن   3555 حي  �شهدها  التي 

ببلدية مفتاح يومي 8 و 9 اأفريل اجلاري.

اأحداث �شغب بالدويرة 
)العا�شمة(

 بني �شنتني وثالثة �شجنا 
نافذا يف حق 17 متهما 

ق�شت حمكمة القليعة بتيبازة باأحكام ترتاوح 
ما بني �شنتني وثالثة �شنوات �شجنا نافذا يف 
حق 17 متهما يف ق�شية اإثارة اأحداث �شغب 
و�شع  مت  فيما  العا�شمة،  غربي  بالدويرة 
الق�شائية، ح�شب  الرقابة  اأربعة ق�رض حتت 

ما اأفاد به بيان لنيابة ذات املحكمة.
من   11 باملادة  "عمال  اأنه  البيان  يف  وجاء 
وكيل  يعلم  اجلزائية،  الإجراءات  قانون 
اجلمهورية لدى حمكمة القليعة الراأي العام 
اإحالة املتهمني يف ق�شية الأحداث  اأنه بعد 
 21 وعددهم  الدويرة،  مدينة  �شهدتها  التي 
اجلنح مبوجب  على حمكمة  ق�رض،   4 منهم 
ب�شاأنهم  �شدرت  الفوري،  املثول  اإجراءات 
اأحكاما ترتاوح بني ثالثة �شنوات �شجنا نافذة 
مع  نافذة  دينار جزائري غرامة  األف  ومائة 

اأمر باإيداع خالل اجلل�شة لأربعة منهم".

وزارة ال�شوؤون الدينية

تاأجيل م�شابقة اجلزائر 
الدولية للقراآن 

اجلزائر  جائزة  تاأجيل  عن  اجلزائر  اأعلنت 
وجتويده  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية 
اإطالقتها يف 2003  مّرة منذ  وتف�شريه لأول 
ب�شبب تف�شي كورونا يف البالد والعامل وقالت 
بيان  يف  والأوقاف،  الدينية  ال�شوؤون  وزارة 
ال�شابعة  الدورة  فعاليات  تاأجيل  "تعلن  اإّنها 
ع�رض جلائزة اجلزائر الدولية للقراآن الكرمي 
هذه  اأن  البيان  لحق"واأ�شاف  موعد  اإىل 
يف  تنظيمها  املقرر  من  "كان  الفعاليات 
الفرتة من 20 اإىل 26 رم�شان 1441 هـ)ماي 
ياأتي  "التاأجيل  الوزارة  وبح�شب   ")2020
جراء  العامل  يعي�شها  التي  الأو�شاع  ب�شبب 

انت�شار فريو�ص كورونا )كوفيد19(.
وكاالت

ر. بوخدميي

�شاهمت هذه اجلمعية منذ بداية 
جائحة  فريو�ص كورونا يف العديد 
والتطوعية  اخلريية  العمليات  من 
املنطقة  يف  تقاليدها  على  بناءا 
ت�شكيل  مت  اإذ  حمدثنا،  ح�شب 
م�شاعدة  على  تعمل  اأزمة  خلية 
ال�شلطات ومد يد العون للمواطن 
من خالل تطهري وتعقيم ال�شوارع 
والأحياء و�شالمل العمارات ببلدية 
تعقيم  وكذا  الدائرة،  عا�شمة 
العمومية  املوؤ�ش�شات  هياكل 
غرار  على  احلركة  بها  تكرث  التي 
وامل�شتو�شف  الوطني  الأمن  مقر 
زحمة  ي�شهد  الذي  الربيد  ومركز 
كل عملية  للمواطنني عند  واإقبال 
وخمتلف  واملنح  لالأجور  �شب 

عمليات التخلي�ص. 
املحلية  اجلمعية  هذه  على  تعذر 
ال�شميد  من  قنطار   100 اقتناء 

رغم  البخاري  ق�رض  مطحنة  من 
و�شعها لطلب �رضاء منذ اأيام وهو 
ما من �شاأنه اأن يوؤخر عملية متوين 
قفة رم�شان ح�شب رئي�ص املكتب، 
اجلمعية  متكنت  فقد  ذلك  ورغم 
من  والإح�شان  الرب  اأهل  وبف�شل 
 20 و  غذائية  قفة   408 توزيع 
اإي�شالها  البطاطا،  مت  من  قنطار 

يقطنون   الذين  املعوزين  اإىل 
مبدينة العمارية واأريافها، مدالة، 
التوامة،اأولد  �شامل،  �شيدي 
�شبت  و  عي�شى،  اأولد  طريف، 
 ، الفقرية  بعطة  ببلدية  البلوط 
اإىل جانب  توزيع 40 ظرف نقدي 
، مبعدل 4000 دج  يف كل ظرف  
على  ف�شال  الأرامل،  فئة   على 

اأكرث من 5000 كمامة متت  توزيع 
خياطتها ب�شواعد �شباب اجلمعية 
هامة  ح�شة  توزيع   على  ،عالوة 
واحلفاظات  الأطفال  حليب  من 
اإىل   ، املعوزة  الأ�رض  بع�ص  على 
من  كميات  بتقدمي  قيامها  جانب 
العائالت  على  الكحويل  املعقم 
اأجل  من  اخلا�شة  والعيادات 
ا�شتمرار اخلدمات  امل�شاهمة يف 

الطبية بهذه املنطقة .
بال�شكر  كالمه  حمدثنا  اختتم 
يدعمون  الذين  املح�شنني  لكل 
الذين  اأفرادها  وكذا  اجلمعية 
يعملون بجد من اأجل فعل اخلري، 
م�شريا اإىل اأنه فيما تتوا�شل عملية  
وتوزيع  اجلنائز  بيوت  تعقيم 
لنقل  تفاديا  لالأهايل  الكمامات 
التح�شري  ال�رضوع يف  العدوى، مت 
اأمل  ،على  الكرمي  رم�شان  ل�شهر 
الو�شول اإىل منح 700 قفة للفقراء 

و املعزين باملنطقة.

جمعية جزائر اخلري بالعمارية بوالية املدية 

نطالب بت�شهيل �شبل العمل اخلريي
طالبت جمعية جزائر اخلري  لوالية املدية على ل�شان ع�شو املكتب الوالئي و رئي�س مكتب العمارية  

اأم�س ، من ال�شلطات املحلية ت�شهيل عمل خمتلف التنظيمات اخلريية خالل  "الطيب  اليعقوبي" �شبيحة 
هذه الفرتة احل�شا�شة حتت ظل جائحة كورونا وهذا بتقدمي رخ�س تنقل الأفرادها يف امليدان  بهدف 

متكني هيئته من جتميع امل�شاعدات اخلريية حت�شبا ل�شهر رم�شان املعظم. 

ح�شلت �رضكة الدواء الكورية 
على  "بوكوانغ"  اجلنوبية 
جتارب  لإجراء  ت�شديق 
عالجي  دواء  على  �رضيرية 

لفريو�ص كورونا.
الغذاء  �شالمة  وزارة  واأعطت 
اجلنوبية  الكورية  والدواء 
لل�رضكة  الأخ�رض  ال�شوء 
من  الثانية  باملرحلة  للقيام 
ال�رضيرية على دواء  التجارب 
"ليفوفري"، وهو دواء م�شتخدم 
يف عالج التهاب الكبد الوبائي 
املرة  هذه  وتعد   B نوع  من 
�رضكة  فيها  تقوم  التي  الأوىل 
�رضيرية  بتجارب  حملية 
ملر�شى  عالجي  دواء  على 
و�شيتم  بكورونا  م�شابني 

الدواء على 60 من  ا�شتخدام 
ملعرفة  الفريو�ص  م�شابي 
ويعد  و�شالمته  فعاليته  مدى 
م�شادا  دواء  "ليفوفري"  دواء 
على  ح�شل  للفريو�شات 
عام  يف  بيعه  على  موافقة 
دواء عاملي  رابع  وهو   ،2006
الوبائي  الكبد  التهاب  لعالج 
من النوع B، حيث مينع تكاثر 
الفريو�شية  اجلينية  املواد 
وقت  يف  ال�رضكة  واأفادت 
اأظهر  "ليفوفري"  باأن  لحق 
ا�شتخدام  نتيجة  ت�شبه  نتيجة 
الذي  "كاليرتا"  الإيدز  دواء 
م�شابي  لعالج  ا�شتخدامه  مت 
الختبارات  اأثناء  كوفيد-19 

املعملية على الفريو�شات.

عقربي  ت�شمم  حالة   165 �شجلت 
ال�شنة  من  الأول  الثالثي  خالل 
اجلارية، ومل ت�شجل اأي حالة وفاة 
بولية ورقلة، ح�شبما ا�شتفيد لدى 
م�شوؤويل مديرية ال�شحة وال�شكان 
واأح�شي  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
يناير  �شهر  للحالت يف  اأقل  عدد 
ل�شع  حالة   13 بواقع  املا�شي 
قد  اأغلبها  كان  حني  يف  عقربي 
�شهر مار�ص املنق�شي،  �شجل يف 
مب�شلحة  م�شوؤول  �رضح  مثلما 
وكان  املديرية  بذات  الوقاية 

الذكور  فئة  من  امل�شابني  اأغلبية 
 15 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  ممن 
اإىل 49 �شنة، كما اأن معظم حالت 
الليل  فرتات  يف  حدثت  الإ�شابة 
بداخل البيوت، كما اأو�شح حممد 

لعرو�شي.
حالة   3.040 �شجلت  اأنه  يذكر 
ت�شمم عقربي بولية ورقلة خالل 
ال�شنة املن�رضمة، والتي كانت قد 
منها  وفيات   )5( خم�ص  خلفت 
ثالثة �شحايا على م�شتوى القطاع 

ال�شحي

الدرقية  الغدة  مر�شى  يعاين 
غياب  ب�شبب  اأيام   منذ 
رفوف  من  ليفوتريك�ص  دواء 
من  ينتقلون  ال�شيدليات،بحيث 
�شيدلية لأخرى دون جدوى، كما 
فال  �شكيكدة،  بولية  الأمر  هو 
وبعا�شمة  الدوائر  بكربى  له  اثر 
الولية، ومتوفر  فقط  ب�شيدلية 
واحدة باحلرو�ص  واأخرى ب�شيدي 
علبة  اأخذ  مع  مزغي�ص،لكن 

هذا  اأن  مري�ص،علما  لكل  فقط 
هذا  لأ�شحاب  جدا  هام  الدواء 
املر�ص املزمن،وعدم ا�شتعماله 
القلب  �رضبات  ت�شارع  ي�شبب 
خمتلفة،قد  خطرية  واأعرا�ص 
بع�ص  وترجع  للموت،و  ت�شل 
امل�شادر هذه الأزمة للتداعيات 
القت�شادية لوباء كورونا وتوقف 

ال�شترياد.
وليد ب

متكنت عنا�رض اأمن دائرة ال�شوقر 
الإطاحة  من  تيارت  ولية  �رضق 
مب�شعوذ وحجز كميات كبرية من 
واملدن�شة  املمزقة   امل�شاحف 
العملية  العقاقري  من  وجملة 
اأمن   لعنا�رض  دورية  اثر  متت 
حدود  ويف  اأم�ص  فجر  ال�شوقر 
لفت  �شباحا  الثالثة   ال�شاعة 
بال�شارع  ت�شري  �شيارة  انتباههم 
ال�شحي  احلجر  اإجراءات  رغم 
على  العثور  مت  بتفتي�شها  والتي 
عدد هام من امل�شاحف املمزقة 
هزلية   بكتابات  واملدن�شة 
العثور  مت  كما   ، ور�شوم  وجداول 

لأ�شخا�ص  ال�شور  ع�رضات  على 
وعليها جداول ورموز ، وبتوقيف 
ال�شائق "ب م"58 �شنة  الذي تبني 
وباأمر  توقيفه  ليتم   ، م�شعوذ  انه 
من وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
مت  اأين  له  مداهمة  مت  ال�شوقر 
العثورعلى كميات من امل�شاحف 
ت�شتعمل  وكتب  الأخرى  وال�شور 
وحروز   وطال�شم  ال�شحر  يف 
خمتلفة  عقاقري  اإىل  بالإ�شافة 
وكيل  على  واإحالته  توقيفه  ليتم  
باإيداعه  اأمر  الذي  اجلمهورية 

احلب�ص املوؤقت.
حممد بن ترار

كوريا

اإجراء جتارب �شريرية على
 دواء كورونا

ورقلة

165 حالة ت�شمم عقربي خالل 
  2020

�شكيكدة

ندرة دواء ليفوتريوك�س يف ال�شيدليات 

اأمن دائرة ال�شوقر بتيارت

توقيف م�شعوذ وحجز 
م�شاحف مدن�شة 

ال�شورية  اأطباء من اجلالية  توفى خم�شة 
اإىل  اإ�شافة  كورونا  بفريو�ص  اإيطاليا  يف 
لبناين  فل�شطيني  واآخر  اأردين  طبيب 
رئي�ص  عن   "الوطن"  �شحيفة  ونقلت 
الأطباء  جمعية  رئي�ص  ونائب  اجلالية، 
عبا�ص  اأبو  جمال  اإيطاليا  يف  الأجانب 
اأن ثمة طبيبا �شوريا يف العناية امل�شددة 

بعد اإ�شابته بالفريو�ص. وقال اأبو عبا�ص 
ب�شبب  توفوا  الذين  الأطباء  عدد  اإن 
"كورونا" يف اإيطاليا بلغ 109 اأطباء و 35 
واأ�شاف  �شيادلة،   7 و  ممر�شا وممر�شة 
اأن ثمة اأكرث من 10 اآلف م�شاب وحامل 
متري�شية  وكوادر  اأطباء  من  للفريو�ص 
اأو  املنازل  يف  احلالة  ح�شب  موجودين 

"تعاين  امل�شايف  اأن  اإىل  واأ�شار  امل�شايف 
نق�شاً يف الأطباء واملمر�شني، ويف اأجهزة 
اأن  بعد  الطبية،  املواد  وجميع  التنف�ص 
قامت فرن�شا و اأملانيا مب�شادرة �شحنات 
ال�شني  من  كل  قدمت  فيما  منها،  كبرية 
اأو  اأطباء  من  امل�شاعدات  وكوبا  ورو�شيا 

معدات اأو اأجهزة ملكافحة الوباء"

منهم7 اأطباء عرب توفوا يف اإيطاليا بكورونا

وفاة 109 طبيب و 35 ممر�شا و 7 �شيادلة



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 

 

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

