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احلكومة و تدابري ترقية الت�شغيل 

تاأجيل دفع ا�ضرتاكات ال�ضمان االجتماعي
ك�شف وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي, �شوقي عا�شق يو�شف, عن متديد اآجال دفع 

اال�شرتاكات لدى ال�شمان االجتماعي بالن�شبة لنظام االإجراء اإىل غاية نهاية ماي القادم ولغري االأجراء 
اإىل نهاية �شبتمرب املقبل كما اأكد اأنه بالرغم من الظرف اال�شتثنائي الذي تعي�شه البالد جراء وباء 

كورونا لن يكون هناك اأي تراجع يف التدابري املتخذة لرتقية الت�شغيل
باية ع 

اتخذ  القطاع  اأن  الوزير  واأو�ضح 
الوزير  موافقة  بعد  اإجراءات 
دفع  اآجال  متديد  يف  تتمثل  الأول 
ال�ضرتاكات لدى ال�ضندوق الوطني 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
ب�ضهر  اخلا�ضة  الأجراء)كنا�س( 
يوما  و  بثالثني  اجلاري  اأفريل 
لغري  الجتماعي  لل�ضمان  بالن�ضبة 
متديد  )كا�ضنو�س(  مت  الأجراء 
املحدد  ال�ضرتاكات  دفع  اآجال 
مبدئيا يوم 30 جوان من كل �ضنة, اإىل 
املقبل مربزا  اأن  �ضبتمرب   30 غاية 
اإطار جملة  يندرج يف  الإجراء  هذا 

القطاع  اتخذها  التي  التدابري  من 
للم�ضاهمة يف الإجراءات الحرتازية 
يف هذه الظروف ال�ضتثنائية للبالد 
جراء وباء كورونا, من بينها متديد 
ا�ضرتاكات امل�ضتخدمني  اآجال دفع 
ال�ضندوق  لدى  العمل  واأرباب 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
الوطني  وال�ضندوق  الأجراء  للعمال 
لغري  الجتماعية  للتاأمينات 
اأرباب  الوزير  طماأن  الأجراء و 
نظرا  اأنه  وامل�ضتخدمني  العمل 
اأي�ضا  مت  ال�ضتثنائي  الو�ضع  لهذا 
غرامات  يف  الزيادات  توقيف 
دفع  بخ�ضو�س  ال�ضابقة  التاأخري 
الجتماعي,  ال�ضمان  ا�ضرتاكات 

اأن  مربزا  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  وذلك 
للموؤمنني  ي�ضمح  ال�ضرتاكات  دفع 
خدمات  من  ال�ضتفادة  اجتماعيا 
من  الجتماعي  ال�ضمان  واأداءات 
بطاقة  طريق  عن  الأدوية  بينها 

ال�ضفاء
باأن  يو�ضف  ذكر  عا�ضق   و 
املورد  تعد  ال�ضرتاكات  هذه 
ال�ضمان  �ضناديق  لتمويل  الوحيد 
هذا  دميومة  �ضمان  و  الجتماعي 
قطاع  لعمال  النظام. وبالن�ضبة 
الري  و  العمومية  والأ�ضغال  البناء 
الذين توقف ن�ضاطهم ب�ضبب الو�ضع 
اأن  الوزير  اأكد  احلايل,  ال�ضتثنائي 
مدفوعة  للعطل  الوطني  ال�ضندوق 

�ضوء  عن  الناجمة  والبطالة  الأجر 
القطاعات,  لهذه  اجلوية  الأحوال 
التابع لل�ضمان الجتماعي, �ضيتكفل 
امل�ضبق  بالدفع  ا�ضتثنائية  وب�ضفة 
للعطل ال�ضنوية لفائدة هوؤلء العمال, 
مربزا اأن هذه الإجراءات تندرج يف 
والآليات  التدابري  من  العديد  اإطار 
التي تتخذها الدولة ب�ضفة متوا�ضلة 
يف هذا الظرف ال�ضتثنائي, و التي 
الدوائر  خمتلف  فيها  ت�ضاهم 
وامل�ضالح  والقطاعات  الوزارية 
املعنية, ل�ضمان راحة املواطنني و 
هذه  مثل  اأن  اإىل  الوزير  اأ�ضار 
احلفاظ  اإىل  اأي�ضا  ترمي  التدابري 
ودميومة  العمل  منا�ضب  على 

يف  م�ضتدل  القت�ضادي,  الن�ضاط 
بع�س  اىل  باللجوء  ال�ضدد  هذا 
احللول لفائدة العمال الذين توقفوا 
التقيد  ظل  يف  عملهم  عن  موؤقتا 
غرار  على  الوقائية,  بالتدابري 
العمل عن بعد. كما  اعتماد و�ضائل 
ركز عا�ضق يو�ضف على الإجراءات 
الوقائية املعمول بها بالن�ضبة للمهن 
التي تتطلب احل�ضور ال�ضخ�ضي يف 
م�ضافة  كاحرتام  املهني,  املحيط 
الواقية,  الأقنعة  و�ضع  و  الأمان 
عالوة على اإمكانية العمل بالتناوب 
وكذا ا�ضتغالل العطل املتبقية وذلك 

وخ�ضو�ضيات  اإمكانيات  ح�ضب 
اأكد  املنا�ضبة  موؤ�ض�ضة وبنف�س  كل 
الوزير اأنه رغم الظروف ال�ضتثنائية 
التي تعي�ضها البالد جراء وباء كورونا 
تراجع بخ�ضو�س  يكون هناك  لن   ,
غرار  على  ال�ضابقة  التدابري  بع�س 
الت�ضغيل  مبجال  ال�ضلة  ذات  تلك 
املتعلقة  بينها  من  عامة,  ب�ضفة 
بامل�ضتفيدين  على وجه اخل�ضو�س 
الإدماج  على  امل�ضاعدة  جهاز  من 
النظر  اإمكانية  اإىل  م�ضريا  املهني, 
يف كيفيات تكييف هذه التدابري مع 

البعد القت�ضادي احلايل.

24 �ضاعة

وترية اجناز امل�شاريع

تعليق فر�ض العق�بات املالية على امل�ؤ�ض�ضات
من  عبد  تعليمة  يف  احلكومة  قررت 
العزيز جراد,  تعليق فر�س العقوبات 
ب�ضبب  املوؤ�ض�ضات  على  املالية 
التاأخري يف الإجناز وهذا للتخفيف من 
اآثار اإجراءات الوقاية من وباء كورونا و 
مكافحته, على الأداة الوطنية لالإجناز 
وهو اإجراء اآخر يعرب وقوف الدولة اإىل 
ينتظر  الذي  اخلا�س  قطاعها  جانب 
الآثار  لتجاوز  �ضاعني  ال�ضاع  رد  منه 
الذي  الوطني  القت�ضاد  على  ال�ضلبية 
اجلائحة  هذه  جراد  الركود  اأ�ضابه 
العاملية. و جاء يف تعليمة للوزير الأول 
الولة  و  احلكومة  لأع�ضاء  موجهة 
لتوجيهات  تنفيذا  الأربعاء  اأنه  اأم�س 
تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
فاإن احلكومة, و وعيا منها مب�ضوؤولية 
ال�ضناعي  الن�ضيج  على  احلفاظ 
من  جملة  اتخذت  قد  بها,  املنوط 
التدابري ذات الطابع اجلبائي و ال�ضبه 
جبائي والقرو�س البنكية بغر�س دعم 
املوؤ�ض�ضات التي تكابد �ضعوبات على 
تواجهها  التي  ال�ضحية  الأزمة  اإثر 
الو�ضعية  التطورات  اأن  البالد  غري 
»كوفيد-19«  بوباء  املرتبطة  ال�ضحية 
الوقاية  تدابري  عن  الناجمة  والآثار 
اأثرت  قد  ومكافحته  الوباء  هذا  من 

�ضلبا على الأداة الوطنية لالإجناز التي 
تعاين ب�ضدة من وطاأة تراجع ن�ضاطها 
باملعدات  متوينها  يف  التاأخر  جراء 
اليد  توفر  وعدم  الأولية  واملواد 
العاملة ب�ضبب التعليق املوؤقت لو�ضائل 
وحر�ضا  ال�ضياق,  هذا  ويف  النقل, 
التي  املوؤ�ض�ضات  ت�رضر  عدم  على 
�ضمان  ا�ضتحالة  امام  نف�ضها  وجدت 
املقررة,  واخلدمات  الأ�ضغال  اإجناز 
 147 املادة  اأحكام  تطبيق  تقرر  فقد 
 .15 رقم  الرئا�ضي  املر�ضوم  من 
و   2015 �ضبتمرب   16 يف  املوؤرخ   247
العمومية  ال�ضفقات  تنظيم  املت�ضمن 
و تفوي�ضات املرفق العام حيث تن�س 
التعاقدية  الآجال  تعليق  على  املادة 
ب�ضبب  املالية  العقوبات  فر�س  وعدم 
يف  امل�ضطرة  احلدود  �ضمن  التاأخري 
اخلدمات  وا�ضتئناف  توقيف  اأوامر 
امل�ضلحة  ذلك  نتيجة  تتخذها  التي 
التعليمة,  ت�ضيف  املتعاقدة وعليه, 
ال�ضفقات  جلميع  بالن�ضبة  فاإنه 
املحلية  واجلماعات  للدولة  العمومية 
لن  العمومية,  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات 
املتعلق  التاأخري  عقوبات  تطبيق  يتم 
بتدابري الوقاية من انت�ضار وباء فريو�س 

كورونا )كوفيد-19( ومكافحته. 

من جهة اأخرى, وق�ضد تخفيف الآثار 
موؤ�ض�ضات  على  الأزمة  لهذه  املالية 
وعلى  واخلا�ضة  العمومية  الإجناز 
الت�ضغيل, مت كذلك تكليف وزير املالية 
وعمليات  الدفع  اعتمادات  بر�ضد 
لت�ضديد  ال�رضورية  التقييم  اإعادة 
املوؤ�ض�ضات  لهذه  امل�ضتحقة  الديون 
وتبليغها  العمومية  الطلبية  بعنوان 
حتت  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  خمتلف  اإىل 
الأول  الوزير  ا�ضتعجايل و�ضدد  طابع 
على بالغ الأهمية التي يوليها للتطبيق 
ال�ضارم والعاجل لهذه التعليمة, موؤكدا 
اأن احلكومة �ضت�ضتمر يف درا�ضة كافة 
على  بالرد  الكفيلة  والو�ضائل  ال�ضبل 
املوؤ�ض�ضات  تواجهها  التي  ال�ضعوبات 

اجلزائرية بفعل الأزمة ال�ضحية.
التي  والتدابري  الت�ضهيالت  وبهذه 
القطاع  مع  للوقوف  احلكومة  اأقرتها 
املوؤ�ض�ضات  على  يتعني  اخلا�س 
اأن  املجالت  خمتلف  يف  القت�ضادية 
للم�ضلحة  خدمة  �ضاعني  ال�ضاع  ترد 
من  مزيد  بذل  خالل  من  العمومية 
القت�ضادية  احلياة  لعودة  اجلهود 
ب�رضعة مبا�رضة بعد نهاية الوباء الذي 

عطل العامل .
عطار ب

الديوان الوطني املهني للحليب وم�شتقاته

اجلزائر متلك خمزونا يكفيها للعام القادم
الوطني  للديوان  العام  املدير  اأفاد 
خالد  وم�ضتقاته,  للحليب  املهني 
باجلزائر  الربعاء  اأم�س  �ضواملية 
العا�ضمة اأن خمزونات بودرة احلليب 
متوفرة على م�ضتوى خمازن الديوان 
ال�ضتهالك  طلب  لتلبية  تكفي  و 
الوطني اإىل غاية �ضهر جانفي2021 . 
و اأو�ضح �ضواملية, خالل ندوة �ضحفية 
حمولة  ت�ضليم  هام�س  على  عقدها 
بودرة احلليب  تقدر ب 500 طن من 
امللبنات  ل�ضالح  اجلزائر  مبيناء 
العمومية و اخلا�ضة لوليات الو�ضط, 
ان اجلزائر تتوفر على خمزونات من 
خمازن  م�ضتوى  على  احلليب  بودرة 
الديوان  كافية لتلبية الطلب املحلي 

اإىل غاية جانفي 2021. 
وقال بهذا ال�ضدد "نطماأن املواطنني 
اأو  نق�س  اأي  ي�ضجل  لن  اأنه  على 
احلليب  ببودرة  التموين  يف  اختالل 

ذلك  و  الوطنية  ال�ضوق  م�ضتوى  على 
التي يحوز عليها  بف�ضل املخزونات 
متوين  ل�ضمان  كافية  هي  و  الديوان 

م�ضتمر للملبنات".
الدولة  اأن  امل�ضوؤول  ذات  ذكر  و 
الفالحة  وزارة  خالل  من  و�ضعت, 
خا�ضا  برناجما  الريفية,  التنمية  و 
القطر  عرب  امللبنات  متوين  ي�ضمن 
�ضهر  خالل  خا�ضة   , الوطني 
رم�ضان, حيث يكرث الطلب على مادة 

احلليب".
و ح�ضب ال�ضيد �ضواملية  فان الفرتة 
ما بني �ضهري افريلريل و ماي تعرفان 
وفرة كبرية يف احلليب الطازج املنتج 
اأن  �ضاأنه  من  ما  املربني,  من طرف 

ي�ضاهم يف تعزيز العر�س.
بالت�ضهيالت  امل�ضوؤول  ذات  ورحب 
امل�ضالح  خمتلف  متنحها  التي 
ووزارة  اجلمارك  )املوانئ  املعنية 

من  البيطرية(  امل�ضالح  و  التجارة 
الأولية  املادة  هذه  ا�ضترياد  اأجل 
وفق ال�رضوط ال�ضحية املالئمة على 
املوانئ  و  البحرية  املوانئ  م�ضتوى 

اجلافة يف البالد.
وقال �ضواملية اأن "�ضفن معبئة مبادة 
املوانئ  اإىل  ت�ضل  احلليب  م�ضحوق 
حتى  يومي,  �ضبه  ب�ضكل  الوطنية 
باأزمة  تتميز  التي  الفرتة  هذه  خالل 

�ضحية " .
للتذكري, رفعت اجلزائر من وارداتها 
مدى  على  احلليب  م�ضحوق  من 
ال�ضنوات الع�رض )10( املا�ضية حيث 
األف طن يف 2019 مقابل   180 بلغت 
90 األف طن يف 2009ويتكفل الديوان 
امللبنات  بتموين  للحليب  الوطني 
الوطن  اأنحاء  خمتلف  عرب  النا�ضطة 
احلليب  بودرة  من  اجمالية  بكمية 

تقدر بحوايل 8 اآلف طن �ضهريا.

حمكمة القليعة 

6 اأ�ضهر حب�ضا يف حق متهمني بتغليط الراأي العام
ب�ضجن  القليعة  حمكمة  ق�ضت 
نافذة  اأ�ضهرا  ب6  اثنني,  �ضخ�ضني 
بتهمة  دينار غرامة مالية  الف  و 50 
التوا�ضل  ترويج فيديو على من�ضات 
متبوع  »الفاي�ضبوك«  الجتماعي 
باإهانة هيئة نظامية و حماولة تغليط 
الراأي العام, ح�ضب ما اأفاد به اأم�س 

الثالثاء بيان لأمن ولية تيبازة.
و اأمر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
املثول  لإجراءات  وفقا  القليعة 
الإثنني  املتهمني  باإحالة  الفوري 
تتعلق  تهم  ملواجهة  املحاكمة  على 
بق�ضية »ت�ضهري عرب مواقع التوا�ضل 
هيئة  باإهانة  متبوع  الجتماعي 
العام  الراأي  وتغليط  ر�ضمية  نظامية 

والتحري�س«,ح�ضب ذات البيان 
و تعود حيثيات الق�ضية اىل يوم 7 ابريل 

اجلاري اين تدخلت م�ضالح ال�رضطة 
العمومية  العيادة  م�ضتوى  على 
اإثر  ببوا�ضماعيل  اجلوارية  لل�ضحة 
تعر�س  مفاده  ا�ضتغاثة  نداء  تلقيها 
لعتداء  املناوب  الطبي  الطاقم 
مدججني  ا�رضار  جماعة  طرف  من 
و  البيان.  ح�ضب  بي�ضاء,  باأ�ضلحة  
و  البحث  فرقة  اأفراد  كان  بينما 
جمموعة  توقيف  ب�ضدد  التحري 
الأ�رضار التي اأبدت »مقاومة عنيفة« 
قبل اأن يتم ال�ضيطرة عليهم-- يتابع 
يف  املتهمون  ا�ضتغل  البيان-- 
للقيام  الظرف  املذكورة  الق�ضية 
بعدها  قام  و  الواقعة  بت�ضوير 
املتهمون بن�رض الفيديو و الرتويج له 
على موقع التوا�ضل الجتماعي على 
لعنا�رض  اعتداء  »عملية  اأنها  اأ�ضا�س 

ال�رضطة على مواطنني«, ح�ضب ذات 
الت�ضوير  عملية  رافقت  و  الوثيقة 
اجلهاز  حق  يف  م�ضينة  عبارات 
الأمني يف حماولة »وا�ضحة« لتغليط 
على  الوطني  و  املحلي  العام  الراأي 
اأنهم »�ضباب يتعر�س لل�رضب ب�ضبب 
ا�ضتنادا  ال�ضحي«  للح�رض  خرقه 

لذات البيان.
الفيديو  ذلك  ر�ضد  عقب  مبا�رضة  و 
بتاريخ الذي راج عرب مواقع التوا�ضل 
الجتماعي, با�رضت م�ضالح ال�رضطة 
با�ضتعمال  وا�ضعة  حتريات  عملية 
اأف�ضت  حديثة  تكنولوجية  تقنيات 
اللذان  املتهمني  مواقع  حتديد  اإىل 
لهما,  املن�ضوب  باجلرم  اعرتفا 
ح�ضب بيان خلية العالم لأمن ولية 

تيبازة.

قا�شي التحقيق  لدى حمكمة �شيدي اأحممد  بالعا�شمة

االإفراج عن مدير دي�ان اخلدمات اجلامعية  ب�كليخة فاروق
اأن  ر�ضمية  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
�ضيدي  حمكمة  لدى  التحقيق   قا�ضي 
قرارا  اأ�ضدر  قد  بالعا�ضمة  اأحممد  
عن   بالإفراج  الأربعاء  اأم�س  نهار 
اجلامعية   للخدمات  العام   املدير 
بوكليخة فاروق ومدير اخلدمات لولية 
تيبازة الذين كانوا حمبو�ضني منذ قرابة 
ال�ضنة يف ق�ضية ف�ضاد  واإبرام �ضفقات 
مع  النقل  حافالت  تخ�س  م�ضبوهة  

جممع طحكوت .
املتهمني   عن   الإفراج  وجاء  هذا   

�ضمن  لهم  �ضلوع  ل  انه  تبني  بعدما 
ال�ضفقات التي ابرمها مدير اخلدمات 
�ضنوات    05 ملدة  املحبو�س  الأ�ضبق 
طحكوت  جممع  مع  للتجديد  قابلة 
العام  املدير  حب�س  وان  خا�ضة   ,
للخدمات اجلامعية كان  ب�ضبب مرا�ضلة 
ل�ضطيف  اخلدمات  مدير  اإىل  وجهها 
ياأمره  بدفع  حقوق طحكوت �ضمن ما 
قدمه من اأعمال , حيث ات�ضح اأن هذه 
مرا�ضلة   عن  جوابا   جاءت  املرا�ضلة 
وجهها مدير اخلدمات لولية �ضطيف 

ديون  ق�ضية  حول  العام   املدير  اإىل 
جاوب  التي  الر�ضالة  وان    , طحكوت 

بها كانت يف اإطار القانون .
 من جانب اآخر مت اإحالة كل من حمي 
الدين طحكوت  واملدير العام  ال�ضابق 
بودراع   ال�ضيد  اجلامعية  للخدمات 
ب�ضطيف  اجلامعية  اخلدمات  ومدير 
املوجودين  الديون  م�ضوؤويل  وبع�س 
بع�ضهم بال�ضجن واآخرون  حتت الرقابة 

الق�ضائية  على  املحاكمة .
حممد بن ترار

املجموعة الربملانية جلبهة امل�شتقبل 

اإ�ضادة بالتزام م�ضتخدمي القطاع ال�ضحي 
جلبهة  الربملانية  املجموعة  حيت 
امل�ضتقبل باملجل�س ال�ضعبي الوطني 
القطاع  ون�ضاء  رجال  كل  التزام 
ال�ضحي من طاقم طبي و�ضبه الطبي 
والداريني وعمال النظافة وخمتلف 
لعملهم  للقطاع  املنتمني  العمال 
فريو�س  وباء  مواجهة  يف  الدوؤوب 
)كوفيد-19(,  امل�ضتجد  كورونا 
بيان  الأربعاء  اأم�س  اأورده  ما  ح�ضب 

للمجموعة.
امل�ضتقبل,  جبهة  نواب  اأهاب  و  
باملجهودات  البيان,  ذات  ح�ضب 

الأ�ضالك  خمتلف  من  املبذولة 
اإجراءات  تطبيق  ل�ضمان  الأمنية 
القت�ضاد  وحماية  ال�ضحي  احلجر 
وامل�ضاربة,  الحتكار  من  الوطني 
كل  على  والرتحم  العزاء  وقدموا 
متمنني  الوباء,  �ضحية  ذهبوا  الذين 

ال�ضفاء للمر�ضى.
نواب  التزام  على  البيان  و�ضدد 
جلبهة  الربملانية  املجموعة 
امل�ضتقبل ب«موا�ضلة واجب الوقوف 
الظرف  هذا  يف  ال�ضعب  جانب  اإىل 
وال�ضهام  ووطنيا,  حمليا  ال�ضعب, 

الوطن يف  اأبناء  مع كل اخلريين من 
منطلق  من  املبذول  اجلهد  دعم 

التكافل والت�ضامن الوطنيني«.
املالية  »امل�ضاهمة  البيان  و�ضجل 
الربملانية  املجموعة  نواب  جلميع 
م�ضتوى  على  انخراطهم  جانب  اإىل 
لتقدمي  الوطن  وجهات  ولياتهم 
واملعنوية  املادية  امل�ضاعدة 
الطبية  واملعدات  والو�ضائل 
وحت�ضي�س  الوباء,  وجمابهة  للوقاية 
املواطنني باللتزام باحلجر املنزيل 

كاأح�ضن اإجراء وقائي«. 
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حاوره حممد مرواين

دور  ترون  كيف       .
اإدارة  يف  اجلمعوية  احلركة 

اأزمة »فريو�س الكورونا » ؟

يف بداية هذا اللقاء ال�شحفي ا�شكر 
جريدة »الو�شط« على هذه االلتفاتة 
و�شل�شة  املتميزة  االإعالمية 
التي  الهامة  ال�شحفية  احلوارات 
االأداء  خالل  من  اجلريدة  ترافق 
املوجود يف مواجهة وباء »الكورونا 
» اأ�شكركم جمددا على هذه االلتفاتة 
الفواعل  ودور  املتميزة  االإعالمية 
اجلمعوية يف احلقيقة دون جماملة 
الأدائها يف االأزمات دورها بارز وهام 
ونوعي ومع ظهور مر�ض كورونا هذا 
الوباء العاملي الفتاك  الذي اجتاح 
كفاعل  احلقيقة  يف  الحظنا  العامل 
قطاعات  احد  يف  واإطار  جمعوي 
الهامة  الت�شامنية  الهبة  الدولة 
ال�شعب  فيها  حرك  التي   واملميزة 
الراقي من خالل  اجلزائري �شلوكه 
االنخراط يف عمليات وا�شعة لتوزيع 
املواطنني  وحت�شي�ض  التعقيم  مواد 
والتجمع  والتنقل  اخلروج  مبخاطر 
ال�شلطات  عنها  اأعلنت  تدابري  يف 
الو�شع  خلطورة  تبعا  للبالد  العليا 
دول  خمتلف  يف  ب�رسعة  وانت�شاره 
وقائع  وفيه  اأمثلة  هذه   ، العامل 
اأخرى راأينا من خاللها هبة ال�شعب 
بع�شه  مع  وت�شامنه  اجلزائري 
االأزمة  اإدارة  يخ�ض  فيما   ، البع�ض 
راأينا  فقد  كورونا  فريو�ض  اأمام 
مع  اجلمعوية  للحركة  كبري  تفاعل 
واحلكومة  الدولة  وقرارات  مواقف 
حتى يف بع�ض االأحيان كان املجتمع 
مقارنة  مبادرته  يف  �شباقا  املدين 

ببع�ض املوؤ�ش�شات العمومية

.     كيف ميكن ن�شر التعبئة 
ال�شاملة لدى املواطنني ؟

لدى  ال�شاملة  التعبئة  ثقافة  ن�رس   
املبادرات  خالل  من  املواطنني 
وال�شفافية  بالقدوة  تبداأ  اجلمعوية 
وت�رسيحات  مواقف  يف  وال�رساحة 
الذي   هذا  الر�شمية  ال�شلطات 
واأنا  اعتقادي  يف  يكون  اأن  يجب 

مهما  املنتهج  اخلطاب  اأن  اأرى 
لتفعيل  يحتاج  اأنه  اإىل  معقوال  كان 
يبقى  الذي  الوطني  اجلهد  وت�شويق 
ال�شعبة   اللحظات  هذه  يف  هاما 
املواطن  بني  الثقة  روابط  ومتتني 
تدعيم  اإىل  اإ�شافة   وامل�شوؤول  
للحركة  خا�شة  مكانة  واإعطاء 
الدميقراطية  خالل  من  اجلمعوية 
الت�شاركية لي�ض قوال ولكن فعل  يزنه 
ميدان واأداء يف اال�شتغال  اجلمعوي 
ترثي  مل�شاريع  واحلامل  الهادف 
وهذا  واملوؤ�ش�شاتي  العام  امل�شهد 
رئي�ض اجلمهورية عبد  به  ما �رسح 
جت�شيده  وبداأ  مرارا  تبون  املجيل 
بع�ض  ا�شتقبال  خالل  من  ميدانيا 
اإطار  يف  املدين  املجتمع  ممثلي 
حول  يجريها  التي  امل�شاورات 
الد�شتور اجلديد ، بعدها ياأتي دور 
وتنظيم  تعبئة  اجلمعوية يف  احلركة 
وجلان  اجلمعيات  يف  املواطنني 
االأحياء واملنظمات  الن من خالل 
البد  اليوم  نعي�شها  التي  االأزمات 
لل�شلطات اأن تفتح املجال للمجتمع 
املدين للم�شاركة يف و�شع ال�شيا�شات 
ووطنيا  حمليا  التنموية  واخلطط 
معني  اأنه  املواطن  ي�شعر  حتى 
وننمي  يعي�شها  التي  العامة  باحلياة 
فيه روح املواطنة هذا الطرح الهام 
رافعت عنه �شخ�شيا يف العديد من 

املنا�شبات الوطنية والدولية

لل�شلطات  ميكن  هل       .
اإدارة الأزمة ال�شحية اخلطرية 

بنجاعة ؟

االأزمة  تاأطري  لل�شلطات  ميكن   
العامل  بها  مير  التي  ال�شحية 
توفري  خالل  من  اأي�شا  واجلزائر 
كل  وجتنيد  ال�شحية  االأدوات 
من  ال�شحة  قطاع  يف  العاملني 
خدمة  يف  اأعوانهم   و  اأطباء 
الو�شائل  قلة  اأن  اإال   ، امل�شابني 
تفر�ض  الوباء  هذا  مواجهة  يف 
مراجعة  م�شتقبال  الدولة   على 
ال�شحية  وال�شيا�شات  املنظومة  
وتاأ�شي�ض  و�شع  مع   ، اجلزائر  يف 
تتنباأ  ال�شحية  لليقظة  هيئة وطنية 
جمال  يف  م�شتقبال  ميكن  ما  لكل 
خالل  من  وهذا  العامة  ال�شحة 
املعطيات واملعلومات التي تتوفر 
الوباء  لهذا  الت�شدي  اأي�شا  لديها  
يتطلب جتند اجلميع �شلطة و�شعبا 
والتكافل  الت�شامن  خالل  من 
�شيئا  العامة  امل�شلحة  وو�شع 
والتن�شيق  التعاون  اأي�شا   ، مقد�شا 
وال�شعب  الر�شمية  ال�شلطات  بني 
بكل مكوناته من املجتمع املدين 
طريق  عن  املرحلة  تفر�شه  عمل 
امليدان  من  املعلومات  توفري 
واعتقد  بها  ال�شلطات  وتزويد 
حاجة  يف  ال�شلطات  اأن  �رساحة 
لبطاقية وطنية تزن من خالل عدد 
امليدان  يف  الفاعلة  اجلمعيات 
املجتمعي  املدين  العمل  ويف 
مع  مبا�رس  متا�ض  يف  يكون  الذي 
اإيقاعا  يفر�شون  الذين  املواطنني 
مازالت  االحتياج  ولغة  مطلبيا 
اجتاه  املواطنني  لدى  حا�رسة 

ال�شلطات.

ر�شالتكم  هي  ما         .
الظروف  هذه  يف  للمواطنني 

ال�شعبة ؟

 « »الو�شط  خالل  من  اأدعو   *
بح�ض  التحلي  اإىل  املواطنني 
 « و«االن�شباط   « »امل�شوؤولية 
عنها  اأعلنت  التي  بالتدابري 
منها  البالد  يف  العليا  ال�شلطات 
 « املنازل  يف  ال�شحي  »احلجز 
بالتدابري  االلتزام  مع  وقائي  وهو 
اإليها  اأ�شارت  التي  الوقائية  الطبية 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة 
اأن  �رساحة  واعتقد  امل�شت�شفيات 
اال�شتغال  ويتطلب  خطري  الو�شع 
يف  ونوعية  عالية  م�شتويات  على 
نظام  ون�رس  التوعية  ثم  التح�شي�ض 
انه  اأ�رست  الذي  ال�شاملة  التعبئة 
غري مفعل وال موؤطر والدولة عليها 
اخلروج  بعد  اهلل  بعون  تتدارك  اأن 
العاملية  ال�شحية  االأزمة  هذه  من 
منربنا  من  اأي�شا  واأدعو  اخلطرية 
ون�شطاء  الفاعلني  كل  اجلمعوي 
ثقافة  ن�رس  اإىل  اجلمعوي  العمل 
الت�شامن الوطني اجلمعوي وتنظيم 
الفائدة  لتعم  م�شرتكة  ن�شاطات 
املجتمع  من  وا�شعة  فئات  على 
التحديات  اأن  اعتقد  تقديري  ويف 
التي تفر�شها االأزمات مهمها كانت 
تت�شل بالتعبئة وقدرات الدولة على 
حت�شني اجلبهة الداخلية واال�شتغال 
على �شحن املعنويات فانتم ترون اأن 
العديد من اأعوان الدولة واإطاراتها 
يف  وهم  رهيبة  �شغوطا  يواجهون 
عايل  معنوي  نف�شي  لدعم  حاجة 
وال�شلطات  الدولة  عاتق  على  يقع 
اجلمعوية  ال�شاحة  يف  الفاعلني  ثم 
اأزف  والذين  امليدان  يف  الن�شطة 
لدورهم  والتحية  التقدير  كل  لهم 
دعم  يف  والراقي  الرائد  الوطني 
الدولة يف حلظات �شعبة للغاية وال 
اأن  االأ�شكال  من  �شكل  باأي  ميكن 
ب�شكل  االأزمة اخلطرية  نواجه هذه 
وم�شوؤول  معني  الكل  بل  منفرد 
واأنتم  ال�شعبة  اللحظات  هذه  يف 
وال�شغط  القلق  حاالت  تالحظون 
بعد  املجتمع  يعي�شه  الذي  الرهيب 
 « »الكورونا  فريو�ض  وباء  انت�شار 

امل�شتجد .

 قال رئي�س اجلمعية الوطنية للعمل التطوعي »احمد ملحة » اأن اأزمة »الكورونا » باأبعادها املعقدة 
ك�شفت وب�شكل وا�شح ه�شا�شة نظام »التعبئة املجتمعية » الذي يرتكز على انخراط الدولة يف 

تاأ�شي�س �شبكة جمعوية فعالة ت�شاهم يف اإدارة الأزمات وتوفري الدعم املعنوي والجتماعي 
للمواطنني ومرافقة الدولة يف تاأطري عمليات التدخل وقال رئي�س اجلمعية الوطنية للعمل 

التطوعي الن�شطة عرب العديد من وليات الوطن اأن »الأزمة خطرية ومعقدة وتبعاتها على ال�شحة 
العمومية ت�شتدعي قلقا عاما ويجب على الدولة اأن تتدارك يف الوقت املنا�شب وتوا�شل يف تدابري 

�شارمة كما يجب مراجعة دور املجتمع املدين يف الأزمات وا�شتحداث نظام لل�شبكة اجلمعوية 
الفعالة تدير اأزمات تواجه البالد وتتطلب تدخالت ميدانية واإيقاع تطمني ودعا الأ�شتاذ »احمد 

ملحة » وزارات الدولة وغريها من القطاعات املعنية اإىل ا�شتحداث بطاقية وطنية لرواد العمل 
التطوعي واجلمعوي.

اجلمعـية العـلمية الفـلـكية البوزجاين

غرة رم�سان فلكيا يوم
 �جلمعة 24�أفريل 

الفـلـكية  العـلمية  اجلمعـية  قالت 
االقرتان  اأن  البوزجاين-  ـ 
الفلكي  االقرتان  يحدث  الفلكي 
والقمر  ال�شم�ض  بني  اجليومركزي، 
اخلمي�ض  �شبيحة  اهلل،  بحول 
لـ  املوافق  1441هـ  �شعبان    29
ال�شاعة  على  اجلاري  23اأفريل 
و26دقيقة)02:26(بالتوقيت  الثانية 
وهو  +1�شا(،  العاملي)اجلزائر: 
لتحري  املخ�ش�ض  اليوم  نف�ض 
يف  العام  لهذا  رم�شان  هالل 
يف  ال�شم�ض  �شتغـرب  حيث  بالدنا، 
اجلزائر  و  والبليدة  املديـة  مدن 
ال�شابعة  ال�شاعة  حوايل  العا�شمة 
و33دقيقة)19:33(بالتوقيت  م�شاء 
حينها  القمر  وعمر  املحلي، 
يكون  كما  ون�شف،  حوايل16�شاعة 
فوق  فقط  درجات   4 ارتفاع  على 
�رسقية  ا�شتطالة  �شمن  االأفق 
بعدها  يغرب  و   ، 7درجات  قدرها 
ب26دقيقة تقريبا اأي على ال�شاعة 
ال�شابعة و59دقيقة )19:59( ، وهي 
يف  كافية  كانت  واإن  مكوث  مدة 
با�شتعمال  لروؤيته  العادية  الظروف 
اأن قربه ال�شديد من  التل�شكوب،اإال 
ب�رسيا  ر�شده  من  �شيجعل  االأفق 
الهالل  روؤية  ت�شهل    ، ممكن  غري 
اأكرث لت�شري ممكنة بالتل�شكوب عرب 
وغرب  جنوب  اجتهنا  كلما  العامل 
نيجرييا  و  ال�شنغال  مثل   اإفريقيا 

لت�شري  االأطل�شي،  املحيط  وعرب 
حالة  يف  املجردة  بالعني  متاحة 
�شفاء اجلو يف دول اأمريكا الالتينية 

و�شمال الربازيل ..
باململكة  املكرمة  مكة  يف  اأما 
عربية  دول  وعدة  ال�شعودية 
واإ�شالمية، التي بداأت �شعبان قبلنا 
اليوم )اخلمي�ض23(  فاإن هذا  بيوم، 
�شيعترب لديهم تتمة ل�شهر �شعبان30 
الهالل   روؤية  ال�شتحالة  نظرا  يوما 
اليوم  يف  التحري  ليلة  عندهم 
لعدم  نظرا  )االربعاء22(،  ال�شابق 
توافر معايري بداية ال�شهر القمري 
املعروفة ومنها اأن االقرتان الفلكي 
بعد  يحدث  القمر  و  ال�شم�ض  بني 

غروب �شم�ض االأربعاء !!.   
فمن  ذكره،  �شبق  ما  على  وبناء 
24اأفريل  اجلمعة  ان  جدا  الوارد 
�شهر  غرة  اهلل  مب�شيئة  �شيكون  
رم�شان فلكيا  يف جل دول العاملني 
بداأت  التي  واالإ�شالمي  العربي 
�شعبان قبلنا، ف�شال عن الدول التي 
تعتمد احل�شاب الفلكي دون الر�شد 

العيني مثل تركيا والبلقان 
يف  االأهلة  جلنة  اأن  بالذكر،  جدير 
لتقرير  ر�شميا  املوؤهلة  هي  بالدنا 
بداية �شهر رم�شان ، اأما املعطيات 
فهي  اأعاله  ذكرها  الوارد  الفلكية 
على �شبيل التو�شيح و ن�رس الثقافة 

العلمية والفلكية و�شط اجلمهور.

�سرورة ��ستحد�ث بطاقية وطنية 
لرو�د �لعمل �جلمعوي

.     لكورونا ك�شفت اأهمية التكتالت اجلمعوية 
.      تعبئة املواطنني يجب اأن يتوا�شل بعد تال�شي الوباء 

.      اإدارة الأزمات م�شوؤولية قطاعات اإ�شرتاجتية

حول �شيا�شات انعا�س ال�شياحة 

وزير �ل�سياحة ي�سارك يف 
موؤمتر �فرت��سي 

وال�شناعة  ال�شياحة  وزير  �شارك 
ح�شن  العائلي،  والعمل  التقليدية 
موؤمتر  اأ�شغال  يف  مرموري  
افرتا�شي حول �شيا�شات االنعا�ض 
نظمته  الذي  لل�شياحة  ال�شامل 
لل�شياحة  العاملية  املنظمة 
بوا�شطة تقنية الفيديو عن بعد .

االأربعاء  اأم�ض  للوزارة  بيان  اأفاد 
ملناق�شة  منا�شبة  كان  اللقاء  اأن 
ودرا�شة اال�شرتاتيجيات املتخذة 
واحلكومات  الدول  طرف  من 
الكفيلة  ال�شيغ  الإيجاد 
الالزمة  والتدابري  واالإجراءات 
االإنعكا�شات  من  واحلد  لواجهة 
التي �شتعرفها  ال�شلبية املحتملة 
العامل  يف  ال�شياحية  ال�شناعة 
القطاعات  من  تعترب  والتي 
من  ت�رسرا  االأكرث  االقت�شادية 
�شيما  ال  ال�شحية  االأزمة  هذه 
منا�شب  ب�شمان  منها  تعلق  ما 
اإىل  امل�شدر  ذات  واأ�شار  ال�شغل 

لل�شياحة  العاملية  املنظمة  اأن 
الندوة االفرتا�شية  اأ�شادت عقب 
الدول  مع  بالتعاون  املنظمة 
الدولة  بتجربة  فيها  االأع�شاء 
الوقاية  عملية  يف  اجلزائرية 
كورونا  وباء  انت�شار  من  واحلد 
امل�شتجد، مثمنة يف ذات الوقت 
التي  الكبرية«  الت�شامنية  »الهبة 
والفاعلون  املتعاملون  بها  بادر 
والفندقة من  ال�شياحة  يف جمال 
خالل ت�شخريهم لكل االإمكانيات 
عملية  لتنظيم  والب�رسية  املادية 
على  االحرتازي  ال�شحي  احلجر 
الفندقية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
لفائدة  واخلا�شة  العمومية 

املواطنني اجلزائريني.
كما ثمنت ذات املنظمة »التن�شيق 
اأبداهما  اللذين  والتعاون« 
ال�شناعة  جمال  يف  املتعاملون 
حماربة  يف  للم�شاهمة  التقليدية 

هذا الوباء.

ق�شر البخاري باملدية 

ت�سريح 59 �سخ�سا من مركز 
�حلجر �ل�سحي 

لوالية  ال�شحية  امل�شالح  قامت 
بت�رسيح  االأ�شبوع  هذا  بحر  املدية 
59 �شخ�شا كانوا حتت طائل احلجر 
ال�شحي االإجباري باملعهد الوطني 
لتح�شني امل�شتوى والتجهيز بدائرة 
ثالث  مبجموع   ، البخاري  ق�رس 
نحو  عائالتهم  باجتاه  دفعات 
،و�شواحي  ،وامري  املدية  بلديات 
كبرية  فرحة  و�شط   ، املركز  هذا 
اأ�شل  ، وهذا من  الأ�رسهم وذويهم  
فرتة  انق�شاء  بعد  حمجور،   129
اأن  على  يوما،   14 بنحو  احلجر 
باأهاليهم  املحجورين  باقي  يلتحق 

�شبيحة هذا اخلمي�ض.

من   « الو�شط   « م�شادر  وح�شب 
بق�رس  كوفيد19  ال�شعبية  اللجنة 
 ، ، املكلفة بخدمة هوؤالء  البخاري 
املتبقى  الب�رسي  التعداد  هذا  فان 
يلتحق  اأن  �شاأنه  من   ، املركز  بهذا 
باأ�رسه يف هذه االأيام ال�شعبة لق�شاء 
عادية  ظروف  يف  الف�شيل  ال�شهر 
الب�رسية  االأطقم  �شيمكن  كما   ،
ال�شحية واملتطوعني الذين �شهروا 
على رعاية هوؤالء من اأخذ ق�شط من 
الراحة ، بعد ن�شاط تطوعي حيوي 
اأبان عن تلك الهبة الت�شامنية التي 
يتحلى بها املواطن اجلزائري وقت 

ر/بوخدميياالأزمات.
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الناطق  االت�صال,  وزير  �صدد 
بلحيمر  عمار  للحكومة,  الر�صمي 
اأجرته  حوار  يف  االأربعاء  اأم�س 
تطبيق  اأن  على  اخلرب,  يومية  معه 
توزيع   يف  الطلب  و  العر�س  قانون 
يكون  اأن  يتعني  العمومي  االإ�صهار 
و  القطاع  هذا  بتطهري  م�صبوقا 
ليومية اخلرب يف  به  اأدىل  يف حوار 

عددها ال�صادر نهار اأم�س.
االت�صال  وزير  تطرق   
املتعلقة  امل�صاألة  اإىل 
»مطالب  حتقيق  باآجال 
ال�صحافة  مهنة  اأهل 
االإ�صهار  بتحرير 
واملوؤ�ص�صاتي«,  العمومي 
الدور  عند  توقف  حيث 
من  الدولة  تلعبه  الذي 
االإ�صهار  توزيع  خالل 
خا�صة بالن�صبة للموؤ�ص�صات 

اله�صة التي متثلها ال�صحافة 
اإخ�صاع  اأن  املكتوبة, م�صددا على 
لقانون  العمومي  االإ�صهار  توزيع 
ي�صبقه  اأن  يجب  الطلب  و  العر�س 

تطهري هذا القطاع.
و قال بهذا اخل�صو�س: »قبل تطبيق 
قانون العر�س و الطلب ال�صارم, ال 
انتقالية  مبرحلة  املرور  من  بد 
قطاع  ترميم  اإعادة  خاللها  يتم 
بعد  تطهريه  و  العمومي  االإ�صهار 
تعر�صه ل�رسطان الف�صاد و الر�صوة 
عملية  �صهل  و  هياكله  نخر  الذي 
ا�صتنزاف املال العام من قبل قوة 
غري اإعالمية و ع�صابات �صيا�صية و 
زمر من اأهل النفوذ ال�صيطاين التي 
حترك  و  ال�صتار  وراء  تقف  كانت 
الوطنية  ال�رسكة  داخل  اخليوط 

للن�رس و االإ�صهار«.

�شبكات النفوذ و الوالء التي 
»تغلغلت يف دواليب االإدارة و 

ال�شحافة

و قد خلف هذا الو�صع الذي ا�صتمر 
و  النفوذ  �صبكات  ن�صاأة  ل�صنوات, 
دواليب  يف  »تغلغلت  التي  الوالء 
مراكز  يف  و  ال�صحافة  و  االإدارة 
امل�صتويات,  �صتى  على  القرار« 
�رسع  ذلك,  اإزاء  و  الوزير  ي�صيف 
موؤخرا, يف »تطهري وا�صع و هيكلة 

معمقة« لل�رسكة الوطنية للن�رس
واالإ�صهار, من خالل تن�صيب طاقم 
»�صلب و متما�صك« اأ�صندت له هذه 
ال�رسكة  حتويل  اأجل  من  العملية, 
االإ�صهاري  الريع  لتوزيع  »علبة  من 
منا�صب  وخلق  اإبداع  موؤ�ص�صة  اإىل 
ال�صيد  يتابع  والرثوة«,  ال�صغل 

بلحيمر.
للم�صاألة,  تف�صيله  معر�س  ويف 

التو�صيح  على  الوزير  حر�س 
العمومي  االإ�صهار  من�صوب  باأن 
من  باملائة   65 من  اأكرث  ميثل  ال 
ال�صوق االإ�صهارية االإجمالية, و هو 
لل�صحافة  مبا�رس  غري  دعما  ميثل 
و  منها  العمومية  اجلزائرية, 
ما  و هو  �صواء.  اخلا�صة على حد 

يعني
باأن الدولة »ال تفرق بني �صحافتها«, 
باب  حتت  يندرج  كونه  عن  ف�صال 
ال�صغل  منا�صب  على  املحافظة 

والتعددية االإعالمية.
ففي ظل الظروف الراهنة املت�صمة 
بالتعقيد واجلفاف املايل, يربز دور 
الدولة ك«عامل ا�صتقرار و توازن و 
التي  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  حامي« 
متثلها ال�صحافة املكتوبة الوطنية 
االنقرا�س  ماآلها  �صيكون  التي 
االأدنى  للحد  افتقادها  حال  يف 
اأكد  مثلما  العمومي,  اال�صهار  من 

الناطق الر�صمي للحكومة.
امل�صوؤول  �صدد  ذلك,  من  اأكرث  بل 
اأن  على  االت�صال  قطاع  عن  االأول 
الظروف  ظل  يف  االإ�صهار  حترير 
البالد  بها  متر  التي  العوي�صة 
جراء جائحة كورونا و ك�صاد �صوق 
»ال�رسبة  �صيمثل  املحروقات 
من  ال�صاحقة  لالأغلبية  القا�صمة 
اأقل  اإن مل  االإعالمية,  املوؤ�ص�صات 

جميعها«.

جمال�س اأخالقيات املهنة 
على امل�شتوى الوطني و داخل 

قاعات التحرير

بتن�صيب  يتعلق  مت�صل  �صياق  يف 
املكتوبة  ال�صحافة  �صبط  �صلطة 
االإعالم  قانون  اإن�صاءها  اأقر  التي 
لعام 2012, ك�صف الوزير عن تفكري 
تعوي�صها  اإمكانية  جار حاليا حول 
على  املهنة  اأخالقيات  مبجال�س 
قاعات  داخل  و  الوطني  امل�صتوى 
يف  وحدها  »تتحكم  التحرير, 
العمل  حيثيات  و  ميكانيزمات 

ال�صحفي يوميا«.
و يف رده على �صوؤال ت�صمن »تخوف 
االإعالميني, يف املدة االأخرية, من 
الرقابة+ من خالل  عودة +مق�س 
و�صع اإعالميني يف ال�صجن و توقيف 

جرائد اإلكرتونية بالرغم من تعهد 
مك�صب  بحماية  اجلمهورية  رئي�س 
ال�صيد  �صجل  ال�صحافة«,  حرية 

بلحيمر اعرتا�صه على
ا�صتخدام مفردات »ثقيلة املغزى« 
ب�صورة جد  »يوحي  النوع  من هذا 
اإعالمي  م�صهد  بوجود  مبالغة 
ال�صدد:  هذا  يف  اأجاب  قامت«و 
ال�صحافيني,  بع�س  هناك  »فعال, 
وهم قلة قليلة, توجد ملفاتهم بني 
العدالة وال يحق يل ب�صفتي  اأيدي 
ر�صميا  وناطقا  وزيرا 
اخلو�س,  للحكومة 
تف�صيال,  و  جملة 
تخ�س  م�صائل  يف 
تعترب  التي  العدالة«, 
اإن  للحكم  املخولة 
الق�صايا  لهذه  كانت 
بحرية  عالقة 
ال�صحافة اأو باأ�صباب 

اأخرى.
بـ  يت�صل  فيما  اأما 
الوزير  رد  فقد  الرقابة«,  »مق�س 
باأن  »يوحي  ذلك  احلديث عن  باأن 
ال�صحف قد منعت من اأداء مهامها 
حتت  يكتبون  �صحفييها  وباأن 
االإمالء اأو باإيعاز من واعز«, لي�صري 
بوجود  يتعلق  قد  االأمر  اأن  اإىل 
التي  الذاتية«  الرقابة  من  »�صيء 
التخل�س  ال�صحافيني  على  »يجب 

من عقدتها ال�صلبية«.

توقيف بع�س اجلرائد 
االلكرتونية

بع�س  توقيف  بخ�صو�س  اأما 
ذكر  فقد  االلكرتونية,  اجلرائد 
بلحيمر باأن االأمر يتعلق ب«حالتني 
»مغرب  هما  ا�صتثنائيتني« 
بو�صت«  اأم.  »راديو  و  اإميريجان« 
»مار�س  �صحايف  يديرهما  التي 
القذف و القدح و الذم و التجريح 
اجلمهورية  رئي�س  �صخ�س  حق  يف 
االأدب  )...( متجاوزا بذلك حدود 

و اللياقة و القانون«.
اأنه لفت اإىل اأن هذا التوقيف  غري 
اإمتام  انتظار  يف  »احرتازيا«,  يعد 
الق�صائية  املتابعة  اإجراءات 
اجلنايات  قانون  الأحكام  وفقا 
م�صاألة  حول  االإعالم«و  وقانون 
لل�صحف  القانوين  الو�صع  �صبط 
اجلزائر,  يف  النا�صطة  االإلكرتونية 
االأول  �صقها  باأن  بلحيمر  ذكر 
القانوين  و�صعها  بت�صوية  املرتبط 
رئي�س  من  بطلب  به  التعجيل  »مت 
مت  حيث  نف�صه«,  اجلمهورية 
التح�صري لهذا الن�س »اال�صتدراكي« 
عقب م�صاورات �صمت الفاعلني يف 
القطاع و عددا وافرا من الوزارات 
اآرائها »من  اأجل االإطالع على  من 

باب التعا�صد احلكومي«.
اأما فيما يت�صل ب�صن القانون يف حد 
ذاته, اأو�صح باأن التح�صري له �صيتم 
اجلدية  و  ال�رسامة  اأ�ص�س  »على 
واال�صتماع واحلوار البناء والنقا�س 
و  املهنة  اأ�صحاب  مع  الدوؤوب« 

ذوي االخت�صا�س واخلربة.

ق�شية الرواتب املتاأخرة

على  بلحيمر  عرج  باملنا�صبة,  و 
من  العديد  يعي�صه  الذي  الو�صع 
ال�صحفيني الذين مل يتلقو رواتبهم 
اأزمة  مع  تفاقم  والذي  �صهور  منذ 
»عن  يتابع  انه  اأكد  حيث  كورونا, 
كثب وبقلق فائق« ال�صائقة املالية 
اخلانقة التي تعي�صها اأغلبية و�صائل 

االإعالم.
اأن  اإىل  اخل�صو�س  بهذا  لفت  و 
هذه االأزمة لي�صت وليدة اليوم, بل 
االأ�صباب  من  جلملة  نتيجة  كانت 
التي  االقت�صادية  »االأمناط  منها 
املعنية«  االإعالم  و�صائل  اختارتها 
املالية  املوارد  ت�صيري  و«اأ�صاليب 
والب�رسية«, ف�صال عن عجزها عن 
مواكبة موجة التحول اإىل الرقمنة.
ت�صكل,  قد  كورونا  اأزمة  اأن  غري 
قد  �صانحة  بلحيمر,  منظور  من 
من  املمنهج  التحول  على  ت�صاعد 
ال�صحافة  اإىل  املكتوبة  ال�صحافة 
�صكل  على  املعرو�صة  الرقمية 

بوابات متعددة اخلدمات.
اأن  على  االإطار,  هذا  يف  �صدد  و 

التحول الرقمي اأ�صحى 
»�رسورة ق�صوى وعملية 
ما  وهو  ا�صتعجالية«, 
من  اأكرث  تقلي�س  يوؤكده 
ال�صحف  من  باملائة   70
ل�صفحاتها  املطبوعة 
عن  متاما  توقفها  اأو 

ال�صحب.

كل �شيء مر�شح للرتميم 
واالإ�شالح والتغيري

و عموما, حتدث وزير االت�صال,عن 
االإ�صالحات »العميقة« التي يعتزم 
و  االإعالم,  قطاع  على  اإدخالها 
»فكرة  بخ�صو�صها,  ميتلك  التي 
كونه  من  انطالقا  وا�صحة«, 
�صحفيا خم�رسما و نقابيا �صابقا.

باأن  ال�صاأن  هذا  يف  موؤكدا  جزم  و 
»كل �صيء مر�صح للرتميم واالإ�صالح 
مرحلة  يف  و«نحن  والتغيري« 
تاريخية نادرة تتطلب اإعادة البناء 
من  ب�صيء  جديد«و  من  البناء  اأو 
التف�صيل, اأفاد ال�صيد بلحيمر باأنه 
مت حتديد ع�رس ور�صات اإ�صالحية 
القطاع,  فروع  جميع  مت�س  كربى 
�صن  ال�صدد,  هذا  ,يف  تقرر  حيث 

النظامية  و  الت�رسيعية  القوانني 
املقننة  و  املوؤطرة  الالزمة 
االإعالم  و  املكتوبة  لل�صحافة 
الرقمي و و�صائل االإعالم ال�صمعية 
و الب�رسية و كذا االإ�صهار و وكاالت 
�صرب  معاهد  و  التوزيع  و  االت�صال 

االآراء, اإىل غري ذلك.

تطوير و�شائط التوا�شل مع 
الراأي العام

الناطق  تطرق  مغاير,  �صق  يف  و 
م�صاألة  اإىل  للحكومة  الر�صمي 
التي  كورونا  جائحة  مع  التعاطي 
باقي  غرار  على  اجلزائر  تعرفها 
�صعي  اأكد  حيث  العامل,  دول 
احلكومة اإىل اإيجاد »اأب�صط واأجنع 
العام«  الراأي  مع  للتوا�صل  �صورة 
امل�صتجدة  املعطيات  بخ�صو�س 
من  هذا  و  بالو�صع,  املتعلقة 
خالل »اإي�صال املعلومة ال�صحيحة 
القنوات  عرب  واملوؤكدة  والدقيقة 
االإعالم  و�صائل  و  الر�صمية, 

العمومية«.
و يهدف هذا االختيار »املدرو�س« 
مع  التعامل  طريقة  »تب�صيط  اإىل 
العر�س  اعتماد  خالل  من  اخلرب, 
انت�صار  تطور  الأرقام  املب�صط 
الوطن«كما  اأنحاء  عرب  الفريو�س 
يعود اختيار ثالث و�صائل عمومية 
داخل  االكتظاظ  لتفادي  فقط, 
ال�صتعرا�س  املخ�ص�صة  القاعة 
من  املقدمة  اليومية  احلو�صلة 

قبل اللجنة العلمية ملتابعة ور�صد 
بالنظر  للوقت  ربحا  وكذا  الوباء, 
التجول  حظر  مقت�صيات  اإىل 
ي�صيف  العا�صمة,  على  املفرو�س 

ذات امل�صوؤول.

احلد من انت�شار االأخبار 
الكاذبة و االأرقام املزيفة

 
يقول ذات امل�صوؤول �صمحت طريقة 
بـ  بلحيمر,  ح�صب  هذه,  التعامل 
الكاذبة  االأخبار  انت�صار  من  »احلد 
عرب  خا�صة  املزيفة«,  االأرقام  و 
و  االجتماعي.  التوا�صل  �صبكات 
»ال  ال�صياق:  هذا  يف  يقول  تابع 
ي�صعنا اإال ال�صعي الدوؤوب للحد من 
مفعول االإ�صاعة و ذلك مبحاربتها 
بث  هي  و  املثلى,  بالطريقة 

يوميا  ن�رسها  وجب  التي  احلقيقة 
و بانتظام«.

الناطق  اأكد  ال�صاأن,  ذات  يف  و 
جناعة  على  للحكومة  الر�صمي 
التي  الواقعية  و  العملية  التدابري 
ال  »قد  اأمر  هو  و  الدولة  اتخذتها 
يختلف عليه اثنان من ذوي النوايا 

احل�صنة«, مثلما قال.
و يف رده على �صوؤل حول »تخوف 
غذائية«  اأزمة  من  املواطنني 
عن  الوزير  اأعرب  الوباء,  نتيجة 
»مل  �صيئ  ذكر  من  ا�صتغرابه 
يحدث بتاتا« و مل يظهر اأي موؤ�رس 
املدى  على  اإن  حدوثه,  الإمكانية 
و  البعيد  اأو  املتو�صط  اأو  الق�صري 
اإىل  اأ�صار بلحيمر  يف هذا االإطار, 
اأن اجلزائريني »ات�صموا بالهدوء و 
االن�صباط«,  بروح  عموما,  حتلوا, 
التدابري  �صل�صلة  عند  متوقفا 
هذا  يف  احلكومة  اتخذتها  التي 

االجتاه.

الفرق بني القطاعني 
العمومي واخلا�س

حول  متحور  �صوؤال  بخ�صو�س 
االإجراءات املقررة حلماية القطاع 
اخلا�س من اخل�صائر املرتتبة عن 
عن  الوزير  ت�صاءل  كورونا,  وباء 
العمومي  القطاع  ا�صتثناء  �صبب 
اجلانب,  هذا  عن  احلديث  لدى 
ليوؤكد يف هذا ال�صدد باأن »الدولة 
العمومي  للقطاع  تنظر  اجلزائرية 
اخلا�س  والقطاع 
اأ�صا�س  على 
وجهان  اأنهما 
واحدة  لعملة 
االقت�صاد  وهي 

الوطني«.
اإىل  خل�س  و 
التاأكيد على اأن 
وعلى  الدولة 
الرغم من انهماكها يف اإدارة اخلطر 
من  الوباء,  ميثله  الذي  االأعظم 
زاوية احلفاظ على اأرواح و �صالمة 
داأبت  احلكومة  اأن  اإال  املواطنني, 
االقت�صادية  العواقب  درا�صة  على 
لالأزمة, و اتخاذ اإجراءات »دفاعية 
ووقائية«, من �صاأنها تخفيف وطاأة 
املتعاملني  جميع  على  االأزمة 
االقت�صاديني على ال�صواء و من بني 
هذه االإجراءات, على �صبيل املثال 
اجلزائر  بنك  اتخاذ  احل�رس,  ال 
املرحلية  التدابري  من  ل�صل�صة 
بتو�صيع  تق�صي  واال�صتثنائية 
ل�صالح  القر�س  واإمكانيات  جمال 
على  عالوة  املت�رسرة,  ال�رسكات 
حانت  التي  الديون  جدولة  اإعادة 
غري  اإىل  م�صتحقاتها,  دفع  اآجال 

ذلك.

اإ�شالح الإ�شهار العمومي
 و تطهريه من الف�شاد و الر�شوة

.      ا�شتنزاف املال العام من قبل قوة غري اإعالمية و ع�شابات �شيا�شية

ك�شف وزير االت�شال عمار بلحيمر عن روؤية ال�شلطات العمومية يف اإعادة هيكلة القطاع االإعالمي و تكييفه مع الرهانات اجلديدة التي تعرفها ال�شاحة 
الوطنية . قال الناطق الر�شمي با�شم احلكومة اأن الو�شع امل�شتجد يتطلب  تطبيق مبداأ العر�س و الطلب لكن هذا التحول لن يكون مبا�شرا بل م�شبوقا مبرحلة 

انتقالية �شرورية يف مقدمتها تطهري القطاع بعد ما تعر�س له من ف�شاد �شهل من ا�شتنزاف املال العام من قبل »قوى غري اإعالمية وع�شابات �شيا�شية .

وزير االت�شال عمار بلحيمر يوؤكد

�شدد امل�شوؤول االأول عن قطاع االت�شال 
على اأن حترير االإ�شهار يف ظل الظروف 

العوي�شة التي متر بها البالد جراء جائحة 
كورونا و ك�شاد �شوق املحروقات �شيمثل 

»ال�شربة القا�شمة لالأغلبية ال�شاحقة من 
املوؤ�ش�شات االإعالمية, اإن مل اأقل جميعها«.

عرج بلحيمر على الو�شع الذي يعي�شه 
العديد من ال�شحفيني الذين مل يتلقو 

رواتبهم منذ �شهور والذي تفاقم مع اأزمة 
كورونا, حيث اأكد انه يتابع »عن كثب وبقلق 
فائق« ال�شائقة املالية اخلانقة التي تعي�شها 

اأغلبية و�شائل االإعالم.

24 �شاعة
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اح�شن خال�س   

العامل العربي مل  وبجوار 
االحتاد  لهيئات  ن�سمع 
االإفريقي �سوتا يدعو اإىل 
االإفريقي  العمل  تفعيل 
امل�سرتك ملواجهة الوباء 
الدول  جهود  وتن�سيق 
االإفريقية يف هذا املجال 
على الرغم من اأن من بني 
التي  االأ�سا�سية  االأهداف 

اأجلها  من  اأن�سئ 
»اتخاذ  االحتاد 
اإجراءات جماعية 
االإيدز  ملكافحة 
�ض  ا مر الأ ا و
كة  لفتا ا
ورفع  االأخرى 
النمو  معدالت 
ي  د قت�سا ال ا
باملائة   7 اإىل 
وترقية ال�سحة 

والتعليم والنهو�ض بقطاع 
واالت�سال  املعلومات 
يف  البيئة  تدهور  ومنع 

اإفريقيا...«
احلديث  اإطالة  نريد  وال 
التعاون  منظمة  عن 
تنح�رص  التي  االإ�سالمي 
»حماية  يف  اأهدافها 
االإ�سالم احلقيقية  �سورة 
والت�سدي  عنها،  والدفاع 
االإ�سالم،  �سورة  لت�سويه 
بني  احلوار  وت�سجيع 
واالأديان...  احل�سارات 
التعاون  وتعزيز 
والتجاري  االقت�سادي 
االإ�سالمية  الدول  بني 
التكامل  اأجل حتقيق  من 
بينها  فيما  االقت�سادي 
اإن�ساء  اإىل  يف�سي  مبا 

�سوق اإ�سالمية م�سرتكة«.
�سقنا عن ق�سد االأهداف 
التجمعات  لهذه  املعلنة 
االإقليمية  والتنظيمات 
التي تنتمي اإليها اجلزائر 
ليتبني لنا اليوم من خالل 
الواقع املعا�ض اأنها اأبعد 
االأهداف  عن  تكون  ما 
التي �سطرتها هي ولي�ض 
منها  تنتظر  التي  تلك 
حتققها.  اأن  �سعوبها 

مقاالت  يف  بينا  لقد 
�سابقة اأن كورونا مل ياأت 
بل  الب�رصية  للق�ساء على 
لريمي يف �سلة املهمالت 
التقليدية  تنظيماتها 
البالية  ورموزها  الزائفة 
اأمام  �سعوبها  وي�سع 
من  البداية  �رصورة 
ال�سفر بعد اأن تدفن جثث 
اجلامعة العربية واالحتاد 
ومنظمة  االإفريقي 
التي  االإ�سالمي،  التعاون 
وجودها  فكر يف  اأحد  ال 
اأو انتظر  اأو ا�ستنجد بها 
اأ�سبح  فقد  �سيئا  منها 
مراكز  باأنها  اإليها  ينظر 
ال�سعوب  اأموال  البتالع 
متثلها  اأنها  تزعم  التي 

وتدافع عن م�ساحلها.

جائحة  جاءت  لقد 
كورونا مثل ذلك الطبيب 
من  ليتحقق  ال�رصعي 
لهذه  النهائي  املوت 
التنظيمات وي�سدر �سهادة 
بعد  الوفاة  توؤكد  ر�سمية 
يف  ل�سنوات  دخلت  اأن 
اأن  حتى  �رصيري،  موت 
عرفها  التي  التحوالت 
العامل العربي واالإ�سالمي 
يف  االإفريقي  والف�ساء 
ت  ال ملجا ا
�سية  ل�سيا ا

جعلتها 
تن�سى 

غمرة  يف 
االأحداث.

اإفريقيا  يف 
تنتظر  مل 
النخب  بع�ض 
ة  يد جلد ا
اإىل  ال�ساعدة 
جائحة  قدوم  احلكم 
�سد  لتنتف�ض  كورونا 
االإفريقي  االحتاد 
باليا  اإطارا  باعتباره 
احلكام  من  رعيل  اأن�ساأه 
امل�ستبدين  االنقالبيني 
اأنقا�ض  على  والفا�سدين 
منظمة الوحدة االإفريقية 
�سمن  دورها  اأدت  التي 
الكفاح التحرري الإفريقيا 
التقليدي  اال�ستعمار  من 
لكنها ظلت �سندا الأنظمة 
ا�ستبدادية  انقالبية 

ل�سنوات طويلة.
النخب  هذه  بداأت  لقد 
جديدة  حماور  تن�سئ 
وفق روؤية مغايرة للتعاون 
والتعا�سد  وال�رصاكة 
امل�سالح  عن  للدفاع 
التناف�ض  اأمام  امل�سرتكة 
الفرن�سي  االأمريكي 
اإفريقيا  يف  وال�سيني 
البلدان  اأن  وظهر 
االأكرث  االأجنلو�ساك�سونية 
ما  مثل  وهمة  ن�ساطا 
اإثيوبيا،  حمور  حال  هو 
اإفريقيا  وجنوب  رواندا 
كينيا  اإليها  وي�ساف 
من  تنتظر  التي  واأوغندا 

واعدا  م�ستقبال  تعاونها 
حدودها  فتح  خالل  من 
احلر  التداول  واإتاحة 
فيما  املحلية  للعمالت 
التبادالت  وتن�سيط  بينها 
عجلة  ودفع  التجارية 
االقت�سادية  التنمية 
ال�رصاكة  طريق  عن 
النمطية  من  فخرجت 
االحتاد  فر�سها  التي 
من  واملنطلقة  االإفريقي 
الداخلية  النزاعات  ف�ض 
اإفريقيا  وكاأن  والبينية 
يف  تن�ساأ  اأن  لها  كتب 
فيها  وتظل  النزاعات 
هذا  حاول  االأبد.  اإىل 
املحور ا�ستقطاب �سمال 
حماوالته  لكن  اإفريقيا 
بالنظر  بالف�سل  باءت 
املهرتئ  الو�سع  اإىل 
االحتاد  فيه  يوجد  التي 
والتحوالت  املغاربي 
امل�سطربة  ال�سيا�سية 
بع�ض  يعي�سها  التي 

بلدانه.
هذه االأمثلة واأخرى تدل 
على اأن اإفريقيا ج�سم حي 
يكت�سب  اأن  ون�سط ميكن 

اإذا  بنف�سه  مناعته 
روؤية  اكت�سب  ما 
تتجاوز  جديدة 
االإفريقية  االأطر 
التي  التقليدية 
مكبلة  �سارت 
اإفريقيا  لتحرك 
التطور  جتاه 
ميليه  الذي 
الع�رص واخلروج 
التبعية  من 
ر  �ست�سغا ال ا و

يف  ظهر  الذي 
وجهها  التي  الدعوة 
اإىل  فرن�سيون  اأطباء 
حقال  اإفريقيا  اتخاذ 
تطور  حول  لالختبارات 

فريو�ض كورونا.
يف املنطقة املغاربية، مل 
يتجاوز التن�سيق والتعاون 
م�ستوى  كورونا  ملواجهة 
املعزولة  احل�سنة  النوايا 
مرحلة  عن  والبعيدة 

و�سع االأطر املتينة لذلك 
الرئي�ض  توا�سل  فقد 
جميع  قادة  مع  التون�سي 
البلدان املغاربية لتن�سيق 
اجلهود ومواجهة اأخطار 
النت�سار  حمتملة  جديدة 
ي�ساف  الفريو�ض، 
الرئي�ض  توا�سل  اإليها 
نظريه  مع  اجلزائري 
واإر�سال  املوريتاين 
طبية  م�ساعدات  �سحنة 
لهذا البلد، اإ�سافة اإىل اأن 
عملية اإجالء الرعايا من 
االأزمة  بداية  يف  يوهان 

ليبيني  طلبة  �سملت 
وموريتانيني  وتون�سيني 
طالب  املغرب  ويف 
حكومة  مغربي  برملاين 
بالده باأن تر�سل الفائ�ض 
التي  الكمامات  من 
املغرب  عليها  يتوفر 
جانب  اإىل  اجلزائر،  اإىل 
اجلزائري  التن�سيق 
نقل  والليبي يف  التون�سي 
الرعايا برا. هذه اجلهود 

كانت  واإن  املعزولة 
اأخوي  تعاطف  عن  تعرب 
اأنها مل ترق  اإال  وجواري 
وفعالة  ثابتة  اآلية  اإىل 
ملواجهة االأزمة يف وقت 

يبحث كل عن ذويه.
لقد بداأت ال�سعوب تتحرر 
التنظيمات  تلك  من 
اال�ستعمارية املكبلة التي 
خدمة  يف  دائما  ظلت 
اال�ستبدادية  االأنظمة 
خلدمة  اأن�ساأتها  التي 
ا�ستمرار هيمنتها ال�سيما 
العربية  الدول  جامعة 

حيث 
نر  مل 
عا  جتما ا
ء  ا ر ز لو
ل�سحة  ا
ب  لعر ا

بتقنية 
�رص  لتحا ا
بعد  عن 
كان  ما  مثل 
يجتمع وزراء 
خلية  ا لد ا
العربي  التن�سيق  لتفعيل 
احلريات  قمع  جمال  يف 
تظهر  ومل  بلدانهم.  يف 
مع  ت�سامنا  ال�سعودية 
بل  وامل�سلمني  العرب 
�ساعدت على هبوط �سعر 
يرتفع  مل  الذي  النفط 
من  باأمر  اإال  جديد  من 
الرئي�ض ترامب، واالأمثلة 
كثرية  العرب  تخاذل  عن 
ولي�ست وليدة اليوم فقط. 

�سيجتمع  هل  ندري  ال 
واأمراء  وملوك  روؤ�ساء 
العرب هذا ال�سيف، واإن 
�سينظر  كيف  اجتمعوا 
وجوه  اإىل  بع�سهم 
�سيقيمون  وكيف  بع�ض 
واالإفال�ض  اخلراب 
»العمل  اإليه  و�سل  الذي 
العربي امل�سرتك«. وهل 
امل�سكلة يف عودة �سوريا 
العربية  اجلامعة  اإىل 
مع  كورونا  طرد  يف  اأم 
هل  العربية،  املنطقة 
يبحثون  العرب  �سيظل 
اأح�سن الردود على اإيران 
ونفوذها يف اليمن ولبنان 
وهي  والعراق،  و�سوريا 
يف  وحدها  تكابد  التي 
م�سقة  احل�سار  ظل 
هل  للوباء؟  الت�سدي 
�سيلتفت العرب الأول مرة 
اإىل ما هو جدي وحيوي 
عملهم  يف  وم�سريي 

امل�سرتك؟ 
من  ننتظر  اأن  ميكن  ال 
العربية  اجلامعة  تنظيم 
التعاون  منظمة  اأو 
واالحتاد  االإ�سالمي 
االإفريقي اأن تتجدد فقد 
التنظيمات  هذه  حكمت 
يوم  بالفناء  نف�سها  على 
اأظهرت  وقد  ولدت 
اإليها  املن�سمة  البلدان 
اإ�سكاالت جديدة تتجاوز 
ر�سمتها  التي  االأهداف 
دون  هياكل  اأنها  وبينت 

روح.

كورونا يقتل الأفارقة والعرب
يف اآخر زيارة لالأمني العام للجامعة العربية اأبو الغيط اإىل اجلزائر افتك وعدا منها باحت�شان موؤمتر القمة العربي يف 

جوان املقبل و�شيعلن عن تاريخ انعقاده اإذا توفرت �شروطه. كان ذلك قبل اأن جتتاح العامل العربي وبقية العامل جائحة 
كورونا التي و�شعت اجلامعة العربية يف احلجر ال�شحي بعدما كانت ل�شنوات يف احلجر ال�شيا�شي الذي حال دون حتقيق 

اأهدافها امل�شطرة يف ن�شو�شها التاأ�شي�شية و«هي توثيق ال�شالت بني الدول العربية و�شيانة ا�شتقاللها واملحافظة على اأمن 
املنطقة العربية و�شالمتها يف خمتلف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية واالجتماعية وال�شحية«.

رمى بتنظيماتهم يف مزبلة التاريخ

يف اإفريقيا مل تنتظر بع�س النخب 
اجلديدة ال�شاعدة اإىل احلكم قدوم 
جائحة كورونا لتنتف�س �شد االحتاد 

االإفريقي باعتباره اإطارا باليا 
اأن�شاأه رعيل من احلكام االنقالبيني 
امل�شتبدين والفا�شدين على اأنقا�س 

منظمة الوحدة االإفريقية التي 
اأدت دورها �شمن الكفاح التحرري 

الإفريقيا من اال�شتعمار التقليدي

ال ميكن اأن ننتظر من تنظيم اجلامعة 
العربية اأو منظمة التعاون االإ�شالمي 

واالحتاد االإفريقي اأن تتجدد فقد 
حكمت هذه التنظيمات على نف�شها 

بالفناء يوم ولدت وقد اأظهرت البلدان 
املن�شمة اإليها اإ�شكاالت جديدة تتجاوز 

االأهداف التي ر�شمتها وبينت اأنها 
هياكل دون روح.
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يفتقر املجال التداويل النظري ، لدرا�شات تتناول مو�شوعات اأ�شا�شية ، بن�شج مو�شوعي ، وعمق تاأ�شيلي ، يعدم التعامل 
االإيديولوجي امل�شبق ، بتحرره من �شيطرة املفكر فيه ، ال �شيما يف امل�شاألة الدينية ، التي ت�شعى يف الغالب اإىل البحث عن كيفيات 

تكييف و متهية اجلانب الدنيوي ، مع الن�س الديني ، بحثا عن خلق و�شع يتحاقل فيه الواقع مع اأثار تاريخانية الن�شو�س ، 
خا�شة على م�شتوى التحديات التاريخية الكربى .

بعيدا عن جتذابات بوكروح و اأبوجرة

  املفكر عبد اهلل العروي يرد عن 
ت�سيي�س الدين

الوليد فرج

الوقوف  امل�صتع�صي  من 
 ، نقدي  مقب�ض  على 
الأ�صتاذ  مقال  داخل 
ات�صم  ملا   ، بوكروح 
تاريخي  مت�صي  من  به 
و�صفي م�صتعجل ، مفتقر 
احلجاج  �صوق  لعقالنية 
توتر  �صغط  حتت  واقع   ،
وجودي  وقلق   ، معريف 
الن�صج  على  اثر  مما   ،
املنهجي  و  املو�صوعي 
�صهل  مما   ، للمقال 
الوا�صي  بالتب�صيط  و�صمه 
الغري  العقيمة  بال�صطحية 
منتجة يف التناول الفكري 
 ، املركزية  للمو�صوعات 

كالتي تناولها .
كنت اآمل اأن يكون املقال 

ي�صعله  فتيل 
بوكروح  الأ�صتاذ 
تدافع  لن�صوب   ،
بني   ، فكري 
التيارات الفكرية 
به  نتنا�صى   ،
 ، العقل  نكبة 
وحالة الطوارئ 
التي  الفكرية 
طالت ، ول اأظن 

قريبا  تنجلي  �صوف  اأنها 
�صماعنا  بعد  �صيما  ل   ،
لطلقات جعجعات فارغة 
، اأطلقها اأبوجرة على جثة 

املقال البوكريحي .
القول  اأ�صهب  اأن  اأريد  ل 
الفكري  الو�صع  ، يف هذا 
جلدل  الأول  للمدرج 
املقد�ض  بني  البدايات 
اأجدين  و  املدن�ض   و 

و  مرجعيات  اإىل  اأنزاح 
خلفيات بوكروح و اأبوجرة 
اأنها  اجزم  اأكاد  والتي 
�صياقات  عن  تخرج  ل 
الفكري  ال�صيا�صي  اجلدل 
عالل  بني  ن�صب  الذي 
الفا�صي و املفكر عبداهلل 
اإىل  اندفع  الذي  العروي 
حوار  يف  ا�صتح�صاره 
الآن ، موؤجال طرح اأفكار 
عالل الفا�صي اإىل اأجل لن 

اأ�صميه .

ت�شيي�س الدين :    

من   : الو�شط 
الق�شايا املركزية التي 
ن�شب اخلالف الفكري 
م�شاألة  هي  حولها 
والتي   ، احلاكمية 
عدة  �شعارات  اتخذت 

و  دين  )االإ�شالم  منها 
يرى  كيف   . دولة( 
ال�شعار؟  هذا  مفكرنا 
ن�شاأته  ظروف  وماهي 

؟
عبارة   : العروي  املفكر 
دولة(  و  دين  )الإ�صالم 
احلركية  مع  ن�صاأت 
يف  ال�صيا�صة  الإ�صالمية 
بدايات  مع   ،  19 القرن 

 ، العلماين  الفكر  بروز 
الرامي اىل حترير الدولة 
من التزاماتها نحو الدين 
لفعل   ، فعل  ردة  فهي   ،
ولي�صت   ، عنها  خارجي 
دعوة متاأ�صلة. ولدت من 
الفكرية  املنظومة  عمق 

اإ�صالمية .

ظاهرة   : الو�شط 
 ، الدين  ت�شيي�س 
تبني  حماوالت  و 
�شيا�شي  خطاب 
تعترب  عقالين  ديني 
االإ�شالم  �شمات  من 
 .. حاليا  ال�شيا�شي 
الدكتور  يرى  كيف 

العروي ذلك ؟

املفكر العروي : اإن هذا 
يف  ال�صوؤال 
حمله و يرجعنا 
املرجعيات  اإىل 
الفقهية  الفكرية 
اتخذتها  التي 
ت  ا ر لتيا ا
�صية  ل�صيا ا
لها  كدعامات 
 : هنا  واق�صد 
و  عبده  حممد 
و  الكواكبي  و  ر�صا  ر�صيد 
وغريهم  الفا�صي  عالل 
تهافت  يقي  مل  هذا  لكن 
الدين  ت�صيي�ض  مقولة 
يف  جندهم  حيث   ،
قبلوا  الأوىل  املرحلة 
�رشط  حتت  بالإ�صالح 
لل�رشع  ال�صلطان  احرتام 
الليربالية  مع  توافقوا  و   ،
حول  الكالم  يف  واأ�صهبوا 

مفهوم  مع  باأقرانه  العدل 
اأن  ال�رشع مقت�رشين على 
 ، العدل  اأ�صا�صها  النه�صة 
ويف املرحلة الثانية عندما 
حتقق اخلطر و�صار واقعا 
اآلت زمام  معي�صا ، عندما 
نالحظ  للغرب  الأمور 
املفعم  اخلطاب  تراجع 
بقواعد  ال�رشع ، مما اأدى 
الفقهاء  بني  التغاير  اإىل 
واقت�صار   ، الليرباليني  و 
جعل  على  خطابهم 
ال�رشيعة كم�صدر للقوانني 

.

تناولتم   : الو�شط 
املدين  املجتمع  فكرة 
ال�شيا�شة(  )ديوان  يف 
االنتقال  يف  ودوره 
احل�شاري هل ميكن اأن 
الو�شط  للقراء  تب�شط 

ذلك ؟

اإن   : العروي  املفكر 
املجتمع  حركية  و  ن�صاط 
اأحد  مكوناته  بكل  املدين 
احل�صاري  النتقال  اآليات 
مناحي  كل  يف   ، ال�صامل 
راأ�صها  وعلى  احلياة 
اأمناط التفكري ، بعيدا عن 
ل  الذي  الديني  اخلطاب 
ي�صلح اأن ي�صاحب ال�صيا�صة 
الإ�صالح  عملية  يف   ،
مل�صاعر  رديف  باعتباره 
مثل  اجتماعية  و  نف�صية 
التوكل و الإتباع و الطاعة 

و املبايعة ...

ارتكاز   : الو�شط 
الديني  اخلطاب 
املقد�س  الن�س  على 
يعترب  اأال   ، القطعي 
للحقيقة  احتكارا 

اإق�شاء االآخر ؟

اإن   : املفكرالعروي 
ال�صتغالل الفج للن�صو�ض 
ت�صكيل  لغر�ض   ، الدينية 
وعي �صعبي الغائب اأ�صال 
اأي�صا  هو  الوعي  عن 
 ، بال�صيا�صة  للدين  تلويث 

و  )ال�صنة  وقلت يف كتابي 
جمرد  هو  اأن  الإ�صالح( 
ب�صخ�ض  ال�صيا�صي  متثل 
فا�صح  م�ض  هو  النبي 
فقد   ، النبي  بكرامة 
عدالة  اإن  ال�صنة  جزمت 
اهلل  كعدل  لي�صت  الب�رش 
اأن  باملقابل  يجب  فال   ،
جنعل من العدالة الب�رشية 

عدل اإلهيا .
التاأويالت  لعبت  لذا 
الديني  للن�ض  ال�صيا�صية 
و  لالإ�صالم  امُلحِنّط  دور 
جامدة  اأو�صاع  يف  اأ�رشه 
اإنقاذا  علينا  واجب  لذا   ،
من  ل  ال�صيا�صة  و  للعلم 

الدين بل من التاأويل الذي 
خالل  من  ال�صنة  فر�صته 
الإ�صالمية  القراءات 
�رشفت  .التي  احلركية 
وجهته  عن  الإ�صالم 
الباب  وفتح  احلقيقية 
اأمام املفاهيم املتطرفة 

للدين و ال�صيا�صة معا .
دعني  مفكرنا   : الو�شط 
عاما   حكما  عليك  اأ�رشد 
لأحدهم ، حني قال : )اإن 
ما حوله  كل  نقد  العروي 
فقد  لأنه   ، خطابات  من 

املثقفة  بالنخبة  اإميانه 
عقلنة  على  قدرتها  و 
بكيفية  العربي  املجتمع 
و  م�صرت�صلة  و  �صاملة 
بالتايل فاإن املثقف الذي 
 ، خارجي  بتاأثري  يت�صكل 
مبزاجه  م�صجعه  اق�ض 
العكر و تقلباته امل�صتمرة 
اإىل  اليمني  اأق�صى  من 
اأق�صى الي�صار( ، مع العلم 
بفكركم.  بتاأثره  اأقر  اأن 

ومنهجهكم يف بداياته
هذا   : العروي  املفكر 
ه�صام  ل�صديقي  قول 
جعيط الذي ا�صتقت له ، 
واأقول   . اإن�صانا  و  مفكرا 

له مازلت مل اأ�صل للجذور 
اأنت يف  نب�صت عنها  التي 
الب�رشية . )يقوله  وجدان 

وهو ير�صم ابت�صامة( .
عبداهلل  املفكر  يبقى 
اأهم  من  واحد  العروي 
الذي  العرب  املفكرين 
هند�صة  يف  جنحوا 
متكاملة  نقدية  م�صاريع 
بع�ض  يف  �صقوطه  رغم   ،
يكون  قد  التناق�صات 
امللكي  الق�رش  من  قربه 
�صببا لها ، ل �صيما عندما 
عالقة  حتديد  حاول 
باحلركات  امللك 
�صدد  التي  الإ�صالمية 
ات�صافها  وجوب  يف 
و  القمع  و  )ال�صبط 
و  ال�صيا�صي  القهر 
املمنهج  الإق�صاء 
امللكية  دور  اأن  باعتبار 
حماية  هو  الد�صتورية 
القوى  �صد  احلداثة 
املحافظة(  و  التقليدية 
 : يقول  كما  امللك  فعلى 
)اأن يهتم بالأ�صئلة الدينية 
�صخ�ض  ا�صتئثار  لتفادي 
هو  امللك  اأن   ، بها  اآخر 
حلل  الوحيد  املوؤهل 
وتلك  الدينية  امل�صائل 
تن�صاأ  اأن  ميكن  التي 
اجلهوية  الهيكلة  من 
بذلك  �صنع  و  اجلديدة( 
جديدا  كهنوتا  العروي 
الد�صتورية  امللكية  با�صم 
الع�رش  اإىل  تردى  و 

القرو�صطي .

يبقى املفكر عبداهلل العروي واحد من 
اأهم املفكرين العرب الذي جنحوا يف 

هند�شة م�شاريع نقدية متكاملة ، رغم 
�شقوطه يف بع�س التناق�شات قد يكون 

قربه من الق�شر امللكي �شببا لها

لعبت التاأويالت ال�شيا�شية للن�س 
الديني دور املُحِنّط لالإ�شالم و 

اأ�شره يف اأو�شاع جامدة ، لذا واجب 
علينا اإنقاذا للعلم و ال�شيا�شة ال 
من الدين بل من التاأويل الذي 

فر�شته ال�شنة من خالل القراءات 
االإ�شالمية احلركية
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�شالح عو�س

بادي�س  �إبن  م�رشوع  ح�ضور  يف   
فو�ضى  تظهر  �جلاد  �ملنهجي 
عندما  �خللل  �أ�ضابها  �لتي  �ملناهج 
يف  �لنه�ضة  �أبعاد  �أحد  عن  تخلت 
جمتمع له خ�ضائ�ضه و�نتماوؤه وهويته 

"لقد حاول �لإمام "�أن يكون 
و�ضفه  كما  �جلز�ئر"  هو 
رفيق دربه �لقائد �ل�ضهيد 
ولز�ل  �لتب�ضي..  �لعربي 
على  مفتوحا  �مل�رشوع 
�مل�ضتقبل يف �نتظار من 

يكمل حلقاته.
من  على  �أ�ضفق  �إنني 
عن  مقال  كتابة  يحاول 
كيف  �إذ  بادي�س  �بن 

و�لتحدي  باملرحلة  يحيط  �إن  له 
لبع�س  يت�ضع  ل  حيز  يف  و�مل�رشوع 
و�لو�جب  �لعمل  ما  ولكن  ذلك؟ 
�أن ندق على خز�ن �لذ�كرة  يقت�ضي 
��ضتحقاق وفاء نحو �لإمام �لرئي�س.. 
بادي�س  �بن  من  �لقرت�ب  �ضاأحاول 

�مل�رشوع و�لقائد.

اإبن بادي�س والتحدي:

�إن در��ضة �مل�ضاريع تلتزم �ل�ضياق    
ومفا�ضل  �لكربى  و�لأحد�ث  �لعام 
وتطورها  و�مل�ضاهد  �لأفكار 
نكت�ضف  هنا  فيها..ومن  و�ملعيار 
مل�رشوع  �لكربى  �حل�ضارية  �لقيمة 
�بن بادي�س �لنه�ضوي �لتحرري وكيف 
و�ضع ركائز �لدور �حل�ضاري جلز�ئر 
�حل�ضارية  �لقيم  بجعل  �مل�ضتقبل 
وكان  �جلز�ئري  للمجتمع  مرجعية 
�أعي�س؟  ملن  قال:  كما  مكثفا  ذلك 
لالإ�ضالم  �أعي�س  �إنني  و�أجاب: 

و�جلز�ئر.
درو�س  كانت  قرن،  ربع  طول  على   
�لكرمي  �لقر�آن  يف  و�رشوحه  �لإمام 
�لفقه  وكتب  �ل�رشيف  و�حلديث 
فيه  مبا  و�حلديث  �لقدمي  و�لتاريخ 
�جلز�ئر  وعلماء  �جلز�ئر  تاريخ 
وهو  و��ضعة،  كفاح  ملرحلة  توؤ�ض�س 
�إبر�ز  �ملطلوب  لي�س  �أن  يدرك 
جيل  �ضنع  �ملطلوب  �إمنا  بطل، 
قادر خلو�س معركة خلع �ل�ضتعمار 

و�إلقائه خارج �لوطن.
ومفاهيمية  قيمية  ثورة  بادي�س  �بن 
�أفهام و�عتقاد�ت كانت �ضائدة  على 
يف �ملجتمع متخلفة م�ضوهة، و ثورة 
�س، وثورة  ية و�جلهل و�لتوُحّ على �لأِمّ
لال�ضتعمار،  �لقابلية  �رشوط  على 
�ملفاهيم  و  �لقيم  هذه  وكانت 
برنامج  يف  من�ضبطة  و�ملمار�ضات 
�ل�رش  كلمة  من  بد�أ  ت�ضاعدي  ثوري 
مطالب  عن  �إعالن  �إىل  “�قر�أ” 
باحلرية  �ضة  و�ملتلِخّ كاملة  �جلز�ئر 
�جلز�ئر  لأن  و�ل�ضتقالل،  و�ل�ضيادة 
فرن�ضا.. تكون  ولن  فرن�ضا  لي�ضت 

"عليه  و�ن  �حلرية  قرر  �ل�ضعب  و�ن 
وثبات  �لوثبة  هذه  فبعد  خطو�ت 

فاإما حياة و�إما ممات".
من  ن�ضيب  له  كان  من  كل  يوؤكد 
بادي�س  �بن  �لعالمة  لأثار  در��ضة 
وكان  منهجي..  علمي  رجل  �نه 
يجيد  �ضعبيا  وزعيما  �ضيا�ضيا  قائد� 

خماطبة �لنا�س وخطيبا مبينا.. وهنا 
و�مللف  �جلز�ئرية  �لق�ضية  كانت 
�جلز�ئري حا�رش�ن بكل تفا�ضيلهما 
�أنه تزود بالعلم  دون ت�ضتيت.. فكما 
�ل�رشعي و�ملنهج �لقر�آين يف �لتحليل 
�لقيم  منظومة  و�ضبط  و�لروؤية 
و�ملفاهيم فقد تزود كذلك مبعرفة 
�جلز�ئري  لل�ضاأن  عميقة  تف�ضيلية 
ورتبها  و�ضيا�ضية  و�جتماعية  ثقافية 
ذلك  �أر�ضية  وعلى  فالأوىل،  �لأوىل 

جميعه حّدد م�رشوعه.

م�شروع ابن بادي�س:
منذ �لبد�ية؛ بد�ية عمله �لدءوب يف 
�للغة  وتعليم  و�ملعرفة  �لوعي  ن�رش 
�لطريق  كانت   ،1940 �ضنة  وحتى 
بذلك  �أ�ضار  كما  �أمامه  و��ضحة 
�ل�ضيخ �لب�ضري �لإبر�هيمي يف حديثه 
�لتي جمعته مع  �لثالثة  �لأ�ضهر  عن 
�ل�ضيخ �بن بادي�س يف �ملدينة �ملنورة 
كاأنها  �جلز�ئر  و�ضع  فيها  در�ضا 
لها  وو�ضعا  يقول،  كما  مفتوح  كتاب 
و�لحتمالت  ر�ت  و�لت�ضُوّ �خلطط 
للنهو�س باجلز�ئر وطرد �ل�ضتعمار 

وثقافته ووجوده.
م�رشوع  �إىل  �لنظر  ميكن  هنا  من 
�نطالقا  �ل�ضرت�تيجي  بادي�س  �بن 
�لعك�س..  �و  �خلا�س  نحو  �لعام  من 
ربط  بادي�س  �بن  �ن  و��ضح  مبعنى 
تربط  �ضيا�ضية  مببادئ  كله  حتركه 
�خلا�س بالعام و�لذ�تي باملو�ضوعي 
و�لتو�زن و�لتز�ن و�لتطور �ملنهجي 
يف �إطار قيمي ملتزم بالنبل و�ل�ضدق 
�نتهازية  �إىل  يلجاأ  فلم  و�لو�ضوح.. 
ت�رشفه  ومل  و�ضطحاتهم،  �ل�ضا�ضة 
�لرغبة �و �لرهبة عن منهجه �لو��ضح 

�ملبني.
برنامج امل�شروع:

وبقر�ءة حركة �بن بادي�س وخطاباته 
�لعام  �ن نرتب م�رشوعه من  ميكننا 
م�ضلم  عامل  لأنه  و  �خلا�س..  �ىل 
معني  ل�ضعبه  قائد  و�إمام  م�ضوؤول 

عليه  فكان  �لإن�ضانية  بر�ضالته 
و�ملكان  �للحظة  من  ينطلق  �ن 
هدفه  نحو  حركته  لتكون  �خلا�ضني 
فكانت  وحقيقية..  منطقية  �لأبعد 

�إ�ضرت�تيجية م�رشوعه كالآتي:
 1 – لبد �أن ت�ضود �حلرية و�لكر�مة 

�لإن�ضانية �لعامل باأ�رشه.
�جناز  ميكن  ل   –  2
�لأمة  بنهو�س  �إل  ذلك 
بقيمها  �لإ�ضالمية 
لتكون  وم�ضوؤولياتها 
�لعاملني  على  �ضاهدة 
ناهية  باملعروف  �آمرة 
عن �ملنكر.. �أي لبد من 
�لقيود  من  �لأمة  حترر 
قيامها  دون  حتول  �لتي 
قطر  �أبناء  كل  مبهمتها 

بقطرهم..
3 – لبد �ن تنه�س �جلز�ئر وحتطم 
حريتها  وت�ضرتد  �ل�ضتعمار  قيود 
بو�جبها  لتقوم  وكر�متها  و�ضيادتها 
نحو �لأقرب فالأقرب من �أبناء �لأمة 
بل نحو �لأ�رشة �لب�رشية كلها.. يروي 
�ل�ضيخ علي بن حممد بن �لطيب �أن 
�ل�ضيخ بن بادي�س كان كلما نظر �إىل 
جبال لأور��س و�إىل �لأر�س �ملرت�مية 
على  حت�ضل  ل  �جلز�ئر  “�إن  يقول: 
حقها �إل بالدم” كان ذلك قبل نهاية 

.1929
�إل ب�ضعب  4– ل ميكن حتقيق ذلك 
ر�ضالته  ويفهم  بقيمته  ي�ضعر  ثائر 

ويوؤمن بهويته �خلا�ضة
بتاآلف  �إل  ذلك  ل ميكن حتقيق   –5

�ل�ضعب وتوّحده حول �أهد�فه.
بقيام  �إل  ذلك  حتقيق  ميكن  ل   –6
وتعبئ  حتر�س  �لأمة  يف  طليعة 
وتبعث �لتفاوؤل و�لأمل وتر�ضم معامل 
مبناقبية  وتتحلى  للنه�ضة  �لطريق 
�أخالقية تكون �لقدوة وبوعي قر�ين 

للحياة و�لدين.
�إل باإن�ضاء  7– ل ميكن حتقيق ذلك 
ووعي  حقيقي  وتعليم  �أ�ضيلة  ثقافة 
طليعة  ل�ضناعة  �لق�ضايا  بجوهر 
�مل�ضمم  �ملناخ  تبدد  �لأمة  تقود 
تتم  كي  ومفاهيمه  �لغرب  بثقافة 

�لتن�ضئة يف حم�ضن م�ضتقل.
بناء  من  لبد  ذلك  �أجل  من  و   –  8
وتربية  �لتعليم  ون�رش  �ملد�ر�س 

�لن�سء تربية خا�ضة.
 9- لكي يتحقق ذلك لبد من �لبد�ية 
بالقر�ءة و�لكتابة ملحو �لأمية فكانت 

�لبد�ية هي عملية “�قر�أ”.
يبد�أ  بادي�س  �بن  م�رشوع  هو  هذ� 
ب“�قر�أ ” وينتهي �إىل كر�مة �لإن�ضان 
كل �لإن�ضان، يف �لأر�س كل �لأر�س، 
ويف  �لر�ضالة،  طبيعة  يوؤكد  وبهذ� 
بحّرية  �لنطالق  من  لبد  �لطريق 
�جلز�ئر ونه�ضتها لتقوم بو�جباتها.. 
�لهدف  هي  ونه�ضتها  فاجلز�ئر 
�لقريب، وهذ� يف ذ�ته ن�رشة للعرب 

مربز�  فالأقرب  �لأقرب  و�مل�ضلمني 
و�لكر�مة  �حلرية  قيم  ن�رشة  دوما 
كل  يكون  ذلك  وبدون  �لإن�ضانية.. 
�ضعوب  بن�رشة  �لقيام  عن  كالم 
�لأماين  باب  من  و�مل�ضلمني  �لعرب 
منهجية  مهمة  �إنها  �خلادعة.. 
�ضعاره  رفع  ولهذ�  و�عية..  متدرجة 

"�أعي�س للجز�ئر و�لإ�ضالم".

املراأة يف امل�شروع:

�ملد�ر�س  يف  �لإمام  تو�ضع  لقد 
�ىل  و�ضول  مب�ضتوياتها  و�رتقى 
ق�ضنطينة  مبدينة  �لبادي�ضي  �ملعهد 
وكان حر�ضه بالغا على تعليم �لبنت 
مد�رج  يف  وترقيها  �جلز�ئرية 
هجومات  من  حلمايتها  �ملعرفة 
من  و�إنقاذها  �لتغريبي  �لتخريب 
ر�ضائال  وجه  وقد  و�لأمية  �جلهل 
عديدة للمر�أة �جلز�ئرية يف �ضحفه 
يدعوها  وحما�رش�ته  وندو�ته 
وتهذبا،  تعلما  بنف�ضها  لالهتمام 
�أ�ضاليب  بان  يقينه  عن  و�أعرب 
تخريب  يف  وتالمذته  �مل�ضتعمر 
لتدمري �ملجتمع  تق�ضد  �إمنا  �ملر�أة 
قيمه  على  و�لق�ضاء  �جلز�ئري 
�حل�ضارية، و��ضدر فتو�ه: "�إن �أولياء 
تعليم  فرطو� يف  �إن  و�لعلماء  �ملر�أة 
عظيما"  �إثما  �آثمون  فهم  �ملر�أة 
عن  �جلهل  حجاب  برفع  وطالب 
نكّون  �ن  نريد  كنا  �ن  وقال  �ملر�أة، 
ول  �أمهات  نكّون  �أن  فعلينا  رجال 
�لبنات"  بتعليم  �إل  ذلك  �إىل  �ضبيل 
�لنا�س  لإفهام  بادي�س  �بن  وت�ضدى 
وعاد�تهم يف عدم خروج �ملر�أة من 

�لإمام  فقام  بيتها 
توعية  بحملة 
�لأفهام  هزت 
وت�ضدى  �جلامدة 
�أرد  من  لكل 
ذلك  عن  تثبيطه 
�ن علمت  وقال: 
ولد� فقد علمت 
فرد� و�ن علمت 

�مر�أة فقد علمت �مة.. وقد خ�ض�س 
وبعد  م�ضجده  يف  للن�ضاء  درو�ضا 
حياة  �نقالبا يف  �أحدث  ي�ضرية  مدة 
�لبنات  تعليم  جعل  وقد  �ملجتمع، 
�لدر��ضة  على  لت�ضجيعهن  جمانا 
ويحث �ملو�طنني على �إر�ضال بناتهم 
�ملر�أة يف  كانت  لقد  �ملد�ر�س،  �إىل 
و�عترب  بادي�س..  �بن  م�رشوع  �ضلب 
مو�جهة هذ� �ملو�ضوع جزء� �أ�ضيال 
�أ�ضيال  وجزء�  بالإ�ضالم،  �إميانه  من 
�ملخربني  ملخططات  مو�جهته  يف 
�ل�ضتعمار  وملخططات  �لتغريبيني 

بتجهيل �ملر�أة �جلز�ئرية.
 و�جتهد �ن ير�ضل �لعديد من �لطلبة 
تون�س  يف  �لعربية  �جلامعات  �إىل 
و�لعر�ق وم�رش و�ضورية ومل ي�ضتثني 
كما  �لتعليمية  �لبعثات  من  �لفتيات 

لوني�ضي"  "زهور  �لأ�ضتاذة   ت�ضري 
�أكرث  يف  �لبادي�ضي  �ملعهد  خريجة 

من مد�خلة..  

خ�شائ�س امل�شروع:

وفاة  ذكرى  يف  �لكبري  �لدر�س   =
حول  يدور  بادي�س   �بن  �لإمام 
فاعلية عامل �لدين �مل�ضلم ودوره يف 
ونابها  يقظا  يكون  عندما  �ملجتمع 
يطرح  وهنا  لر�ضالته..  ومتجرد� 
�ل�ضوؤ�ل �لكبري حول �أ�س نه�ضة �لأمة 
ت�ضتطيع  وهل  �حل�ضاري  وحمركها 
�أن متتلك هذ�  �لإ�ضالمية  �حلركات 
مقام  لي�س  هنا  �ملقام  �ملحرك؟ 
�لإ�ضالمية  �حلركة  لو�قع  �لنقد 
وظيفة  �إن  قناعتي  عن  وف�ضال 
��ضتنفذت،  �لإ�ضالمية  �حلركة 
فكرة  يف  جوهري  خلل  هناك  و�أن 
�لإ�ضالمي،لأنه  و�حلزب  �لتنظيم 
�لإ�ضالم  حركية  لطبيعة  خمالف 
باأفر�ده  وينتهي  ومهماته  ور�ضالته 
فيه  وت�ضتبدل  �ملفرق  �لتحزب  �ىل 
�لقيم و�لولء�ت.. لقد �ضاألني �ل�ضيخ 
نحناح  حمفوظ  �ملرحوم  �ل�ضديق 
عن ر�أيي يف و�قع �حلركة �لإ�ضالمية 
حل  هو  �لأوىل  تردد:  بال  فاأجبته 
�حلركة �لإ�ضالمية متاما.. ف�ضاألني: 
ت�ضتاأنف  �أن  له:  فقلت  �لبديل؟  وما 
م�رشوع �إبن بادي�س لأن منهجه نبوي 

و�لأقرب لطبيعة �لأمة و�لدين.
قطيعة  �ل�ضتعمار  مع  �لقطيعة   =
نهائية و �لو�ضول �إليها ب�ضكل منهجي 
�لهوية  عنا�رش  تعزيز  من  تنطلق 
و�لثقافة   و�لدين  �للغة  �مل�ضتقلة 

تقبل  ل  ردة  �لتجني�س  ي�ضبح  حتى 
منها توبة.. و�ملنافرة مع �مل�ضتعمر 
تبلغ ذروتها حتى لو طلب �مل�ضتعمر 

منه �أن يقول ل �إله �إل �هلل لن يقلها.
= مل ي�ضكل �إبن بادي�س حزبا، و كان 
�لإ�ضالم �أباه و �جلز�ئر �أمه، كما �أحب 
�أن يقول.. فكانت روؤيته: �أن �ل�ضعب 
دوما:  خطابه  كان  لهذ�  حزبه  هو 
�لعربي  �جلز�ئري  �ل�ضعب  �أيها   "
�أنت  �إين �حبك كما  �ل�ضميم  �مل�ضلم 

�أحبك بعلمك و�حبك بجهلك"..  
�لنابهني  �لعلماء  من  جيل  برز   =
�لأفذ�ذ يف �ضتى �ملجالت يف �لأدب 
ويف  �لعمالق،  �لإبر�هيمي  كالب�ضري 
�ل�ضهيد،  �لتب�ضي  كالعربي  �لفقه 
ويف  �مليلي،  كمبارك  �لتاريخ  ويف 
خليفة،  �آل  عيد  كمحمد  �ل�ضعر 

و  �لعقبي،  �لطيب  �ل�ضحافة  ويف 
�ل�ضيا�ضة  ويف  كحوحو،  �مل�رشح  يف 
كل  كذ�  و  �لورتالين،  كالف�ضيل 
مف�ضل من �لن�ضاط وقف على ر�أ�ضه 
عامل فذ، فتجمع للجز�ئر من نوعية 
مرحلة  يف  �لكبار  �لرجال  هوؤلء 
من  ل�ضو�ها  يتجمع  مل  ما  معينة 
مرحلة  يف  و�لإ�ضالم  �لعرب  �أقطار 

معينة..  
= متيز �بن بادي�س بوعي ��ضرت�تيجي 
بفل�ضطني  بدء�  �لأمة  لق�ضايا 
يا   " �ملدوية:  �رشخته  �أطلق  حيث 
�ملوت"..  �أو  فل�ضطني  �إما  عرب 
�ل�ضتنكار  ورفع  �ملقالت  كتب  و 
�نه  �لتاريخ  م�ضهد�  �ل�ضتنكار  تلو 
با�ضم �جلز�ئر كلها با�ضم �لأجنة يف 
ي�ضتنكر  �لقبور  و�ملوتى يف  �لأرحام 
ما يجري يف فل�ضطني لأبناء �لقد�س 
طبيعة  مف�ضال  ويكتب  �ل�رشيف.. 
�ل�رش�ع بوعي ��ضرت�تيجي ح�ضاري. 
با�ضتمر�ر  تولت  �لب�ضائر  �أن  كما 
لفل�ضطني  �لتربعات  جلمع  �لدعوة 
متابعة  عن  منها  عدد  يخل  ومل 

�ل�ضاأن �لفل�ضطيني.

ابن بادي�س والثورة:

يتحرك �لإمام يف خط ت�ضاعدي ل 
ينتقل من مرحلة �إىل �أخرى �إل بعد 
لكل  ويجعل  متاما..  ي�ضتنفدها  �أن 
معه  و�لعلماء  يعمل  �ضعار�  مرحلة 
من  يومه خري�  فكان  �جنازه..  على 
حتى  يومه،  من  �أكرب  وغده  �أم�ضه، 
لإعالن  �لن�ضج  مرحلة  �إىل  و�ضل 
�لثورة فعاجله �ملر�س وتويف رحمة 
هياأ  �أن  بعد  عليه  �هلل 
و�ضعبا  رجال  للجز�ئر 
خمل�ضني  بهويتها  يوؤمنون 
يف  �نت�رشو�  لق�ضيتها 
وتاأ�ضي�ضها  �لتحرير  جبهة 
�حلا�ضم  �لدور  لهم  وكان 
هويتها  على  �حلفاظ  يف 
وكان  �لإ�ضالمية..  �لعربية 
�ل�ضيخ  �جلمعية  رئي�س 
منحها  قد  �ل�ضهيد  �لتب�ضي  �لعربي 
بعدها �لروحي كما حاول �ن ي�ضفها 
�لإعالميون و�ل�ضيا�ضيون �لفرن�ضيون 
مترد�  نو�جه  "�إننا  قالو�:  عندما 
�ملبارك  عمره  �آخر  ويف  معمما". 
ويروي  عديدة،  باأماكن  يطوف  كان 
�أنه ز�ر �ضطيف  �أ�ضدقاوؤه �ملقربون 
ملعاينة  ياأخذوه  �أن  منهم  وطلب 
يف  �لع�ضكرية  �ل�ضتيطانية  �لقاعدة 
عني �أرنات، ودعا بع�ضهم �إىل جتميع 
لو  عليه:  �هلل  رحمة  وقال  �ل�ضالح.. 
�جتمع يل ع�رشة من عقالء �جلز�ئر 
�أحد  �ضاأله  �لثورة..  �ضاأعلن  فاإنني 
و�إىل  خا�ضة:  جل�ضة  يف  �ملقربني 
فرد  �ضيخ؟  يا  ننتظر  �ضنظل  متى 
عليه: عندما يحتّل �لنازي باري�س.. 

و�هلل غالب على �أمره.

كلما تعود ذكرى رحيل ال�شيد الإمام اأعيد قراءته وتاأمله، فازداد اإدراكا باأنه كان ا�شتثنائيا وازداد يقينا 
باأنه ويف اللحظة التي يظنها الأعداء قد ماتت يكون باإمكان الأمة اإبداع رد ح�شاري متوازن.. بعد اأن 
اأعلن الوايل الفرن�شي يف الذكرى املئوية لحتالل اجلزائر موت الإ�شالم يف اجلزائر انبعث ابن بادي�س 
مب�شروعة باملنوف�شيت التاريخي: "�شعب  اجلزائر م�شلم واىل العروبة ينت�شب، من قال حاد عن اأ�شله 
اأو قال مات فقد كذب، اأو رام اإدماجا له رام املحال من الطلب".. كان بيانا كامال ير�شم مالمح الروؤية 

وامل�شروع.. لقد اجتمعت يف اإبن بادي�س املناقبية العليا، والوعي التاريخي، والوعي بالر�شالة، والوعي 
الجتماعي، و على اأر�شية ذلك و�شوح الروؤية وعمقها وترتيب الأولويات مبنهجية علمية دقيقة 

واأنزل ذلك كله ميدان الكفاح فاأجنز خطواته مرحلة بعد مرحلة بنجاح مذهل..

يف ذكرى رحيله

ابن بادي�س امل�سروع.. وفو�سى امل�ساريع!

يتحرك الإمام يف خط ت�شاعدي ل ينتقل 
من مرحلة اإىل اأخرى اإل بعد اأن ي�شتنفدها 

متاما.. ويجعل لكل مرحلة �شعارا يعمل 
والعلماء معه على اجنازه.. فكان يومه 

خريا من اأم�شه

ابن بادي�س ثورة قيمية ومفاهيمية على 
اأفهام واعتقادات كانت �شائدة يف املجتمع 

ية واجلهل  متخلفة م�شوهة، و ثورة على الأِمّ
�س، وثورة على �شروط القابلية  والتوُحّ

لال�شتعمار
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لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  قال 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
يف  عيوة  بن  علي  ال�رشقي 
به  خ�ص  �سحفي  ت�رشيح 
اخلرجة  اأن  "الو�سط"،  يومية 
رئي�ص  قادت  التي  امليدانية 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  
منت�سف الأ�سبوع اجلاري  لعدد 
وخمازن  ال�سحة  املرافق  من 
الوقائية  الأجهزة  وم�ستودعات 
قطعت   ،  19 كوفيد  وباء  من 
الطريق اأمام امل�سككني يف نوايا 
والتاأكيد  بالبالد  القرار  �سناع 
هذا  احتواء  يف  قدرتهم  على 

الوباء الفتاك .
نف�ص  ثمن  ثانية  جهة  من 
التي  القرارات  جملة  املتحدث 
متخ�ست عن اخلرجة امليدانية 

اأبرز  لعل من  تبون  لعبد املجيد 
املنظومة  يف  النظر  اإعادة 
جذري  ب�سكل  الوطنية  ال�سحية 
باحلاجيات  للتكفل  وكامل 
ال�سحية للمواطنني وهو ما ميثل 
نف�ص  يف  ملتزما  �سحية"  "ثورة 
الإطار بتح�سني الو�سعية املهنية 
والجتماعية ملمار�سي ال�سحة ، 
ح�سن  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا 

بالبالد  العليا  ال�سلطات  نوايا 
اجلمهورية  رئي�ص  تاأكيد  بدليل 
اإ�سالح  مهمة  اإ�سناد  على 
باجلزائر  ال�سحية  املنظومة 
"للوكالة الوطنية لالأمن ال�سحي 

التي �سيتم اإطالقها "قريبا" .
اأ�ساد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اجلهوي  املن�سق  عيوة  بن  علي 
املدين  املجتمع  لفعاليات 

رئي�ص  با�ستجابة  باجلنوب 
تبون    املجيد  عبد  اجلمهورية 
املتمثل  و  تن�سيقيته  ملطلب 
الكفاءات  اأ�سا�سا   باإ�رشاك 
 ، باخلارج  املقيمة  الوطنية 
خا�سة اإذا علمنا  اأن الهدف من 
هيكلة  "اإعادة  هو  الوكالة  اإن�ساء 
حتى  ال�سحة  لقطاع  �ساملة" 
يرتقي اإىل متطلبات القرن ال21 
وال�ستعداد م�ستقبال لأي طارئ  

�سحي من جميع النواحي.
ومعلوم اأن  الرجل بالبالد اأعترب  
اأن جتربة ت�سيري اأزمة كورونا يف 
البالد بينت اأنه "فيه اإرادة قوية" 
لرجال القطاع غري اأن "التنظيم 
متطلبات  يلبي  ل  احلايل 
اجلزائر،  على  واأنه  املرحلة" 
التي بداأت يف "�سناعة الأدوية" 
كمنارة  مكانتها  ت�سرتجع  اأن 

افريقيا.

 يف اإطار تعزيز الإجراءات الأمنية 
اأي  اإحباط  اإىل  الرامية  الوقائية 
اأمن  على  حفاظا  اإجرامي  عمل 
 ، ممتلكاته  وحماية  املوطن 
احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكنت 
فرقة  مع  بالتن�سيق  اخلام�ص 
بامل�سلحة  التحري  و  البحث 
من  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
ترتاوح  اأ�سخا�ص  اأربعة  توقيف 
اىل  �سنة   18( مابني  اأعمارهم 
ق�سية  يف  متورطون   ) �سنة   22
لغر�ص  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
املنازل  ال�رشقة  جنحة  ارتكاب 
بالك�رش  التجارية  املحالت  و 
ا�ستغالل  و  الليل  ظريف  بتوافر 
و   ، اجلزئي  ال�سحي   احلجر 
ق�سد  العقلية  املهلو�سات  حيازة 
اأفاد بيان خللية  البيع و الرتويج. 
قد  كانت  والت�سال  الإعالم 
ن�سخة   " "الو�سط  يومية  ت�سلمت 
تعود  الق�سية  حيثيات  اأن   منه 
عنا�رش  اىل  واردة  معلومات  اإىل 
ال�رشطة مفادها وجود جمموعة 
اأوقات   ي�ستغلون  الأ�سخا�ص  من 
احلجر ال�سحي املنزيل لرتكاب 
ال�رشقة على املنازل و املحالت 
يف  املتاجرة  مع   ، التجارية 
م�ستوى  على  العقلية  املوؤثرات 
عليه  و  مترنا�ست،   الواد  قطع 

ال�رشطة   عنا�رش  با�رشت   
،و  حمكمة  اأمنية  خطة  باإعداد 
تفعيل اجلانب الإ�ستعالمي و بعد 
عملية الرت�سد للفاعلني مت حتديد 
حتزين  يتم  الذي   امل�ستودع 
امل�رشوقات فيه،  وبالتن�سيق مع   
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإذن  ا�ست�سدار  مت  مترنا�ست، 
نتائجه  كانت  التي  و  بالتفتي�ص 
العملية   اأ�سفرت  حيث  اإيجابية 
و   ، اأ�سخا�ص  اأربعة  توقيف  عن 
العثور بحوزتهم على كمية معتربة 
متمثلة  العقلية   املوؤثرات  من  
مت   ،كما  مهلو�ص  قر�ص   270 يف 
املتمثلة  امل�رشوقات  اإ�سرتجاع 
بغاز  خا�سة  قرورات   05 يف 
البوتان و كمية معتربة من املواد 
مايل  مبلغ  و  املختلفة  الغذائية 
نقالني  هاتفني  و  دج   2400 قدره 
،  و مت حتويل امل�ستبه فيهم اإىل 
الق�سية.  يف  حتقيق  وفتح  املقر 
فاإن  م�سادرنا  به  اأفاد  وح�سبما 
العملية الأمنية النوعية تندرج يف 
لتعليمات  ال�سارم  التطبيق  اإطار 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الجرام  بوؤر  بتطويق  القا�سية 
الإخالل  حلالت  حد  وو�سع 

بالنظام العام .
�شيخ مدقن 

اأكدت التن�شيقية اجلهوية لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي اأن اخلرجة 
امليدانية لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون للوقوف على واقع و اأفاق ال�شحة بالبالد 

هي �شفعة للم�شككني و اأ�شحاب املزايدة يف الوطنية الذين يحاولون ركب اأحداث تف�شي 
وباء كورونا من املقعد اخللفي .

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي :

اأحمد ،ب 

�شبط بحوزتهم 270 قر�س مهلو�س 

�سرطة مترنا�ست تفكك 
جمموعة اأ�سرار 

اأخبار اجلنوب

وقوف الرئي�س  على واقع 
ال�سحة �سفعة للم�سككني

.    اال�شتعانة بالكفاءات يف املهجر ذ ا�شتجابة ملطلبنا 

ال�شباب  ينا�شدون ال�شلطات الوالئية بالتدخل

املحالت املهنية بورقلة  هيكل بال روح
املحالت  اأغلبية  تزال  ل 
توزيعها  عرب  مت  التي  التجارية 
اإطار  بورقلة    يف  بلدية   21
برنامج دعم ت�سغيل ال�سباب ومل 
اللحظة  اإىل غاية  ا�ستغاللها  يتم 
مرت  التوزيع  عمليات  اأن  برغم 
هناك  ،بل  عديدة  �سهور  عليها 
بعث  ال�سنتني  مما  تعدت  من 
العديد من الت�ساوؤلت لدى بع�ص 

ال�سكان حول هذه الو�سعية.
ورقلة   ببلدية  حمالت  ومن 
مرورا مبحالت اأنقو�سة ، اإ�سافة 
اإىل ع�رشات  املحالت يف بع�ص 
غرار  على  املناطق  الأخرى، 
100 حمل بكل من بلديات �سيدي 
خويلد، انقو�سة ، حا�سي م�سعود 
املقاطعة  وبلديات  احلجرية   ،

الإدارية تقرت  اإ�سافة اإىل اأماكن 
التهمي�ص  تعاين  تزال  اأخرى  ل 
والت�سيب والإهمال، ب�سبب افتقاد 
اغلبها  نقل  مل  ان  منها  البع�ص 
ال�سحي  ال�رشف  قنوات  و  للماء 
و    . ال�رشوريات  من  وغريها 
لهذه املحالت  باأن  الثابت  يبقى 
ف�سلوا  اأنهم  اإل  م�ستفيدين 
وهو   ، احلال  هذا  على  تركها 
الت�ساوؤلت  من  العديد  بعث  ما 
عن موقع الأر�سية الذي �سيدت 
اغلب  يف  املحالت  هذه  عليه 
يف  املنطقة  وتواجدها  جهات 
عزوف  يف  ت�سببا  معزولة  اأماكن 
عنها  وتخليهم  امل�ستفيدين 
كحال  جتاريا  ميتة  مناطق  يف 
حمالت �سعيد عتبة  رغم موقعها 

يف و�سط املدينة  اإىل اأن احلركة 
الأمر  ونف�ص  ميتة  التجارية 
بعا�سمة  الن�رش  بحي  ينطبق 
الواحات اأين اختريت لها اأر�سية 
يف مواجهة الفراغ فقط ، تفاقم 
وتبعاتها  ال�سلبية  املظاهر  هذه 
التي  املحالت  هذه  على  
�رشفت عليها املاليري،،لكون اأن 
هذه املحالت التي كانت موجهة 
جتارية  ن�ساطات  خلق  اأجل  من 
اأي  بها  بعث  يتم  مل  اأوخدماتية 
جمرد  لتبقى   ، يذكر  ن�ساط 

اأطالل ومنها من امتدت
والتخريب  العبث  اأيادي  اإليها 
الأ�سا�ص،ينا�سد  هذا  ،وعلى 
عديد ال�سباب البطال  بالبلديات 
املعنية  اجلهات  من  املعنية  

وعلى را�سها وايل الولية اأبوبكر 
ال�سديق بو�ستة ب�سفته امل�سوؤول 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
وعدم  الغلق  و�سعية  يف  النظر 
عليها  تزال  ل  التي  ال�ستغالل 
ال�رشورية  املرافق  هذه  مثل 
من  الآلف  حاجة  رغم  لل�سغل، 

ال�سباب البطال ملثلها.
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�سلطات املعنية يبقى مثل هذا 
اخلدماتية  املرافق  من  النوع 
بالعا�سمة  التجارية  العمومية 
ال�رشقي  باجلنوب  املركزية 
رغم  الهمال  ويالت  تعاين 
دون  �سخمة  لأموال  ا�ستهالكها 

حتقيق النتائج املرجوة .
جناة ،ح 

 يكابد القاطنون بالولية املنتدبة 
املنيعة بغرداية  ويالت التهمي�ص 
طرف  من  والالمبالة  الهمال  و 
التي رف�ست   ، ال�سلطات املحلية 
التكفل بان�سغالتهم التي و�سفوها 
الزمن  بالتقليدية بعدما جتاوزها 

.
القاطنني  من  الع�رشات  اأعرب 
والتجمعات  ال�سعبية  بالأحياء 
كلم   269 املنيعة  ببلدية  ال�سكنية 
عن مقر ولية غرداية يف حديثهم 
مع يومية "الو�سط" ،عن ا�ستيائهم 
وتذمرهم ال�سديدين ،جراء التاأخر 
ال�سلطات  من طرف  مربر   الغري 
التكفل  عن  التي عجزت  املحلية 
اأ�سا�سا   القائم واملتمثل  بامل�سكل 
املذكورة  الناحية  تدعيم  يف 
اأ�سحت  التي  العمومية  بالإنارة 
�سعبي  مطلب  الأخرية  الفرتة  يف 
املجتمع  �رشائح  جميع   لدى 
اأكدوا  الذين   ، باملنيعة  املحلي 
مع  لهم   متفرقة  ت�رشيحات  يف 
يف  يغرقون  اأنهم  "الو�سط" 
يوم  كل  م�ساء  الدام�ص  الظالم 
وذالك مبجرد غروب ال�سم�ص اأين 
�سوارع خمتلف جتمعاتهم  تتحول 
املف�سل   امللجاأ  اىل  ال�سكنية 

تفر�ص  التي  ال�سالة  للكالب 
منطقها من خالل حظر للتجوال  
يف  ا�ستكوا  الذين  ال�سكان  لدى 
نف�ص الوقت من النت�سار املذهل 
مبختلف  املخدرات   ملروجي 
�سوء  المر  زاد  ومما   ، اأنواعها 
ح�سب حمدثونا هو تف�سي ظاهرة 
وال�ستيالء  املنازل  على  ال�سطو 
تعلق  على املركبات خ�سو�سا ما 
الدفع  الرباعية  بال�سيارات  منها 
عامل  اجلناة  ي�ستغل  بعدما   ،
خمططاتهم  لتنفيذ  الظالم 
الإجرامية ،وهو ما دفع  بال�سكان 
بالبلدية ال�سالف ذكرها  ملنا�سدة 
ال�سلطات املعنية مبا فيها م�سالح 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
اجلرمية املنظمة وم�سالح الدرك 
البحث  يف  املخت�سة  الوطني 
الدوريات  من  لتكثيف  والتحري 
والطماأنينة  المن   لإعادة  الليلة 
يف نفو�ص القاطنني ببلدية املنيعة 
، وعلى �سعيد اأخر هدد حمدثونا 
بالت�سعيد من لهجة الحتجاجات 
انتباه  للفت   لل�سارع  واخلروج 
اأدرجتهم  التي  املعنية  ال�سلطات 

يف خانة اآخر اهتماماتها  .
جناة ،ح 

انت�شار الكالب ال�شالة و ال�شرقة 

 �سكان املنيعة بغرداية 
يغرقون يف الظالم 

متكنت بحر الأ�سبوع اجلاري م�سالح 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
غري  الهجرة  و  املنظمة  اجلرمية 
بكل  الوطني  بالدرك  ال�رشعية 
من  الأغواط  و  ب�سكرة  وليتي  من 

اأفارقة  رعايا   07 واعتقال  توقيف 
لدول  خمتلفة  جن�سيات  يحملون 
ليتم  الغابون  و  النيجر   ، مايل 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  حتويلهم 
مت  �سدهم  ق�سائية  ملفات  اجناز 

اجلمهورية  وكالء  على  حتويلهم 
 ، اخت�سا�سه  اإقليم  ح�سب  كل 
�سجنا  ب�سنة  اجلميع  اإدانة  مت  اأين 
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد 
جزائري  دينار  األف   48 بـ  منهم 

ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال  قبل 
لرحيلهم  احلدودية  للمعابر 
الإقامة  بتهمة  الأ�سلية  لبلدانهم 

غري ال�رشعية بالرتاب الوطني .
اأحمد ،ب 

بتهمة االقامة غري ال�شرعية بالرتاب الوطني 

توقيف واعتقال 07 رعايا افارقة بب�سكرة واالغواط 
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م�صجد عثمان بن عفان بلدية في�ض البطمة.
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الكاتب: عي�سى قراقع
ال�سيد انطونيو غوتري�س الأمني 

العام للأمم املتحد املحرتم:

جمل�سنا  تبناه  الذي  اليوم  هذا   
الوطني كيوم عاملي واإن�ساين ووطني 
الفل�سطينيني  اال�رسى  مع  للت�سامن 
الذي  اليوم  هذا  �رساحهم،  واإطالق 
يرتبط تاريخياً بانتفا�سة وثورة �سعبنا 
الفل�سطيني عام 1936 �سد اال�ستعمار 
الذي  ال�سهيوين  والغزو  الربيطاين 
املجازر  وارتكب  االأر�ض  احتل 
اإىل  الأنقل  �سعبنا،  بحق  واملذابح 
وموؤ�س�ساته  وحكومته  وقيادته  �سعبي 
اال�رسى  حتية  العامل  اأحرار  كل  واىل 
ق�سبان  خلف  ال�سامدين  واالأ�سريات 
والظلم  ال�سجان  يقارعون  ال�سجون، 
باإرادتهم و�سربهم واأرواحهم العنيدة، 
اليوم  اأن  والداين  للقا�سي  الأوؤكد 
اليوم  هو  االحتالل  عمر  يف  االأخري 
االأول لل�سالم يف هذه املنطقة، وانه 
ال �سالم مع اال�ستيطان واالعتقاالت 
الذي  ال�سهيوين  االبرتهايد  ونظام 
االأمن  على  خطرا  ي�سكل  بات 
الوقت  حان  وقد  العامل،  يف  وال�سلم 
العرتاف االأمم املتحدة باأن االأ�رسى 
الفل�سطينني اأ�رسى حرب حلركة حترر 
وطني ولي�سوا اإرهابيني وال اأمنيني كما 

تزعم دولة االحتالل.

ال�سيد الأمني العام:
اإنها  لدولة،  ا�سما  لي�ست  اإ�رسائيل 
ا�سما لوحدة اغتياالت، تاأ�س�ست على 
و�سيا�سة  املنظمة  واجلرمية  احلرب 
خالل  �سعبنا  بحق  العرقي  التطهري 
بعدد  يقا�ض  تاريخها  النكبة،  حرب 
وبقاوؤها  ارتكبتها،  التي  املجازر 
يح�سب بعدد امل�ستوطنات واحلواجز 
وبعدد  �سيدتها،  التي  وال�سجون 
احلروب التي �سنتها، اغتالت ال�سالم 

اغتالت  االإن�سانية،  والقيم  والعدالة 
االأمم  عن  ال�سادرة  القرارات  اآالف 
املتحدة وجمل�ض االأمن، اغتالت 222 
�سهيدا اأ�سريا داخل ال�سجون، اغتالت 
ال�سياج  وعلى  ال�سوارع  يف  االأطفال 
اعتقلت  غزة،  قطاع  يف  الفا�سل 
القا�رسين،  ال�سغار  من  االآالف 
الطفل  حقوق  اتفاقية  اغتالت 
واتفاقية  جنيف  واتفاقيات  العاملية 
زنازين  والزالت  التعذيب،  مناه�سة 
االحتالل ي�سمع فيها �رساخ املعذبني 
واجللمة  تكفا  وبيتح  ع�سقالن  يف 
يا  متى  فاإىل  وامل�سكوبية،  وع�سيون 
منفلتة  دولة  اإ�رسائيل  تبقى  �سيدي 
ا�سما  لي�ست  اإ�رسائيل  العقاب؟  من 
اإنها ع�سابة منظمة يف وحدة  لدولة، 
من  ال�سهر  هذا  مثل  يف  اغتياالت، 
ال�سالة  اإ�رسائيل  اغتالت   2002 عام 
يف  املهد  كني�سة  بح�سارها  والعبادة 
بيت حلم، حا�رست القد�ض عا�سمتنا 
الرحمن يف  اآيات  النار على  واأطلقت 
القد�سية  والرتانيم  االأق�سى  امل�سجد 
مذبحة  ارتكبت  القيامة،  كني�سة  يف 
ال�سهيد  وحا�رست  جنني  خميم 
املقاطعة،  يف  عمار  اأبو  املوؤ�س�ض 
دماء كثرية يف �سوارعنا وبيوتنا، قيود 
الزلنا  لكننا  اأيادينا،  تر�سف يف  كثرية 
خالياها  من  نخرج  اأر�سنا،  نوقظ 
�سحايانا، نهتف نعم لن منوت ولكننا 

�سنقتلع املوت من اأر�سنا.

ال�سيد الأمني العام:

اإ�رسائيل لي�ست ا�سماً لدولة، اإنها وحدة 
جميعهم  دولة،  �سكل  يف  اغتياالت 
ويحملون  الع�سكرية  البزات  يرتدون 
امل�سد�سات من اجلندي اإىل ال�رسطي 
جميعهم  الق�ساة،  اإىل  النواب  اإىل 
خالل  الليل  منت�سف  بعد  نراهم 
املحكمة  قاعة  يف  اأو  املداهمات 
اأو  للم�ستعربني  املوت  فرق  يف  اأو 

اقتحام  وخالل  التحقيق  اأقبية  يف 
ما  ال�سجون،  يف  وغرفنا  اأق�سامنا 
دائم  ب�سكل  تعي�ض  كاأنها  الدولة  هذه 
اال�رسى  النار؟نحن  خطوط  على 
دولة  على  اأكرث  تعرفنا  ال�سجون  يف 
االغتياالت،  وحدة  على  املع�سكرات 
احلديدية،  االأغالل  يحمل  هنا  الكل 
وقنابل غاز وكالب  ور�سا�ض  اأ�سلحة 
�سوداء  واأقنعة  وهراوي  بولي�سية 
�سهقاتنا  يراقبون  تن�ست،  واأجهزة 
ويقفون خلف كل باب، ينتظرون موتنا 
يف املوؤبدات، لوائح اتهام واإجراءات 
ال  والطبيعية.  االإن�سانية  احلياة  �سد 
اإ�رسائيل  اأن  اأيها االأمني العام  ت�سدق 
دولة ح�سارية ودميقراطية، اأنها تغتال 
العادل  وال�سالم  الدولية  ال�رسعية 
موؤ�س�سات  وتالحق  املنطقة،  يف 
ع�سكرتارية  دولة  االإن�سان،  حقوق 
مغلقة، متار�ض البلطجة على العامل، 
وت�سمم  اليومي  االإرهاب  متار�ض 
الفا�سية،  برائحتها  الدنيا  اأجواء 
الكون،  هذا  يف  ال�سيا�سي  الوباء  هي 
و�سياأتي يوم ت�سبح فيه اإ�رسائيل كتيبة 
اغتياالت لكل �سمري حي يف املجتمع 
اإ�رسائيل  تعتقل  اأن  واأخ�سى  العاملي، 
اأع�ساء االأمم املتحدة الذين متنعهم 
من  تطردهم  و  فل�سطني  دخول  من 
يف  احلقيقة  وتهاجم  املطارات 

تقاريرهم الدولية.

ال�سيد الأمني العام:
نتنياهو اأراد دولة اإ�رسائيلية لها مكان 
ال�سم�ض  اأن  فاكت�سف  ال�سم�ض،  حتت 
مقيدة، واأن دولة اإ�رسائيل الكولونيالية 
واحلواجز  والتطرف  بالظالم  مقفلة 
االإ�سمنتية،  واملربعات  واملع�سكرات 
البانتو�ستانات يف  دولة متار�ض نظام 
املنطقة، تعي�ض على وهج الر�سا�ض 
ما  واذا  بولي�سية،  دولة  واخلوف، 
يف  اإفريقيا  جنوب  جتربة  يف  متعنت 

عهد الف�سل العن�رسي �سابقا جتد اأن 
القوانني مت�سابهة، املعازل واجلدران 
وال�سوارع االلتفافية، ت�سنيف اال�رسى 
والوجاهات  واملناطق  البلديات  وفق 
الباردة  الروؤو�ض  والتنظيمات، 
ت�سدر  حماكمها  احلامية،  والروؤو�ض 
طوارئ  قوانني  متييزية،  اأحكاما 
االإداري  االعتقال  قرارات  واآالف 
التع�سفية، عقوبات جماعية ممنهجة، 
ابتزاز �سيا�سي وقر�سنة مالية. وحدة 
اإ�رسائيل  ت�سمى  التي  االغتياالت 
معنوياتنا  ال�سجن  يحطم  اأن  تريد 
الذاتية  الفردية  املعامل  يلغي  وان 
التي  ال�رسارة  تلك  على  لتق�سي  لنا 
متميزين،  واأفرادا  ب�رسا  منا  جتعل 
داخلنا  من  ال�سجن  اأخرجنا  لكننا 
ن�سخة  املعتقل  يف  ن�سالنا  واعتربنا 
م�سغرة عن ن�سالنا الكبري، وعلينا اأن 
ال  اخلارج،  يف  نكافح  كنا  كما  نكافح 
مقاي�سة على احلرية والكرامة، وكان 
ذلك �سمانا باأننا �سوف ننت�رس الن اأي 
اأن ت�سلب كرامتنا �سوف  جهة حتاول 
كان  مهما  عنها  نتخلى  لن  تخفق، 
اإ�رسائيل  �سغوط.  اأي  وحتت  الثمن 
وحدة  انها  لدولة  ا�سما  لي�ست 
متطرف  حاخام  يحكمها  اغتياالت 
يف مدر�سة دينية، الكراهية والطغيان 
والتع�سبية، ال جند يف ال�سوارع وعلى 
اآدمية،  وحو�ض  �سوى  التفتي�ض  نقاط 
دولة ت�ستمد مبادئها مما ي�سمى توراة 
امللك، القتل والذبح والنهب وال�سلب 
مالحقة  االآخرين،  قبول  وعدم 
ال�سهداء حتى بعد موتهم، حتب�سهم يف 
مقابر االأرقام اأو يف الثالجات الباردة، 
مرة  اليهودي  لل�سعب  املنفى  كر�ست 
جاوؤوا  هنا،  �سارت  الغيتوات  اأخرى، 
بال ذكريات، وجدوا اأنف�سهم يتماثلون 
مع الذين ا�سطهدوهم يف مع�سكرات 
اغتياالت يف  اإ�رسائيل وحدة  النازية. 
ال�سجر والتاريخ،  �سكل دولة، اغتالت 

وا�ستيطان،  وجرافات  بلدوزرات 
الزمان،  واإ�سكات  املكان  تغيري 
لهم  يجدوا  فال  وينب�سون  يحفرون 
جماجمنا  وجدوا  اأثرا،  وال  هيكال 
يف  ماء  بئر  واألف  وذهبنا  وفوؤو�سنا 
ا�سما  لي�ست  اإ�رسائيل  الرتاب.  جوف 
اغتالت  اغتياالت،  وحدة  اإنها  لدولة 
وتركت  االأوبئة  انت�سار  منع  اتفاقية 
الكورونا  لوباء  فري�سة  اال�رسى 
جمعية  ميثاق  اغتالت  حماية،  دون 
ا�ستهرتت  عندما  الدولية  االأطباء 
فري�سة  وتركتهم  اال�رسى  ب�سحة 
ميثاق  اغتالت  املزمنة،  لالأمرا�ض 
با�ستمرار  اجلنائية  للمحكمة  روما 
التع�سفية  امليدانية  االإعدامات 
خارج نطاق الق�ساء، اغتالت االإعالن 
با�ستمرار  االإن�سان  حلقوق  العاملي 
اليومية،  التع�سفية  االعتقاالت 
الربملاين  العمل  اأ�س�ض  اغتالت 
حتول  عندما  االإن�سانية  وال�رسائع 
ل�سناعة  عمل  ور�سة  اإىل  برملانها 
العن�رسية  والت�رسيعات  القوانني 
االأمني  اأيها  ت�سدق  فال  والعدائية، 
وال  ال�سالم،  تريد  اإ�رسائيل  اأن  العام 
القرن هي م�رسوع  اأن �سفقة  ت�سدق 
تكري�ض  اإنها  والرفاهية،  لل�سالم 
اكرث  باأ�سكال  واالحتالل  االبرتهايد 
ق�سوة وعنفا، هذه ال�سفقة تبحث عن 
عن  ولي�ض  وبقاءه  االحتالل  رفاهية 
والعدالة  الفل�سطيني  ال�سعب  �سالم 

االإن�سانية.

ال�سيد الأمني العام:
رغم حكم املوؤبدات الذي ير�سف فوق 
اال�رسى  من  املئات  وكاهل  كاهلي 
�ستم�سيان  قدماي  باأن  موقن  فاأنني 
بالدي  يف  الطري  الع�سب  على  يوما 
بنور  ا�ستمتع  و�سوف  فل�سطني، 
حينها  طليق،  واأنا  ال�ساطعة  ال�سم�ض 
اإىل  مرفوع  راأ�سي  التاريخ.  �ساأ�سافح 
االأمام،  اإىل  متجهة  وخطاي  ال�سماء 
االأمل مل يفارقني حلظة واحدة طوال 
على  اأ�سبحت  ال�سجن،  يف  حياتي 
ال�سابرين،  حليف  الن�رس  باأن  يقني 
و�ساأخرج من عامل اال�سمنت واحلجر 
�سلبني  لقد  وطني،  ف�ساء  اإىل  يوما 
ي�سلبني  مل  ولكن  حريتي  ال�سجن 
لي�ست  اإ�رسائيل  وذكرياتي.  اأحالمي 
اغتياالت،  وحدة  اإنها  لدولة،  ا�سما 
واإذا مل نكن قادرين يف الوقت الراهن 
احلاقدة،  الدولة  هذه  هزمية  على 
اأمرا  وحكمها  احتاللها  �سنجعل  لكن 
يف غاية ال�سعوبة. اأريد التاأكيد للعامل 
اأنني لو غادرت ال�سجن يوما ووجدت 
االأو�ساع والظروف نف�سها التي كانت 
اإىل  ف�ساأ�سطر  دخلته،  عندما  قائمة 
اعتقلت  الذي  نف�سه  موا�سلة كفاحي 
ب�سببه، حرية �سعبي جزء من حريتي.
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اأكتب اإليك بعد ت�سعة ع�سر عامًا خلف الق�سبان لأوجه التحية اأول ل�سعبي الفل�سطيني الذي ي�ستحق 
اأن منوت لأجله األف مرة، هذا ال�سعب الذي يواجه غطر�سة الحتلل ووح�سيته بكل اإرادة و�سمود، 

ويواجه تف�سي وباء الكورونا بهذه العزمية والتفاين والوحدة التي اأده�ست العامل رغم اإمكانياتنا 
املتوا�سعة والب�سيطة، اإنها معجزة الفل�سطيني الذي يعلو دائما فوق قدره، يقدم الت�سحيات من اأجل حق 

تقرير م�سريه واأحلمه الوطنية امل�سروعة. حتل ذكرى 17 ن�سيان يوم الأ�سري الفل�سطيني،

وحدة اغتيالت انها  لدولة...  ا�سما  "اإ�سرائيل" لي�ست 

مروان الربغوثي يف الذكرى التا�شعة ع�شر العتقاله 

م�سارات   �سبكة  مع  �سحفي  لقاء  يف 
حتدث  املفو�ض العام لل�سهداء واالأ�رسى 
املجل�ض  وع�سو  فتح  بحركة  واجلرحى 
الثورى  واالأ�سري املحرر تي�سري الربدينى 
العام  هذا  يف  االأ�سري  يوم  فعاليات  عن 

اأكد  حيث  املفو�سية  اأطلقتها  التى  و 
االأ�سخم  باأن هذه احلملة هى  الربدينى 
و  االأ�رسى  باإ�ستاد  العامل  م�ستوى  علي 
التى تكاثفت فيها جهود املفو�سية ليليق  
باأ�رسنا االإبطال يف اليوم الوطني لالأ�سري 

الفل�سطيني والذي ي�سادف 17ني�سان من 
كل عام  حيث  �سهد هذا العامل م�ساركة 
العامل  اأرجاء  كافة  من  عاملى  وتفاعل 
امل�ساركات  خالل  من  والدويل  العربي 
مع  والتوا�سل  واالإلكرتونية  الرقمية 

واجلرحى  واالأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية 
ان  الربدينى  اأكد  كما  فتح  بحركة 
و  االلكرتونية  واالأن�سطة  الفعاليات 
علي  عربت  املفو�سية  اأقرتها  التى 
اأجمع  العامل  يف  اال�رسى  ق�سية  ح�سور 

وقانونية  واإن�سانية  مطلبية  ق�سية  وهى 
كامل  االإ�رسائيلي  االحتالل  بتحمل 
ظل  يف  االأ�رسى  حياة  عن  امل�سوؤولية 
ال�سياق  كورونا ويف  وباء جائحة  انت�سار 
واالأ�رسى  لل�سهداء  العام  �سكر املفو�ض 

قدمتها  التى  اجلهود  جميع  واجلرحى  
املفو�سية و امل�ساندين وكل من �سارك 
ا�سنادية  ر�سائل  واإر�سال  الفعاليات  يف 
واأ�سكال  اأرجاء  كافة  من  لالأ�رسى 

املجتمعات.

مفو�س عام الأ�سرى تي�سري الربدينى  يتحدث ايل �سبكة م�سارات ميديا

  لقاء �شحفي عن ق�شية االأ�شرى
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ارفع را�شك اأنت يف عفر

�لأ�سري �ملحرر �أكرم نعيم بني عودة
ليلة مظلمة �شوداء كقلب ذلك املحتل الغا�شب ، لن اأن�شى تلك الليلة وال ذلك اليوم 16/4/2003 .. ما 

زلت يف �شدمة كبرية من اعتقال اأخي الكبري همام قبل يوم فقط حني عاثوا يف البيت تخريبا ويف قلبي 
فراغا ، ال زلت يف �شدمة من اعتقاالت متتالية الأخوة الكفاح والن�شال املتتالية وما زالت دماء خم�شة 

من �شهداء احلرية مل جتف بعد ...

ق.ف

يوم �سعب يف الليلة الأوىل ت�ستيقظ 
عليك  ينادي   .. بعد  تنم  مل  واأنت 
قوات  الباب  افتح  جمرم  عدو 
جي�ش الدفاع ، مل يرتكوا زاوية يف 
البيت اإل جعلوها خرابا ...يعتقلوا 
"رفيف  ياأتي  اأخرى  وليلة   .. اأخي 
ال�سهيونى" وهو م�سوؤول املنطقة 
يف ذلك الوقت لزيارة غري مرغوب 
فيها وي�سلبني حريتي ... يف م�سار 
مل  وطن  يف  �سنوات  عرب  ميتد 
ذلك  ب�سبب  اأراه  اأن  اأ�ستطيع  اأكن 
تلك  اأ�سفل  من  ارقبه  املحتل 
عيني  على  و�سعوها  التي  الع�سبة 
واإذا  امل�سلوب  وطني  اأرى  ل  لكي 
نكن  مل  اآخر  عزيز  اأخ  برفقة  اأنا 
ن�ستطيع تبادل احلديث اإل اأن ذلك 
املحتل اأراد اأن يوؤخذ ا�سرتاحة يف 
م�ستعمرة اأخرى على اأر�ش وطني 
يكمل  اأن  قبل  )احلديدية(  اأظنها 
مع�سوب  �ساقة  رحلة  يف  امل�سري 
والقدمني  اليدين  ومقيد  الأعني 
وال�ستائم  الركالت  من  تخلوا  ول 
واأول  عوفر  معتقل   ، عوفر  اإىل 
الأ�سالك  تلك  بني  الدخول  طريق 
يك�رس  اأن  العدو  يحاول  ال�سائكة 
اإرادتنا وان يخف�ش روؤو�سنا اإذلل 
لكرامتنا لكن ما ت�سع قدمك على 
ت�سمع  حتى  ق�سم  اأول  من  مقربة 

وال�سموخ  والعز  الكربياء  من  ثورة 
فيك  وتنتف�ش  احلرية  �سوت  يعلو 
�َسّجانك  وترى  الثورة  معاين  كل 
على  مي�سي  مرتهال  ذليال  قزما 
ا�ستحياء بني جموع ع�ساق احلرية 
... تعلوا الأ�سوات... ارفع راأ�سك 
اإليك  يت�سابقون  ثم  بعوفر  اأنت 
تهليال وت�سليما حتى تدخل اإحدى 
الأق�سام ومن ثم تبداأ م�سرية الأيام 

جولة هنا وجولت هناك ...
اأدخله  معتقل  اأول  كان  عوفر 
والن�سف من  الثامن ع�رس  بعمري 

عام 2003 ...
مدر�سة  املعتقل  ذلك  عوفر 

تعلمت   ، املعجزات  �سناعة  يف 
املدر�سة  تلك  من  الكثري  فيه 
مع  وتعانقت  اجلهادية  املحمدية 

اخي و واأخوة اآخرين من بلدي ..
�سداقات  هناك  كانت  عوفر  يف 
تاريخية  وحمطات   ، تن�سى  ل 
اأكرب  عوفر  يف  هناك   ، تطوى  ل 
متت  التي  الهروب  عمليات  واأكرث 
كنت   ... احلرية  اإىل  ال�سجون  من 
�ساهدا عل تلك املعجزة يف �سباح 
يوم 12 مايو من العام 2003م متكن 
الأ�سري  مع  خليفة  ريا�ش  ال�سهيد 
املحرر اأجمد دار الديك وال�سهيد 
اأن  �سنايطة  خالد  املجاهد 

يحفروا نفقاً حتت الأر�ش يخرتق 
من  ومتكنوا  ال�سجن،  جدران  به 
ال�سجن  ُظلمة  من  اأنف�سهم  حترير 
لي�ستمروا يف رحلة اجلهاد ومقاومة 
من  اأنف�سهم  حرروا  الحتالل. 
ال�سجن ومن الدنيا بعد م�سرية من 
اجلهاد والن�سال بعد حتررهم رغم 
انف ال�سجان ... يف عوفر يكفيك 
والوعي  الفكر  مدار�ش عميقة يف 
والثورة تنهل منها وتبكي اأملا عند 
املجاهد  ال�سيخ  عنها  الرحيل 
وال�سيخ  العبد  ابو  �سويكي  عزام 
�سوي�ش  النا�رس  عبد  املجاهد 
ريا�ش  املجاهد  وال�سيخ  ثائر  ابو 
ابو �سفية من مبعدي مرج الزهور 
وثلة من ال�سهداء التي ما زالت كل 
قلوبنا  تنع�ش  وحركاتهم  �سكناتهم 
بالأمل.. ال�سهداء باإذن اهلل ريا�ش 
�سنايطة  عقلة  وال�سهيد  خليفة 
طوبى  �سنايطة  خالد  وال�سهيد 

لرواحكم الطاهرة ...
اإل  �سجنا  لي�ست  عظيمة  عوفر 
تُعلمك  عوفر   ... والف�سل  للعجز 
ان حتلق عاليا اأن تنتمي اأكرث وان 
تبقى  وان  احلرية  قريبا من  تكون 

على موعد ...
زلنا  وما  املحطات  اأوىل  عوفر 
لكم  لنكمل  اجلواد  �سهوة  منتطي 

اأكرث واأكرث...

بقلم : غريد ال�شيخ ـ لبنان.

ـ  ال�سام"  بالد  اأدباء  "منرب 
فل�سطني.

ترتاءى  الق�سبان  خلف  من 
اأ�سباح ل تعرف الليل من النهار، 
لعلّها  نومها  تفيق من  اأن  تخاف 
احلرية..  بحلم  لنف�سها  حتتفظ 
اآلف  الق�سبان  خلف  هناك 
اهلل  ينظر  اأن  ياأملون  الب�رس 
على  غ�سبه  وينزل  قلوبهم  اإىل 
القادر  وهو  ل  كيف  �سّجانيهم، 
الذي ميهل  على كل �سيء، وهو 
الذي  وهو  ل  كيف  يهمل..  ول 
الأر�ش  يف  ليعي�سوا  الب�رس  خلق 
ويعمروها، ولكّن منهم َمن يظن 
يعي�ش طاملا  اأن  ي�ستطيع  ل  اأنه 
هنالك اأنا�ش اأحرار يعي�سون على 
الب�رسية  مّرت  نف�سه...  الكوكب 
عرب الع�سور بفرتات من الّظالم، 
ال�ستبداد  اجلهل، وظالم  ظالم 
وطاملا  وال�ستعمار،  والظلم 
اأطماع  لديهم  اأنا�ش  هناك 
باملقابل  ف�سيكون  بال�سيطرة 
اأحرار يرف�سون اخلنوع والّذل.. 
حّر  كل  لتبتلع  ال�سجون  وتنفتح 
لفظة  الظلم...  يرف�ش  ثائر 
املعتقل حتمل اإيّل ب�رسعة �سوًرا 
كثرية متالحقة؛ �رسب وح�سّي، 
قا�سية  اأ�سوات  اإذلل،  تعذيب، 
الإن�سان  باأن  ا�ستهتار  عربيدة، 
الب�رس....  الذي يعّذب لي�ش من 
بتذّكر  واأبداأ  اإنها �سور مقّززة.. 
ا�ستحدثها  التي  التعذيب  غرف 
اليهود يف حرب 1982 يف القرى 
من  العمالء  كان  والتي  اللبنانية 

على  اليهود  يدلّون  البلد  اأهل 
حفلة  بعد  فيعتقلونهم  النا�ش 
اأ�سوات  وتبداأ  جماعية،  اإذلل 
ال�رساخ يف الليل تت�ساعد لتكون 
معتقل  اأما  النا�ش..  لبقية  عربة 
وحكايا،  ق�س�ش  فله  اخليام 
وموت  الطويل  التعذيب  فبعد 
الآخر  البع�ش  واإخفاء  البع�ش 
والعمالء  ال�سّجانون  هم  فها 
وي�رسحون  يرتعون  زالوا  ما 
اليوم  اأتكلّم  لن  وميرحون.. 
اأن  اأعتقد  التي  املعتقالت  عن 
قبل  اأ�س�ستها  ال�سهيونية  الدولة 
لها...  اأنه  تظّن  وطًنا  تقيم  اأن 
بالن�سبة  واملعتقالت  ال�سجون 
اأهم  )ال�سهيونية(  اإ�رسائيل  اإىل 
من الوطن نف�سه. �ساأدع �ساعرنا 
الكبري حممد الفيتوري يتكلم عن 
ارتبط  التي  بوحريد"،  "جميلة 
اجلزائر،  وطنها  با�سم  ا�سمها 
�سهيد،  املليون  بلد  اجلزائر 
الق�سيدة هي ر�سالة اإكبار لن�سال 
بالدها..  �سبيل  يف  البطلة  هذه 
قوة  تهبنا  اأن  منها  يطلب  اإنه 
قوة  العا�سفة،  ال�سعبية  الثورة 

�سعب اجلزائر الثائر، يقول:
)ما اأجمَل احلياة يا جميلْة

غاة لول جنون الُطّ
وقهقهات ال�ّسجون

لأّن ظامًلا يحُبّ احلياة
ويكره الآخرين

لأن �سّيًدا يحُبّ العبيد
ويكره الّثائرين

لأّن �سّجانَِك يا جميله
اأيتها الّناُر اجلزائريْة

كّل جنود الإمرباطورية..(

اليطالية   باللغة  حديًثا  �سدر 
القيد”  “�سدى  لكتاب  ترجمة 
اأحمد �سعدات الأمني العام  للقائد 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
 Edizioni �سادر عن دار الن�رس  
الأ�سرية  له  Clandesine قدمت 
الكتاب  جرار.  خالدة  القيادية 
بطبعته الإيطالية من اإعداد الحتاد 
الفل�سطيني  العربي  الدميقراطي 
وال�سحفي   UDAP باإيطاليا  
ال�سفحات  وعدد  ماورو،  �ستيفانو 
176 حجم متو�سط، و�سيكون ب�سعر 
اإطالق  وياأتي  يورو(.   12( رمزي 
الطبعة الإيطالية تزامًنا مع اأ�سبوع 
الحتاد  وَعرّب  الفل�سطيني.  الأ�سري 
عن �سكره اخلا�ش لدار الفارابي يف 
التقدمي  الكاركتري  ور�سام  بريوت، 

كارلو�ش لطوف لتعاونهم يف خدمة 
اأن ريع هذا  اإطالق الطبعة، موؤكداً 
�سمود  لدعم  �سيخ�س�ش  الكتاب 
الأ�رسى. جتدر الإ�سارة، اأن الحتاد 
الفل�سطيني  العربي  الدميقراطي 
باإيطاليا الذي قام باإعداد الطبعة، 
�سيا�سية  ثقافية  جمعية  هو 
الي�ساري  الفكر  ن�رس  اإىل  ت�سعى 
والتعريف  التقدمي  الدميقراطي 
بالق�سايا العربية والدولية وخا�سة 
اأن  كما  الفل�سطينية.  الق�سية 
خبري  �سحفي  هو  ماورو  �ستيفانو 
واملغرب  الأو�سط  ال�رسق  بق�سايا 
له  و�سدر  اجلهادية،  واحلركات 
بعنوان  كتاب  اأبرزها  كتب  عدة 
فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  )اجلبهة 

.)2018

من خلف �لق�سبان

للأ�شري القيادي اأحمد �شعدات

�سدور كتاب “�سدى �لقيد” 
بالطبعة �لإيطالية

 قال عبد النا�رس فروانة، املخت�ش 
واملحررين،  الأ�رسى  �سوؤون  يف 
مروان  الوطني  القائد  الأ�سري  اأن 
قد  الق�سام"،  "اأبو  الربغوثي 
�سجون  يف  الـ18  عامه  اليوم  اأمت 
ليدخل  الإ�رسائيلي،  الحتالل 

ق�رسا عامه الـ19 على التوايل. 
وتابع: اأن �سلطات الحتالل اعتقلت 
عاما(،   62( الق�سام"  اأبا   " القائد 
وكان  15ناأفريل عام 2002،  بتاريخ 
املجل�ش  يف  منتخبا  نائبا  حينها 
ويُعترب  الفل�سطيني،  الت�رسيعي 
الفل�سطيني  الربملان  نائب يف  اأول 
�سجون  يف  به  والزج  اعتقاله  يتم 
لكل  �سارخ  انتهاك  يف  الحتالل، 
وكان  الدولية،  واملواثيق  الأعراف 
عام  اأمني  من�سب  اأي�سا  ي�سغل 

احدى  عليه  فتح، وحكمت  حركة 
الع�سكرية  الإ�رسائيلية  املحاكم 
بال�سجن )5( موؤبدات بالإ�سافة اإىل 
)40( �سنة. واأ�ساف: اأن القائد "اأبا 
خمتلفة  ل�سنوف  تعر�ش  الق�سام" 
والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  من 
مائة  التحقيق  زنازين  يف  ومكث 
يوم متوا�سلة يف �سجون ا�رسائيلية 
واجللمة  امل�سكوبية  منها  متعددة 
�سلطات  واتهمته  تكفا،  وبتاح 
انتفا�سة الأق�سى  الحتالل بقيادة 
عمليات  بتنفيذ  اأوامر  واإ�سدار 
كان  واأنه  الحتالل  �سد  فدائية 
يتلقى تعليمات مبا�رسة من ال�سهيد 
القائد  عمار".وكان  "اأبو  القائد 
وتكرار  مرارا  اأكد  قد  "الربغوثي" 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  على 

مقاومة املحتل، ورف�ش العرتاف 
الإ�رسائيلية،  املحكمة  ب�رسعية 
وغري  باطال  اعتقاله  معترًبا 
ثمن  كان  اإذا  القائل:  �رسعي. وهو 
حرية �سعبي هو فقدان حريتي، فاأنا 
م�ستعد لدفع الثمن.  وبنّي فروانة، 
ا�ستثمر  "الربغوثى"  الأ�سري  اأن 
فرتة �سجنه يف تطوير ذاته وقدراته 
التعليمية والأكادميية فح�سل على 
درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية 
اىل  ر�سالته  وهّرب  ال�سجن،  داخل 
كما  تامة.  ب�رسية  ال�سجن  خارج 
وقاد ويقود حاليا العملية التعليمية 
لالأ�رسى  الأكادميية  وامل�سرية 
داخل ال�سجون رغما عن ال�سجان. 
اللجنة  ع�سوية  على  وح�سل  كما 
ويُعترب  "فتح"،  حلركة  املركزية 

و  الفل�سطينية  القيادات  اأبرز  من 
الأ�سرية، ويحظى  احلركة  قيادات 
بني  وا�سعة  ب�سعبية  "الربغوثي" 
على  الفل�سطيني  ال�سعب  اأو�ساط 
ال�سيا�سية  انتماءاتهم  اختالف 
والفكرية. واأو�سح  واحلزبية 
�ساهم  "الربغوثى"  اأن  فروانة 
وثيقة  يف  �سياغة  رئي�سي  ب�سكل 
الوفاق الوطني الفل�سطيني - وثيقة 
الوحدة الوطنية - التي �سكلت اأول 
حكومة وحدة وطنية فل�سطينية فى 
العام 2006، و�سكلت اأ�سا�سا للحوار 
وهو  الفل�سطيني،   – الفل�سطيني 
على  واإ�رسار  بقوة  الداعيني  من 
الوحدة  وا�ستعادة  النق�سام  اإنهاء 
يف  "�رسكاء  �سعار  رافعا  الوطنية 

الدم �رسكاء يف القرار".

عبد النا�شر فروانة، املخت�س يف �شوؤون االأ�شرى واملحررين

�لقائد مرو�ن �لربغوثي يدخل عامه �لـ19 يف �سجون �لحتالل
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ماذا يحدث لرئة الفرد عند 
الإ�صابة بفريو�س كورونا؟

�أو   ،19-Covid �نت�شار  بد�أ 
عام  �أو�خر  يف  كورونا،  فريو�س 
حاالت  من  كمجموعة   2019
عن  �لناجتة  �لرئوي  �اللتهاب 
الحقا  ليتبني  معروف،  غري  �شبب 
فريو�س  ب�شبب  حتدث  �أنها 
ويعاين   2-Sars-CoV جديد: 
بفريو�س  �مل�شابني  �لنا�س  غالبية 
�أعر��س  من  �جلديد  كورونا 
خفيفة ت�شبه �لربد و تقول منظمة 
�ل�شحة �لعاملية �إن زهاء 80٪ من 
-Covid الأ�شخا�س �مل�شابني بـ�
�أي  �إىل  �حلاجة  دون  يتعافون   19
عالج متخ�ش�س. وي�شاب �شخ�س 
�أفر�د   6 كل  بني  من  فقط  و�حد 
مبر�س خطري »ويعاين من �شعوبة 

يف �لتنف�س«.
�أن يتطور مر�س  �إذن، كيف ميكن 
Covid-19 �إىل حالة �أكرث خطورة 
وماذ�  �لرئوي،  بااللتهاب  تتميز 

يفعل بالرئتني وبقية �جل�شم؟.

- كيف يوؤثر الفريو�س على 
النا�س؟

�أ�شرت�ليا«  »غارديان  حتدثت 
مع   )Guardian Australia(
�لربوفي�شور جون ويل�شون، �لرئي�س 
�ملنتخب للكلية �مللكية �الأ�شرت�لية 
�لتنف�شي،  �جلهاز  وطبيب  لالأطباء 
�لعو�قب  جميع  �إن  يقول  �لذي 
 19-Covid لـ  تقريبا  �لوخيمة 

تتميز بااللتهاب �لرئوي.
وك�شف ويل�شون �أنه ميكن ت�شنيف 
�الأ�شخا�س �لذين يتلقطون عدوى 
عري�شة،  فئات   4 �إىل  كورونا، 
خطورة:  �الأقل  �لفئة  ت�شمل  حيث 
بالفريو�س  �مل�شابني  �الأ�شخا�س 
�أما  �أعر��س.  لديهم  لي�س  ولكن 
�خلطر،  م�شتوى  يف  �لتالية  �لفئة 
ي�شابون  �لذين  �أولئك  فتت�شمن 
بعدوى يف �جلهاز �لتنف�شي �لعلوي، 
من  يعاين  �ل�شخ�س  �أن  »يعني  ما 
�أعر��شا  ورمبا  و�ل�شعال  �حلمى 
�لتهاب  �أو  �ل�شد�ع  مثل  �أخف 

�مللتحمة، وفقا لويل�شون.
يز�ل  »ما  �أي�شا:  وي�شيف 
من  يعانون  �لذين  �الأ�شخا�س 
نقل  على  قادرين  �أعر��س طفيفة 
يكونون  ال  قد  ولكن  �لفريو�س، 
جمموعة  و�أكرب  به«.  علم  على 
-Covid بـ  �مل�شابني  �أولئك  من 
�حتمالية  �الأكرث  و�الأ�شخا�س   ،19
�مل�شت�شفيات  �إىل  لتقدميهم 
�أولئك  هم  �جلر�حية،  و�لعمليات 
�لذين يطورون �الأعر��س �ل�شبيهة 
ما  عادة  �لتي  نف�شها،  باالإنفلونز� 

متنعهم من �لعمل.
�ملجموعة  �إن  ويل�شون  وقال 

�لر�بعة �شت�شاب مبر�س �شديد 
يتميز بااللتهاب �لرئوي.

�ل�شحة  منظمة  وتقول 
�ل�شن  كبار  �إن  �لعاملية 
�لذين  و�الأ�شخا�س 

م�شاكل  من  يعانون 
�رتفاع  مثل  �أ�شا�شية، 
م�شاكل  �أو  �لدم  �شغط 
يف �لقلب و�لرئة �أو مر�س 

عر�شة  �أكرث  هم  �ل�شكري، 

لالإ�شابة باأمر��س خطرية.

- كيف يتطور االلتهاب 
الرئوي؟

عندما يطّور �الأ�شخا�س �مل�شابون 
بـ Covid-19 �شعاال جافا وحمى، 
عن  ناجت  هذ�  �إن  ويل�شون  يقول 
»�شجرة  �إىل  و�شلت  �لتي  �لعدوى 
�ملمر�ت   - �لتنف�شي«  �جلهاز 
بني  �لهو�ء  تو�شل  �لتي  �لهو�ئية 

�لرئتني و�خلارج.
رح بطانة  و��شتطرد مو�شحا: »جتجُ

ي�شبب  ما  �لتنف�شي  �جلهاز 
ي�رّض  بدوره  وهذ�  �اللتهاب. 

بطانة  يف  باالأع�شاب 
وجمرد  �لهو�ء.  جمرى 

�أن  ميكن  �لغبار  من  نرثة 
�إذ�  ولكن  �ل�شعال.  حتفز 

تفاقم هذ� �الأمر، فاإنه يتجاوز 
�لهو�ء  جمرى  بطانة  جمرد 

وينتقل �إىل وحد�ت تبادل �لغاز�ت، 
�ملمر�ت  نهاية  يف  �ملوجودة 
بالعدوى،  �أ�شيبت  و�إذ�  �لهو�ئية. 
�شب  طريق  عن  ت�شتجيب  فاإنها 
مادة �لتهابية يف �الأكيا�س �لهو�ئية 

�ملوجودة يف قاع �لرئتني«.
�أ�شبحت  �إذ�  �إنه  ويل�شون  ويقول 
�الأكيا�س �لهو�ئية ملتهبة، فاإن ذلك 
يت�شبب يف »تدفق �ملو�د �اللتهابية 
�اللتهابية[  و�خلاليا  ]�ل�شو�ئل 
�إىل �لرئتني وينتهي �الأمر بااللتهاب 
�لرئوي«. ويو�شح �أن �لرئتني �للتني 
متتلئان باملادة �اللتهابية، ت�شبحان 
على  �حل�شول  على  قادرتني  غري 
يف  �الأك�شجني  من  كافية  كمية 
قدرة  من  يقلل  ما  �لدم،  جمرى 
�الأك�شجني  �مت�شا�س  �جل�شم على 
و�لتخل�س من ثاين �أك�شيد �لكربون، 

هو  و«هذ� 

ب�شبب  للوفاة  �ملعتاد  �ل�شبب 
�اللتهاب �لرئوي �حلاد«.

- كيف ميكن عالج االلتهاب 
الرئوي؟

�أخربت �الأ�شتاذة كري�شتني جينكينز، 
�الأ�شرت�لية  �لرئة  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
�لر�ئدة،  �لتنف�شي  �جلهاز  وطبيبة 
�أ�شرت�ليا«:  »غارديان  �شحيفة 
�الآن  حتى  لدينا  لي�س  »لالأ�شف، 
�أي �شيء ميكن �أن مينع �الأ�شخا�س 

�الإ�شابة  من 

بااللتهاب 
-Covid �لرئوي 

�الأفر�د  ويخترب   .19
�لعالجات،  �أنو�ع  جميع  بالفعل 
هناك  �أن  نكت�شف  �أن  وناأمل 
�الأدوية  من  خمتلفة  جمموعات 
�لفريو�شية و�مل�شادة للفريو�شات، 
يف  فعالة.  تكون  �أن  ميكن  �لتي 
�أي عالج  �لوقت �حلايل، ال يوجد 
�لد�عم،  �لعالج  بخالف  قائم 
يف  للمر�شى  نقدمه  ما  وهو 
ننفذها  نحن  �ملركزة.  �لعناية 
ونحافظ على م�شتويات عالية من 
�الأك�شجني حتى تتمكن �لرئتني من 
�لعمل بطريقة طبيعية مرة �أخرى 

�أثناء تعافيها«.
�ملر�شى  �أن  ويل�شون  وك�شف 
�لرئوي  بااللتهاب  �مل�شابني 
�شي  و لفري �
معر�شون �أي�شا 

�لثانوية،  بالعدوى  �الإ�شابة  خلطر 
لذلك �شيتم عالجهم �أي�شا باالأدوية 
و�مل�شاد�ت  للفريو�شات  �مل�شادة 

�حليوية.

- هل االلتهاب الرئوي الناجم 
عن Covid-19 خمتلف؟

تقول جينكينز �إن �اللتهاب �لرئوي 
يختلف   19-Covid عن  �لناجم 
�شيوعا،  �الأكرث  �حلاالت  عن 
�ملر�شى  دخول  تتطلب  �لتي 
�أنو�ع  ومعظم  �مل�شت�شفيات.  �إىل 
نعرفها  �لتي  �لرئوي  �اللتهاب 
مل�شاد  وت�شتجيب  بكتريية  هي 
حيوي وقال ويل�شون �إن هناك 
�لرئوي  �اللتهاب  �أن  على  �أدلة 
قد   19-Covid عن  �لناجم 
خا�س،  ب�شكل  �شديد�  يكون 
حيث �أن حاالت �اللتهاب هذه 
متيل �إىل �لتاأثري على كامل 
�الأجز�ء  من  بدال  �لرئتني، 
وي�شيف  فقط  �ل�شغرية 
يكون  �أن  »مبجرد  مو�شحا: 
كانت  و�إذ�  �لرئة،  يف  عدوى  لدينا 
�لهو�ئية،  �الأكيا�س  على  تنطوي 
�أوال  هي  �جل�شم  ��شتجابة  فاإن 
و�حلد  �لفريو�س  تدمري  حماولة 
من تكاثره«ولكن ويل�شون يقول �إن 
�أن  �الأوىل« ميكن  �ال�شتجابة  »�آلية 
�ملجموعات،  بع�س  لدى  ت�شعف 
�لذين  �الأ�شخا�س  ذلك  يف  مبا 
و�لرئة  �لقلب  �أمر��س  من  يعانون 
كبار  ولدى  �ل�شكري،  ومر�س 
�ل�شن. وتو�شح جينكيز: »�لعمر هو 
�ملوؤ�رض �لرئي�شي خلطر �لوفاة من 
�اللتهاب  يعترب  �لرئوي.  �اللتهاب 
بالن�شبة  خطري�  د�ئما  �لرئوي 
�أحد  �لو�قع  يف  وكان  �ل�شن  لكبار 
عند  للوفاة  �لرئي�شية  �الأ�شباب 
تتذكر  �أن  �ملهم  من  �ل�شن.  كبار 
�أنه بغ�س �لنظر عن مدى �شحتك 
�الإ�شابة  خطر  فاإن  ون�شاطك، 
مع  يزد�د  �لرئوي  بااللتهاب 
نظام  الأن  وذلك  �لعمر.  تقدم 
�ملناعة لدينا ي�شعف ب�شكل 
�لعمر،  تقدم  مع  طبيعي 
على  �ل�شعب  من  يجعل  ما 
�اللتهابات  حماربة  �أج�شامنا 

و�الأمر��س«؟

عالقة بني لقاح �صائع ون�صبة 
الوفيات بفريو�س كورونا

�الأوبئة  خرب�ء  �كت�شف 
�الأمريكيون عالقة بني ن�شبة 
فريو�س  ب�شبب  �لوفيات 
 BCG ولقاح  كورونا 
مكافحة  يف  �مل�شتخدم 
موقع  ويفيد  �ل�شل  مر�س 
�خلرب�ء  باأن   ،medRxiv
�لتي  »�لدول  �أن  �كت�شفو� 
لقاح  فيها  ي�شتخدم  مل 
BCG، ومن �شمنها �إيطاليا 

وهولند� و�لواليات �ملتحدة، هي �الأكرث ت�رضر� من  غريها بوباء 
فريو�س كورونا«وقد �كت�شف �خلرب�ء �أن لقاح BCG خف�س من 
�الإ�شابات بعدوى فريو�س كورونا، وهذ� وفقا لهم قد يجعل هذ� 
�للقاح �إحدى �لو�شائل �لفعالة يف مكافحته. ��شتناد� لهذ� �خترب 
�لباحثون كيف ميكن لهذ� �للقاح �لتاأثري يف �نت�شار �لوباء وخطر 
تاأثري  ودر�شو�  �شعفا،  �ملجتمع  �رض�ئح  �أكرث   يف  ب�شببه،  �لوفاة 
�ل�شحية يف  �لرعاية  �لبالد وم�شتوى تطور  �ملعي�شة يف  م�شتوى 
لهم  و�ت�شح  ب�شببه  �لوفيات  ون�شبة  كورونا  فريو�س  وباء  �نت�شار 
باملوؤ�رض�ت  ترتبط  �لوفيات  ون�شبة  �لفريو�س  �نت�شار  وتائر  �أن 
�لواليات  يف  وخ�شو�شا  �لبلد�ن  من  عدد  يف  ولكن  �القت�شادية. 
�أوروبية  وبلد�ن  وهولند�  وبلجيكا  و�إيطاليا  و�إير�ن  �ملتحدة 
�إما مل  �لبلد�ن  �أخرى، مل يكن �الأمر كذلك. الأنه يف جميع هذه 
ي�شتخدم لقاح BCG على نطاق و��شع �أو بد�أو� با�شتخد�مه قبل 
عدد  �زدياد  يف  �ل�شبب  كان  �لباحثني  بر�أي  وهذ�  ق�شرية.  فرتة 

�الإ�شابات و�لوفيات �أي�شا.
و�أ�شار �لباحثون، �إىل �أنه يالحظ �نخفا�س عدد �لوفيات ب�شبب 
 BCG لقاح  ت�شتخدم  �لتي  �لفقرية  �لبلد�ن  يف  كورونا  فريو�س 
د�ئما جلميع �ل�شكان. وهذ� وفقا للخرب�ء يدل على �أن هذ� �للقاح 
فعال يف �لوقاية من هذ� �لفريو�س وي�شيف �خلرب�ء، بد�أت �ل�شني 
ت�شتخدم لقاح BCG يف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي ولكن خالل 
فرتة »�لثورة �لثقافية«، �أعو�م 1966-1976 توقف ��شتخد�م هذ� 
�شعيفة  �رضيحة  خلق  ميللر،  �آرون  �لباحث  بر�أي  وهذ�  �للقاح. 
من �ل�شكان، ما �شاعد على �نت�شار �لفريو�س يف �ملر�حل �الأوىل 

للوباء يف �ل�شني.

رو�شيا

تطوير اختبار عايل الدقة 
للك�صف  عن كوفيد-19

للتجارب  خ�شوعه  بعد 
�ل�رضيرية، وقبل �أ�شبوع 
ر�شميا  ت�شجيله  من 
�لبالد،  يف  لال�شتخد�م 
�أ�شبح �الختبار �جلديد 
مت  �لذي  �لدقة،  عايل 
تطويره يف معهد �لدولة 
�لفدر�يل الأبحاث علوم 

�الأوبئة جاهز� للعمل.
هيئة  ذلك  عن  �أعلنت 
عن  ك�شفت  �لتي  نادزور«،  تريب  »رو�س  �لرو�شية  �لرقابة 
بني  �لتمييز  على  وقادر  للغاية،  دقيق  �جلديد  �جلهاز  �أن 
فريو�س كورونا وغريه من �لفريو�شات �لتاجية وقالت �لهيئة 
ومتكن  بنجاح،  �ل�رضيرية  �لتجارب  �جتاز  قد  �الختبار  �إن 
�ل�رضق  منطقة  و�شار�س  »�شار�س-2،  على  �لتعرف  من 
�الأو�شط وكافة عائلة �لفريو�شات �لتاجية«ويف �شياق مت�شل 
�أعلنت رئي�شة �لوكالة �لطبية �لفدر�لية �لرو�شية، فريونيكا 
يعالج  دو�ء  تطوير  عن  مار�س،   28 �ل�شبت  �شكفورت�شوفا، 
فريو�س كوفيد-19، ي�شتند �إىل �أ�شا�س دو�ء �لوقاية و�لعالج 

من �ملالريا »ميفلوخني«.
للقاح  �أولية  مناذج  �شبعة  عن  �أي�شا  �شكفورت�شوفا  و�أعلنت 
جمعها  مت  �لرو�شية،  �لفدر�لية  �لطبية  �لوكالة  طورتها 
�ختبار�ت  فاإن  لها،  ووفقا  �لور�ثية.  بالهند�شة  باال�شتعانة 
�أن  �لقادم، على  يوليو  بحلول  تنتهي  �شوف  �للقاحات  هذه 
يكون �للقاح جاهز� يف موعد ال يتجاوز 11 �شهر� من �الآن.



اأعلن �شباب بلوزداد، املناف�س ، 
متديد عقد العبيه ريان حاي�س 
وح�شني �شاملي لعامني اإ�شافيني 
البطولة  مت�شدر  النادي،  وقال 
املا�شي  ال�شهر  توقفت  التي 
كورونا،  فريو�س  جائحة  ب�شبب 
»في�شبوك«،  على  �شفحته  عرب 
 22( حاي�س  االأي�رس  الظهري  اإن 
 2023 حتى  عقده  مدد  عاما( 

من  القادم  حاي�س،  و�شارك 
الهواة  اأندية  اأحد  القبة  رائد 
يف 2018، يف ت�شع مباريات منذ 

بداية املو�شم احلايل.
عقده  على  الالعب  ووقع 
واأكد  النادي،  مقر  يف  اجلديد 
اأن طموحه حتقيق نتائج جيدة 
دوري  اإىل  والتاأهل  الفريق،  مع 
املو�شم  يف  اإفريقيا  اأبطال 

املقبل ويف املقابل، مل يتمكن 
مقر  اإىل  احل�شور  من  �شاملي 
اجلزائر،  العا�شمة  يف  النادي، 
عقد  على  بالتوقيع  ليكتفي 

اإلكرتوين.
اأعمدة  اأحد  �شاملي،  ووقع 
عقدا  املو�شم،  هذا  الفريق 
بلوزداد  داخل  يبقيه  جديدا 

عقدت جلنة العمل واملراقبة، حتى عام 2022.
االحتادية  قبل  من  املكلفة 
اجلزائرية لكرة القدم، بدرا�شة 

جائحة  بعد  ما  تداعيات 
كورونا، من النواحي التنظيمية، 
اأول  والقانونية،  واملالية، 
اجتماعاتها عن طريق الفيديو، 
زط�شي  الدين  خري  برئا�شة 
درا�شة  على  اللجنة  وحر�شت 
ومدى  االأزمة،  تداعيات  كافة 
خا�شة  االأندية،  على  تاأثريها 
الالعبني،  بعقود  يتعلق  فيما 
فرتة  خالل  رواتبهم  وتخفي�س 
اإىل  االجتماع  وخل�س  التوقف 

اال�شتعانة  على  االأندية،  اإجبار 
مبالحق للعقود التي �شتنتهي يف 
جوان، مع �رسورة التو�شل اإىل 
اتفاق مع الالعبني، قبل تطبيق 
رواتبهم،  تخفي�س  اإجراءات 
الن�شاط كما  خالل فرتة تعليق 
باب  فتح  تاأخري  اللجنة  قررت 
على  بناًء  ال�شيفية،  االنتقاالت 
لكرة  الدويل  االحتاد  تعليمات 

القدم »فيفا«.
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اأن  اإعالمية،  تقارير  ك�شفت 
�شيتحرك  ليفربول  نادي 
كيليان  الفرن�شي  مع  للتعاقد 
�شان  باري�س  مهاجم  مبابي 
جريمان، يف حال قرر ال�شنغايل 
�شاديو ماين الرحيل عن الفريق 
االأحمر واالن�شمام لريال مدريد 
 ،»thesun« �شحيفة  وذكرت 
اإغراء ماين لالنتقال  اإذا مت  اأنه 
فاإن  مدريد،  ريال  نادي  اإىل 
الفور  على  �شيتحرك  ليفربول 

ل�شم مبابي.
مدريد  ريال  اأن  واأو�شحت 

�شيكون على االأرجح وجهة ماين 
املقبلة، ال �شيما واأن زين الدين 
امللكي،  الفريق  مدرب  زيدان، 
الـ28  �شاحب  �شم  على  ي�رس 
واأ�شارت  ال�شيف  هذا  عاما 
ليفربول  اأن  اإىل  ال�شحيفة 
اإذا  الريال  من  عر�شا  �شيقبل 
مليون   150 نحو  قيمته  بلغت 
جنيه اإ�شرتليني، على اأن ت�شاف 
الإقناع  اأخرى  مليون   100 عليه 
عن  بالتخلي  جريمان  �شان 
مبابي وخا�س مبابي، 20 مباراة 
مع �شان جريمان هذا املو�شم، 

�شجل خاللها 18 هدفا و�شنع 5 
اأخرى وميتد عقده مع  اأهداف 
العام  حتى  الباري�شي  الفريق 
ال�شوقية  قيمته  وتقدر   ،2022

بنحو 180 مليون يورو.

املعتزل  االإ�شباين  النجم  اأكد 
اأ�شطورة  هرينانديز  ت�شايف 
يحالف  ال  احلظ  اأن  بر�شلونة، 
م�شابقة  يف  ال�شابق  فريقه 
دوري اأبطال اأوروبا، على عك�س 
راأ�شها  وعلى  االأخرى  االأندية 

الغرمي التقليدي ريال مدريد.
وقال ت�شايف يف حديث ل�شحيفة 
»El Mundo« االإ�شبانية: »يف 
من  االأبطال،  دوري  م�شابقة 
بر�شلونة  اعتبار  جدا  ال�شعب 
مر�شحا فوق العادة للتتويج، الأنه 
ال ميكنه الفوز باللقب اإال عندما 
املناف�شني  من  اأقوى  يكون 
البار�شا  كبري..  بفارق  االآخرين 
ال ي�شتطيع االعتماد على احلظ، 
كما فعلت االأندية االأخرى«وتابع 
ال�شد  لنادي  احلايل  املدرب 
بكالمي  اأق�شد  »هل  القطري: 

لكن  فعال!  نعم  مدريد؟  ريال 
اأخرى  فرق  مع  حدث  هذا 
كان حمظوظا  بر�شلونة  اأي�شا.. 
يف العام 2009 بهدف اإنيي�شتا يف 
�شباك ت�شيل�شي وبع�رسة العبني 
وبدون اأي ت�شديدة على املرمى 
اأق�شد  حظ؟  هذا  تقريبا، 
باحلظ اأن ال تقدم مو�شما جيدا 
تفوز  ثم  االإ�شباين،  الدوري  يف 
مل  بر�شلونة  االأبطال،  بدوري 
حدث  ولكن  ذلك،  معه  يح�شل 
مع ريال مدريد، هذا ما اأ�شميه 

حظا �شعيدا«.
ت�رسيحاته  ت�شايف  واختتم 
يجب  بر�شلونة  »نادي  قائال: 
واأن  للغاية  مهيمنا  يكون  اأن 
للفوز  نف�شه  من  واثقا  يكون 
التاريخ  الكربى..  بالبطوالت 
فريقا  كان  بر�شلونة  اإن  يقون 

بكثري  اأقوى  كان  عندما  ناجحا 
من بقية مناف�شيه«.

باأربعة  مدريد  ريال  وتوج 
من  ن�شخ   6 اآخر  يف  األقاب 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�شابقة 
يتيما يف م�شابقة  لقبا  نال  لكنه 
نف�س  خالل  املحلي  الدوري 
لغرميه  األقاب   4 مقابل  الفرتة، 
بر�شلونة، الذي مل يعانق الكاأ�س 

ذات االأذنني منذ العام 2015.

ريا�ضة

ق.ر

�شيناريو  االأذهان  اإىل  اأعاد   
الذي  حمرز،  ريا�س  مواطنه 
ناديه  مع  خارقة  ب�شورة  ظهر 

اأن  بعد  �شيتي،  لي�شرت  ال�شابق 
عانى التهمي�س يف فرن�شا، وهو 
بن  واجهه  الذي  نف�شه  امل�شري 
اإجنلرتا  اإىل  انتقاله  قبل  رحمة 
عاًما،  الـ24  �شاحب  وجنح 

طينة  من  اأنه  على  التاأكيد  يف 
راأ�س  على  ُو�شع  بعدما  الكبار، 
قائمة املطلوبني يف عدة اأندية، 
وتوتنهام،  »اآر�شنال،  غرار  على 
فيال«،  واأ�شتون  ونيوكا�شل، 

املخت�شة،  املواقع  و�شنفته 
يف  العب  اأف�شل  كثاين 

ال�شامبيون�شيب هذا املو�شم.
وخا�س بن رحمة حتى االآن 72 
انتدابه  منذ  فريقه،  مع  مباراة 

نادي  من  قادًما   ،2018 �شيف 
خاللها  �شجل  الفرن�شي،  ني�س 
متريرة   23 وقدم  هدًفا،   20
رحمة  بن  اأداء  و�شاهم  حا�شمة 
فوز  يف  املو�شم،  هذا  املميز 

مهمة،  مباريات  بعدة  فريقه 
املر�شحة  الفرق  بني  لي�شبح 
املمتازة،  الدرجة  اإىل  لل�شعود 
باحتالله املركز الرابع بر�شيد 

60 نقطة.

من اأف�شل الالعبني يف دوري الدرجة الأوىل الإجنليزي

�ضعيد بن رحمة، يتاألق مع 
نادي برينتفورد

اإ�ضابة اأول العب تون�ضي لكرة القدم بكورونا
بنقردان  احتاد  نادي  اأعلن 
اإ�شابة  القدم  لكرة  التون�شي 
عمر  الفريق  و�شط  العب 
كورونا  بفريو�س  زكري 
اأول  بذلك  لي�شبح  امل�شتجد، 
التون�شي  الدوري  يف  العب 
احتاد  وقال  العدوى.  ت�شيبه 
بنقردان عرب ح�شابه على موقع 
الالعب  »اإ�شابة  »في�شبوك«: 
)كوفيد- بفريو�س  زكري  عمر 

كورونا  بفريو�س  املعروف   )19
اأجريت  خمربية  حتاليل  بعد 
وعائلته«ولعب  هو  اليوم  له 

الأندية حمام  )25 عاما(  زكري 
االأنف والنجم ال�شاحلي قبل اأن 
ينتقل اإىل احتاد بنقردان وقال 
على  ح�شاباته  عرب  الالعب 
االجتماعي:  التوا�شل  مواقع 
بفريو�س  جدي  اإ�شابة  »بعد 

ال�شلطات  اأجرت  كورونا 
للك�شف  اختبارات  ال�شحية 
حميط  يف  الفريو�س  عن 
نتيجة  جاءت  ولالأ�شف  العائلة 
اختباراتي اإيجابية اإ�شافة لعدد 

من اأفراد العائلة«.
حالته  اأن  الالعب  واأ�شاف 
و�شيخ�شع  م�شتقرة  ال�شحية 
يوما   14 ملدة  الذاتي  للعزل 
املركز  بنقردان  احتاد  ويحتل 
التون�شي  الدوري  يف  ال�شابع 
 16 من  نقطة،   23 بر�شيد 

مباراة.

ت�شايف

بر�ضلونة ال يفوز بدوري االأبطال باحلظ مثل 
ريال مدريد

ليفربول ي�ضتقر على بديل ماين

برز ا�شم الدويل اجلزائري، �شعيد بن رحمة، هذا املو�شم مع نادي برينتفورد، كواحد من اأف�شل 
الالعبني يف دوري الدرجة الأوىل الإجنليزي، حيث جنح بف�شل قدراته ومهاراته، يف خطف 

اأنظار اأكرب الأندية تاألق اجلناح الطائر مع برينتفورد.

�شباب بلوزداد 

اإنهاء اجلدل بخ�ضو�ص ريان حاي�ضو ح�ضني �ضاملي
الحتادية اجلزائرية لكرة القدم

اإلزام االأندية باالتفاق مع العبيها حول الرواتب

ريا�ضي جزائري يتربع ب50 مليون كمامة
بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  قال 
ريا�شًيا  اإن  ال�شحة  وزير 
امل�شتوى  »من  جزائرًيا 
قيمة  م�شاعدة  قدم  العايل« 
على  مل�شاعدتها  للوزارة، 
حماربة انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد.
خالل  بوزيد،  بن  واأو�شح 

ت�رسيحات لالإذاعة اجلزائرية: 
الريا�شيني  من  »العديد 
امل�شاعدة..  لتقدمي  هبوا 
من  جزائري  ريا�شي  لدينا 
لنا  اأر�شل  العايل،  امل�شتوى 
جهاز  و500  كمامة  مليون   50
»الريا�شي  اإنعا�س«واأ�شاف: 
عن  االإف�شاح  عدم  مني  طلب 

ا�شمه، وقال يل اإنه ال يريد اأي 
اإ�شهار اأو ثناء، بل يبحث عن مد 
اهلل،  ملر�شاة  ابتغاًء  العون  يد 
وعائلته«كما  بالده  اأجل  ومن 
الريا�شي  اأن  بوزيد  بن  ك�شف 
اجلزائري، وعد بتقدمي املزيد 
امل�شتقبل  امل�شاعدات يف  من 

القريب.



اخلمي�س 16  اأفريل  2020  املوافـق  ل 22 �شعبان  1441ه 14
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�س 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�س الدول الأجنبية، حيث تتم 

تعبئة قوات ال�شرطة واجلي�س، وُتغلق احلدود، وُتفر�س 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

يف  املهمة  اجلوانب  اأحد  ولعل 
جلائحة  الإفريقية  ال�ستجابات 
كورونا تتمثل يف املنظور القاري 
عك�س  اخلربة  على  الإفريقي. 
الأوروبية، كان الحتاد الإفريقي 
فاعلاً  املا�سية  الفرتة  خلل 
واملعلومات  اخلربة  توفري  يف 
احلكومات  بني   والتن�سيق 
كيفية  ب�ساأن  واملواطنني 
الفريو�س  لنت�سار  ال�ستجابة 
ففي  اإنكاره.  ميكن  ل  الذي 
معظم  فيه  رفعت  الذي  الوقت 
ال�سيادة  منطق  العامل  مناطق 
ا  اإفريقيا �سعوداً الوطنية، �سهدت 
واجلامعة  للأممية  متوقع  غري 
الإفريقية ب�سكل يتطلب الهتمام 

 والدعم.
الإفريقي  الحتاد  وا�ستطاع 
املركز  من  خلل  التحرك 
الأمرا�س  ملكافحة  الإفريقي 
والوقاية منها رغم اأنه مل يبداأ  اإل 
منذ ثلث �سنوات فقط. عندما 
كورونا  فريو�س  عن  الك�سف  مت 
ال�سني  يف  مرة  لأول  امل�ستجد 
بداأ  املركز   ،2019 دي�سمرب  يف 
منظمة  مع  وثيق  ب�سكل  العمل 
دون  ومراكزها  العاملية  ال�سحة 

اأجل  من  الإقليمية 
الأع�ساء  دعم  الدول 
الإفريقي  الحتاد  يف 
ا�ستجاباتها  يف 
املحتمل  للنت�سار 
للفريو�س. ومنذ ذلك 
قام  الحتاد  احلني، 
باأداء  الإفريقي 
خم�س وظائف على 
الأقل يعزوها علماء 
الدولية  العلقات 

التن�سيق  الدولية:  املنظمات  اإىل 
 وو�سع املعايري، واخلربة، والدعم 
الأعمال  جدول  وو�سع  الفني، 

تعبئة  اإىل  بالإ�سافة  العام، 
املوارد.

ا  فاأولاً قاد الحتاد الإفريقي عدداً
التي  املهمة  الجتماعات  من 
اأدت اإىل التن�سيق وو�سع املعايري 
يف  الأع�ساء  للدول  امل�سرتكة 
 الحتاد الإفريقي. ففي منت�سف 
وزراء  التقى   ،2020 فرباير 
اجتماع  يف  الأفارقة  ال�سحة 
على  ا�سرتاتيجية  للتفاق  طارئ 
الفريو�س  انت�سار  قارية ملواجهة 
عقد  كما  اإفريقيا.  يف  املحتمل 
ا  الأفارقة  اجتماعاً املالية  وزراء 
ناق�سوا  مار�س  يف  افرتا�سياًّا 
املحتملة  املالية  العواقب  فيه 
ويف  معاجلتها.  وطرق  للفريو�س 
الرئي�س  مار�س،  عقد  اأواخر 
الإفريقي،  للحتاد  احلايل 
»�سرييل  اإفريقيا  جنوب  رئي�س 
افرتا�سياًّا  ا  اجتماعاً رامافو�سا«، 
حيث  الإفريقي  ملكتب  الحتاد 
اإفريقي  �سندوق  اإن�ساء  قرر 

لفريو�س كورونا.
الأمرا�س  مكافحة  مركز  ويقدم 
خربة  يف  اإفريقيا  منها  والوقاية 
مهمة للدول الأع�ساء يف الحتاد 
الإفريقي ومواطنيها. وكجزء من 
ال�سرتاتيجية القارية، مت ت�سكيل 
ملكافحة  اإفريقي  عمل   فريق 
ا�سرتاتيجيات  لإعداد  الفريو�س 
�ستة  يف  وتدريبات  وبيانات 

 جمالت فنية ترتاوح من املراقبة 
للحالت  ال�رسيرية  الإدارة  اإىل 

الإيجابية وتوقع املخاطر.

للدول  الفني  الدعم  وتقدمي 
ال�ستجابة  اأجل  من  الأع�ساء 
املركز  قام  الفريو�س.  لنت�سار 
الأمرا�س  ملكافحة  الإفريقي 
الفح�س  اأجهزة  توزيع    بتن�سيق 
واملعدات  الإمدادات  وكذلك 
للدول  بها  املتربع  الطبية 

الأع�ساء.
الأمرا�س  مركز  مكافحة  ويقوم 
اإفريقيا  يف  منها  والوقاية 
الإفريقي  الحتاد  وموؤ�س�سات 
للتوعية  وا�سحة  بحملة  الأخرى 
على  قنواتها  من  خلل  العامة 
خلل  ومن  وتويرت،   في�سبوك 
بهدف  املطبوعة،  املن�سورات 
املعلومات  وتوفري  خلق  الوعي 

الأفارقة  للمواطنني 
اأو  العدوى  اأمناط  حول 
الرعاية  ا�سرتاتيجيات 

والوقاية.
وقام الحتاد  الإفريقي 
تعبئة  يف  مهم  بدور 
اأجل  من  املوارد 
هذه  تف�سي  مكافحة 
مت  فقد  اجلائحة. 
ال�سندوق  متويل 

مببلغ  كورونا  لفريو�س  الإفريقي 
اأمريكي  دولر  مليون   12.5
كان  واإن  له.  اأويل   كتمويل 
ال�سندوق يهدف كذلك اإىل جذب 
واجلهات  الدويل  املجتمع  انتباه 

املانحة. 
الأمر  يقف  ومل 
م�ستوى  عند 
القاري  التنظيم 
واإمنا  الإفريقي، 
دول  روؤ�ساء  قام 
الهيئة  وحكومات 
الدولية  احلكومية 
بالتنمية   املعنية 
بالجتماع  )اإيغاد( 
عرب  الفرتا�سي 
تداعيات  ملناق�سة  الإنرتنت 
كورونا و�سبل ال�ستجابة. وباملثل 
اجتمع وزراء ال�سحة يف اجلماعة 
اإفريقيا  غرب  لدول  القت�سادية 
ب�سكل طارئ يف باماكو )عا�سمة 
الإقليمية  اجلهود  لتن�سيق  مايل( 
لتف�سي  ال�ستجابة  اأجل  من 

مر�س كورونا امل�ستجد.

التحديات 
اجليو�شرتاتيجية:

يف  كورونا  بعد  ما  عامل  اإن 
يقيناًا  يختلف  �سوف  اإفريقيا 
العواقب  تكون  رمبا  قبله.  عما 

وال�سيا�سة  القت�ساد  جمالت  يف 
اجلوانب  من  حدة  اأكرث  والأمن 
النف�سية والجتماعية التي �سوف 
الإفريقية.  ال�سعوب  منها  تعاين 
للدولة  ا  م�ستبداًّ ا  وجهاً ن�سهد  قد 
من  الرغم  على  الإفريقية 
اخلدمات  تقدمي  عن  عجزها 
كذلك  املحتمل  ومن  العامة. 
الإ�سلحات  وترية  ترتاجع  اأن 
العدو  مواجهة  بحجة  ال�سيا�سية 
املنحى  هذا  يوؤكد  املرئي.  غري 
النتخابات  تاأجيل  �سواهد 
وق�سوة  للجدل،  املثرية  الإثيوبية 
كينيا  من  كل  يف  اجلنود  تعامل 
لفر�س  اجلماهري  مع  وزميبابوي 

الإغلق ال�سحي. 

هناك دول ُم�سّدرة للنفط )مثل: 
ونيجرييا،  وليبيا،  اجلزائر، 
واجلابون،  والكونغو،  واأنغول، 
يعتمد دخلها  وغينيا ال�ستوائية( 
تتاأثر  ول�سوف  النفط،  على 
الق�سري جراء  ب�سدة على املدى 
مل  ب�سكل  الأ�سعار  انخفا�س 
ي�سبق له مثيل على مدى العقدين 
هذه  اقرتنت  وقد  املا�سيني. 
يف  ال�رسيع  بالنخفا�س  الأزمة 
ال�سني  يف  النفط  على  الطلب 
حرم  مما  الوباء،  ظهر  حيث 
امل�سدرة  الإفريقية  البلدان 
من  البلد  بهذا  املرتبطة  للنفط 

م�سدر دخلها الرئي�سي.
تُ�سببه  الذي  ال�رسر  يكون  رمبا 
بالقت�ساد  كورونا  جائحة 
املتو�سط  املدى  يف  الإفريقي 
اأ�سد بكثري من تاأثريه ال�سحي. يف 
الجتاهات  فاإن  احلايل،  الو�سع 
ال�سلبية يف اأ�سواق الأ�سهم، واأ�سعار 
الوطنية  العملت  وقيمة  ال�سلع، 
اإىل  بالإ�سافة  الفائدة،  واأ�سعار 
اأو تخفي�س التداول الدويل؛  منع 
هي العوامل الرئي�سية التي ت�سبب 
اأزمة اقت�سادية عاملية. �ستحاول 
التغلب  الغربية  احلكومات 
خلل  من  الأزمة  هذه  على 
النطاق  وا�سعة  م�ساعدة  برامج 
تف�سي  من  املت�رسرة  للقطاعات 

املر�س، ولكن لي�س من املحتمل 
التي  الإفريقية  الدول  تقوم  اأن 
باتخاذ  نف�سها  املوارد  متلك  ل 
مثل تلك التدابري. ومع ذلك، من 
البلدان  بع�س  تتغلب  اأن  املرجح 
الإفريقية، ول 
البلدان  �سيما 
يزدهر  التي 
القطاع  فيها 
على  الزراعي، 
باأقل  الأزمة 
ال�رسر  من  قدر 

ن�سبياًّا.
املتوقع  من 
على  كذلك 
اأو�ساع  تكري�س  الأمني  ال�سعيد 
دائرة  وا�ستمرار  الفا�سلة،  الدول 
حالت  وتطرح  العنيف.  ال�رساع 
وبوركينافا�سو  ومايل  ليبيا 
التي  للدولة  اأمثلة  وموزمبيق، 
عنيفة.  �رساعات  من  تعاين 
حتاول  اأن  كذلك  املحتمل  ومن 
املدعومة  الإرهابية  اجلماعات 
اجلائحة  هذه  ا�ستغلل  دينياًّا 
يف  القت�سادية  وامل�ساعب 
الإرهابية  اأن�سطتها  متديد 
لمتلك  ا  ونظراً احلدود.  عرب 
الكثري من الدول الفا�سلة ثروات 
طبيعية هائلة، فاإنها �سوف تكون 
القوى  تكالب  عر�سة ملزيد من 

الإقليمية والدولية عليها.

ختامًا 

ملحة  حاجة  هناك  تزال  ل 
املدى  على  ال�ستدامة  ل�سمان 
عرب  حتقيقه  مت  ملا  الطويل 
يف   مواجهة  ال�سابقة  اخلربات 
اإىل  اإفريقيا  حتتاج  اإذ  الأوبئة. 
من  املبذولة  اجلهود  موا�سلة 
العامة،  ال�سحة  تطوير  اأجل 
واملعرفة  واكت�ساب   اخلربة 
ال�سيا�سي،  واللتزام  العلمية 
تف�ٍسّ  اأي  وقف  ميكن  بحيث 
للأمرا�س املعدية يف امل�ستقبل 
وباء مميت.  اإىل  تتحول  قبل   اأن 

اأهمية  تبدو  ال�سياق،  هذا  ويف 
التعاوين  القاري  املنظور  تبني 
من   اأجل  ال�سحي  املجال  يف 
التهديدات  حتديات  مواجهة 
احلالية  العامة  ال�سحية 
جيل  ظهر  لقد  وامل�ستقبلية. 
جديد من الأفارقة   املتحم�سني 
واملخل�سني يف جمالت ال�سحة 
والرعاية  الأوبئة  وعلم  العامة 
ال�سنوات  مدى  على  ال�سحية 
بحاجة  وهم  املا�سية،    اخلم�س 
املنا�سب  والتمويل  الدعم  اإىل 
ا  قدماً امل�سي  من  لتمكينهم 
قدراتهم  البحثية  تعزيز  يف 
م�ستقبل  فاإن  وعليه   والتدريبية. 
اإفريقيا  يف  العامة  ال�سحة  اأمن 
على  مبا�رساًا  ا  اعتماداً يعتمد 
هذه  البنية  التحتية  تطوير 
العلمية. ومن جهة اأخرى، يتعني 
احلكومية  ال�ستثمارات  زيادة 
وتلك املقدمة من القوى املانحة 
  للنهو�س باأعمال ال�سحة العامة 
مع  العاملية،  للم�ستويات  ا  وفقاً
وتعزيز  الوطنية،  القيادة  متكني 
من  البيانات   واملعلومات  �سبكة 
ال�ستجابة  �رسعة  حتقيق  اأجل 

يف حالة تف�سي املر�س. 
طويلة  ا�سرتاتيجية  وجود  اإن 
من  جيدة   التخطيط  الأمد 
يُعد  الإفريقي  الحتاد  قبل 
القيادة  لتعزيز  ا  لزماً ا  اأمراً
ال�سحة  قدرات  لبناء  الإفريقية 
واأياًّا  والبحث.   العامة   والتدريب 
الإفريقية  ال�ستجابات  كانت 
تطرح  ف�سوف  كورونا  جلائحة 
جمموعة من الت�ساوؤلت  املهمة 
امل�ستقبل  ملمح  تر�سم  التي 
هي  ما  ذلك:  ومن  الإفريقي، 
اجليو�سرتاتيجية  الآثار  طبيعة 
بع�سها  طرحنا  التي   للفريو�س 
وكيف  مواجهتها؟  ميكن  وكيف 
اخلارجية  العلقات  �ستتاأثر 
هي  املخاوف  وما  لإفريقيا؟ 
�سوف  التي  اجلديدة  الأمنية 

ترتبط يقيناًا بهذه  اجلائحة؟

ذكرى
اجلزء02

ويقدم مركز مكافحة الأمرا�س والوقاية 
منها يف  اإفريقيا خربة مهمة للدول 

الأع�شاء يف الحتاد الإفريقي ومواطنيها، 
وكجزء من ال�شرتاتيجية القارية، مت 

ت�شكيل  فريق عمل اإفريقي ملكافحة 
الفريو�س

ل تزال هناك حاجة ملحة ل�شمان 
ال�شتدامة على املدى الطويل ملا مت 

حتقيقه عرب اخلربات ال�شابقة يف 
  مواجهة الأوبئة، اإذ حتتاج اإفريقيا 

اإىل موا�شلة اجلهود املبذولة من اأجل 
تطوير ال�شحة العامة، واكت�شاب   اخلربة 

واملعرفة العلمية واللتزام ال�شيا�شي



اخلمي�س 16  اأفريل  2020  املوافـق  ل 22 �شعبان  1441ه ثقافة15
اجلائزة العاملية للرواية العربية حتط رحالها باجلزائر

عبد الوهاب عي�ساوي يفوز  بجائزة البوكر العاملية
فازت رواية »الديوان الإ�شربطي« للكاتب اجلزائري ال�شاب عبد الوهاب عي�شاوي يوم الثالثاء املوافق ِلـ 14 اأبريل، باجلائزة العاملية »البوكر« 

للرواية العربية يف دورتها الثالثة ع�شرة، وحت�شل الفائز على مبلغ مايل قيمته 50 األف دولر اأمريكي، بالإ�شافة اإىل ترجمة روايته  ال�شادرة 
عن ><دار ميم« اإىل اللغة الإجنليزية.

حمجوبة عبديل

عن  للجائزة  املنِظمة  اجلهة  اأعلنت 
حفل  اإلغاء  مت  اإذ  افرتا�ضيا،  الفائز 
الإعالن عن الرواية الفائزة هذا العام، 
ب�ضبب الإجراءات الوقائية الحرتازية 
التي تفر�ضها الدول للحد من انت�ضار 
التحكيم  جلنة  اجتمعت  كورونا.  وباء 
الفرتا�ضية  القاعة  يف  بعد  عن 
واتفقت   ،zoom تطبيق  با�ضتخدام 
ومت  بالإجماع،  الفائزة  الرواية  على 
قبل  من  الفائز  ا�ضم  عن  الإعالن 
جلنة  رئي�س  املو�ضوي  جا�ضم  حم�ضن 
الفائزة  الرواية  اختيار  التحكيم جرى 
من قبل جلنة حتكيم مكونة من خم�ضة 
حم�ضن  العراقي  )الناقد  اأع�ضاء: 
والناقد  ال�ضحفي  املو�ضوي،  جا�ضم 
الأكادميية  �ضعب،  اأبي  بيار  اللبناين 
والباحثة واملرتجمة الرو�ضية فيكتوريا 
اجلزائري  الروائي  زاريتوف�ضكايا، 
وال�ضحفية  الإعالمية  زاوي،  اأمني 

التلفزيونية  امل�رصية رمي ماجد(.
تاريخية  رواية  الإ�ضربطي  الديوان 
م�ضت  بعيدة  اأزمنة  من  جاءت  بحتة 

املمتدة  الزمنية  الفرتة  يف  لت�ضعنا 
عاجلت   ،1833 اإىل   1815 عام  بني 
يف  العثماين  التواجد  ق�ضية  الرواية 
�ضخ�ضيات  خم�س  خالل  من  اجلزائر 
حكاية  ت�رصد  امل�ضري  مت�ضابكة 
رئي�س  وقال  )اجلزائر(.    املحرو�ضة 
:»اإَنّ  املو�ضوي  التحكيم حم�ضن  جلنة 
عالية  اأ�ضلوبية  بجودة  تتمّيز  الرواية 
دية �ضوتية تتيح للقارئ اأن يتمعن  وتعُدّ
روائياً،  اجلزائر  احتالل  تاريخ  يف 
منطقة  �رصاعات  تاريخ  خالله  ومن 
بروؤى  ذلك  كُلّ  كاملة،  املتو�ضط 
جت�ّضدها  متباينة  وم�ضالح  متقاطعة 
قال  الروائية«وبدوره  ال�ضخ�ضيات 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  �ضليمان،  يا�رص 
العربية:  للرواية  العاملية  اجلائزة 
الإ�ضربطي  الديوان  رواية   »ت�ضحرك 
با�ضتنها�ضها للتاريخ باأبعاده ال�ضيا�ضية 
الروائي  العمل  خلدمة  والجتماعية؛ 

الذي يتجاوز هذا التاريخ برمزيته«.
يف  عي�ضاوي  الوهاب  عبد  قال  كما 
ت�ضجيل مِللتميديا الإذاعة اجلزائرية، 
للقلم  جناح  »تعترب  الرواية  هذه  باأن 
بالقلم  املكتوبة  اجلزائرية  والرواية 

تتوج  اجلزائر«  باأن  موؤكد  العربي«، 
اأول مرة بهذه اجلائزة منذ تاأ�ضي�ضها«، 
ويف  حديثه عن التتويج قال عي�ضاوي: 
كلها  اجلزائر  بل  الفائز  اأنا  »ل�ضت 

بُكتابها واأقالمها قد فازت«.
عي�ضاوي  الوهاب  عبد  فاإن  للتذكري 
من  تخرج  باجللفة،   1985 مواليد  من 
اجللفة،  ولية  عا�ضور  زّيان  جامعة 
ويعمل  الكرتوميكانيك  دولة  مهند�س 
كمهند�س �ضيانة يف موؤ�ض�ضة عمومية 
الأوىل  روايته  فازت  الفنية  للمن�ضاآت 
رئي�س  ِبجائزة  جاكوب«  »�ضينما 
 ،2012 �ضنة  معا�ضي  علي  اجلمهورية 
ال�ضارقة لالإبداع  وحت�ضل على جائزة 
الق�ض�ضية  مبجموعته   2013 عام 
العام 2015  ال�ضف�ضاف«. ويف  »حقول 
للرواية  اآ�ضيا جبار  ح�ضل على جائزة 
يف  للرواية  جائزة  اأكرب  تعترب  التي 
دي  »�ضيريا  روايته  عن  اجلزائر، 
مويرتي«، كما نال عام 2017 جائزتني: 
الأوىل جائرة �ضعاد ال�ضباح عن روايته 
»دوائر والأبواب«، والثانية جائزة كتارا 
بقطر عن  العربية  الرواية  الدولية يف 
روايته ><�ضفر اأعمال املن�ضيني<<. 

ويجدر بالذكر اأنه تر�ضحت 128 رواية 
جِلائزة  بلدا   18 على  كتابها  يتوزع 
ومت  ع�رصة،  الثالثة  دورتها  يف  البوكر 
اختيار الرواية الفائزة من �ضمن �ضت 

روايات و�ضلت اإىل القائمة الق�ضرية.
عن  اأعلنت  التحكيم  جلنة  وكانت 
فرباير  �ضهر  يف  الق�ضرية  القائمة 
الفارط خالل موؤمتر �ضحفي ُعِقد يف 
متحف ح�ضارة املاء مبدينة مراك�س 
 6 القائمة  ت�ضمنت  حيث  املغربية، 
روايات مت اختيارها من بني 16 رواية 

دخلت القائمة الطويلة. 
الإ�ضربطي«  »الديوان  رواية  اختريت 
باعتبارها  التحكيم  جلنة  قبل  من 
يوليو  بني  نُ�رص  روائي  عمل  اأف�ضل 
2018 ويونيو 2019، وجرى اختيارها 
القائمة  يف  روايات  �ضت  بني  من 
»اجلزائر،  من:  لكّتاب  الق�ضرية 
وم�رص<<.  لبنان  العراق،  �ضوريا، 
)�ضعيد  هم  الق�ضرية،  القائمة  كّتاب 
خطيبي، جبور الدويهي، خليل الرز، 
يو�ضف زيدان، عبد الوهاب عي�ضاوي 
املر�ضحون  وتلقى  ممدوح(.  عالية 
ع�رصة  قيمتها  تبلغ  جائزة  ال�ضتة 

اآلف دولر اأمريكي.
للرواية  العاملية  اجلائزة  اأن  ويذكر 
العربية ؛ جائزة اأدبية عاملية تخت�س 
بالأدب العربي، اأن�ضئت يف عام 2007 
اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية  يف 
املتحدة، حيث يوجد مقرها، وتُنظم 
لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  من  بتمويل 
موؤ�ض�ضة  من  وبرعاية  والثقافة 

><جائزة بوكر الربيطانية<<.
التمّيز  مكافاأة  اإىل  اجلائزة  تهدف 
ورفع  املعا�رص،  العربي  الأدب  يف 
هذا  قراءة  على  الإقبال  م�ضتوى 
ترجمة  خالل  من  عاملياً  الأدب 
اإىل  و�ضلت  والتي  الفائزة  الروايات 
رئي�ضية  لغات  اإىل  الق�ضرية  القائمة 

اأخرى ون�رصها.
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كتاب دميقراطية الكربون

عالقة النفط مب�سكالت ال�سرق الأو�سط
اأ�شماء رم�شان

وفقاً للمبادئ الأ�ضا�ضية املتعارف عليها 
عاملياً ترتكز الدميقراطية على؛ د�ضتور 
وف�ضل  حزبية  وتعددية  وانتخابات 
تيموثي  ولكن  وموؤ�ض�ضات،  لل�ضلطات 
ال�رصق  درا�ضات  ق�ضم  رئي�س  ميت�ضل 
اآ�ضيا واأفريقيا بجامعة  الأو�ضط وجنوب 
خالل  من  يطرح  الأمريكية  كولومبيا 
منظوراً  الكربون«  »دميقراطية  كتابه 
اأتت  اأنها  يرى  اإذ  للدميقراطية  جديداً 
ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  من  جديد  كنوع 
والثورة  الفحم  بثورة  مبا�رصة  ارتبط 
�ضيا�ضياً  نظاماً  اأوجدت  التي  ال�ضناعية 
فح�ضب  الفحم  ب�ضبب  يولد  مل  جديداً 
املتبادلة  التفاعالت  ب�ضبب  اأي�ضاً  ولكن 
والبخار  احلديدية  وال�ضكك  الفحم  بني 
الطاقة  توليد  ومواقع  واملوانئ  واملدن 

الكهربائية ومواقع الت�ضنيع.

تاريخ العالقة بني عملية 
ا�شتخراج النفط وبني ن�شوء 
الأنظمة ال�شيا�شية يف اأوروبا

عن  الكتاب  من  الأول  الف�ضل  يتحدث 
الدميقراطية  ملفهوم  الأوىل  البدايات 
مائتي  قبل  ظهرت  والتي  الغرب  يف 
ال�ضناعية  الثورة  ع�رص  بدايات  مع  عام 

وا�ضتخدام الفحم يف عملية اإنتاج الطاقة 
الكاتب  يتتبع  وهنا  اخل�ضب؛  عن  عو�ضاً 
م�ضار العالقة بني الوقود الأحفوري وبني 
لهما  ظاهرتني  بو�ضفهما  الدميقراطية 
تطورهما  يف  ومتقاطع  مرتابط  تاريخ 
العامل  يف  القوة  اأ�ضكال  من  ك�ضكلني 

احلديث.
التا�ضع  القرن  اأواخر  ومع  البداية  فمنذ 
وانطالقاً  الع�رصين  القرن  واأوائل  ع�رص 
من التو�ضع يف وجود املناجم وامل�ضانع؛ 
واحدة  اأماكن  يف  العمال  جتمع  خلق 
تاأ�ضي�س  اإىل  ب�ضكل غري م�ضبوق احلاجة 
واإىل  الجتماعية  واحلركات  النقابات 
�ضيا�ضية ومفاهيم مثل  ظهور ممار�ضات 
النتخاب وهو ما مهد بعد ذلك لظهور 
تدريجي  ب�ضكل  نا�ضلت  التي  احلركات 

من اأجل الدميقراطية.
للحياة  املت�ضارع  النمو  متكن  لقد 
الجتماعية  النظم  هدم  من  ال�ضناعية 
و�ضاهم  املطلقة  ال�ضلطة  على  القائمة 
قوى  تعبئة  يف  باملدن  ال�ضكان  تركيز 
الدميقراطية؛  عملية  يف  فاعلة  جديدة 
اإن الكتاب هنا ل يقدم فهماً لتكون تلك 
القوى ال�ضيا�ضية ب�ضكل اأحادي اجلانب اإذ 
مل تت�ضكل فقط ب�ضبب الوعي ال�ضيا�ضي 
واحلقوقي ولكن املوؤلف يرى اأن تكونها 
اجتماعية  وحركات  �ضيا�ضية  كقوى 
مرتبطة  تغريات  نتيجة  جاء  وحقوقية 

الطاقة  ا�ضتخراج  بعملية  مبا�رص  ب�ضكل 
عوائد  اإىل  حتويلها  ثم  ومن  وتوزيعها 

مالية.

ا�شتخراج النفط يف ال�شرق 
الأو�شط

من  الثاين  الف�ضل  يف  املوؤلف  يتحدث 
يف  النفط  اإنتاج  تاريخ  عن  الكتاب 
ال�ضمة  اأن  واحلقيقة  الأو�ضط  ال�رصق 
على  الأو�ضط  ال�رصق  لنفط  الرئي�ضية 
على  كان  اأنه  هي  الع�رصين  القرن  مدار 
جداً  قليلة  مواقع  يف  جداً  كثرياً  الدوام 
غري  للوفرة  الجتماع  هذا  ان  واحلال 
اأدي  ما  هو  املواقع  وحمدودية  العادية 

اإىل حدوث امل�ضكلة.
قامت  م�ضبقاً  ذكرنا  وكما  الفحم  فمع 
ا�ضتخراجه  عن  امل�ضئولة  ال�رصكات 
قاموا  من  مع  النتاج  عوائد  بتقا�ضم 
با�ضتخراجه ونقله وهو الأمر الذي مكن 
قوى  من ح�ضد  وحلفاوؤهم  الفحم  عمال 
نفط  حالة  يف  اأما  عادية،  غري  �ضيا�ضية 
ال�رصق الأو�ضط فالو�ضع كان اأكرث تعقيداً 
اإذ بذلت املوؤ�ض�ضات الأوروبية دوراً كبرياً 
اإيقاف  اأو  النفط  اإنتاج  اإيقاف  اأجل  من 
ل�ضتخراجه  جديدة  اأماكن  اكت�ضاف 
على  لل�ضيطرة  منها  حماولة  يف  وذلك 
ذلك  ومنذ  العامل،  يف  والنفط  الطاقة 
نفط  مع  اأوروبا  عالقة  بداأت  الوقت 

جديدة  وعتبة  حا�ضمة  الأو�ضط  ال�رصق 
لبدء ن�ضوء ال�رصاعات املختلفة.

العالقة املبا�شرة بني النفط 
وال�شراع يف ال�شرق الأو�شط

واحداً  يظهر  حتديداً  اجلزء  هذا  يف 
الرئي�ضية  الكاتب  فر�ضيات  اأهم  من 
والتي يذكر فيه اأنه وعلى الرغم من كل 
حماولت �رصكات البرتول لل�ضيطرة على 
اأن هذه  اإل  وتوزيعه  النفط  اإنتاج  عملية 
لأن  يكفي  مبا  قوية  تكن  مل  ال�رصكات  
حاجة  يف  كانت  اإذ  النفط  تدفق  حتتكر 
مل�ضاعدة من خارجها؛ ع�ضكرية ومالية 
من  الأخري  الثلث  ويف  �ضواء،  حد  على 
البلدان  بداأت حكومات  الع�رصين  القرن 
بعملية  ال�ضرتاك  يف  للنفط  املنتجة 
عرقلت  وبذلك  النفط  على  ال�ضيطرة 
�ضناعات  بناء  عملية  اجلهود  تلك  كل 
الأو�ضط.  ال�رصق  يف  كبرية  نفطية 
التي  العالقة  �ضاهمت  الوقت  ومبرور 
ومراكز  الأوروبية  املوؤ�ض�ضات  بني  بُنيت 
اإيجاد  الأو�ضط يف  بال�رصق  النفط  اإنتاج 
للدميقراطية؛ وهنا  �ضيغ حمددة وثابتة 
باعتبارها  النفط  لعنة  اأن  الكاتب  يقول 
تتمثل  ل  الدميقراطي  للتطور  نقي�ضاً 
فقط يف ال�رصق الأو�ضط ولكنها يف كثري 
اأجل  من  ت�ضتخدم  كانت  الأحيان  من 
تنا�ضل  التي  احلركات  وحتييد  مواجهة 

اأوروبا  يف  حتى  الدميقراطية  اأجل  من 
دائم عند  هناك حر�س  كان  اإذ   نف�ضها 
اأي  اإجها�س  على  الأوروبية  املوؤ�ض�ضات 
تبلور دميقراطي لأنها تخ�ضى من تهديد 
لها  ت�ضمن  التي  و�ضيطرتها  م�ضاحلها 
واآليات  النفط  واأ�ضعار  كميات  حتديد 

ت�ضديره وتوزيعه.
غالف كتاب دميقراطيبة الكربون

نظره  وجهة  على  الكاتب  يدلل  لحقاً 
مبوقف حدث بعد ت�ضعة اأ�ضهر من الغزو 
الأمريكي للعراق عام 2003 حني اجتمع 
الدميقراطية  ال�ضئون  يف  اأمريكي  خبري 
يناق�س  حتى  العراق  جنوب  اإىل  اأُر�ضل 
جمل�س  اأع�ضاء  مع   « القدرات  »بناء 
عر�س  يف  يبداأ  وهو  قال  حيث  حملي 
للهيكل  التو�ضيحية  ال�ضور  �رصائح 
الإداري الذي �ضممه الأمريكيون » اأهاًل 
لقد  اجلديدة،  دميقراطيتكم  يف  بكم 
�ضبق اأن طبقت هذا النموذج التو�ضيحي، 
نيجريا«  وكذلك  رو�ضيا  ويف  كمبوديا  يف 
هو  قوله  الأمريكي  اخلبري  اأراد  وما 
يف  واحدة  ال�ضتعمارية  ال�ضيا�ضة  اأن 
من  جمموعة  من  تتاألف  اإذ  مكان  كل 
يتم  التي  ال�ضيا�ضية  وال�ضيغ  الإجراءات 

ا�ضتن�ضاخها من مكان اإىل مكان.
حديثة  بنماذج  اأي�ضاً  الكاتب  ي�ضت�ضهد 
دور  يف  الأ�ضا�ضية  فر�ضيته  دعم  توثق 

الدميقراطية  احلركات  بتقوي�س  النفط 
التي  العربية  الثورات  من  ياأخذ  حيث 
له  بدا  اإذ  مثالً    2011 عام  اندلعت 
الكبرية  الإيرادات  بني  ال�ضلة  توؤكد  اأنها 
بحياة  مطالب  طرح  و�ضعوبة  للنفط 
عام  وبوجه  وم�ضاواة،  دميقراطية  اأكرث 
من  بلد  ينتجه  الذي  النفط  كان  فكلما 
اأجل  من  الن�ضالت  منت  اأقل  البلدان 
الدميقراطية منواً اأ�رصع ولذلك انت�رصت 
وتون�س  م�رص  يف  ب�رصعة  النتفا�ضات 
بينما عانت ليبيا وانحدرت ب�ضكل �رصيع 

يف اأعمال العنف والتدخالت الأجنبية.
جتاهله  الكاتب  على  يوؤخذ  وهنا 
التاريخية  والأ�ضباب  للخ�ضو�ضيات 
كل  دفعت  التي  املتنوعة  والجتماعية 
اأثناء الحتجاجات؛  بلد عربي يف اجتاه 
فالعالقة التي قدمها الكتابة بني النفط 
والدميقراطية تبدو مهمة للغاية يف بع�س 
ق�ضايا  يف  للنظر  و�رصورية  ال�ضياقات 
ال�ضياقات  بع�س  يف  ولكنها  اإ�ضكالية 

الأخرى تبدو فجة للغاية.
يف النهاية ل ميكن قبول اأي قراءة لو�ضع 
يف  الأخذ  بغري  العربية  املجتمعات 
يحمله  الذي  اخلا�س  املعنى  العتبار 
والتهمي�س  القمع  وتاريخ  جمتمع  كل 
الذي خ�ضع له، وهذا الأمر ل يظهر يف 
اإنكار  بدون  وذلك  ال�ضمولية  التحليالت 
اأهمية التحليل الذي ارتكز عليه الكاتب.
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قلم جاف16
الكلبة براق�س 24
�شمطاوات الإعالم

الوليد فرج

يعترب التهتك الأخالقي و الت�ّسقط املهني ، 
اأبرز وجوه و�سائل الإعالم الفرن�سية ، وخري 
موؤخرا   24 فرون�س  منابر  اقرتفته  ما  دليل 
مغالطات  و  اأراجيف  تبث  راحت  حني   ،
عزائم  لتثبيط   ، مغر�سة  غالطة   ، اإعالمية 
�سد  الناجحة  حربها  يف  اجلزائرية  الدولة 
زاد هيجان  وما   ، كورونا  احليوان املجهري 
بر  من  طبية  طواقم  قدوم   ، الكيدور�سي 
حمملة  التاريخي  ال�سديق  الأعظم  ال�سني 
اجلزائري  اجلميل  ببع�س  كاعرتاف  بهبات 

على ال�سني والذي اإن عدته لن حت�سيه .
الفرن�سية  الإعالمية  الأبواق  ت�سبح  ما  غالبا 
على  دلّت  التي   ، براق�س  كالكلبة  التافهة 
قومها وهم هاربون ليال من ملكهم ، فالبارحة 
براق�س 24 ، ك�سفت عن خبثها الإعالمي من 
خالل بثها ل�رشيط �سينمائي تاريخي فارغ ، 
اأعدته مغرتبة جزائرية ، ا�ست�سيفت يف بالطو 
براق�س 24 ، للحديث حول فيلمها الوثائقي 
، ومن خالل ما بث من مقاطع ، كان عمال 
ل يعدو اأن يكون مروية ترحيل ، جمتزاأة من 
عذابات الرتحيل و �سيا�سة التنكيل الإجرامية 

للم�ستدمر الفرن�سي .
من خالل الأ�سئلة ال�سمجة امل�سنعة م�سبقا 
التي دارت يف البالطو لغر�س اإظهار التعاطف 
 ، اجلزائري  ال�سعب  مع  الكاذب  املنافق 
اجلالية  فيها  مبا  فئاتها  بجميع  يبقى  الذي 
بوطنها  مرتبطة   ، اأجيالها  بكل  اجلزائرية 
بكل  حا�رش  اليومية  حياتها  يف  والتاريخ   ،
اإعادة  عنكم  امل�ستع�سي  فمن   . تفا�سيله 

ا�ستقطابه بعد بثكم خبثكم الإعالمي . 
الذي   ، ال�سيا�سي و القت�سادي  التخبط  لعل 
تعي�سه العجوز فرن�سا يتطلب جتنيد اإعالمي 
اكرب من ال�سمطاوت اللبنانيات ، اأو البدء يف 
تاأ�سي�س مراجعات جذرية يف العالقات البينية 
اأ�سالفكم  عن  املوروث  التعايل  عن  بعيدا   ،
املجرمني ، مع جلم اللوبيات ال�سهيونية التي 
تخرتق موؤ�س�ساتكم ل �سيما الإعالمية عابثة 
اأي جتاوز  مع  لأننا   ، الفرن�سي  العام  بالراأي 
اآخر �سوف ندفع اإىل جتاوز اإجراء ا�ستدعاء 
القو�س  ا�ستعادة  عن  البحث  وقبل  ال�سفري 
من  جمراها  طهروا  لقناتكم  امل�ساهداتي 
املت�سهينة  العرب  و  ال�سهيونية  القاذورات 
العجائز  و  جدا  مرتهل  عندكم  فامل�سهد 

اللبنانيات ، )ينق�سوا من العمر(.

يف م�صادة مع �صحفي

ت�شرف غريب من الرئي�س 
الأمريكي ترامب

و�سف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
الأمريكية  اأن"  اأن  "�سي  قناة  مرا�سل 
بـ"الرثثار"، بعد م�سادة كالمية بينهما 
اإثر اإعالن ترامب تعليق متويل منظمة 
بني  امل�سادة  ووقعت  العاملية  ال�سحة 
بريان  ال�سحفي  واملرا�سل  ترامب، 
جيم�س كارم، اأول اأم�س الثالثاء، خالل 

املوؤمتر بالبيت الأبي�س.
بالتهرب  واتهمه  ترامب  كارم،  وانتقد 
من م�سوؤولياته جتاه الأمريكيني، وقال: 
"حتدثت اإىل مئات الأ�سخا�س يف جميع 
القليلة  الأ�سابيع  خالل  البالد  اأنحاء 
يزالون  ل  اأنهم  يل  واأكدوا  املا�سية، 
لختبار  اخل�سوع  على  قادرين  غري 
يتعاي�سون  يزالون  ل  واأنهم  كورونا 
اجتماعي  تباعد  دون  عادي  ب�سكل 
كارم  على  ترامب  متبع"فرد  هو  كما 
بالتاأكيد اأن م�سوؤولية تنفيذ الختبارات 
واللتزام بالتباعد الجتماعي مرتوكة 
للمحافظني وبعدما احتد النقا�س بني 
كارم  ترامب  اأمر  واملرا�سل،  ترامب 
ا�ستمر  اإذا  اإنه  له  وقال  بال�سكوت، 
بالكالم ف�سيغادر املوؤمتر، وانتقل اإىل 
�سحفي اآخر ليجيب عن �سوؤاله، وا�سفا 

كارم بـ"الرثثار".

البليدة

و�شول 14 �شاحنة 
ت�شامنية  من تيارت

تخ�سع  التي  البليدة  ولية  اإىل  و�سلت 
مار�س   24 منذ  ال�سامل  ال�سحي  للحجر 
املن�رشم للحد من تف�سي جائحة كورونا، 
14 �ساحنة قادمة من ولية تيارت حمملة 
بكمية معتربة من املواد الغذائية املقدمة 
من طرف �سكان هذه الولية لفائدة �سكان 
الوباء،  هذا  من  املت�رشرين  بالبليدة 

ح�سبما علم به من م�سادر ولئية.
من   قنطار   830 القافلة  هذه  وت�سمنت 
مادة الفرينة و 200 قنطار من ال�سميد و 
العد�س و 250 قنطار من   60 قنطارا من 
و  البي�س  من  �سفيحة   1050 و  البطاط�س 
 1925 و  املعدنية  املياه  من  لرت   44.000
من  كمية  اإىل  بالإ�سافة  ياغورت  �سفيحة 
وايل  ديوان  رئي�س  ذكره  ما  وفق  اللحوم، 
ولية تيارت الذي كان على راأ�س القافلة.

�صفري ال�صني يف ال�صعودية 
بخ�صو�ص لقاحات كورونا

ننتظر املرحلة 
الثالثة لالختبارات 

ال�شريرية
ال�سعودية  لدى  ال�سيني  ال�سفري  قال 
الثالثة  املرحلة  اإن  ت�سينج،  وي  ت�سن 
�ستحدد  التي  ال�رشيرية هي  لالختبارات 
اإمكانية ا�ستخدام اللقاحات �سد كورونا 
الفرتة املقبلة واأ�ساف  من عدمه خالل 
على  الأربعاء  اأم�س  تغريدات  �سل�سلة  يف 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  �سفحته 
الأ�سدقاء،  من  كثري  "�ساألني  "تويرت": 
�سد  اللقاح  ا�ستخدام  ميكن  متى 
كورونا؟"وتابع: "�سيتم التاأكد من اإمكانية 
لنتائج  وفقا  عدمه  من  ال�ستخدام 
الختبار  وهي  الأخرية  الثالثة  املرحلة 
الأوىل  املرحلة  اأن  اإىل  ال�رشيري"ونوه 
�ستجري  ال�رشيري  لالختبار  والثانية 
ت�سن  وقال  الأ�سحاء  املتطوعني  على 
وي ت�سينج اإنه: "حتى يف حالة الطوارئ، 
اأمن  تقييم  م�ستويات  تخفي�س  ميكن  ل 
املراجعة  عملية  يف  اللقاح  وفعالية 
يبذل  حال،  كل  "على  وتابع:  الكاملة". 
الباحثون من دول العامل مبا فيها ال�سني 
والتغلب  اللقاح  لتطوير  جهودهم  اأق�سى 
على الفريو�س يف اأ�رشع وقت ممكن"ودعا 
تعليمات  "اتباع  �رشورة  اإىل  ال�سفري 
احلكومة واتخاذ اإجراءات وقائية علمية، 
والبقاء يف املنزل يف املرحلة احلالية"، 
م�سيدا بجهود جميع الأطباء واملمر�سات 
والباحثني ورجال ال�رشطة واملتطوعني، 

وا�سفا اإياهم بالأبطال.

م.�ص

على  لل�سحافة  بلحيمر  و�رشح   
اليومي  الإعالمي  اللقاء  هام�س  
املخ�س�س لتطور الو�سعية الوبائية 
لفريو�س كوفيد 19 من طرف جلنة 
اأنه  الفريو�س  هذا  ومتابعة  ر�سد 
 " مت  اللجنة   هذه  تن�سيب  منذ 
اأ�سا�سية  نقاط   5 وت�سجيل   ح�رش 
 " كورونا  وباء  �سد  احلرب  يف 
جتنيد   "-- قال  --كما  واأولها 
الب�رشية  الو�سائل  لكافة  الدولة 
ما  الالزمة  املادية  والإمكانيات 
ال�سحة  على  الدولة  حر�س  يوؤكد 
من  مواطنيها  وحماية  العمومية 

هذا الوباء  منذ جانفي" .
--ي�سيف  ت�سجيل  اأي�سا  مت  كما 

الوزير --" دورا حموريا  للجي�س 
اإي�سال  ال�سعبي من خالل  الوطني 
اخلا�سة  والتجهيزات  املعدات 

وقت  يف  الفريو�س  هذا  مبكافحة 
"ارتفاع"  اإىل  بالإ�سافة   " وجيز 
املجتمع  لدى  الجتماعي  الوعي 

و"احرتام الإجراءات الوقائية" .
كما نوه الوزير ب"الأداء الإعالمي 
به  يقوم  الذي  الدور  تثمني  يف 
املدنية  واحلماية  ال�سحة  اأعوان 
الأخبار  بعيدا عن  الأمن  واأ�سالك 
املزيفة التي تلوث �سبكة التوا�سل 

الجتماعي" .
الناطق  عرب  املنا�سبة  وبهذه 
التقدير   " عن  للحكومة  الر�سمي 
الكبري" الذي تكنه اجلزائر لل�سني 
من خالل "اإعطائها الأولوية" فيما 
يخ�س ت�سليم املعدات والتجهيزات 
الفريو�س  هذا  مبكافحة  املتعلقة 
 "  -- اأ�ساف  بالرغم--كما 
ال�ساحة  تعرفها  التي  ال�سغوطات 
�سد  حربا  تخو�س  التي  الدولية" 

هذه اجلائحة .

وزير االت�صال والناطق الر�صمي للحكومة عمار بلحيمر

ح�شر وت�شجيل  5 نقاط اأ�شا�شية 
يف احلرب �شد كورونا

جدد وزير االت�صال والناطق الر�صمي للحكومة عمار بلحيمر, باجلزائر العا�صمة,حر�ص الدولة 
اجلزائرية على حماية ال�صحة العمومية,من خالل " جتنيد كافة الو�صائل واالإمكانيات املادية والب�صرية 

العاملي امل�صتجد  كورونا  "ملكافحة وباء فريو�ص 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  هناأ 
املجيد تبون، الروائي اجلزائري 
عبد الوهاب عي�ساوي، مبنا�سبة 
للرواية  العاملية  فوزه باجلائزة 
الرئي�س  "بوكر"وكتب  العربية 
تبون يف �سفحته الر�سمية عرب 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
"ع�سية يوم العلم ها هو ال�ساب 
من  عي�ساوي  الوهاب  عبد 
الكتاب  بقوافل  يلتحق  اجللفة 
اجلزائريني الذين �سغلوا الورى 
لكن  باأعمالهم،  الدنى  وملوؤوا 
هذه املرة للفوز بجائزة البوكر 
الفاخرة"وخاطب  العاملية 
له،  قائال  املتوج  الروائي  تبون 

الوهاب  عبد  التاألق  وا�سل   "
اإبني و�ستجدين بحول اهلل دوما  
الوهاب  عبد  اأن  بجانبك"يذكر 
اجلائزة يف  بهذه  فاز  عي�ساوي 
دورتها الثالثة ع�رش، عن روايته 

"الديوان الإ�سربطي".

ولية  م�ست�سفيات  حظيت 
وقائية  بتجهيزات طبية  اجللفة 
بقيمة 5 مليون دج، يف اإطار هبة 
ت�سامنية لأحد اخلوا�س قدمها 
للم�سالح املعنية وبح�سور وايل 
الولية، حممد بن عمر، ومدراء 
عن  وممثل  تنفيذية  قطاعات 
�سليمان  احلاج  املرحوم  عائلة 
و�سارة(  )عني  مدينة  من  طالب 
الطبية  التجهيزات  ت�سليم  مت 
ال�سحة  ملديرية  الوقائية 

امل�ستلزمات  وت�سمنت  بالولية 
الوقائية التي مت جلبها خ�سي�سا 
كورونا  العاملي  الوباء  ملجابهة 
كمامات  اإنت�ساره،  من  واحلد 
خا�سة  �سفافة  ونظارات  طبية 
يف  العامل  الطبي  بال�سلك 
اأقنعة  عن  ناهيك  امليدان 
عالية  جودة  ذات  بال�ستيكية 
تغطي كامل الوجه لأجل حماية 
الأطباء واملتدخلني يف اجلانب 

ال�سحي.

اأول  الدمنارك  اأ�سبحت 
املدار�س  تفتح  اأوروبية  دولة 
اأم�س  من  اعتبارا  واحل�سانات 
الأربعاء، بعد اإجراءات تقييدية 
ب�سبب  فر�ست منذ 12 مار�س 
جاء  كورونا  فريو�س  انت�سار 
رئي�سة  اأعلنت  اأن  بعد  ذلك 
اأن  فريدريك�سن،  ميت  الوزارء 
فتح  لإعادة  تخطط  ال�سلطات 
مما  اأ�رشع  بوترية  املجتمع 
انخفا�س  و�سط  متوقعا  كان 

م�ستمر يف حالت كورونا.

ب�سكل  املدار�س  وفتحت 
ي�سمل  ل  حيث  جزئي 
من  ال�سفوف  �سوى  القرار 
بع�س  اأن  عن  ف�سال   ،5 اإىل   0
تكن  مل  التعليمية  املوؤ�س�سات 
من  اعتبارا  للعمل  جاهزة 
اأم�س، حيث فتحت 35% فقط 
واحل�سانات  املدار�س  من 
اأبوابها يف العا�سمة كوبنهاغن، 
يف  اإل  الدرو�س  تبداأ  ومل 
)الوحدات  الكوميونات  ن�سف 

الإدارية( الـ98 يف البالد.

بعثتها  ر�سمية  ر�سالة  ك�سفت 
ل�سندوق  التون�سية  ال�سلطات 
اقت�سادها  اأن  الدويل،  النقد 
 %4.3 من  باأكرث  �سينكم�س 
قطاع  انهيار  ب�سبب  العام،  هذا 
تف�سي  نتيجة  احليوي،  ال�سياحة 
العامل  كورونا يف  عدوى فريو�س 
وو�سفت الر�سالة و�سع القت�ساد 
ركود  اأ�سواأ  باأنه  حاليا  التون�سي 
 ،1956 عام  ال�ستقالل  منذ 
ال�سياحة  قطاع  انهيار  ب�سبب 
احليوي املهدد بخ�سارة عائدات 

ت�سل اإىل 1،4 مليار دولر.  
من  املوقعة  الر�سالة  واأظهرت 
مروان  املركزي،  البنك  حمافظ 
نزار  املالية  ووزير  العبا�سي، 
يعي�س، اأن القطاع احليوي مهدد 
من  وظيفة  األف   400 بفقدان 

مبا�رشة  وظيفة  األف   150 بينها 
ب�سبب  مبا�رشة  غري  األف  و250 

تداعيات اأزمة فريو�س كورونا.
اإن  الدويل،  النقد  �سندوق  وقال 
يبداأ  قد  جديدا  متويل  اتفاق 
مع   2020 من  الثاين  الن�سف  يف 
تون�س، التي تعمل اأي�سا للح�سول 
على �سمان قر�س من اإحدى دول 
اإ�سدار  لدعم  ال�سبع  جمموعة 
خط  وينتهي  العام  هذا  �سندات 
التمويل ال�سابق املوقع يف 2016 
بقيمة 2.8 مليار دولر يف اأبريل 
وال�سندوق  تون�س  لكن  احلايل، 
اتفقا على اإيقافه وبدء حمادثات 
ميزانية  و�سمن  جديد  لربنامج 
خططا  تون�س  و�سعت   ،2020
 800 اإىل  ت�سل  �سندات  لإ�سدار 

مليون يورو لتعبئة مواردها.

عقب فوزه بجائزة "البوكر"

الرئي�س تبون يهنئ الروائي عبد 
الوهاب عي�شاوي

م�صت�صفيات اجللفة

حم�شن يتربع بتجهيزات طبية

مع انح�صار كورونا

اأول دولة اأوروبية تعيد فتح املدار�س

ال�صياحة يف تون�ص

خ�شائرب 1.4 مليار دولر 
و400 األف وظيفة

التقانة  خمتربات  رئي�س  اأعلن 
"تيخنوبولي�س"  �رشكة  يف  احليوية 
اأن  رود�سينكو،  اإيغنات  الرو�سية، 
اأ�ساور  تطوير  ت�ستكمل  �رشكته 
من  للتحقق  خم�س�سة  ذكية 
يخدمون  الذين  الأفراد  �سحة 
�سحفية  مقابلة  ويف  البالد  يف 
التي  "الأ�ساور  رود�سينكو:  قال 

تطويرها  على  تيخنوبولي�س  تعمل 
احلالة  ملراقبة  �ستخ�س�س  حاليا 
اجلي�س  لأفراد  والبدنية  ال�سحية 
الأ�ساور  هذه  وا�ستخدام  الرو�سي، 
يف حالت الإجهاد البدين �سي�ساعد 
الأطباء على اكت�ساف الأمرا�س اأو 
تظهر  ل  التي  ال�سحية  امل�سكالت 
اأثناء الفحو�سات الطبية التي جترى 

دوري"واأ�ساف  ب�سكل  للع�ساكر 
معدلت  قيا�س  الأ�ساور  "باإمكان 
نب�س  ومعدلت  البدين  الن�ساط 
يف  الأك�سجني  ومعدلت  القلب، 
بح�سا�سات  جهزت  كما  الدم، 
املفرزات  على  تعتمد  خا�سة 
ال�سكر  م�ستويات  لتحديد  العرقية 

وهرمون الت�ست�رشون يف اجل�سم".

رو�صيا

اأجهزة ذكية للتحقق من �شحة اجلنود



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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