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فيما تنتهي مهلته اليوم 

متديد احلجر ال�سحي لأ�سبوعني قرار وارد 
ك�شفت م�شادر مطلعة اأن اإقرار ال�شلطات العمومية على قرار متديد فرتة احلجر ال�شحي اإىل ما بعد 

اليوم الأحد باأ�شبوع اأو اأ�شبوعني اإ�شافيني  اإجراء وارد جدا خا�شة واأن اللجنة العلمية لر�شد ومتابعة 
هذا الوباء ن�شحت بتمديد اإجراءات احلجر من اأجل حما�شرة هذا الوباء الذي ي�شرب الإن�شانية نهائيا .

باية .ع

بالرغم من ا�ضتقرار الو�ضعية الوبائية 
لفريو�س كورنا باجلزائر وتراجع عدد 
الأخرية  الثالثة  الأيام  يف  الوفيات 
العمومية  ال�ضلطات  اأن  يبدو  اأنه  اإل 
احلجر  اإجراءات  متديد  نحو  تتجه 
اأ�ضبوعني  اأو  اأ�ضبوع  اإىل  ال�ضحي 
الأحد  اليوم  بعد  ما  اإىل  اإ�ضافيني 
التوايل  على  الثالثة  للمرة  وذلك   ,
اجل  من  باجلزائر  الوباء  ظهور  منذ 

نهائيا  عليه  وال�ضيطرة  حما�رصته 
تدل  التي  املوؤ�رصات  بني  ومن   ,
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإقدام  على 
القرار  هذا  مثل  على  تبون  املجيد 
�ضحة  حماية  اإطار  يف  يدخل  الذي 
�ضالمتهم  على  واحلر�س  املواطنني 
اللجنة  به  تقدمت  الذي  الن�ضح 
ومتابعة  بر�ضد  املكلفة  العلمية 
متديد  اإجراء  اجل  من  الوباء  هذا 
الأوىل  الهيئة  , وهي  ال�ضحي  احلجر 
الوبائية  الو�ضعية  جيدا  تعرف  التي 

بناء  امل�ضتقبلية  وتوقعاتها  باجلزائر 
على حتاليل ومعطيات علمية خا�ضة 
وان الكثري من الأطباء توقع اأن تكون 
مرحلة الذروة باجلزائر يف تاريخ 20 
اأفريل القادم اأي يوم الثنني املقبل .

توحي  التي  املوؤ�رصات  ومن 
هذا  على  ال�ضلطات  باإقدام  اأي�ضا 
التدابري  حزمة  هو  حلماية  الإجراء 
القت�ضادية والجتماعية التي اأعلنت 
عنها حكومة الوزير الأول عبد العزيز 
الفارطة منها  القليلة  جراد يف الأيام 

بتاأخر  اخلا�ضة  الغرامات  تعليق 
امل�ضاريع  اجناز  يف  املوؤ�ض�ضات 
اإ�ضافة  وكذا  لها  املوكلة  العمومية 
من  ت�رصرت  التي  املهنية  الفئات 
عملية  يف  ال�ضحي  احلجر  اإجراءات 
رم�ضان  ب�ضهر  اخلا�ضة  الت�ضامن 
وغالف  املعونات  توزيع  خالل  من 
, ناهيك  باألف دينار لكل عائلة  مايل 
الرتبوية  الدرو�س  تقدمي  اإقرار  عن 
الو�ضائط اللكرتونية  واجلامعية عرب 
العمومية  الإعالم  و�ضائل  ويف 

زد  العمومي  والتلفزيون  كالإذاعات 
على ذلك برجمة العديد من الرحالت 
بالرعايا اجلزائريني  اجلوية اخلا�ضة 
العامل  عوا�ضم  خمتلف  يف  العالقني 
كما   , القادم  اخلمي�س  يوم  غاية  اإىل 
احلجر  يف  و�ضعهم  اإرجاعهم  يتطلب 
ال�ضحي ملدة 14 يوما كاإجراء وقائي 

للتاأكد من منع انتقال العدوى .
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  يذكر 

املجيد تبون قد كان اأعلن عن و�ضع 
ال�ضحي  احلجر  حتت  البليدة  ولية 
وفر�س حظر التجوال بالعا�ضمة من 
�ضباحا  ال�ضابعة  اإىل  م�ضاءا  ال�ضابعة 
يوم 23 مار�س الفارط خالل اجتماع 
املجل�س الأعلى لالأمن ملدة 10 اأيام 
اإىل  اجلزئي  للحجر  ميدده  اأن  قبل 
اأفريل   4 يوم  الوطن  وليات  كافة 

الفارط .

24 �ساعة

اعتربت الأمر حماولة لبث زرع ال�شك يف �شفوف اجلي�ش 

وزارة الدفاع تنفي توقيف قيادات مركزية
الوطني  الدفاع  وزارة  حذرت 
من  حملة  لها  بيان  اأم�س يف 
مغلوطة  معلومات  لن�رص 
توقيف  تخ�س  اإ�ضاعات  و 
املركزية  القيادات  من  عدد 
باجلي�س  عليا  واإطارات 
تداولها  مت  ال�ضعبي  الوطني 
عرب بع�س املواقع الإلكرتونية 
وو�ضائط التوا�ضل الجتماعي 

يوم اأول اأم�س, اجلمعة .

ب�ضكل  فندت  الدفاع  وزارة 
الدعايات  هذه  قطعي 
�ضادرة  اعتربتها  و  املغر�ضة 
عن اأبواق وم�ضالح مل تعجبها 
التغيريات التي با�رصها رئي�س 
الأعلى  القائد  اجلمهورية 
للقوات امل�ضلحة وزير الدفاع 
الهيئة  ذات  الوطني,و�ضفت 
لبث  يائ�ضة  باملحاولة  الأمر 
البلبلة وزرع ال�ضك يف �ضفوف 

ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 
املنيع  احل�ضن  �ضيظل  الذي 
كل  من  بالدنا  يحمي  الذي 

املوؤامرات والد�ضائ�س.
هذه  بقوة  ا�ضتنكرت  الوزارة 
قالت  و  الدنيئة,  املمار�ضات 
الإجراءات  �ضتبا�رص  اأنها 
ملتابعة  املنا�ضبة  القانونية 
احلملة  هذه  مروجي 
وتقدميهم اأمام العدالة لو�ضع 

احلمالت  هذه  ملثل  حد 
للراأي  والتحري�ضية  الت�ضليلية 
العام. كما اأكدت وزارة الدفاع 
القرارات  كل  اأن  الوطني 
الإطار  هذا  يف  تتخذ  التي 
اإعالميا  معها  التعامل  يتم 
ال�ضفافية املطلوبة ويتم  بكل 
يف  بها  العام  الراأي  اإطالع 

الوقت املنا�ضب.
و.ل

اآلف اجلزائريني معنيون بالقرار

�سروط جديدة للح�سول على تاأ�سرية �سنغن
�ضيكون على اآلف اجلزائريني 
على  احل�ضول  يف  الراغبني 
م�ضتقبال   �ضينغن  تاأ�ضرية 
اختبار  لتقدمي  م�ضطرين 
بفريو�س  الإ�ضابة  عدم 
لقاح  توفر  ومبجرد  كورونا, 
للمر�س �ضيطلب منهم القيام 
به قبل تقدمي ملف احل�ضول 
على الفيزا. واأكد م�ضوؤول يف 
اأولئك  اأن  الأوروبي  الحتاد 
اإىل  بال�ضفر  يرغبون  الذين 
تبداأ  اأن  بعد  �ضنغن  منطقة 
العودة  يف  الأع�ضاء  الدول 
قد  تدريجيا,  طبيعتها  اإىل 
اختبار  تقدمي  اإىل  ي�ضطرون 
من  للتاأكد   19-COVID

عدم اإ�ضابتهم بالفريو�س.

»عندما  امل�ضوؤول:  وقال 
يف  �ضنغن  حدود  تفتح 
ذلك,  حدث  اإذا  �ضبتمرب, 
اجل�ضول  مقدمو  يحتاج  قد 
اإىل  �ضنغن  تاأ�ضرية  على 
الإ�ضابة  عدم  اختبار  تقدمي 
الذي  كورونا,  بفريو�س 
خالل  اإجراوؤه  يتم  اأن  يجب 
لتقدمي  ال�ضابقني  الأ�ضبوعني 
»قد  التاأ�ضرية«واأ�ضاف:  طلب 
اإجراء  امل�ضافر  من  يطلب 
اختبار جديد قبل ال�ضفر اإىل 
منطقة �ضنغن, للتاأكد من اأنه 

مل ي�ضب بالفريو�س«.
اأنه  اإىل  امل�ضوؤول  واأ�ضار 
التو�ضل  تاأكيد  مبجرد 
واإتاحته  كورونا  �ضد  للقاح 

من  اأي�ضا  يطلب  قد  للجميع, 
على  للح�ضول  املتقدمني 
تطعيما,  يتلقوا  اأن  تاأ�ضرية 
على وجه اخل�ضو�س, اإذا ظل 

الفريو�س ن�ضطا.
ويف وقت �ضابق, حذر الرئي�س 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي 
اخلارجية  احلدود  اأن  من 
والدول  �ضنغن  ملنطقة 
قد  بها,  املرتبطة  الأع�ضاء 
�ضبتمرب  حتى  مغلقة  تظل 
تال�ضي  اإىل  اأدى  مما  القادم, 
ينوون  الذين  اأولئك  اآمال 
التقدم للح�ضول على تاأ�ضرية 

�ضنغن طوال هذه الفرتة.
وقررت املفو�ضية الأوروبية, 
اإىل متديد  �ضابقا  دعت  التي 

اخلارجية  احلدود  اإغالق 
قررت  ماي,  منت�ضف  حتى 
غلق  متديد  املرة  هذه 
حتى  اخلارجية  احلدود 
غري  اأن  يعني  وهذا  �ضبتمرب, 
مواطني املنطقة القت�ضادية 
ت�ضاريح  وحاملي  الأوروبية 
من  يتمكنوا  لن  الإقامة 
ومن  البلدان  هذه  اإىل  ال�ضفر 
تقليل  مبجرد  اأنه  املوؤكد 
منطقة  وبدء  الوباء,  خماطر 
�ضنغن يف العودة اإىل طبيعتها, 
يف  الأع�ضاء  الدول  �ضتبداأ 
تتعلق  اإ�ضافية  وثائق  طلب 
ملقدم  ال�ضحية  بالظروف 

الطلب.
عبدال�شالم.غ

بعد ا�شتكمال التحقيق

اإحالة عائلة طحكوت و44 اإطارا على املحاكمة
اأن  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
لدى  التحقيق  ق�ضاة  عميد 
قد  اأحممد  �ضيدي  حمكمة 
اأنهي عملية التحقيق  يف ملف 
وابنه    طحكوت  الدين  حمي 
اأ�ضقاوؤه   رفقة  املتورطان 
بقطاع  اإطارات  من   44 رفقة 
التعليم العايل والبحث العلمي 
للخدمات  الوطني  والديوان 
النقل   وم�ضالح  الجتماعية 
تتعلق  ف�ضاد  ق�ضايا  يف 
الوظيفة  ا�ضتغالل  باإ�ضاءة 
عمدا بغر�س منح منافع غري 
م�ضتحقة للغري عل نحو يخرق 
القوانني والتنظيمات, يف جمال 
ل�ضيما  العمومية,  ال�ضفقات 
بنقل  اخلا�ضة  �ضفقات  يف 
الطلبة اجلامعني  بالعديد من 
جامعات الوطن و�ضيتم  اإحالته 
على املحاكمة خالل الأ�ضابيع 

امللف  جدولة  بعد   املقبلة 
 . قبل  م�ضلحة اجلدولة   من 
وكيل  يوّجه  اأن  وينتظر  هذا 
للح�ضور  ا�ضتدعاء  اجلمهورية 
علنية  حماكمة  جل�ضة  اإىل 
ل   املقبلة  الأ�ضابيع  خالل  
التعليم  قطاع  اإطارات  56من 
يف  العلمي  والبحث  العايل 
ق�ضايا ف�ضاد تتعلق , بينهم 45 
ثقيلة  تهمة  يواجهون  �ضخ�ضا 
املوؤبد يف  اإىل  ت�ضل  عقوبتهم 
حني مت الإفراج نهاية الأ�ضبوع 
للخدمات  العام  املدير  عن 
بوكليخة  فاروق  اجلامعية 
اجلامعية  اخلدمات  ومدير 
�ضماع  جل�ضة  اآخر  يف  لتيبازة  
قبل اإحالة امللف اإىل م�ضلحة 
اجلدولة للمحاكمة  يف ق�ضية 
ال�ضفقات   وهي   , الطلبة  نقل 
 5 ملدة  اإم�ضاوؤها  مت  التي 

�ضنوات ما اأدى اإىل تبديد اأكرث 
�ضنويا,  �ضنتيم  مليار   820 من 
م�ضبوهة  ال�ضفقات  ب�ضبب 
بوليات  اجلامعي  النقل  يف 
اأغلب  العا�ضمة و �ضواحيها و 
تبني   بعدما  الو�ضط  وليات 
باإبرام  قام  قد  طحكوت   اأن 
�ضفقة ملدة 05 �ضنوات قابلة 
الطلبة  نقل  ل�ضمان  للتجديد 
مليون  ب02  حافلة  ب780 
العقد  ح�ضب  للحافلة   يوميا 
طحكوت  �رصكة  بني  الوقع 
للخدمات  العام  واملديرية 
 400 ان  ليتبني   , اجلامعية 
اخلدمة   حيز  دخلت  حافة 
اأجرها   تتقا�ضى  و380 
مبليونني �ضنتيم يوميا دون  اأي 
عمل  وهو ما يقابل مبلغ 300 

مليون للحافلة الواحدة .
حممد بن ترار

هيئة الأوراق املالية والبور�شات الأمريكية

اإيني الإيطالية ت�سوي اتهامات بالف�ساد باجلزائر
اإيني  جمموعة  وافقت 
على  والغاز  للنفط  الإيطالية 
قوانني  بخرق  اتهامات  ت�ضوية 
يف  الف�ضاد  على  املحا�ضبة 
 20 من  اأكرث  ودفع  اجلزائر, 
هيئة  وقالت  دولر  مليون 
والبور�ضات  املالية  الأوراق 
�رصكة  اإن  بيان,  يف  الأمريكية 
امللفات  كل  »خرقت  اإيني 
وال�ضجالت والقيود املحا�ضبية 
اإجراءات  لقانون  الداخلية 
يتعلق  فيما  اخلارجي  الف�ضاد 
غري  ب�ضكل  اأموال  دفع  بواقعة 

قبل  من  اجلزائر,  يف  مالئم« 
وحدتها ال�ضابقة �ضايبام.

املالية  الأوراق  هيئة  وذكرت 
والبور�ضات الأمريكية, اأن اإيني 
وافقت على الدخول يف ت�ضوية 
القيود  بنود  خرق  عن  للكف 
عن  دولر  مليون   24.5 ودفع 
الأرباح التي مت احل�ضول عليها 
وكتعوي�س  م�رصوع  غري  ب�ضكل 
اتهامات  حول  الق�ضية  وترتكز 
ملقاولت  �ضايبم  �رصكة  باأن 
لو�ضطاء  دفعت  والغاز  النفط 
ل�ضمان  يورو  مليون   198 نحو 

ت�ضاوي  عقود  على  احل�ضول 
�رصكة  مع  دولر  مليار  ثمانية 
احلكومية  الوطنية  الطاقة 
وبراأت  �ضوناطراك  اجلزائرية 
يف  اإيطالية  ا�ضتئناف  حمكمة 
اجلاري  العام  من  �ضابق  وقت 
اإيني و�ضايبم من تهمة الف�ضاد.

من   %43 متلك  اإيني  وكانت 
هذه  توجيه  وقت  �ضايبم 
وبنك  اإيني  ومتلك  التهامات. 
بري�ضتيتي«  اي  ديبو�ضت  »كا�ضا 
�ضايبم  �رصكة  ال�ضتثماري 

ب�ضكل م�ضرتك.

اجلزائريني العالقني بقطر والإمارات

اآخر اأجل للت�سجيل اخلمي�س املقبل
يف  اجلزائر  �ضفارة  دعت 
اجلزائريني  الرعايا  الدوحة, 
لالإ�رصاع  قطر,  يف  العالقني 
وزارة   موقع  عرب  بالت�ضجيل 
اأجل  يف  وذلك  الداخلية, 
اأفريل   23 اخلمي�س  اأق�ضاه 
يف  ال�ضفارة  واأو�ضحت   2020
الوطنية  اللجنة  اأن  لها  اإعالن 
وباء  مبتابعة  املكلفة  املوؤقتة 
و�ضعت  قد  امل�ضتجد,  كورونا 

بيانات  قاعدة  اخلدمة  يف 
اجلزائريني  لت�ضجيل  اإلكرتونية 

العالقني باخلارج.
�ضفارة  دعت  اأخرى,  جهة  من 
كافة  باأبوظبي,  اجلزائر 
املواطنني اجلزائريني العالقني, 
غري املقيمني, بدولة الإمارات 
واحلائزين  املتحدة,  العربية 
اإىل اجلزائر,  على تذاكر عودة 
وذلك   اأنف�ضهم,  ت�ضجيل  اإىل 

ق�ضد اإح�ضائهم والت�ضال بهم, 
مبا فيهم الذين �ضبق لهم, واأن 
ال�ضفارة  لدى  اأنف�ضهم  �ضجلوا 
اأو   , باأبوظبي  اجلزائرية 
وتندرج  بدبي  العامة  القن�ضلية 
موا�ضلة  اإطار  يف  العملية  هذه 
املواطنني  ترحيل  عملية 
دولة  يف  العالقني  اجلزائريني 

الإمارات العربية املتحدة.
مرمي خمي�شة

يجتمعون بالوزيرالأ�شبوع املقبل

نقابات الرتبية تتوحد لإنقاذ املو�سم الدرا�سي
اأن  نقابية  م�ضادر  ك�ضفت 
انطلقت  حثيثة  ات�ضالت 
الإطارات  بني  الأ�ضبوع   نهاية 
النقابية ذات الفعالية يف قطاع 
با�رصت  قد   , الوطنية  الرتبية 
التح�ضري  اأجل  من  لقاءاتها  
اإىل   تقدم  مطالب  لأر�ضية 
وزير الرتبية حممد  اأوجاووت 
الذي  الر�ضمي   اللقاء  خالل 
والنقابات  الوزير  مابني  �ضيتم 
لإنقاذ  املقبلة   الأيام  خالل 
وتقدمي  الدرا�ضي  املو�ضم 

القرتاحات املمكنة  لتعوي�س 
النقائ�س التي ت�ضبب فيها وباء 
اغلب  واأن  خا�ضة   , الكورونا 
النقابات اأجمعت اأن  التدري�س 
القنوات  طريق  عن  بعد  عن 
ولن  فعال   غري  النرتنيت  اأو 

يعطي النتائج املرجوة .
الأ�ضنتيو   نقابة  واأ�ضارت  هذا 
م�ضودة   ح�رصت  قد  اأنها 
الوزير   اإىل   توجه  مطالب  
�ضيكون  الذي  اللقاء  خالل 
من  املقبلة   الأيام  خالل 

الت�ضديد على  الكتفاء   خالل 
بف�ضلني والعمل على النتقال  
مع  الف�ضلني   معدل  بح�ضاب 
اقرتاح تخفي�س معدل النتقال  
اإىل 9.50 للمتو�ضط  والثانوي 
و4.5 لالبتدائي , يف حني يتم 
الر�ضمية  المتحانات   تاأجل  
و�ضهادة  البكالوريا  غرار  على 
اأواخر  اإىل  املتو�ضط  التعليم 
 , �ضبتمرب  بداية  اأو  جويلية 
بداية  الدخول  �ضيكون  حيث 
درو�س  ل�ضتدراك  �ضبتمرب 

اأول  غاية  اإىل  الثالث   الف�ضل 
اأكتوبر.

عليه  اأجمعت  القرتاح  هذا 
مع   , النباف  و  الكال  نقابة  
ال�ضغرية   الختالفات   بع�س 
ال�ضنة  نهاية  امتحانات  حول 
واإبقائها يف مواعيدها  يف حني 
العام  الحتاد  نقابتا  تبدي  مل 
للعمال اجلزائريني وال�ضناباب 
يف  ال�ضعيف   التمثيل  ذات 

القطاع راأيهما بعد .
حممد بن ترار
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حوار:رابح بوخدميي

التقارير  من  الكثري     .
الدولية ت�شري اإىل اأن وباء كورونا 
 ، الدولية  العالقات  ج�شد  ينخر 

هل هذا الأمر حقيقة ؟ 

�أن  �أعتقد  كورونا  بوباء  يتعلق  فيما 
هذ� �لوباء �لذي ي�صيب رئتي �مل�صاب 
يف  متخ�ص�ص  �لوقت  نف�ص  يف  هو 
و  �لدولية  �لعالقات  رئة  �رضب 
�لتباعد  يف  مبا�رضة  عالقة  له  كانت 
�لجتماعي بني �لأفر�د و قطع �صعائر 
ت�صبب  كما  وغريهم،  للم�صلمني  دينية 
و  �لدولية  �ملنافذ  جميع  غلق  يف 
�لعاملية من مطار�ت و مو�نئ فاأ�صبح 
�ملفاجئ  �ل�رض  عن  يت�صاءل  �جلميع 
ماز�لت  و  ح�صلت  �لتي  �لتحولت  يف 

تبعاتها م�صتمرة .

�شلبا  الوباء  هذا  اأثر  .    هل 
على العالقات الدولية!!

فاإذ�   ، جديدة  معادلة  �أثبت  �لوباء 
على  تبنى  �حلكومات  ح�صابات  كانت 

�لت�صامن  فان  و�لفائدة،  �مل�صالح 
هذه  جليا  ظهر  �ل�صعوب  بني  �لدويل 
�لأيام، فتجد �لكثري  من �مل�صاعد�ت 
مثال  فال�صني  لأخرى،  دولة  ت�صلم من 
م�صاعد�ت  �لدول  لبع�ص  وجهت 
كبرية على غر�ر �جلز�ئر، وعمل هذ� 
�لعمالق �لقت�صادي على زيادة �لإنتاج 
�لكتفاء  لتحقيق  �لطبية  �للو�زم  يف 
على  �آخر  دليل  �لعاملي  �ل�صوق  يف 
�لت�صامن �لدويل، كما كانت م�صاعد�ت 
من �لدول �لكربى كالوليات �ملتحدة 
�لذين  �لأوروبي  �لحتاد  و  �لأمريكية 
�أخرى  لدول  م�صاعد�ت  بتقدمي  قامو 
ر�أينا  كما  عالقات،  معها  تربطها 
دول  لروؤ�صاء  �لت�صامنية  �لهبات  بع�ص 
عامليني  لعبني   ، حكومات  روؤ�صاء   ،
قام  من  منهم  و  م�صاعد�ت  منح  يف 
ر�تب  عن  تنازل  �و  ر�تبه  بتخفي�ص 
غري  �لوباء  هذ�  �أن  �لأكيد  لكن  �صهر 
مفهوم �لعوملة و �ملعنى �أن �ملنظومة 
�ل�صحية �لعاملية �أثبتت �صعفها، لذلك 
�ل�صيا�صات  يف  �لنظر  �إعادة  وجب 
�ل�صحية للدول و �إعطائها �أهمية كربى 
و  ميز�نيات  بتخ�صي�ص  �مل�صتقبل  يف 

مر�كز بحث و در��صات متطورة .

فكرة  البع�ض  .    يطرح 
ال�شيا�شية  العامل  خريطة  تغري 

ما بعد كورونا ؟ 

بطبيعة  �صيتغري  كورونا  بعد  �لعامل 
�لالمدرو�ص  �لتعامل  �أن  حيث  �حلال 
مع �لتقارير  �لدولية من طرف �لكثري  
جعل  �لتحذير�ت،  رغم  �لدول  من 
يف  فمثال  كارثيا،   يكون  �لوباء  وقع 
تر�مب  تعامل  كيف  لحظنا  �أمريكا 
�أن  بقوله  �لبد�ية  يف  �لكورونا  مع 
يبالغون  �لدميقر�طيني  �ملناف�صني 
ما  هو  و  كورونا  حول  �حلديث  يف 
تر�مب  �إد�رة  من طرف  تر�خي  خلق 
لالزمة، مما �أن جون�صون رئي�ص وزر�ء 
�أن  �لبد�ية  يف  �رضح  �لذي  بريطانيا 
�لوباء  ملو�جهة  �إلية  �تخذت  حكومة 
بهذ�  نف�صه  �أ�صيب  حتى  بالقطيعة 
هو  �ليوم  �صاهدناه  ما   ، �لفايرو�ص 
جعلت  و  �لعامل  �أغلقت  عاملية  �أزمة 
خ�صو�صا  نف�صه  يف  يفكر  و�حد  كل 
�لنفط  �أ�صعار  يف  �نكما�ص  ظهور  مع 
ما  و هو  �لطلب  و  �لعر�ص  يف جهتي 
�مل�صاور�ت خلف�ص  عديد  عقد  �ألزم 
ز�ئد  �لأوبك  يف  �لعاملي  �لإنتاج 

�أي�صا  �أظهر   �لوباء  �حلقيقة  يف   ،
�إ�صطربات �صيا�صية �صت�صتمر لأجيال 
�لفريو�ص  �حتو�ء  عن  �لعجز  ظل  يف 
دويل  بتعاون  �صيكون  بر�أيي  �حلل  و 

عاملي بني جميع �لأطر�ف .

..هل  الأوروبي  الحتاد     .
ظل  يف  هيكلة  اإعادة  �شي�شهد 

بوادر ان�شقاقات ظهرت موؤخرا؟

�لأخرية  �لت�رضيحات  ح�صب 
�لتي  مريكل  �لأملانية  للم�صت�صارة 
خطر�  �صبب  �لوباء  هذ�  �أن  قالت 
خا�صة  �لدولية  �لعالقات  على  كبري� 
ر�أيي  ح�صب  و  فاإنه   ، �لأوروبية 
�أزمة  يو�جه  �لأوروبي  �لحتاد  فاإن 
�صيا�صية منذ ما يقارب �لعقد تقريبًا، 
دول  بني  �ل�صجر  من  حالة  هناك 
تلك  �أ�صهمت  �لحتاد.  د�خل  خمتلفة 
�ل�صعبوي يف  �ليمني  �حلالة يف �صعود 
و�ملجر،  وبولند�  و�ليونان  �إيطاليا 
، يف ظل  �لأوربية  �لدول  وغريها من 
فريو�ص  �جتاح  �ل�صيا�صي  �لتوتر  ذلك 
ينتظر  كان  �لعامل  �أوروبا،  كورونا 
�لدول  على  كثرًي�  �لفريو�ص  يوؤثر  �أل 

هناك  �لدول  فمعظم  �لأوربية، 
�لرعاية  من  جيدة  منظومة  متتلك 
�لفريو�ص وجد طريقه  لكن  �ل�صحية، 
بزيادة  ت�صتهر  قارة  يف  �ل�صن  لكبار 
وبالتايل فالقت�صاد  �لأعمار  معدلت 
�أن  �ملمكن  من  �لذي  �لوحيد  هو 
�لأوروبي  �لحتاد  بقاء  على  يحافظ 
�لأزمة  ظل  ويف  لكن  �حلايل.  ب�صكله 
�لقت�صادية �حلادة �لتي يعانيها �لعامل 
جر�ء تف�صي كورونا فاإنه من �ل�صعب 
م�صتقبل  �أي  توقع  �حلايل  �لوقت  يف 
ينتظر �لحتاد �لأوروبي. يرتبط ذلك 
�لقوة  �إظهار  على  بالقدرة  �مل�صتقبل 
و�لت�صامن �لقت�صادي يف �إنقاذ �لدول 
قد  ما  وهو  كبري،  ب�صكل  �ملت�رضرة 
من  �لآن  �لغا�صبة  �لدول  تلك  يجعل 
تاأخر �ل�صتجابة �لأوروبية للوباء ت�صع 
ذلك �لغ�صب جانبًا من �أجل �ل�صتفادة 
من �مل�صاعد�ت �لقت�صادية من �لدول 

�لأغنى وحتديًد� �أملانيا وفرن�صا.

و�شع  ماهو  اأخريا...      .
�شيوؤثر  هل  و  دوليا  اجلزائر 
عالقاتها  يف  الوباء  هذا  عليها 

الدولية ؟

دولة  تكون  �أن  ممكن   �جلز�ئر 
م�صتفيدة �إذ� ما ��صتطاعت ��صتغالل 
كورونا  بعد  ما  �لعاملي  �لو�صع 
خ�صو�صا �أن �لتحالف �جلديد للجز�ئر 
�صيكون �صينيا ، تركيا ، رو�صيا �إذ� ما 
علمنا �أن قيمة �ل�صتثمار�ت �ل�صينية 
دولر  ماليري   10 تفوق  �جلز�ئر  يف 
مع  �ل�صني  تعاملت  كيف  �صاهدنا  و 
فريق  �إر�صال  يف  �جلز�ئري  �جلانب 
توفري   ، م�صاعد�ت  تقدمي   ، طبي 
طلبيات للو�زم �لأدوية ، �ل�صني يعترب 
�رضيكا �إ�صرت�تيجيا لتطوير �لقت�صاد 
�ل�صحر�ء �جلز�ئرية، خا�صة بعد  يف 
ت�رضيحات رئي�ص �جلمهورية على �أن 
�مل�صتقبل �صيكون للقطاع �لقت�صادي 
و �لتنقل �لتدريجي �إىل قطاع �لإنتاج 
بات  �ملحروقات  قطاع  خارج 
على  دولة  �أي  بقاء  �أن   ، �رضوريا 
ل�رضبات  عر�صة  �صيجعلها  �لهام�ص 
�لأمريكي  �أو  �ل�صيني  �جلانبني  من 
�حللف  هذ�  يف  �جلز�ئر  دخول  و 
قوية  دفعة  �صيعطي  �ل�صرت�تيجي 
�جلز�ئر  موقع  ظل  يف  خا�صة  لنا 

�إفريقيا. 

يذهب املخت�شون اإىل اأن الأزمة التي يعي�شها العامل ب�شبب وباء كورونا �شيكون لها اأثر كبري على 
العالقات الدولية ومتغريات كربى �شوف ت�شهدها خمتلف الدول على كافة الأ�شعدة. 

يف حوار مع الو�شط ،خ�شنا به الأ�شتاذ بن يحي عبد الرحمان نا�شط يف العالقات الدولية و ممثل 
اجلزائر لدي برنامج الأمم املتحدة لل�شباب،  م�شارك يف منظمة الأغذية و الزراعة برو�شيا �شهر 

مار�ض املا�شي مبو�شكو، اأو�شح من خالله  الروؤية امل�شتقبلية لل�شاحة الدولية يف ظل فريو�ض كورونا 
الذي اأ�شبح ح�شبه ي�شكل فر�شة �شانحة لإعادة بناء نظام دويل جديد يرتكز على اأ�ش�ض امل�شاواة 

والعدالة يف توزيع الرثوات القت�شادية.

ميكن للجزائر اال�ستفادة من الو�سع الدويل احلايل
.       الدبلوما�شية اجلزائرية حت�شن اإدارة الأزمة حلد الآن  

.        العالقات الدولية �شتعرف تغيريات جذرية

الدكتور "قارة وهيب "لـ"الو�شط" 

 اال�ستثمار يف الكفاءات من اأهم درو�س "كورونا "
.    جتربة التكتل اجلمعوي منوذج ميكن تدويله

حوار :حممد مرواين

وهيب  »قارة  دكتورة  �لدكتور  قال 
بالد  »�خلري  جمعية  رئي�ص   «
�لأزمة  �أن  �جلمعوي  حدود«و�لنا�صط 
ك�صفت   « »�لكورونا  لفريو�ص  �حلالية 
�إن �ل�صلطات �لعمومية على م�صتويات 
ملر�جعة  حاجة  يف  وحملية  مركزية 
�لفئات  تخ�ص  �لتي  �لتكفل  منظومة 
م�صري�  �ملحتاجة  و�لعائالت  �له�صة 
للعائالت  للغاية  �صعبة  ظروف  �إىل 
�لتي ت�رضرت من تبعات غلق �لأ�صو�ق 
و�ملحالت و�لف�صاء�ت �لتجارية ب�صب 
ن�صاطها يف جمالت غري موؤطرة مهنيا 
 « ل«�لو�صط  متحدثا  �لدكتور  و�عترب 
من  تعترب  �جلمعوي  �لتكتل  جتربة  �أن 
�ملوجودة  �لنموذجية  �لتجارب  �أهم 
�إذ متلك  �لعامل  بلديان  �لعديد من  يف 
للتعبئة  منابر  �ملوؤ�ص�صاتية  �لأنظمة 
على  تعمل  �لتي  �ل�صاملة  �ملجتمعية 
�لعمل  وتاأطري  �ملو�طنني  حت�صي�ص 
�لتعبوي و�خلريي �لهام �لذي يبقى من 

�أهم �لأن�صطة �مليد�نية يف �لأزمات

اأهمية  ترون  كيف       .
الظروف  هذه  يف  الأطباء  ن�شاط 

الع�شيبة ؟

�ل�صحي  �للقاء  هذ�  بد�ية  يف  *��صكر 
�مل�صاحة  هذه  على   « »�لو�صط  يومية 

هامة  �صل�صة  وعلى  �لهامة  �لإعالمية 
لدور  بالن�صبة  �ل�صحفية  �للقاء�ت  من 
�لأطباء يف مو�جهة »�لفريو�ص �لفتاك 
» وباء »�لكورونا » فاعتقد �نه دور هام 
عنه  �ل�صتغناء  ميكن  ول  و�أ�صا�صي 
ويجب �لنتباه �إىل �أن ت�صحيات �لطو�قم 
بد�ية  منذ  �لر�هن  �لوقت  يف  �لطبية 
�أبهرت  للوباء  �لأوىل  �حلالت  ت�صجيل 
�لعامل و�أكدت �أن �لدولة �جلز�ئرية لها 
كفاء�ت طبية متخ�ص�صة تبدع وتنا�صل 
وجب  لذ�  �لع�صيبة  �لظروف  هذه  يف 
�لرجال  هوؤلء  يف  �ل�صتثمار  علينا 
ويجاهدون  يبدعون  �لذين  و�لن�صاء 
و�رى  �لغايل  �لوطن  و�صبيل  �هلل  �صبيل 
و�أتابع يف �حلقيقة عرب و�صائل �لإعالم 
�لتي  �مل�رضفة  �لنماذج  من  �لعديد 
توؤكد �أن �لطبيب �جلز�ئري له �لكفاءة 
به  متر  �لذي  �لظرف  ح�صا�صية  ويزن 
و�إعادة  تقدير�  �إل  ي�صتحق  ول  �لبالد 
�لجتماعية  ومكانته  مل�صاره  �لعتبار 
وهذ� يقع على عاتق �لدولة و�ل�صلطات 
�لعمومية �لتي يجب عليها �أن تنتبه �أن 
در�ص »�لكورونا » عنو�نه �لأ�صا�صي هو 

»�أن للدولة �أطباء و�أ�صاتذة » .

.     كيف ترون خطر الإ�شاعة 
على الت�شوي�ض يف اإدارة الأزمة ؟

�لهام  �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  *�أ�صكركم 
خا�صة �أن �لإ�صاعة هذه مل تنجو منها 

خا�صة  �ملو�طن  ول  �ملوؤ�ص�صات  ل 
موؤخر�  تعر�صنا  �أننا  تعلمون  و�أنكم 
�إ�صاعة  يخ�ص  م�صتفز�  �أر�ه  ل�صلوك 
تت�صل مبوؤ�ص�صتنا �لطبية ولكن و�حلمد 
هلل ما ر�يته من هبة �ملو�طنني وثقتهم 
�ملوؤ�ص�صة  وم�صار  م�صارنا  يف  �لغالية 
�إل  تو�جه  ل  �لإ�صاعة  �أن  يل  �أكد 
و�أعد�ء  و�لعمل  و�لأد�ء  بامل�صد�قية 
...ولهذ�  كثريون  يقال  كما  �لنجاح 
جلريدة  �جلزيل  بال�صكر  �أتقدم  �أنا 
�لو�صط ولأقالمها �لتي تكتب يف حول 
و�أدعو  �خلطرية  و�لظاهرة  �ملو�صوع 
�إىل �رضورة �أن تنتبه �لدولة �إىل �أن هذه 
جمهود  على  يوؤثر  �ملري�ص  �ل�صلوك 
ت�صيري  �لتي  �لدولة  و�إطار�ت  �لأطباء 
�إل  �أبعادها ول ميكن  �لأزمة مبختلف 
�ملو�طنني  وحت�صي�ص  �ملعلومة  تاأطري 

بان هناك منابر �إعالمية لها م�صد�قية 
يجب �لتعاطي معها وحتييد �مل�صو�صني 
�ل�رضفاء  ��صتهد�ف  يريدون  �لذين 
يف  �لفاعلني  قدر�ت  يف  و�لت�صكيك 
�إد�رة �لأزمة �ل�صحية �خلطرية و�أعتقد 
وتقع  �لإ�صاعة  مكافحة  م�صوؤولية  �أن 
و�ملوؤ�ص�صات  �ملخت�صني  عاتق  على 
يكون  �أن  يجب  �لذي  �أي�صا  و�ملجتمع 
يقظا �جتاه ما يثار حول �لوباء من قبل 
لتريد  قد  و�أطر�ف  جمهولة  م�صادر 

�خلري للبالد .

.     ما هي ا�شهاماتكم يف العمل 
اجلمعوي ؟

�أر�ه  فاأنا  �خلريي  �لعمل  بخ�صو�ص 
فعال  ويحتاج  �لأهمية  غاية  يف 

ت�صتقطب  جديدة  و�أفكار  لت�صور�ت 
�إىل  و�ملح�صنني  �جلمعوي  �لفاعل 
�لر�ئدة  �جلمعوية  �ملوؤ�ص�صات  ثقافة 
�أن  �إذ  و�لت�صامني  �خلريي  �لعمل  يف 
جهة  تكون  �أن  عليها  يجب  �لدولة 
�أد�ء  لأي  ت�صيي�ص  دون  موؤطرة  د�عمة 
�صعوبات  فعال  وهناك  �لأزمات  يف 
يف  �لطبية  �لطو�قم  تو�جه  عديدة 
يف  �ل�صت�صفائية  �ملنابر  خمتلف 
�ل�صعبة  باحلالت  �لتكفل  جمال 
�إذ  ب«�لفريو�ص«  و�خلا�صة  �ملوجودة 
�أ�صري �إىل �أهمية �لرتكاز على �لعن�رض 
�ملنا�صب  �ملناخ  وتوفري  �لب�رضي 
و�لكايف لالأطباء لتحفيزهم على �لعمل 
وهذ� و�جب يقع على عاتق �لدولة كما 
باحلجر  �ملو�طنني  �إلز�م  يجب   �نه 
�ملتاح  �لبديل  يبقى  �لذي  �ل�صحي 
�إذ   « وخطري   « »فتاك  وباء  ملو�جهة 
�أن �رتفاع �حلالت �ملوؤكدة موؤ�رض يف 
غاية �خلطورة يتطلب �حلذر و�حليطة 
يف  �حلقيقة  يف  بد�أنا  وقد  و�ليقظة 
ننا�صل لدعم  �لتكتل �جلمعوي  جتربة 
�لعائالت �ملحتاجة وتوفري �ل�رضوري 
كما �أننا ندعم تنظيم �لإغاثة �لوطني 
�لذي يجمع �لفاعلني �رضيطة �أن يكون 
حمددة  و�لأهد�ف  م�صرتكا  �جلهد 

و�لعمل �مليد�ين مثمر�.

.     ما هي مقرتحاتكم لتجاوز 
الأزمة ال�شحية اخلطرية ؟

وبكل  �عتقد  كطبيب  موقعي  من 
تو��صع �للتز�م باحلجر �ل�صحي �لذي 
يبقى �أ�صا�ص �لعالج ثم �لوقاية ويجب 
على �ملو�طنني خا�صة و�أننا يف فرتة 
�لهام  �لإجر�ء  بهذ�  �للتز�م  �لذروة 
كما �أدعو �لقائمني على خاليا �لأزمة 
مقبلون  ونحن  �لأولويات  حتديد 
و�عتماد  �لف�صيل  رم�صان  �صهر  على 
�لأزمات  �إد�رة  يف  عمل  ��صرت�جتيات 
و�أنا �أنوه بالعديد من �ملبادر�ت �لتي 
�لتح�صي�ص  بها �صباب يف جمال  يقوم 
لدى  �ليقظة  ثقافة  ون�رض  و�لتوعية 

�صكان �لأحياء و�لتجمعات �ل�صكنية .

.     ما هي ر�شالتكم للمواطن 
يف هذا الظرف الدقيق ؟

و�لتاأمل  �ل�صرب  �إىل  �ملو�طنني  �أدعو 
وعدم  �لفتاك  �لوباء  هذ�  درو�ص  يف 
و�لإ�صاعات  �لأكاذيب  ور�ء  �لن�صياق 
و�ملبادرة  �مل�صوؤولية  بروح  و�لتحلي 
و�لأ�صتاذ  للطبيب  يحتاج  فالوطن 
و�ملهند�ص  و�ملعلم  �جلامعي 
وكلهم  �لأمن  ورجل  و�لإعالمي 
معنيون كباقي �لفئات بالت�صدي لهذ� 
�للحظات  هذه  ويف  �خلطري  �لوباء 
تو�جه  �لتي  و�خلطرية  �ل�صعبة 
حتتاج  و�لبالد  �لعامل  بلد�ن  خمتلف 
�لدولة  لبناء م�صار جديد بعد �لأزمة 

�خلطرية .
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اح�شن خال�ص   

ه�ؤالء  ف�ضل  ذلك  قبل  لكن 
علي  و�أبرزهم  �ملنا�ضل�ن 
و�أيت  بناي  وو�علي  �لعيم�ش 
�حمد �لرتكيز، غد�ة �حلرب 
�لعاملية �لثانية، على تنظيم 
باللغة  تعنى  ت�عية  حلقات 
يف  �الأمازيغية  و�لثقافة 
منطقة �لقبائل ونظم �أنا�ضيد 
�لقبائلية  باللهجة  وطنية 
�إىل  �الأمر  يتط�ر  �أن  قبل 

خ��ش  يف  �لتفكري 
�ل�ضيا�ضي  �ملعرتك 
جي  ل� ي� يد الإ � و
�حلزب  قيادة  مع 
طرح  �أجل  من 
مكانة  �إ�ضكال 
�الأمازيغي  �لبعد 
مطالب  يف 
�ل�طنية  �حلركة 
لية  �ضتقال ال �
و�أن  ال�ضيما 
من  كبري�  عدد� 

�للجنة  وك��در  �ملنا�ضلني 
�نت�ضار  حلركة  �ملركزية 
�لدميقر�طية  �حلريات 
منطقة  من  ينحدرون 
�لقبائل. ولعل من �ملفارقات 
م�ضايل  �ختيار  �أن  �لعجيبة 
�ملنا�ضلني  له�ؤالء  �حلاج 
�نت�ضار  حركة  ليمثل�� 
�لدميقر�طية  �حلريات 
بناء  كان  �لقبائل  مبنطقة 
وفائهم  يف  عمياء  ثقة  على 
�الإيدي�ل�جية  للمنطلقات 
ك�ن  �الإ�ضالمية  �لعربية 
�أ�رس  من  ينحدر  �أغلبهم 
ذ�ت  حمافظة  مر�بطة 
ميكنها  ديني  تعليمي  ر�ضيد 
من ��ضتيعاب �لثقافة �لعربية 
و�الإ�ضالمية بي�رس و�ضه�لة. 

حترك  من  �لهدف  كان 
�لرببري  �لتيار  منا�ضلي 
�ض�ؤ�ل  تغيري  �آنذ�ك 
ر�ضم  و�إعادة  �النتماء 
و�أبعاده  �ال�ضتقالل  مفه�م 
دولة  �إقامة  من  وحت�يله 
يتجز�أ يف  جز�ئرية كجزء ال 
و�الإ�ضالمية  �لعربية  �الأمة 
�إىل  يع�د  �لذي  وبتاريخها 
�لقرن �ل�ضابع، وه� �ملفه�م 
حركة  فيه  تختلف  ال  �لذي 
�النت�ضار عن جمعية �لعلماء، 

»�جلز�ئر  دولة  �إقامة  �إىل 
تتعاي�ش  �لتي  �جلز�ئرية« 
�الأمازيغية  �للهجات  فيها 
مع  �لعربية  �للهجات  مع 
�لعربية  باللغة  �الحتفاظ 
لال�ضتعماالت  �لكال�ضيكية 
�لدينية �حلرة باعتبارها لغة 

�لقر�آن. 
�جلديدة  �حلملة  �نطلقت 
�أطر�ف  �ضملت  بات�ضاالت 
�لد�خل  يف  �ل�طنية  �حلركة 
�ملهجر  �إىل  تنتقل  �أن  قبل 
ر�ضيد  �ملنا�ضل  طريق  عن 
��ضتطاع  �لذي  يحيى  علي 
تاأليب  ق�ضري  ظرف  يف 
من  �ملنا�ضلني  من  �أغلبية 
قبائلية  وغري  قبائلية  �أ�ض�ل 
�حلاج  م�ضايل  قيادة  على 

منا�ضلني  من  و�الها  ومن 
نف�ش  من  ينحدرون  �آخرين 
�حلركة  ف�ضارت  �ملنطقة. 
�رس�ع  �أمام  �ال�ضتقاللية 
و�حدة  �إيدي�ل�جيتني  بني 
حمافظة يف �لد�خل و�أخرى 
وحدة  على  قائمة  باملهجر 
جميع �مل�ضلمني �جلز�ئريني 
�ال�ضتعمار  يحارب�ن  �لذين 
�لعربي  بني  متييز  دون 

و�الأمازيغي و�لرتكي. 
كان رد فعل �لقيادة �ملركزية 
�إذ  قا�ضيا 
ت  عترب �
ب  �ضحا �أ
�لتاأليب  هذ� 
ين  ملحد «
ن  ب� ر يحا
م  �ضال الإ �
و�أوفد  و�لعروبة« 
من  كال  م�ضايل 
م�ضطفاي  �ض�قي 
ر�جف  وبلقا�ضم 
وحممد خي�رس من 
�أجل �ل�ضيطرة على �النفالت 
�لقائم على ت�جيهات �لقيادة 
وكان  �حلزب.  و�إيدي�ل�جية 
من حنكة بلقا�ضم ر�جف �أنه 
�لناطقني  �ملنا�ضلني  �أبعد 
ليتح�ل  �لنز�ع  عن  بالعربية 
بني  حاد  جدل  �إىل  �لنز�ع 
�لقبائلية  باللهجة  �لناطقني 
�الأزمة  تتح�ل  ال  لكي  فقط 

�إىل نز�ع عرقي وجه�ي. 
�نتهت �الأزمة بب�ضط �لقيادة 
على  �ضيطرتها  �ملركزية 
متثيل �حلزب يف �ملهجر من 
فيدر�لية  حلت  لكنها  جديد 
�ملنا�ضلني  و�أق�ضت  فرن�ضا 
ور�ء  كان��  �لذي  �الأ�ضا�ضيني 
كان  وبع�ضهم  �لنز�ع،  هذ� 
�أو�ضلتهم  مطاردة  حمل 

�جل�ضدية  �لت�ضفية  حد  �إىل 
م�ضايل  �إد�رة  قامت  �أن  بعد 
يف  جذري  بتغيري  �حلاج 
�حلزب  قيادة  �ضف�ف 
بتن�ضيب  �لقبائل  مبنطقة 
على  ورفاقه  بلقا�ضم  كرمي 
�أ�رسف  �لذي  وه�  ر�أ�ضها، 
رو�د  مطاردة  م�ضل�ضل  على 
حظي  وقد  �لرببرية  �لنزعة 
رم�ضان  من  بتاأييد  ذلك  يف 
�لث�رة منطلقني  عبان خالل 
يف ذلك من �أن �أهد�ف �لث�رة 
تتيح �ملجال  �ال�ضتقاللية ال 
حتى  �له�يات،  �رس�ع  لربوز 
مل  �ل�ض�مام  م�ؤمتر  �أن 
وقر�ر�ته  نقا�ضاته  يف  يدرج 
�له�ية  �أبعاد  �إىل  �إ�ضارة  �أي 

�جلز�ئرية.
�إىل  �لنظرة  �ختلفت  لقد 
�أن�ضاأها  �لتي  �الأزمة  هذه 
�ضمن  �الأمازيغي  �ملطلب 
�جلز�ئرية.  �جلز�ئر  مفه�م 
كبد�ية  بها  ي�ؤرخ  من  فهناك 
�الأمازيغي  �ملطلب  لظه�ر 
�ملرحلة  �إىل  تط�ر  �لذي 
�الآن  عليها  ي�جد  �لتي 
جمرد  �عتربها  من  وهناك 
مناو�ضة د�خل حزب �ل�ضعب 
�حلريات  �نت�ضار  حركة 
��ضتمرت  �لدميقر�طية 
من  �أول  وكان  كامل  لعام 
�آخرون  منا�ضل�ن  �أخمدها 
�لنزعة  �أ�ضحاب  يقت�ضم�ن 
�لرببرية �ملرجعية و�النتماء 
كان  ومهما  �جلغر�يف. 
�ملدخل و��ضعا �أو �ضيقا فاإن 
هذه �ملحطة هامة من حيث 
�أنها �أدخلت �لبعد �الأمازيغي 
الأول  �ل�ضيا�ضي  �ملعرتك  يف 
هيمنة  رف�ش  باب  من  مرة 

�لعربي  �لبعد  و�ضم�لية 
�الإ�ضالمي يف �أدبيات �حلركة 
�ل�طنية �ال�ضتقاللية وه� ما 
�المتد�د  �رسعية  �أعطى 
�نطلقت  جديدة  ملعارك 
مبا�رسة  �ال�ضتقالل  بعد 
بفاعلني جدد و�ضمن معركة 
هذه  �أفقية  تكن  مل  جديدة 
�ملرة بل كانت عم�دية وقد 
معركة  من  كجزء  �أدرجت 
نظام  م��جهة  وهي  �أكرب 
�ضيا�ضي �أحادي �الإيدي�ل�جية 
�أ�ضل�ب  يف  مركزي  و�ضم�يل 

�حلكامة.
معركة  بدت   ،1962 عام  يف 
�أجل  من  �الأمازيغية  �له�ية 
لها يف �جلز�ئر  �إيجاد مكان 
وقد  جد�  قا�ضية  �مل�ضتقلة 
�أعلن �لرئي�ش �جلديد �حمد 
مبا�رسة  ل�نه  عن  بله  بن 
بعبارته  �رسح  عندما 
�حنا  عرب  »�حنا  �مل�ضه�رة 
�رس�حه  �أطلق  �أن  بعد  عرب 

ت�ن�ش.  مبطار  وحل 
�لر�ضالة  كانت  و�إن 
�ل�قت  ذلك  يف 
لب�رقيبة  م�جهة 
والءه  فيها  يعلن 
لنظام عبد �لنا�رس 
كانت  �أنها  �إال 
�الإ�ضارة  تعطي 
عن  �ل���ضحة 
بن  نظام  �نغالق 
بله عن �أي نقا�ش 
�ملطلب  ب�ضاأن 

�الأمازيغي. 
ومل يكن لهذ� �النغالق �إال �أن 
متمردة  فعل  رد�ت  يحدث 
�ملطلب  ح�لت  ور�ديكالية 
�إىل  �ل�ضيا�ضي  �لنقا�ش  من 

مبا�رسة  �ضيا�ضية  م��جهة 
�أعر�ب  حمند  با�ضع�د  كان 
�ضابط  وه�  �ضانعيها  �أحد 
�لتحرير  جي�ش  يف  �ضابق 
�ل�طني �أ�ضدر كتابا بعن��ن: 
�ل�ضهد�ء  هم  »�ضعد�ء 
ينتقد  �ضيئا«  يرو�  مل  �لذين 
�لعروبي  �لنهج  ب�ضدة  فيه 
�أنه  ر�أى  �لذي  بله  بن  حلكم 
�الأوىل  بالدرجة  ي�ضتهدف 
طم�ش �ل�ضخ�ضية �الأمازيغية 

ل�ضكان منطقة �لقبائل. 
�لذي  با�ضع�د،  مطلب  وكان 
عرب عن �الجتاه �لعام �ل�ضائد 
من  ينطلق  �ل�قت،  ذلك  يف 
�ل�ضلطات  �عرت�ف  �رسورة 
�لقبائل  �أهل  بف�ضل  ر�ضميا 
عن �النتماء �لعروبي و�لكف 
عن ��ضتفز�ز�ت �ل�ضلطة جتاه 
�للغة �الأمازيغية ويف �ملقابل 
�أن  �ملذك�ر  كتابه  يف  ذكر 
تعادي  »ال  �لرببرية  نزعته 
متب�رسة  وقفة  فهي  �أحد� 

عروبية  نزعة  على  وردة 
حد  �إىل  تذهب  عدو�نية 
�إنكار وج�دنا ذ�ته...م�ضيفا 
»تتجاهل  �أن  يريد  ال  �أنه 
قيمنا  �لعروبية  �لنزعة 

ال  و�أن  و�ملعن�ية  �لثقافية 
تدفعنا بق�ة نح� �لذوبان يف 
�ملعادية  �لعن�رسية  هاويتها 
ينبغي  �الإ�ضالم.  ملبادئ 
بالعربية  �لناطقني  على 
ي�ضت�عب��  �أن  �جلز�ئر  يف 
باالأمازيغية  �لناطقني  وج�د 
ي�ضنع��  �أن  يحاول��  �أن  دون 
وبت�فر  هم  ما  غري  منهم 
هذ� �ل�رسط �ضتجد �جلز�ئر 

��ضتقر�رها وت��زنها«.
مطلب  �أن  من  وبالرغم   
�له�ية �الأمازيغية قد عاد �إىل 
بعد هدنة �رسورية  �لن�ضاط 
�حلركة  تط�ر  �أمالها 
حتريرية  ث�رة  نح�  �ل�طنية 
م�ضلحة �إال �أنه مل يخرج عن 
د�ئرة �ل�رس�ع �لد�خلي �ضمن 
�ل�طنية  �حلركة  �أطر�ف 
�ضيا�ضية  �جتاهات  ب�ضاأن 
وعقائدية وثقافية مل حت�ضم 
�لتحريرية.  �لث�رة  فيها 
وطنية  يف  �ضكك  �أحد  فال 
�لنزعة  �أ�ضحاب 
�الأوىل  �لرببرية 
يكن  مل  �أنه  كما 
يرمي  �أن  الأحد 
�ضابطا  باخليانة 
�لتحرير  يف جي�ش 
مثل  �ل�طني 
حمند  با�ضع�د 
�ضيتط�ر  �أعر�ب.. 
�الأمازيغي  �ملطلب 
�ل�ضبعينيات  خالل 
من  و�لثمانينيات 
�لقرن �ملا�ضي ب�ضكل مغاير 
و�ضيا�ضيا  �ض��ضي�ل�جيا 
هذ�  �إىل  �ضناأتي  وثقافيا. 

�لتط�ر يف حلقتنا �ملقبلة.
... يتبع

الأمازيغية على خط احلركة الوطنية 
بقدر ما ان�شب طرح الهوية يف اأدبيات ونقا�شات التيارين الإ�شالحي والندماجي على ف�شل املرجعية 
الثقافية العربية الإ�شالمية عن الولء ال�شيا�شي للدولة الفرن�شية فاإن التيار الراديكايل الذي �شهد 

عودة متجددة ملطلب ال�شتقالل مع اإن�شاء حركة انت�شار احلريات الدميقراطية عام 1946 متيز بظهور 
فئة من املنا�شلني، وقد اأ�شرنا اإىل بع�شهم يف املقال ال�شابق، ف�شلوا اخلو�ص يف اإبراز الهوية الأمازيغية 

بتوظيف الأدوات ال�شيا�شية �شمن الإطار ال�شيا�شي اجلديد. 

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

ل اأحد �شكك يف وطنية اأ�شحاب 
النزعة الرببرية الأوىل كما اأنه 
مل يكن لأحد اأن يرمي باخليانة 
�شابطا يف جي�ص التحرير الوطني 

مثل با�شعود حمند اأعراب.. �شيتطور 
املطلب الأمازيغي خالل ال�شبعينيات 
والثمانينيات من القرن املا�شي ب�شكل 

مغاير �شو�شيولوجيا و�شيا�شيا وثقافيا

لقد اختلفت النظرة اإىل هذه الأزمة 
التي اأن�شاأها املطلب الأمازيغي �شمن 

مفهوم اجلزائر اجلزائرية. فهناك 
من يوؤرخ بها كبداية لظهور املطلب 
الأمازيغي الذي تطور اإىل املرحلة 
التي يوجد عليها الآن وهناك من 

اعتربها جمرد مناو�شة داخل حزب 
ال�شعب حركة انت�شار احلريات 

الدميقراطية

اجلزء02
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يف �شهر العلم اأجدين ل اأعقل ما ي�شنع العاقل،وانعقد ل�شاين فما يقول القائل؟ ، و ل اأدري ما يفعل الر�شيد ، يف مثل هذا الأو�شاع 
، التي انتهت بنا يف وحل العقول ، و �شوافل الأمور ، و مهني الأخالق ، بلغت من الرطانة و الإ�شفاف حدا ، ل حد دونه ، ومل 

يبلغه يف تاريخنا اأحد قبلنا .

اإعالن حالة طوارئ فكرية

من ل�سو�ص الفلو�ص اإىل ل�سو�ص الن�سو�ص
الوليد فرج

فمن )حطيط كعب( قلم الراقية 
اآ�سيا جبار ، اإىل  انحطاط ناهبة 
الروائي العراقي حيدر حيدر ، 
احلبلى  الإبداع  �سحائب  ومن 
الطاهر  للكبري  العقل  بثمار 
اأفكار  الواثب على  اإىل   ، وطار 
�ساحب رائعة مزرعة احليوان 
، ومن ال�رشفات ال�سامقة ، لنب 
هدوقة ، اإىل مكبات ال�رشقات 
لعمالقة    ، الو�سيعة  الأدبية 
يف  �رشاماغو  كخو�سي  ال�رشد 
روايته العمى التي نهب فكرتها 
باموك  يورهان  و  �سغري  ل�ص 
اأحمر  اإ�سمي  رائعة  �ساحب 
متنافخ  غر  �سورها  �سلخ  التى 
تتل�س�ص  اأن  الغباء  من  و   ،
براقي  املح�سنة  القالع  على 
الإبداع حلملة  نوبل لالآداب ، 
لأن اأمرك �سوف ينف�سح اآجال 

اأم عاجال .
يتدار�ص اأهل الأدب  ما ي�سمى 

هذا  يف  و   ، التنا�ص 
ما  يتناولون  احلقل 
الن�سو�ص  بني  تناقح 
و ما ت�سابه فيها من 
معاين واأ�سلوب و ما 
بع�سه    ، فيها  تاأثر 
ببع�ص ،  وما تفاعل 
  ، بني الالحق منها 
بال�سابق . و ل�سيق 
نحيل  املقام 
الكرمي  القارئ 

فهو  جينيت(  )جريار  للكاتب 
 ، امل�ساألة  يف  ف�سل  من  اأجود 
كتاب  و  )التعايل(  كتابه  يف 
)عتبات(، كي ي�ستوثق هل نحن 
اأمام ل�سو�ص ن�سو�ص ؟ اأم هي 
تعالقات فنية اإبداعية ل منا�ص 
من يقع معمار الن�سو�ص حتت 
كما   ، البع�ص  بع�سه  �سلطان 

قالت )جوليا كري�ستيفا(.
اإبداعية  �سورة  نقل  اإن 
كاأن   ، اأركانها  و  بتفا�سيلها 
وهو  ل�سانه  الكاتب على  يروي 
ميت ، كما فعلها نابت يف حقل 
 ، اجلزائر  يف  عندنا  الكتابة 
بال�رشقة  تلب�ص  قد  يكون 
 ، منه  اأكرب  هو  ممن  الأدبية 
متكله  ل  مبا  قلمه  وا�ستعجل 
�َسعة حمربته ، ول رهق خميلته 
قد  ال�رشدي  النف�ص  فعمق   ،
التي  فال�سورة  ب�ساحبه  ي�سي 
قبله  فيها  اإبداع   ، عليها  �سطا 
يف  باموك(  )يورهان  الرتكي 

رواية اإ�سمي اأحمر .
 ، اأي�سا  اجلدد  النابتة  من  و 
 ، الكتابة  طفيليات  حقل  يف 
)العمى(  رواية  على  �سطا  من 
�ساراماغو  خوزيه  للربتغايل 

ناهبا  معمارها  على  فوثب   ،
الذي  العمى  مر�ص  فكرة 
�ساراماغو(  اجلبل  )فجل  اأبدع 
كاملة  مدينة  على  ن�رشه  يف 
عن  يبحث  القارئ  ليرتك   ،
العيون  نور  املغزى من طم�ص 
و ما يحدث بعد العمى ، لياأتي 
التنافخ  األف   ، �سغري جزائري 
ال�سيرباين  الذباب  اأ�رشاب  مع 
التي  تفاهاته  حول  تطن  التي 
الفكرية  الأغالط  و   ، ين�رشها 
مل  عقله  ولفقر   ، يبثها  التي 
غري  غروره  به  يطعم  ما  يجد 
را�سي  ال�سطو على فكرة جبل 

، ي�سد اأر�ص الإبداع .
مل يبق الرتهل يف وجه اأدبنا ، 
بل   ، املالمح  ب�سغري  مكتفيا 
بعد   ، حمياه  غزى  و  تف�سى 
كنت  من  بع�ص  اأن  اكت�سايف 
 ، الإبداع  �سفراء  اعتربهم 
مبدعون  جمرد  انهم  انك�سفوا 
من كرطون ، تالحقهم جرائم 
عار  بلغت   ، الأدبي  النهب 

العامل  م�سامع  اإىل  ف�سائحهم 
ي�سترت  اأن  ميكن  فال   ، باأ�رشه 
على  يتجراأ  من  فعلته  من 
جورج  الدو�ستوبيا  اأدب  زعيم 
اأرويل يف رائعته )1984( . كما 
ل ميكنك اأنت اأن ت�سترتي من 
وراء  الأدبية  �رشقتك  دن�ص 
ملراهقات  البارد  الحتفاء 
ال�سناعة  خلف  ول   ، القراءة 
اإليها  �سبقتها  التي  اللفظية 
الغرباء و ل خلف  ليل  �ساحبة 
الرواية  لأن   ، زوجك  النا�رش 
بحر(  لأع�ساب  )وليمة  الرائعة 
التي انتحلتها ، رائحتها تتجاوز 

حا�سة �سم خميلتك .
الذي  الن�سو�ص  ل�ص  ونف�ص 
)العمى(  املر�ص  فكرة  �سوه 
ل�ساراماغو �سوه اأفكار ال�سباب 
رطائن  و  مبهاون  اجلزائري 
 ، توقف  دون  يبثها  فكرية 
ل�رشد  معي  �سدركم  وليت�سع 
هذه الأق�سو�سة الواقعية التي 
كنا  ما  و   ، مثله  من  و  تعريه 
�سباب  عقول  لت�سويه  لن�سمح 
فكتب  بوعيهم  التالعب  ول   ،

يوما .

احلراك الفكري
اربطو احلمري !

 )مرورا بج�سم �سيا�سي متاأ�س�ص 
بالت�رشيع  ل  والعادة  بالعرف 
عند  القانوين...(  او  الديني 
النبوة  كتاب  من  العبارة  هذه 
للكبري د. عبدالإله  ال�سيا�سة  و 
وابل  طنني  كان    ، بلقزيز 
 ، ر�سائل املا�سنجر قد توقف 

لرين الهاتف

عليكم  �سالم   : املت�شل 
على  اطلعت  هال  اأ�ستاذ.... 

ر�سائلي يف املا�سنجر

اأنا : اأنهي اأمر بداأته و ن�سوف 
...

املت�شل : اأرجوك اأ�ستاذ احتاج 
�سبط معلومة

طوربيد  بتربيد  تتعلق   : اأنا 
 ! النفجار  و�سك  على  نووي 

خليني نريحو اأ�سامة ، ليل ليل 
لونكادرور  مع  �سوف  ديجا   ،

نتاعك .

اأ�شامة : اهلل اهلل ا�ستاذ

اأ�سامة  ر�سائل  على  اطلعت 
 4 �سنة  املجتهد  الطالب   ،
�ساعقة  كاأن  و   ، دكتوراة 

�رشبته ...

مل يكن اأ�سامة يعلم اأن ال�سيطان 
عندما فك عقال ذلك احلمار 
فدخل   ، ل�سجرة  املربوط 
واأكل  اجلريان  حقل  احلمار 
راأته   ...  ، والياب�ص  الأخ�رش 
زوجة الفالح وما فعل بزرعهم 
زوجها  بندقية  فاأخذت   ،
، �سمع �ساحب  وقتلت احلمار 
 ، النار  اإطالق  �سوت  احلمار 
فنظر من النافذة و راأى حماره 
غارقا بدمه ، فاأخذ بندقيته و 
الفالح  زوجة  على  النار  اأطلق 
راأى  الفالح  رجع  وعندما   ،
زوجته و احلمار قتلى ففهم ما 
حدث فاخذ بندقية وقتل جاره 

�ساحب احلمار .

فعلت  ماذا  ال�شيطان  �شئل   
؟

اأنني  �سوى  �سيء  ل  فقال 
اأطلقت احلمار

على  حكرا  لي�ست  ال�ستحمار 
الذي  اللطيف  احليوان  هذا 
اأذناه  و  بذيله  الذباب  ين�ص 
طويلتني  بل هي �سفة يحملها 
الكثري ممن لهم مالمح ب�رشية 
فاإن  مربوطني  هوؤلء  ومادام 
متى  لكن   ، بخري  املجتمع 
اأرجلهم  من  احلبال  فكت 
يفك  من  وكل   ، الزرع  اهلكوا 
حمارا وهو يعلم انه حمار فهو 
يفعله  ما  وزر  وعليه  �سيطان 

هذا الطليق بحموريته .
 وما نعي�سه من �سخف و تدين 
ليكون  كان  ما  امل�ستوى  يف 
مربوطة  احلمري  بقيت  لو 
اأرخي  ولكن  حظائرها  يف 
فانطلقت  العنان  لها 
بحوافرها جتوب اأماكن 
حمرمة  اأنها  يفرت�ص 
نهيقها  عج  و   ، عليها 
تغريدة  �ساكلة  على 
على  نهقة  اأو  بتويرت 
في�سبوكي  من�سور  �سكل 
مقال  �سكل  على  نهيق  اأو 
قول  على حد  يف �سحيفة 
ابن  بق�ص  املكنى  اجلميل 

�ساعدة .
الأمر  ا�ست�رشى  اأن  وبعد 
من  اجلحو�ص  و  احلمري  وكرث 
و  حكيم  مائة  �سار  اأتباعهم 
اإ�سالح  على  يعجزون  مفكر 
ما اأف�سده حمار واحد . كالذي 
خرج اإلينا بقوله اأن فكرة الدولة 

املدنية فكرة اإخوانية .
اإن رائد التنوير و ر�سول الدولة 
رفاعة  هو  م�رش  يف  املدنية 
 )1873  -1801( الطهطاوي 
ل  نبعا  الذي ظل  املفكر  هذا 
املوؤرقة  الأ�سئلة  من  ين�سب 
للدرا�سة  اإقامته  اأنتجتها  التي 
عنها  ا�سدر  التي  باري�ص  يف 
يف  الإبريز  )تخلي�ص  كتابه 
عكف  كما   ، باريز(  تلخي�ص 
روح  كتاب  و�رشح  درا�سة  على 
ال�رشائع ملنتي�سكيو ، املوؤ�س�ص 

ملبداأ الف�سل ..
وكان  ال�سلطات  بني  الف�سل 
تقبل رفاعة الطهطاوي لأفكار 
الإميان  اإىل  �سبيله  مونتي�سكيو 
ل�سنع  املدنية  الدولة  بحتمية 
ليرتجم   . وطنه  يف  التقدم 
 ، الفرن�سي  الد�ستور  رفاعة 
من  هدفه  وكان   1803 ل�سنة 
اأن   - يقول  فيما  الرتجمة- 

الغفلة �سائر  يوقظ به من نوم 
رفاعة  يكتف  مل  ...و  الأمم 
بن�رش كتابه تخلي�ص الإبريز بل 
الألباب  مباهج   : بكتاب  اتبعه 
الآداب  مناهج  يف  امل�رشية 
الع�رشية بذلك يكون قد اأر�سى 
اأ�س�ص مفهوم الدولة املدنية .

الدين  جمال  بعده  وا�سل 
 )1879  -1838( الأفغاين 
الذي  الطريق  يف  امل�سي 
الطهطاوي  رفاعـة  اإليه  �سبقه 
الو�سل  تاأكيد  باإعادة  ذلك  و 
بني احلكمة و ال�رشيعة تطويرا 
من  حتريرا  و  ال�رشيعة  لفهم 
وكانت   . التقليد  و  النقل  قيد 

الو�سل  اإىل  العودة  النتيجة 
الر�سدوي .

الكواكبي  الرحمن  عبد  ليبداأ 
)1854- 1902( من حيث انتهى 
فيما  الأفغاين  الدين  جمال 
بني  التمييز  ب�رشورة  يت�سل 
ال�سلطة  و  الروحية  ال�سلطة 

الزمانية و الف�سل بينهما .
موؤ�س�ص  البنا  ح�سن  بينما 
اأ�س�ص  عندما  الإخوان  حركة 
املدنية  الدولة  لفكرة  هوؤلء 
،  كان بني  و�سبطوا مفهومها 
يقذفه  مل  الرتائب  و  ال�سلب 
فهو   ، بعد  اأمه  رحم  والده يف 
 1906 �سنة  اإل  النور  ير  مل 
الإخوان  حركة  يوؤ�س�ص  ومل 

الباطنية اإل �سنة 1928 .

اأم  ؟  احلمري  ربطتم  هل 
ك�شف  و  ؟  ال�شرح  اأزيد 
للحمري  املطبق  اجلهل 

واأتباعهم من اجلحو�ش؟

مي�ص  مدنية  )دولة  �سعار  اإن 
حمار  يا  �سكله  من  ع�سكرية( 
اأن  فبعد   ، يريد  ماذا  يعرف 
م�سرتك  حميط  خلق  مت 
من  العلمانيني  اأ�سباه  بني 
املا�سورة  فكريا  امل�ستلبني 
عقولهم من اأمثالكم و ف�سالت 
ال�سف  و  الإ�سالميني  بقايا 
الثالث من اأراذل الإخوان ويف 
اخل�سوم  بني  التقاط  منطقة 

ال�سعار  هذا  ولد  التقليديني 
يت�سمن  وهو  لهم  كجامع 
مغالطة فكرية فمفهوم الدولة 
مناه�سا  ياأتي  مل  املدنية 
للدولة  بل  الع�سكرية  للدولة 
الدينية الثيوقراطية ، وهذا ما 
دفع لهند�سة هذا ال�سعار وهم 
الآن ميلئون ال�سارع نهيقا كما 
الف�ساءات  باقي  اأنتم  متلئون 

نهيقا اآخر . 

مالحظة :
اأن  ويقول  احلمار  ينهق  قد   
لي�سا  الأفغاين  و  الكواكبي 
نهيقك  عن  توقف   ، م�رشيان 
اأنتجاه كان يف م�رش يا  كل ما 
ي�سع  املجال  كان  ولو  جح�ص 
غريهم لعددت كل رواد حركة 

التنوير والدولة املدنية الذين 
�سبقوا حركة الإخوان . وهذه 
املرة كنت لطيفا معك فحذار 
من ن�رش اجلهل املرة القادمة 

�سوف اأكون اأ�سد .

الآن اأنهق وبني كيف 
تكون فكرة الدولة 

املدنية فكرة اإخوانية .

و  الفذ  ال�ساعر  �سيدي 
فتحي  الهمام  الثائر  املنا�سل 
املجلة  �ساحب  الن�رش  اأبو 
الراقية )انزياحات( التي كانت 
و  مزقت  حلرب  �سحية  اأول 
الذي  اليمن  ، قبل  جداننا 
رغم  �سعيدا  يبقى  �سوف 
تتوقف  التي مل  ال�رش  قوى 
و  اجلراح  ت�سدير  عن  
لعلك   ، له  احلزن  و  املوت 
نعانيه  ما  عقلك  باأم  راأيت 
اإل  هذا  عليك  �رشدت  ما  و 
الذي  التفه  و  الهوان  لتعرف 
خرج  ولأجله  اإليه  و�سلنا 
ال�سوارع  اإىل  باأ�رشه  ال�سعب 
ثائرا �سد كل اأ�سكال الف�ساد ، 
و عينات الف�ساد التي ف�سحتها 
اأعاله ، اأخطر من ف�ساد نهب 

البنوك و املال .
الأمر  الفحل  ال�ساعر  �سيدي 
عنوان  �رشقة  يتجاوز  عندنا 
جملتك التي بذلت فيها النف�ص 
و النفي�ص ، ومن حقك الدفاع 
على  واجب  ل�سرتجاع حقك  
كل �رشيف منا�رشتك ، فعتبة 
من  اأغلى  اأحيانا  العنوان 
املنجز نف�سه ، واأنك بن�سالك 
اأجل النت�ساف من هوؤلء  من 
كاملة  اأمة  تخدم  عنا  الغرباء 
على  ت�سد  و   ، الرداءة  تعاين 
جرمية  تقاوم  قليلة  ثلة  يد 

التافهة .

يتدار�ش اأهل الأدب  ما ي�شمى التنا�ش 
، و يف هذا احلقل يتناولون ما تناقح 

بني الن�شو�ش و ما ت�شابه فيها من معاين 
واأ�شلوب و ما تاأثر فيها ،  بع�شه ببع�ش ،  

وما تفاعل بني الالحق منها ،  بال�شابق

�شيدي ال�شاعر الفحل الأمر عندنا يتجاوز �شرقة 
عنوان جملتك التي بذلت فيها النف�ش و النفي�ش ، 

ومن حقك الدفاع ل�شرتجاع حقك  واجب على كل 
�شريف منا�شرتك ، فعتبة العنوان اأحيانا اأغلى من 
املنجز نف�شه ، واأنك بن�شالك من اأجل النت�شاف من 

هوؤلء الغرباء عنا تخدم اأمة كاملة تعاين الرداءة ، و 
ت�شد على يد ثلة قليلة تقاوم جرمية التافهة 
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و  االعالم  خللية  بيان  ك�شف 
العامة  العالقات  و  االت�شال 
مترنا�شت  والية  اأمن  مبديرية 
كانت قد ت�شلمت يومية »الو�شط 
اتخذت  ورقلة  �رشطة  اأن   «
امليدانية  االإجراءات  من  جملة 
املراقبة  خالل  من  ال�شارمة 
االأمنية امل�شددة جلميع احلواجز 
االإخت�شا�ص  بقطاع  االأمنية 
وكذا و�شع نقاط مراقبة ثابتة    
الكربى  املحاور  م�شتوى  على 
تكثيف  اإىل  باالإ�شافة  للمدينة، 
الراجلة  و  الراكبة  الدوريات 
للوقوف  املدينة  اأحياء  عرب 
الفعلي  التطبيق  مدى  على 
ت�شجيل  مت  حيث  االإجراء،  لهذا 

املخالفني  املواطنني  بع�ص 
احلظر  باإجراءات  االإلتزام  لعدم 
تكمن  والتي  اجلزئي  املنزيل 
ت�شجيل   مت  ،حيث  املخالفات 
�شواق  لفائدة  خمالفة    219

املركبات والدراجات النارية،مع 
و�شع جميع املركبات والدراجات 
لبلدية  البلدي  باملح�رش  النارية 

ورقلة.
وح�شبما اأفاد به نف�ص البيان فاإن 

قامت  ورقلة  والية  اأمن  م�شالح 
لتحقيق  �شخ�ص   184 باإخ�شاع 
لـ111  حالة  درا�شة  و  الهوية 
�شخ�شا باالإ�شافة اإىل توقيف 46 

�شخ�شا حمل متابعة ق�شائية .
اأمن  م�شالح  تدعو  االأخري  يف  و 
املواطنني  جميع  ورقلة  والية 
اأ�شحاب  وكذا  واملواطنات 
اإىل  الوالية  ربوع  عرب  املركبات 
االإجراء  بهذا  االلتزام  �رشورة 
من  الوقاية  �شاأنه  من  الذي 
انت�شار هذا الفريو�ص، من خالل 
البقاء يف م�شاكنهم وعدم اخلروج 
نهائيا اإال لل�رشورة الق�شوى وفقا 
من  بداية  بها  املعمول  للقوانني 
)19و00  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 
د( اإىل غاية ال�شابعة �شباحا )07 

و00 د( من اليوم املوايل.

الوقود  توزيع  حمطة  �شهدت 
الطالب  بلدية  م�شتوى  على 
الوادي  بوالية  احلدودية  العربي 
البنزين  ة  ماد  يف  حادة  ندرة   ،
اخلدمات   مما  حمطة  عرب 
كبرية  طوابري  خلق  يف  ت�شبب  
والتي   ، وال�شيارات  للمركبات 
ا�شتياءهم  و  اأبدى  م�شتعمليها 
ت�شييع  من  ال�شديدين  تذمرهم 
طويلة  الأوقات  البقاء  يف  وقتهم 
من  لالأكرث  اأحيانا  تقارب 
ما  وهو  خا�شة  �شاعات  ثالث 
»الو�شط«  عرب  ر�شدته  يومية 

حمطة الوقود بنف�ص البلدية  .
اأ�شحاب  من  عدد  اأبدى  و 
الكبري  املركبات  ا�شتيائهم 
البنزين   تعود  اأزمة  وان  خا�شة 
يف كل مرة من جديد  مما جعلهم 
امتدت  طويلة  طوابري  ينظمون 
على مئات االأمتار من اجل تعبئة 
يرى  حيث   ، �شياراتهم  خزانات 
الكثري من زبائن حمطات الوقود 
اأن فقدان هذه املادة اأ�شبح لغزا 

على  يجب  و  لهم  بالن�شبة  حمريا 
اجلهات املعنية   �رشورة التدخل 
لهده  اإيجاد حل  اأجل  العاجل من 
االأزمة  الأنه لي�ص من املعقول اأن 
منبع  على  تتوفر  دولة  يف  حتدث 

رئي�شي للمحروقات.
متكنت  �شلة   ذي  �شياق  ويف   
خالل  الوطني  الدرك  م�شالح 
 27 معاجلة   من  الفارطة  ال�شنة 
واالأ�رشار  بالتهريب  تتعلق  ق�شية 
باالقت�شاد الوطني  ، حيث مكنت 
من  الناجحة  االأمنية  العمليات 
الوقود  من  لرت   1790 ا�شرتجاع  
تون�ص  لدولة  طريقها  يف  كانت 
 03 و   ليتم م�شادرة املحجوزات 
مت  كما   ، رونو  نوع  من  �شاحنات 
توقيف  09 مهربني وبعد ا�شتكمال 
االإجراءات القانونية مت تقدميهم 
باإيداع  اأمرت  التي  العدالة  اأمام 
يف  املوؤقت  احلب�ص  رهن  اجلميع 
انتظار حماكمتهم بتهمة التهريب 

و االإ�رشار باالقت�شاد الوطني  .
�شالح ،ب 

 يف اإطار تطبيق اإجراءات احلجر ال�شحي اجلزئي املفرو�ض على ولية ورقلة على 
غرار باقي وليات الوطن للوقاية من انت�شار فريو�ض كورونا » كوفيد 19« الذي حظي 
بالحرتام ال�شارم من طرف املواطنني واملواطنات للإجراءات الوقائية ملجابهة تف�شي 

الفريو�ض خلل الأ�شبوع الأول من تطبيق اإجراء احلجر ال�شحي، الذين بدورهم 
اأ�شبحوا اأكرث وعيا باأهمية اإحرتام ال�شلوكيات الحرتازية من خلل تفادي التجمعات 

وعدم اخلروج من منازلهم اإل لل�شرورة الق�شوى وفقا للقوانني املعمول بها.

بعد مرور اأ�شبوع من قرار احلجر املنزيل

اأحمد ،ب 

الطالب العربي بالوادي

 نق�ص يف التزود بالوقود 

اأخبار اجلنوب

اأمن ورقلة ي�شع 219 مركبة باملح�شر
.     توقيف 46 �شخ�ض حمل متابعات 

امية ال�شيخ بدوار املاء بالوادي

ال�شحة ومرافق الرتفيه والت�شلية جمرد حلم 
 ي�شتكي يف االآونة االأخرية �شكان 
املاء  داور  ببلدية  ال�شيخ  امية 
تنموية  نقائ�ص  من  بالوادي 
حياتهم  على  اأثرت  عديدة 
اأ�شبح �شباب املنطقة  اليومية و 
هذا  جراء  اأمرهم  من  حرية  يف 

الو�شع اليومي.
املنطقة  هذه  �شباب   يعي�ص  و  
حالة حرمان يف عديد املجاالت  
تغيب  مزرية   جد  ظروف  ويف 
العي�ص  اإمكانات  اأدنى  عنها 
املطالبات  رغم  هذا   ، الكرمي 
للنظر  املعنية  للجهات  العديدة 

تقابل  طلباتهم  ولكن  اأمرهم  يف 
جمرد  تظل  بوعود  مرة  كل  يف 

كالم وفقط . 
التي  امل�شاكل  جملة  ومن 
اخلدمات  غياب  فيها  يتخبطون 
فاملر�شى  الكافية  ال�شحية 
من  املنطقة  هده  يف  يعانون  
تتوفر  طبية  وحدة  وجود  عدم 
املقايي�ص  و  اخلدمات   كل  فيها 
املناوبة  وجود  فعدم  الطبية 
الليلية و كذلك  عدم وجود �شيارة 
اإ�شعاف يف املنطقة عقد نوع ما 
بالن�شبة  خا�شة  و�شعيتهم   من 

الل�شع  وحاالت  احلوامل   للن�شاء 
املنطقة  وان  خا�شة  العقربي 
معروفة بكرثة احل�رشات ال�شارة 
زاد  الوالية  عا�شمة  عن  وبعدها 

االأمر تعقيد .
باالإ�شافة اإىل هذا امل�شكل غياب 
تخفف  والت�شلية  الرتفيه  و�شائل 
لل�شباب  اليومي  والروتني  امللل 
عدد  فيها  املنطقة  وان  خا�شة 
معترب من ال�شباب هذا االأمر زاد 
يف  خا�شة  و�شعيتهم  تعقيد  من 
ظل �شعوبة التنقل اليومي للوالية 
هذا  اإىل  باالإ�شافة  بلديتهم  اأو 

ومرافق  ثقايف  نادي  وجود  عدم 
ال�شباب  للممار�شة  ريا�شية  

الريا�شة وابداعاتهم الثقافية .
املزرية  الو�شعية  هذه  ونتيجة 
يطالبون من  التنموية  والنقائ�ص 
راأ�شها  وعلى  املعنية  اجلهات 
وايل الوالية عبد القادر بن �شعيد 
االلتفاتة بغية حتقيق التوا�شل مع 
منطقة  باعتبارها  الوالية  �شكان 
التنموي  اجلانب  يف  احلق  لها 
للوالية  كباقي املناطق الداخلية 

.
�شالح ،ب 

غري  االجتار  مكافحة  اإطار  يف 
واملوؤثرات  باملخدرات  ال�رشعي 
مترنا�شت،  والية  باإقليم  العقلية 
متكنت  اأخرى  نوعية  عملية  ويف 
الوالية  الأمن  ال�رشطة  م�شالح 
ممثلة يف فرقة مكافحة املخدرات 
التابعة للم�شلحة الوالئية لل�رشطة 
�شخ�ص  توقيف  من  الق�شائية 
متورط  العمر 27 �شنة  من  يبلغ 
على  احليازة  ق�شية  يف  يف  
ق�شد  معالج (  )كيف  املخدرات  
بـ 290  االإجمايل  وزنها  قدر  البيع 
املعالج   الكيف  مادة  غرام من 

و 70.2غرام من مادة البانقو.
دوريات  اىل  تعود  الق�شية  وقائع 
على  ال�رشطة،  لعنا�رش  راكبة 
ببلدية  ال�شموع  حي  م�شتوى 
انتباههم  لفت  اأين   ، مترنا�شت 

وعند  �شبهة،   حمل  ل�شخ�ص 
اإخ�شاعه لعملية التلم�ص اجل�شدي 
�شبط بحوزته على 03 �شفائح من 
املخدرات كيف معالج قدر وزنها 
،و )54( بـ)290 غرام(  االإجمايل 

غرام من خمدر البانقو   وبالتن�شيق 
لدى  اجلمهورية  ال�شيد/وكيل  مع 
‘�شت�شدار  ، مت  حمكمة مترنا�شت 
اإذن بالتفتي�ص مل�شكن امل�شتبه فيه 
، اأين كانت النتائج اإيجابية ، حيث 
البانقو  خمدر  من  كمية  �شبطت 

قدر وزنها بـ )16.2 غرام(. 
اإجراءات  اإ�شتكمال  بعد  و 
ق�شائي  ملف  اإجناز  التحقيق،و 
للم�شتبه فيه ،  مت تقدميه امل�شتبه 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  فيه  

املخت�شة.
�شيخ مدقن 

م�شالح  اأم�ص  اأول  ليلة  متكنت   
بالقيادة  والتحري  البحث 
الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية 
بالقيادة اجلهوية الرابعة للدرك 
الوطني بوالية ورقلة ، من حجز 
مرخ�شة  غري  خمر  قارورة   933
طريقها  يف  كانت  اأنها  يعتقد 
الغازية  امل�رشوبات  ملجمع 
،ليتم  بالوادي  قمار  مبنطقة 
الفور م�شادرة امل�رشوبات  على 
الكتيبة  ملقر  ونقلها  الكحولية 

قبل  الوطني  للدرك  االإقليمية 
 ، املخت�شة  للدوائر  ت�شليمها 
امليداين  التحقيق  يتوا�شل  فيما 
ال�شغرية  ال�شاحنة  �شاحب  مع 
اأمام  تقدميه   قبل   ، املغطاة 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
حيازة  بتهمة  الوادي  حمكمة 
الكحولية  امل�رشوبات  وترويج 
قانونية  وفواتري  رخ�شة   بدون 

ح�شب املعلومات املتاحة .
�شالح ،ب 

�شبط بحوزتهم 290 غ من املخدرات 

قمار بالوادي

اأمن والية مترنا�شت 
يطيح بع�شريني 

 حجز 933 قارورة خمر
 غري مرخ�شة 

ت�شهد واليات اجلنوب الكبري تف�شي 
االأطفال  عمالة  لظاهرة  رهيب 
و  املعوزة  الفئة  من  املنحدرين 
املحتاجة يف وقت تلعب فيه دوائر 
االخت�شا�ص املعنية دور املتفرج .  
�شجلت عدد من املحاكم مبناطق 
مترنا�شت  واليات  خا�شة  اجلنوب 
و  ب�شكرة   ، االغواط   ، غرداية   ،
باغت�شاب  تتعلق  ق�شايا   ، ورقلة 
اأعمال  يف  ا�شتغاللهم  و  االأطفال 
�شاقة ت�شعب على الكبار من طرف 

بع�ص  املقاولني  و التجار ،  حيث 
يف  الق�شائية  الهيئة  ذات  ت�شدد 
اأن عدد  ، غري  الق�شايا  هذه  مثل 
من املتورطني ينفذون من العقوبة 
لغياب االأدلة الكافية التي تدينهم ، 
ما  ال�شحية  اأنف�شهم  هوؤالء  ليجد 
امل�شابني  عدد  ارتفاع  يف  �شاهم 
الذي  االأمر   ، النف�شية  باالأمرا�ص 
زاد من معدالت العنف يف اأو�شاط 

االأطفال .
من  عدد  ت�رشيح  ح�شب  و 

و  االجتماع  علم  يف  املخت�شني 
فاإن   « »الو�شط  ليومية  النف�ص 
معدل  ارتفاع  اإىل  يعود  ال�شبب 
ف�شال   ، املجتمع  يف  الطالق 
الدور  عن  االآباء  بع�ص  تخلي  عن 
يدفع  الذي  االأمر   ، بهم  املنوط 
اخلروج  اإىل  االأطفال  بهوؤالء 
والتخلي  مبكرة  �شن  يف  للعمل 
و  اأ�رشهم   الإعالة  الدرا�شة  عن 
، و هو ما �شجع  العي�ص  �شد رمق 
لبع�ص  �شهلة  فري�شة  جعلهم  على 

ينتظرون  الذين  االأ�شخا�ص 
ال�رشيع  الربح  لتحقيق  الفر�شة 

على ح�شاب م�شتقبل االأطفال .
على  ي�شتوجب  بات  واقعا  هو  و   
جمعيات  و  املعنية  اجلهات 
بالتدخل  االأطفال  حقوق  حماية 
قب�شة  من  هوؤالء  حلماية  العاجل 
ي�شتغلون  الذين  االأ�شخا�ص  هوؤالء 
له  يطمحون  ما  لتحقيق  الفر�شة 

على ح�شاب الرباءة .   
جناة ،ح 

 يف وقت تلعب فيه دوائر الخت�شا�ض املعنية دور املتفرج

اأطفال اجلنوب عر�شة للأعمال ال�شاقة 
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جتليات "طريق احلرير 
ال�شحي":

يعود تاريخ ا�ستخدام مفهوم "طريق 
خالل  مرة  لأول  ال�سحي"  احلرير 
يف  جلنيف  ال�سيني  الرئي�س  زيارة 
يناير 2017، حيث وقع مذكرة تفاهم 
اأعلن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  مع 
"طريق  ببناء  بالده  التزام  خاللها 
اإىل  يهدف  الذي  ال�سحي"  احلرير 
البلدان  يف  العامة  ال�سحة  حت�سني 
الواقعة على طول "احلزام والطريق". 
ويف اأوت 2017، ا�ست�سافت احلكومة 
"مبادرة  منتدى  بكني  يف  ال�سينية 
ال�سحي"،  للتعاون  والطريق  احلزام 
العام  املدير  خالله  اأ�ساد  الذي 
"تيدرو�س  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
باقرتاح  جربي�سو�س"  اأدهانوم 
مبادرة  ا�ستخدام  ال�سيني  الرئي�س 
التعاون  لتعزيز  والطريق"  "احلزام 
كلمة  نهاية  ويف  ال�سحة.  قطاع  يف 
ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 
اأيد تو�سية  العاملية خالل املنتدى، 
الدول  يف  ال�سحة  "قادة  باأن  ال�سني 
اإىل  الجتماع،  يف  امل�ساركة  ال�ستني 
يبنون  العامة،  ال�سحة  جانب �رشكاء 

طريًقا حريرًيّا نحو ال�سحة مًعا".
يف  خا�سة  اأهمية  املفهوم  واكت�سب 
وعملت  كورونا،  فريو�س  اأزمة  ظل 
يف  املفهوم  ترجمة  على  ال�سني 
من  العديد  اإىل  العملي  الواقع 

املبادرات، من اأبرزها:
اأر�سلت  الطبية:  امل�ساعدات   -1
ال�سني اخلرباء وامل�ساعدات الطبية 
اإىل اأكرث من 98 دولة حول العامل فيما 

بـ"دبلوما�سية  يُعرف 
الأقنعة"، ويتم تقدمي 
امل�ساعدات  هذه 
ب�سكل مبا�رش من قبل 
ال�سينية  ال�سفارات 
ومنها:  العامل،  حول 
والفلبني،  ماليزيا، 
ويف  واليونان. 
الأحيان،  بع�س 
ال�رشكات  تقوم 
بتو�سيل  ال�سينية 

�رشكتا  -ومنها  الطبية  الإمدادات 
دول  بع�س  اإىل  بابا-  وعلي  هواوي 
واأوكرانيا.  اأوغندا  ومنها  العامل، 
ال�سني  قدمت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
الدول  لبع�س  القت�سادي  الدعم 
قر�س  ذلك  يف  مبا  املت�رشرة، 
مليون   500 بقيمة  مي�رشة  ب�رشوط 

دولر اإىل �رشيالنكا.
2- التعاون الدويل: لعبت ال�سني دوًرا 
الدولية  اإطار املنتديات  تن�سيقًيا يف 
من  حماولة  يف  الأطراف،  متعددة 
لنمط  وللرتويج  عن  للدفاع  جانبها 

كورونا.  فريو�س  لتف�سي  ا�ستجابتها 
يف هذا الإطار، األقى الرئي�س ال�سيني 
اجتماع  خطاًبا يف  بينج"  "�سي جني 
الع�رشين  جمموعة  لقادة  افرتا�سي 
اإىل  احلاجة  على  ال�سوء  فيه  �سلط 
امل�سرتك  امل�سري  "جمتمع  تعزيز 
ممثلون  تعاون  كما  للب�رشية"، 
الآ�سيان،  جتمع  دول  مع  �سينيون 
ومنظمة �سنغهاي للتعاون، بالإ�سافة 
اإىل التعاون يف اإطار الآلية الأوروبية 
"17 + 1"، وقد حظيت امل�ساعدات 
ال�سينية باإ�سادة كبرية من قبل بع�س 
مقدمتها  ويف  الإقليمية،  التجمعات 

الحتاد الإفريقي. 
هناك  عامة:  دبلوما�سية  حملة   -3
�سق غري معلن بالن�سبة لطريق احلرير 
الدعائية  باحلملة  ويتعلق  ال�سحي، 
ال�سينية،  احلكومة  تتبناها  التي 
نف�سها  تقدمي  خاللها  من  وحتاول 
باعتبارها  العاملي  امل�رشح  على 
الدولة التي متد يد العون مل�ساعدة 
"املعركة  العامل. ويف ظل  دول  بقية 
و�سفها  كما  لل�رشديات"،  العاملية 
يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سوؤول 
بوريل"،  "جوزيب  الأوروبي  الحتاد 
ر�سالة  لن�رش  بقوة  ال�سني  "ت�سعى 
مفادها اأنها �رشيك م�سوؤول وموثوق، 

على عك�س الوليات املتحدة".
وت�سعى ال�سني، يف الوقت نف�سه، اإىل 
ا�ستحالة  مفادها  ل�رشدية  الرتويج 
للفريو�س،  احلقيقية  اجلذور  معرفة 
بع�س  اإن  بل  الأ�سلي.  وم�سدره 
ال�سينية،  احلكومية  الإعالم  و�سائل 
اأن  لفكرة  الرتويج  موؤخًرا  حاولت 
يف  البداية  يف  ن�ساأ  كورونا  فريو�س 
واأطلقت  ووهان،  يف  ولي�س  اإيطاليا، 
عاملية  دعائية  حملة  ا  اأي�سً ال�سني 
املتحدة  الوليات  على  اللوم  لإلقاء 
اتهام  خالل  من  الوباء،  هذا  يف 

جلب  الذي  باأنه  الأمريكي  اجلي�س 
الوباء اإىل ووهان.

اأهداف ودوافع متعددة:

اأجرى  املا�سي،  مار�س   16 يف 
بينغ"  جني  "�سي  ال�سيني  الرئي�س 
الوزراء  رئي�س  مع  هاتفية  حمادثة 
اأكد  كونتي"،  "جوزيبي  الإيطايل 
لإيطاليا يف هذه  بالده  دعَم  خاللها 
بتقدمي  وتعهد  اخلطرية،  الأزمة 
الطبية  الفرق  واإر�سال  الإمدادات 

"�سي"  اأ�سار  كما  اإليها،  حتتاج  التي 
اإيطاليا  مع  العمل  على  حر�سه  اإىل 
يف  الدويل  التعاون  يف  للم�ساهمة 
مكافحة املر�س و"بناء طريق حرير 
�سحي". ومنذ ذلك احلني، �ساعفت 
حتقيق  اإىل  �سعًيا  جهودها،  ال�سني 
جمموعة من الأهداف، من اأبرزها: 
تبذل  الدولية:  املكانة  تعزيز   -1
م�سنية  جهوًدا  ال�سينية  احلكومة 
عاملي  كقائد  مكانتها  لرت�سيخ 
م�سوؤول يف جمال ال�سحة خالل وباء 
خالل  من  وذلك  كورونا،  فريو�س 
للدول،  الطبية  امل�ساعدات  تقدمي 
الفريو�س.  الأكرث ت�رشًرا من  خا�سة 
"بالده  فاإن  ال�سيني،  للرئي�س  ووفًقا 
ن�رش  اإحراز  نحو  جاهدة  �ست�سعى 
اأجل  مبكر وكامل على املر�س، من 
جهود  يف  الثقة  الأخرى  الدول  منح 

الوقاية وال�سيطرة على الوباء".
للرتويج  ال�سني  �سعي  من  وبالرغم 
باعتباره  ال�سحي"  احلرير  لـ"طريق 
والتن�سيق  الثقة  لتعزيز  مهمة  و�سيلة 
�سد  العاملية  احلرب  يف  والتعاون 
طموحاتها  اإىل  بالنظر  فاإنه  الوباء، 
العاملية، فاإن اجلهود املبذولة لتقدمي 
ال�سني نف�سها كقائد لل�سحة العاملية 
للكثريين، حيث ترك  لي�ست مفاجئة 
الغياب الأمريكي الن�سبي عن القيادة 
ال�سحية العاملية وال�سطرابات التي 
الأوروبية،  القارة  دول  منها  تعاين 
لل�سني جماًل وا�سًعا للمناورة، مّكنها 
تهدف من  دعائية  اإطالق حملة  من 
الفراغ الذي خلفته  اإىل ملء  خاللها 

الوليات املتحدة.
اأن�سطة  تهدف  ذاته،  الوقت  ويف 
والعرو�س  ال�سحي،  احلرير  طريق 
امل�ستمرة لتقدمي الدعم وامل�ساعدة 
اجل�سيم  ال�رشر  اإ�سالح  اإىل  الطبية، 
يف  ب�سمعتها  الوباء  اأحدثه  الذي 
وت�سحيح  اخلارج، 
الذهنية  ال�سورة 
عنها  املتداولة 
الدول،  بع�س  يف 
امل�سوؤول  باعتبارها 
انت�سار  عن  الرئي�سي 
العامل،  يف  الفريو�س 
قيامها  ب�سبب 
على  والت�سرت  بالتغطية 
املتعلقة  املعلومات 
خالل  بالفريو�س 
اكت�سافه، مما  من  املبكرة  املراحل 
العاملية  ال�ستجابة  تاأخري  اإىل  اأدى 

الفّعالة للفريو�س. 
اقت�سادية:  مكا�سب  حتقيق   -2
كبار  طرح  تكرار  فهم  ميكن  ل 
امل�سوؤولني ال�سينيني ملفهوم "طريق 
احلرير ال�سحي" مبعزل عن الدوافع 
القت�سادية وراء ذلك. ومن الوا�سح 
اخل�سائر  لتعوي�س  ت�سعى  بكني  اأن 
جراء  بها  منيت  التي  القت�سادية 
الوقت  ويف  كورونا.  فريو�س  انت�سار 
عمليات  الدول  فيه  حتظر  الذي 

ت�سدير م�ستلزمات مكافحة فريو�س 
امل�سدر  ال�سني  اأ�سبحت  كورونا، 
واأجهزة  لالأقنعة  الرئي�س  العاملي 
بعدما  الواقية،  والبدلت  التنف�س 
الفريو�س  على  ال�سيطرة  يف  جنحت 
يقت�رش  ل  والأمر  الداخل.   يف 
بل  الطبية،  املعدات  توريد  على 
النجاحات  بتوظيف  ال�سني  قامت 
ا�ستخدام  جمال  يف  حققتها  التي 
لفريو�س  الت�سدي  يف  التكنولوجيا، 
كورونا، للرتويج لتقدمها التكنولوجي 
امل�ستغرب  من  يكون  ولن  الكبري، 
التطبيقات  تلك  بت�سدير  تقوم  اأن 
العامل،  دول  للعديد من  التكنولوجية 
طريق  بني  يدمج  اأن  ميكن  ما  وهو 

والرقمي  ال�سحي  احلرير 
مراقبة  اأجل  من 

ال�سحة.
3- دعم " طريق احلرير 
خالل  من  اجلديد": 
بوقف  ال�سني  قيام 
الدويل،  ال�سفر  حركة 
احلجر  وفر�س 
املدن،  على  ال�سحي 
والإغالق التام جلميع 
اأجل  البالد من  اأنحاء 

اأثرت  فاإنها  كورونا؛  فريو�س  احتواء 
التي  والإمداد  العمل  خطوط  على 
تعتمد عليها امل�ساريع املندرجة يف 
مبادرة طريق احلرير اجلديد. وبينما 
ت�ستاأنف ال�سني ن�ساطها القت�سادي 
الذي كان يتباطاأ بالفعل، قد ل تكون 
قادرة على تخ�سي�س امل�ستوى نف�سه 
طريق  مبادرة  مل�ساريع  املوارد  من 
اإعانات  احلرير اجلديد، التي تتلقى 

حكومية �سخمة. 
البلدان  �ستواجه  ذلك،  على  عالوة 
وخا�سة  املبادرة،  يف  امل�ساركة 
الأزمات  من  العديد  منًوا،  الأقل 
القت�سادية، مما يجعلها غري قادرة 
يعني  ما  وهو  ديونها،  خدمة  على 
توقف املزيد من م�رشوعات مبادرة 
طريق احلرير اجلديد. لذلك، ميكن 
اأن مُيثل طريق احلرير ال�سحي بدياًل 
جديًدا ل�سيا�سة خارجية ت�سعى ال�سني 
اإىل الرتويج لها يف امل�ستقبل القريب. 
اإىل  ال�سني  ت�سعى  ذاته،  الإطار  ويف 
ال�ستفادة من طريق احلرير ال�سحي 
باحلزام  اخلا�سة  مبادرتها  دعم  يف 
اأن  مفاجًئا  يكن  مل  لذلك  والطريق، 
تكون من اأوائل دول العامل التي مدت 
يد العون وامل�ساعدة لإيطاليا، وهي 
ال�سبع  جمموعة  يف  الوحيدة  الدولة 
احلزام  مبادرة  اإىل  ان�سمت  التي 

والطريق ال�سينية.
ال�سيني:  ال�سيوعي  احلزب  دعم   -4
ال�سيني،  ال�سيوعي  احلزب  ي�سعى 
من خالل اإعادة طرح مبادرة "طريق 
ذلك  توظيف  اإىل  ال�سحي"،  احلرير 
حملًيّا لإ�سفاء ال�رشعية على حكمه. 
فاإن  ال�سيني،  للرئي�س  وبالن�سبة 
يف  بكني  تقدمها  التي  امل�ساعدات 

مُتثل  ال�سحي،  احلرير  طريق  اإطار 
النموذج  فعالية  لإثبات  مهمة  خطوة 
اإىل  الإ�سارة  بكني  وحتاول  ال�سيني. 
جناحها كدليل على قدرات نظامها 
النتقادات  عقب  وذلك  ال�سيا�سي، 
�سوء  ب�سبب  للحكومة  الداخلية 
وما  كورونا،  فريو�س  لأزمة  اإدارتها 
املتاأخرة"  بـ"ال�ستجابة  ُو�سف 

للفريو�س. 
من هذا املنطلق، فاإن عرو�س بكني 
الأخرى  الدول  مل�ساعدة  املتتالية 
الدولة  اأن  ال�سيني  لل�سعب  توؤكد 
م�سوؤولة،  بطريقة  للوباء  ت�ستجيب 

كما اأنها ت�ستهدف التخفيف من حدة 
وتهدئة  البالد  داخل  املنت�رش  القلق 

ال�سعب ال�سيني.

م�شتقبل "طريق احلرير 
ال�شحي":

يف  كورونا  فريو�س  انت�سار  �ساهم 
املحورية  املكانة  على  التاأكيد 
على  ال�سوء  �سلط  حيث  لل�سني، 
عليها  الكبري  الغربية  الدول  اعتماد 
ويف  الطبية.  باإمداداتها  يتعلق  فيما 
التاأكيد  ال�سني  حتاول  ال�سياق،  هذا 
العاملية  احلرب  تخو�س  اأنها  على 
دون  وحدها،  كورونا،  فريو�س  �سد 
اأمريكي،  تعاون  اأي  اإىل  الإ�سارة 
�ساحة  اأ�سبح  الفريو�س  اأن  خا�سة 
ومع  البلدين.  بني  للمواجهة  جديدة 
اأنه ل يزال من ال�سابق لأوانه حتديد 
احلرير  "طريق  مبادرة  جناح  مدى 
ال�سني  �سورة  حت�سني  يف  ال�سحي" 
ال�ساحة  على  مكانتها  وتعزيز  دولًيا، 
العاملية، فاإن م�ستقبل هذه املبادرة 
عدة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يتوقف 

متغريات وعوامل، منها:
تقدمي  ال�سني  موا�سلة   -1
الدعم  وهو  الطبية:  امل�ساعدات 
الذي يلقى ترحيبًا كبرًيا من خمتلف 
اإيطاليا،  مقدمتها  ويف  العامل،  دول 
"لويجي  ل�سان  على  اأكدت  التي 
"اإننا  خارجيتها:  وزير  مايو"،  دي 
قريبني  كانوا  الذين  نتذكر  �سوف 
كما  ال�سعبة".  الفرتة  هذه  يف  منا 
"األك�سندر  ال�رشبي  الرئي�س  اأكد 
ال�سديق  هي  ال�سني  "اإن  فوت�سيك": 
م�ساعدتنا".  ميكنه  الذي  الوحيد 
موا�سلة  على  ال�سني  قدرة  وتتوقف 

على  الطبية  امل�ساعدات  تقدمي 
من  اإنه  اإذ  القت�سادية،  اأو�ساعها 
ال�سيني  القت�ساد  يعاين  اأن  املتوقع 
عاًما  �ستني  منذ  له  انهيار  اأ�سواأ  من 

مع انكما�س يُقارب %10.
احتواء  على  وا�سنطن  قدرة   -2
املبادرة  بزمام  واأخذها  الفريو�س: 
ال�سحية  الأزمة  باإدارة  يتعلق  فيما 
لي�س هذا فح�سب  الراهنة،  العاملية 
الوليات  بقدرة  يتعلق  الأمر  اإن  بل 
اقت�سادًيّا  التعايف  على  املتحدة 
اخل�سائر  وتعوي�س  �رشيع،  ب�سكل 
الأمر  وهو  تكبدتها،  التي  ال�سخمة 
الذي من املرجح 
وقًتا  ي�ستغرق  اأن 
طوياًل، خا�سة مع 
الرتفاع  ا�ستمرار 
يف حالت الإ�سابة 
جراء  والوفاة 
الفريو�س، وا�ستمرار 
القت�ساد  اإغالق 
بالفعل  يعاين  الذي 

من حالة ركود.
3- جناح الدول الأوروبية يف التغلب 
على الأزمة: يتوقف م�ستقبل املبادرة 
ب�سكل ما على قدرة الدول الأوروبية 
مواجهة  يف  جهودها  تن�سيق  على 
الإمدادات  ا�ستخدام  حماولت 
للت�سكيك  كو�سيلة  ال�سينية  الطبية 
وهو  الأوروبي.  الت�سامن  حقيقة  يف 
ويف  الأوروبية،  الدول  بع�س  دفع  ما 
مقدمتها: فرن�سا، واأملانيا والنم�سا، 
الطبية  امل�ساعدات  تقدمي  اإىل 
من  اأ�سابيع  عدة  بعد  لإيطاليا، 

التقاع�س و�سعف الدعم. 

ختامًا 

من  حتاول  ال�سني  اإن  القول  ميكن 
"طريق  مبادرة  طرح  اإعادة  خالل 
على  التغلب  ال�سحي"  احلرير 
�سواء  لها،  توجه  التي  النتقادات 
اخلا�سة  للمعلومات  الإخفاء  ب�سبب 
اأو  البداية،  يف  كورونا  بفريو�س 
الإح�ساءات  دقة  ب�ساأن  ال�سكوك 
ال�سكاوى  اأو  ال�سينية،  الر�سمية 
املتكررة ب�ساأن �سوء جودة املعدات 
وبغ�س  بكني.  الطبية امل�سحونة من 
الأمريكية  الروايات  عن  النظر 
مبادرة  اأن  توؤكد  التي  والأوروبية 
تتعلق  ل  ال�سحي"  احلرير  "طريق 
بـ"زعزعة  تتعلق  بل  الأرواح،  باإنقاذ 
الأوروبي،  الحتاد  يف  ال�ستقرار" 
للحزب  املحلية  ال�سورة  وحت�سني 
يهم  ل  ذلك  فاإن  ال�سيني؛  ال�سيوعي 
ال�سني  من  تتلقى  التي  الدول  كثرًيا 
التي  الطبية  واملعدات  امل�ساعدات 
وهو  اإليها،  احلاجة  اأ�سد  يف  هي 
كورونا  فريو�س  اأزمة  من  يجعل  ما 
فر�سة ثمينة ل ميكن لل�سني التخلي 

عنها ب�سهولة.

ُي�شكل تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد فر�شة ثمينة لل�شني لإعادة اإحياء مبادرتها املعروفة 
بـ"طريق احلرير ال�شحي"، التي �شبق اأن طرحتها يف عام 2017، كجزء من جهودها الرامية اإىل 

تعزيز مكانتها كقوة �شحية عاملية.  وُيثل مفهوم "طريق احلرير ال�شحي"، امتداًدا ملبادرة 
"احلزام والطريق" ال�شينية، مما يعني اأنه لي�س مفهوًما جديًدا متاًما، لكّن تكرار طرح امل�شوؤولني 

وو�شائل الإعالم ال�شينية لهذا املفهوم، يك�شف بجالء عن م�شاعي ال�شني الرامية اإىل اإعادة 
توظيفه يف الوقت الراهن، مبا يخدم م�شاحلها القومية.

فر�س كورونا:

اأهداف التوجه ال�سيني لإحياء "طريق احلرير ال�سحي"

يعود تاريخ ا�شتخدام مفهوم "طريق احلرير 
ال�شحي" لأول مرة خالل زيارة الرئي�س ال�شيني 
جلنيف يف يناير 2017، حيث وقع مذكرة تفاهم 

مع منظمة ال�شحة العاملية، اأعلن خاللها التزام 
بالده ببناء "طريق احلرير ال�شحي" الذي يهدف 

اإىل حت�شني ال�شحة العامة يف البلدان الواقعة 
على طول "احلزام والطريق"

يكن القول اإن ال�شني حتاول من خالل اإعادة 
طرح مبادرة "طريق احلرير ال�شحي" التغلب 
على النتقادات التي توجه لها، �شواء ب�شبب 
الإخفاء للمعلومات اخلا�شة بفريو�س كورونا 
يف البداية، اأو ال�شكوك ب�شاأن دقة الإح�شاءات 
الر�شمية ال�شينية، اأو ال�شكاوى املتكررة ب�شاأن 
�شوء جودة املعدات الطبية امل�شحونة من بكني
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يذكر  كورونا  وباء  لعل  و 
امل�سلمة  املجتمعات 
بتجاوزاتها وب�رصاعاتها، فال 
نن�سى اخلراب الذي وقع يف 
اليمن و �سوريا وليبيا وغريها 
ال�سيا�سي  ال�رصاع  ب�سبب 
انت�سار  نن�سى  وال  املتعدد، 
من  اأنواعه،  بكل  الف�ساد 
ا�ستبداد واختال�س واحتكار 
،يقول  منا�سبة  كل  لل�سلع يف 
ُ َمثاًَل  الل تعاىل  }َو�رَصََب الَلهّ
ُمْطَمِئنَهًّة  اآِمنًَة  َكانَْت  َقْريًَة 
ُكِلهّ  ِمْن  َرَغداً  ِرْزُقَها  يَاأِْتيَها 
 ِ الَلهّ ِباأَنُْعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 
وِع  اْلُ ِلبَا�َس   ُ الَلهّ َفاأََذاَقَها 
نَُعوَن{  ا َكانُوا يَ�سْ ْوِف ِبَ َواخْلَ
،فتجاهل   )112 ..)النحل 
الرزق  و  االأمن  نعمتي  �سكر 
جلب لبا�س الوع واخلوف.

قال ال�سيخ �سالح الفوزان:« ال 
مع  بالرزق  النا�س  يتلذذ 
ال  االأمن  اخلوف،اإن  وجود 
ي�ستقر اإال بال�سكر على نعمة 
يحر�سون  الذين  اأما  االأمن 
فهم  باالأمن  االإخالل  على 
يكفرون النعمة »، قال تعاىل 
الْبَيِْت*  َهَذا  َرَبهّ  :«َفلْيَْعبُُدوا 
ُجوٍع  ِمْن  اأَْطَعَمُهْم  الَهِّذي 

َواآَمنَُهْم ِمْن َخْوف«، 
النفو�س  االإ�سالم  َن  اأَمهّ وقد 
من التعدى عليها، فقتل نف�س 
جميًعا،  النا�س  َكَقتِْل  واحدة 
َذِلَك  اأَْجِل  }ِمْن  تعاىل:  قال 
اأَنَهُّه  اإِ�رْصَاِئيَل  بَِني  َعلَى  َكتَبْنَا 
اأَْو  نَْف�ٍس  ِبَغرْيِ  نَْف�ًسا  َقتََل  َمن 
ا َقتََل  َ َنهّ َف�َساٍد يِف االأَْر�ِس َفَكاأَ
اأَْحيَاَها  َوَمْن  َجِميًعا  النَهّا�َس 
ا اأَْحيَا النَهّا�َس َجِميًعا{  َ َفَكاأََنهّ
على  ورتب  ]املائدة32[ 
قتل النف�س الوعيد ال�سديد، 
يَْقتُْل  }َوَمن  تعاىل:  فقال 
ًدا َفَجَزاآوؤُهُ َجَهنَهُّم  تََعِمهّ ُموؤِْمًنا ُمهّ
 ُ اللهّ َب  َوَغ�سِ ِفيَها  َخاِلًدا 
َعَذاًبا  لَُه  َواأََعَدهّ  َولََعنَُه  َعلَيِْه 

َعِظيًما{ ]الن�ساء93[.
لياأخذ  الار  االإ�سالم  َن  واأَمهّ
هذا  وجاء  اأخيه،  من  اأمانه 
ففى  عديدة  موا�سع  يف 
 ِ ِ ال يُوؤِْمُن َوالَلهّ احلديث: »َوالَلهّ
ِقيَل  يُوؤِْمُن  ال   ِ َوالَلهّ يُوؤِْمُن  ال 
ِ َقاَل: الَهِّذي  َوَمْن يَا َر�ُسوَل الَلهّ
بََواِئَقُه«.ونحن  ال يَاأَْمُن َجاُرهُ 
وطنية  لهبة  اليوم  نحتاج 
وعماراتنا  �سوارعنا  لتعقيم 
العمل  عرب  وتنظيفها 

التطوعي الماعي.
االأمة  �سحة  ديننا   َن  واأَمهّ
ما  وكل  اخلبائث  فحرم  

ي�رص اأفراد املجتمع، ويهدد 
و�رصع  و�سالمتهم  �سحتهم 
فيه،  ورغب  التداوى  لهم 
ُ َعلَيِْه َو�َسلَهَّم :  لَهّى الَلهّ فقال �سَ
َداًء اإِاَلهّ اأَنَْزَل لَُه   ُ »َما اأَنَْزَل الَلهّ
»تََداَوْوا  ا:  اأي�سً �ِسَفاًء«، وقال 
َع  ْع َداًء اإِاَلهّ َو�سَ َ َلْ يَ�سَ َفاإَِنهّ الَلهّ
لَُه َدَواًء«، وهذا مينحنا االأمل 
عقيدتنا  عرب  ن  والتفاوؤل 
وديننا ورجائنا يف رحمة الل، 
بني  االختالف  يتحقق  وهنا 
ال�سعوب يف املوقف من وباء 
مينحها  �سعوب  بني  كورونا، 
يف  والثقة  الطماأنينة  الدين 
اأ�سرية  تقع  ،و�سعوب  الل 

القلق واخلوف و االنتحار؟؟
الزائر....وبعد  يف   
خمتلف  تبدله  ما  مالحظة 
الزائرية  االأمنية  االأجهزة 
االإ�سهام  جمهود،ق�سد  من 
ملواجهة  الوطني  الهد  يف 
دوريات  كورونا،مثل  ووباء 
ال�سوارع  ومتابعة  مراقبة 
زمن  االأحياء   و  واملدن 
احلجر املنزيل،نقرتح القيام 
ل�سكر  رمزية  وطنية  ملبادرة 
وال�رصطة،ومعهم  الدرك 
املدنية،وهي  احلماية 
يف  الوطنية  الراية  رفع 
قول  النوافذ،و  و  ال�رصفات 

والدعاء  ال�سكر،  كلمات 
حلظة  بالتوفيق،خا�سة 
ال�رصطة  �سيارات  مرور 
الوباء  بخطر  للتوعية 
لاللتزام  املواطنني  ودعوة 
على  منا  باحلجر،تعبريا 
املوحد،يف  الوطني  ال�سعور 
�سعب،واحرتاما  ظرف 
الكبرية  للت�سحيات 
احلماية  و  االأمن  لرجال 
يف  ال�رصفاء  املدنية،ولكل 

جزائر االإ�سالم ال�سهداء.
اأبناء الزائر...�سالمة الفرد 
ياً ومعنوياً،من  واملجتمع ِح�ِسهّ
واإن  ال�رصيعة،  مقا�سد 

والطماأنينة وعدم اخلوف اأو 
احلياة  والهلع،  يكفل  الفزع 
االمة،  اأبناء  لكل  ال�سعيدة 
لتاأمل  ال�سبل  كل  يحقق  الأنَهّه 
بها  للنهو�س  االأمة  م�ستقبل 
التنمية  اإ�سكاالت  وجتاوز 

املختلفة..
و من يدر�س بعمق اخلطاب 
ال�رصيعة  يف  والفقه  الفكري 
اإليه،  دعت  وما  االإ�سالمية 
يجد اأنه اأوىل االأهمية الكربى  
االأمن  على  احلث  ق�سد 
واالأمان،  ،  الأنه  من  جوهر 
االإن�سانية  الفطرة  وروح  
يعترب  احلالية  الفرتة  ،  ويف 
والورقة  هو  املنزيل  احلجر 
ملحاربة  القوية  ال�سحية 
منازلنا،  يف  واأمننا  الوباء، 
االأجهزة  ت�سهم  ما  وهو 
االأمنية يف حتقيقه والتوعية 
املجهود  يف  م�ساهمة  به، 
حلماية  الزائري  الوطني 
من  املجتمع  و  الدولة 
الوباء، فمن ي�سكر النعمة يا 
احلق  كلمة  يقل  ومن  نا�س؟ 
القطاع  الأبناء  واالحرتام 
املدنية  واحلماية  االأمني 
الطبي؟،  ال�سلك  والأبناء 
وجنه  الوطن  احفظ  اللهم 

من الوباء و البالء.

متر الإن�شانية اليوم بظروف �شحية �شعبة، اأثرت على جمالت كثرية، وكان  القلق واخلوف من اأبرز امل�شاعر التي طغت على الأفراد و 
املجتمعات، يف ظل تراجع الأرقام القت�شادية وغياب الن�شاطات املجتمعية و ارتفاع اأعددا الإ�شابات والوفيات بوباء كورونا،وهنا عرف 

امل�شلمون قيمة الأمن التي حر�ص عليها اخلطاب القراآين والنبوي  يف منا�شبات عديدة.

 الدول العربية تتذكر قيمة الأمن بف�ضل كورونا ...

ال�سائعة  الق�س�س  بني  من 
�سبكة  على  واملتداولة 
احلالية  الفرتة  يف  االإنرتنت 
كورونا  جائحة  تف�سي  مع 
ملا  يُحتذى  مثاالً  باعتبارها 
ميكن حتقيقه يف زمن احلجر 
املنزيل >< اأن اإ�سحاق نيوتن 
تو�سل  عندما  العزلة  يف  كان 

اإىل نظرية الاذبية ><.
الذاتية  لل�سرية  رجعنا  اإذا 
�سنجد  نيوتن  اإ�سحاق  للعال 
فيها  ابتكر  التي  الفرتة  اأن 
نظرية   « اجنازاته:  اأهم 
قوانني  ال�سوئي،،  الطيف 
العام  القانون  احلركة، 
اإىل  باالإ�سافة   ، للجاذبية 
والتكامل  التفا�سل  نظريات 
كانت   >< الريا�سيات  يف 

 ،  1667 و   1665 العامني  بني 
وهي نف�سها فرتة تف�سي وباء 

الطاعون يف لندن.
مذكراته   يف  نيوتن  ذكر  وقد 
تلك  يف   « وقال  الفرتة   هذه 
عطائي  اأوج  يف  كنت  االأيام 
والريا�سيات  لالخرتاع 
وقت  اأي  من  اأكرث  والفل�سفة 
م�سى ». وهذا ما يوؤكد �سحة 

الق�سة.
كما توؤكد الكاتبة ميغان جونز 
�سحيحة  الق�سة  هذه  اأن 
اخلام�ِس  يف  اإنه  اإذ  متاما، 
ال�سابع  �سهر  من  والع�رصين 
اأول حالة  ِلعام 1665  �ُسجلت 
وفاة بر�س الطاعون بدينة 
كامربيدج الربيطانية، وبعدها 
بداأ الوباء  باالنت�سار وهذا ما 

للهروب  املدينة  �سكان  دفع 
اأنف�سهم  وعزل  االأرياف  نحو 

جتنبا ِلوباء الطاعون. 
تف�سي وباء الطاعون يف لندن 
اأبوابها  تغلق  الامعات  جعل 
ما  وهذا  احرتازي  كاإجراء 
الذي  نيوتن  اإ�سحاق  دفع  
ترينيتي  كلية   يف  طالبا  كان 
اآنذاك  كامربيدج   بجامعة 
راأ�سه  مل�سقط  العودة  اإىل 
يف  وول�سثورب-  -مزرعة 
يف  انعزل  االإجنليزي.  الريف 
املزرعة ملدة 18 �سهرا، انكب 
البحوث  اإجراء  على  خاللها 
من  حترر  حيث  والدرا�سات 
واأطلق  الامعة   �سغوط 
ووجد  وعقله  الأفكاره  العنان 
لتطوير  الوقت  من  مت�سعا 

الريا�سيات  يف  نظرياته 
وقوانني احلركة والب�رصيات. 
فر�سها  التي  العزلة  يف 
اأبحاث  تقدمت  الطاعون 
داخل  بداأها  التي  نيوتن 
يف  واأكملها  الامعة  اأ�سوار 
اإذ قام  العائلة،  غرفته بنزل 
باأهم جتارب ال�سوء واكت�سف 
اأ�س�س  اإىل  وتو�سل  الطيف 
والتكامل  التفا�سل  ح�ساب 
مراحل  كاأبرز  توجت  التي 
اإبداعه يف الريا�سيات، ولي�س 
اإىل  تو�سل  بل  وح�سب  هذا 
م�سار  غريت  التي  نظريته 
 - الاذبية  اكت�سف   - العلم  
وانتج اأبرز اإبداع ب�رصي اأثناء 

العزل املنزيل.
النه�سة   ع�رص  �سجل  وهكذا 

وباء  ظروف  يف  االأوروبي 
الطاعون ميالد العلم احلديث، 
ال�سحر  ع�رص  نهاية  وكانت 
يد  حتت  العلم  ع�رص  وبداية 
اأخر �ساحر واأول عال اإ�سحاق 
نيوتن الذي اكت�سف اأهم بذور 
ل   وهو  التنوير  اإيديولوجية 
والع�رصين  اخلام�سة  يتجاوز 

من عمره.  
الذي  الوحيد  ال�سيء  اأما 
نيوتن،  موؤكد حول  يبقي غري 
باأن  ال�سهري  االدعاء  هو 
الاذبية  لفكرة  ا�ستيعابه 
اأن  بعد  بال�سدفة  حدث 
راأ�سه،  على  تفاحة  وقعت 
الواقع   يف  يحدث  ل  ما  وهو 
نيوتن  �سرية  كتب حمرر  فقد 
 « وي�ستفال  ريت�سارد  الذاتية  

ن نيوتن من اإجنازاته  اأن ما مكهّ
العبقرية هو تفكريه امل�ستمر 
االأفكار  الأن  املو�سوع  يف 
العظيمة تتطلب عمال مرهقا 
طويلة  مالحظة  يت�سمن 
اأن  ميكن  وال  عميقا  وتفكريا 

حتدث بال�سدفة«. 
فجر  الطاعون  وباء  بف�سل 
نيوتن بركان اإبداعه م�ستفيدا 
التي  املعرفية  احلقيبة  من 
يف  الكبري  والرتاكم  ميلكها 
وعلم  والفال�سفة  الريا�سيات 
رحم  من  اأنه  موؤِكدا  الفلك، 
العزلة يولد االإبداع ومن رحم 
الاذبية  ولدت  الطاعون 
فماذا يولد من رحم الكورونا 

؟ 
حمجوبة عبديل

ق�ضية

نقا�ص

ولدت اجلاذبية من رحم الطاعون فماذا يولد من رحم الكورونا؟
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم ال�سيخ الدكتور/يو�سف 
جمعة �سالمة

ُن معاملة الأ�سرى   ُح�سْ

الإ�سالمي  ديننا  اأن  املعلوم  من 
على  َحَثّ  َمْن  اأول  هو  احلنيف 
اإليهم  والإح�سان  الأ�رسى  اإكرام 
كما  قرنا،  ع�رس  اأربعة  منذ 
اإطعام  امل�سلمني  على  اأوجب  
واأن  جتويعه،  وعدم  الأ�سري 
اجلودة  يف  اثاًل  َ ممُ الطعام  يكون 
اأو  امل�سلمني،  لطعام  يَّة  والَكِمّ
كًنا،  ممُ ذلك  كان  اإذا  منه  اأف�سل 
ا�ستجابة لقول اهلل تعاىل يف �سورة 
َعلَى  َعاَم  الَطّ وَن  )َويمُْطِعممُ الإن�سان: 
َواأَ�ِسرًيا( َويَِتيًما  ِم�ْسِكيًنا  ِبِّه  حمُ
–�سلى  اهلل  ر�سول  يف  ولنا   ،)2(
احل�سنة  القدوة  و�سلم-  عليه  اهلل 
كان  حيث  لالأ�رسى  معاملته  يف 
باإطعامهم  وياأمر  اإليهم،  يمُْح�سن 
والّرفق  وعالجهم  وك�سوتهم 
ال�سالة  عليه   – اأطلق  فقد  بهم، 
وال�سالم- �رساح عدٍد من الأ�رسى 
كما  خمتلفة،  منا�سبات  يف 

– �سلى اهلل عليه و�سلم -  اأو�سى 
الأ�رسى  معاملة  �سن  بحمُ اأ�سحابه 
و�سلم-:  عليه  اهلل  –�سلى  فقال 
كما  َخرْيًا،  ِبالأَ�رْسَى  وا  )ا�ْستَْو�سمُ
نهى – �سلى اهلل عليه و�سلم – عن 
ملا  وامتهانهم،  الأ�رسى  تعذيب 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عنه–  رمُِوَي 
َريْظة  – اأنه راأى اأ�رسى يهود بني قمُ
موقوفني يف العراء يف ظهرية يوم 
امل�سلمني  خماِطبًا  فقال  قائظ، 
َمعمُوا  املكلَّفني بحرا�ستهم: }لَ جَتْ
ْم�ِس َوَحَرّ ال�ّساَلِح،  َعلَيِْهْم َحَرّ ال�َسّ
يَْبمُدمُوا  َحتَّى  ْم  َوا�ْسقمُوهمُ ْم  َوَقِيّلمُوهمُ

.)4( }
اهلل  ر�سي   – ال�سحابة  وامتثل 
– �سلى اهلل  النبي  عنهم -  لقول 
يمُح�سنون  فكانوا    - و�سلم  عليه 
عزيز  اأبو  فيقول   ، اأ�رساهم  اإىل 
عمري،  بن  م�سعب  اأخو  عمري  بن 
َمَع  كمُنْتمُ   ( بدر:  اأ�رسى  يف  وكان 
َقَفلمُوا،  ِحنَي  اِر  الأَنْ�سَ ِمَن  َرْهٍط 
وِن  وا َطَعاًما َخ�سمُّ ممُ اإَِذا َقَدّ َفَكانمُوا 
يَِّة  ِلَو�سِ التَّْمَر؛  َواأََكلمُوا  بِْز  ِباْلمُ
وِل اهللِ – �سلى اهلل عليه و�سلم  َر�سمُ
ٍل  ْم بنَا، َما يََقعمُ يِف يَِد َرجمُ اإِيَّاهمُ   -

اإلَّ نََفَحِني بَها؛ َقاَل:  ْم ِك�رْسَةٌ  ِمنْهمُ
اأََحِدِهَما،  َعلَى  َها  َفاأَرمُدمُّ َفاأَ�ْستَِحي 
َها( )5( . هذا  َها َعلََيّ َما َيَ�سمُّ َفرَيمُدمُّ
�سن  حمُ يف  امل�رسق  تاريخنا  هو 
تقوم  بينما  الأ�رسى،  معاملة 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات 
من  البوا�سل  اأ�رسانا  بحرمان 
عليها  ت  نَ�سّ التي  احلقوق  اأب�سط 
والأعراف  ال�سماوية  ال�رسائع 
وموؤ�س�سات  الدولية  والقوانني 
تدعو  والتي  الإن�سان،  حقوق 
ومعاملتهم  الأ�رسى  احرتام  اإىل 

معاملة ح�سنة.

اأ�سرانا الأبطال ... وفريو�س 
الكورونا

تاأتي ذكرى يوم الأ�سري الفل�سطيني 
يخو�سون  الأبطال  واأ�رسانا  اليوم 
تف�سي  ظّل  يف  جديدة  معركة 
بجانب  العامل،  يف  الكورونا  وباء 
الأ�سا�سية �سد �سلطات  معركتهم 
و�سعيهم  الإ�رسائيلي  الحتالل 
�ساء  اإن  حريتهم  لنيل  املتوا�سل 
ال�سعبة  الظروف  ظّل  ففي  اهلل. 
البوا�سل  اأ�رسانا  يعي�سها  التي 

فاإن  الفّتاك،  الوباء  هذا  وانت�سار 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات 
اأب�سط  اأ�رسانا البوا�سل من  حترم 
الوباء  هذا  من  الوقاية  و�سائل 
تتحمل  فهي  لذلك  الطري؛ 
امل�سئولية الكاملة عن حياة اأ�رسانا 
اأن  خا�سة  و�سالمتهم،  الأبطال 
ر�سة  ال�سجون من اأكرث الأماكن عمُ
نظًرا  الفريو�س  هذا  لنتقال 
لكتظاظها، الأمر الذي من �ساأنه 
اأن يوؤدي لنت�ساره يف ظّل الإهمال 
الطبي املمُتَعمد، وعدم توفر اأدنى 
ومن  وال�سالمة،  ال�سحة  �رسوط 
الحتالل  �سلطات  اأن  املعلوم 
من  دمُ  ِعّ َوتمُ�سَ ِْعنمُ  تمُ الإ�رسائيلي 
ِلتفَتّ يف  الأ�رسى  �سّد  اإجراءاتها 
معنوياتهم.  من  ع�سدهم َوتمُثبط 
الدولية  املوؤ�س�سات  نطالب  اإننا 
حقوق  وموؤ�س�سات  ال�سلة  ذات 
�سلطات  على  بال�سغط  الإن�سان 
للعمل  الإ�رسائيلي؛  الحتالل 
الأبطال  اأ�رسانا  حياة  اإنقاذ  على 
و�رسورة  الفّتاك،  الوباء  هذا  من 
يف  الأ�رسى  كافة  عن  الإفراج 

�سجون الحتالل الإ�رسائيلي.

حتية اإىل اأ�سرانا البوا�سل
حتية لكم  يا اأ�رسانا البوا�سل من 
ال�سابر  املرابط  �سعبكم  اأبناء 
العربية  اأمتكم  اأبناء  ومن   ،
باأننا  لكم:  ونقول   ، والإ�سالمية 
بخروجكم  اإل  بال،  لنا  يهداأَ  لن 
اإن �ساء اهلل، كي تتنف�سوا  جميعاً 
ن�سائم احلرية، وكي ت�ساهموا يف 
يتم  َحّ الذي �سَ الغايل  بناء وطننا 
عن  ودافعتم  اأجله،  من  جميعاً 
اأيها  لكم  نقول   . الطاهر  ترابه 
العهد،  على  نحن   : الإخوة  
فنحن ننتظر �ساعة الفرج لكم ، 
واإنها لقريبة ... قريبة باإذن اهلل ، 
ْل ع�سى اأن  وي�ساألونك متى هو ؟ قمُ
يكون قريباً . �ستخرجون باإذن اهلل 
، و�سنفرح بخروجكم من ال�سجن 
وحريتكم ، وعودتكم �ساملني اإىل 
لإعادة  �سوياً  و�سنعمل   ، اأهليكم 
بناء هذا الوطن الذي يحتاج اإىل 
الطيبة،  املخل�سة  ال�سواعد  كل 
اإل الفرج ، وما  فما بعد ال�سيق 
بعد العمُ�رس اإل  اليمُ�رس ، كما جاء 
}َفاإَِنّ  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف 
الْعمُ�رْسِ  َمَع  يمُ�رْسًا*اإَِنّ  الْعمُ�رْسِ  َمَع 

ر�سولنا  قال  وكما  يمُ�رْسًا{)6(، 
 (  : وال�سالم-  ال�سالة  -عليه 
 )7() يمُ�رْسَيِْن  �رْسٌ  عمُ يَْغِلَب  لَْن 
�سعبنا  لأبناء  نقول  ونحن   .
الف�سائل  وقادة  الفل�سطيني 
الأكارم : اإَنّ خرَي تكرمي لالأ�رسى 
وال�ستجابة  نداءاتهم،  تلبية  هو 
الوحدة  ب�رسورة  ل�ستغاثاتهم، 
وتنفيذ وثيقتهم التي مّت التفاق 
عليها، والعناية ِباأمُ�رِسهم وذويهم، 
والعمل على اإطالق �رساحهم اإن 

�ساء اهلل. 
 ، املاأ�سورين  اأ�رَس  َكّ  فمُ اللهم 
�ساملني  اأهليهم  اإىل  واأعدهم 

غامنني.
خا�سة  مقد�ساتنا  حّرر  اللهم 

وبالدنا فل�سطني عامة
واأطماع  الكائدين  كيد  من 

الطامعني
حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى 
النبي الأمني وعلى اآله واأ�سحابه 

اأجمعني
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني حممد – �سلى اهلل عليه و�سلم-، 
وعلى اآله واأ�سحابه الطيبني الطاهرين، ومن اقتفى اأثرهم َو�َساَر على دربهم اإىل يوم الدين، اأما 

بِيّ -�سَلّى  ُ عنه- عِن الَنّ َي اهلَلّ بعد: اأخرج الإمام البخاري يف �سحيحه عن اأبي ُمو�سى الأ�سعرِيّ -َر�سِ
( )1(، قال �ُسْفياُن: والَعاِن  وا الَعاِنَ اهلل عليه و�سَلّم- قال: )اأَْطِعُموا اجَلاِئَع، َوُعوُدوا املَري�َس، َوُفُكّ

رُي. هذا احلديث حديث �سحيح اأخرجه الإمام البخاري يف �سحيحه، يف كتاب الأطعمة، باب  الأَ�سِ
َباِت َما َرَزْقَناُكْم(. يوافق اليوم اجلمعة ال�سابع ع�سر من �سهر اأبريل  قول اهلل تعاىل: )ُكُلوا ِمن َطِيّ

) ني�سان( يوم الأ�سري الفل�سطيني، وُتعّد هذه الذكرى من اأهّم املنا�سبات التي جتمع الفل�سطينيني 
�ّس كل اأ�سرة فل�سطينية، فال تكاد  وُتوحدهم، فهي تقع على �ُسَلِّم اأولوياتهم، كما اأنها ق�سية َتَ

اأ�سرة واحدة تخلو من اأ�سري، �سواء كان اأًخا اأو ابًنا اأو اأًبا اأو زوًجا، اأو اأخًتا اأو قريًبا اأو �سديًقا اأو جاًرا.

يوم الأ�سري  ...يف ظّل وباء الكورونا 

يف يوم الأ�سري الفل�سطيني :

 ثالثة ع�سر �سحفيا اأ�سريا بينهم �سحفيتني يف �سجون الحتالل
ال�سحفيني  نقابة  طالبت 
كافة  الفل�سطينيني 
املوؤ�س�سات الدولية ال�سحفية 
على  بال�سغط  واحلقوقية 
لالإفراج  الحتالل  دولة 
يف  ال�رسى  ال�سحفيني  عن 
�سجونها وعددهم ثالثة ع�رس 
�سحفيتيني.  بينهم  �سحفيا 
الأ�سري  يوم  مبنا�سبة  وذلك 
ي�سادف  الذي  الفل�سطيني 
عام.  كل  من  ني�سان  من   17
ال�سحفيني  نقابة  واأعربت 
وا�ستنكارها  ا�ستهجانها  عن 
التي  القمعية  للممار�سات 
بحق  وجنوده  لالحتالل 

الفل�سطينيني  ال�سحفيني 
اي  دون  بال�سجون  وزجهم 
بهدف  ومبرات  اأ�سباب 
تغطية  عن  وحجبهم  منعهم 
جرائم جنودهم بحق �سعبنا. 
انها  النقابة  واأو�سحت 
توا�سل جهودها يف املحاكم 
الحتالل  لتعرية  الدولية 
املجتمع  اأمام  وك�سفه 
جلرائمه  والعامل  الدويل 
بحق  الب�سعة  والعتداءات 
ال�سحفي  العمل  حرية 
وطالبت  للفل�سطينيني. 
املوؤ�س�سات  كافة  النقابة 
الدولية احلقوقية والإن�سانية، 

ويف مقدمتها الحتاد الدويل 
بال�سغط  لل�سحفيني، 
الحتالل  �سلطات  على 
كافة  عن  الفوري  لالإفراج 
يف  املعتقلني  ال�سحفيني 
بحجج  الحتالل  �سجون 
وعبت  واهية.  وذرائع 
اإزاء  قلقها  بالغ  عن  النقابة 
وانتهاكات  جرائم  ت�ساعد 
الإ�رسائيلي  الحتالل 
حلقوق  املختلفة،  باأجهزته 
تتعار�س  والتي  ال�سحفيني، 
مع اأب�سط القواعد القانونية 
الدولية واملواثيق التي تكفل 
حرية العمل ال�سحفي وجترم 

بها،  وامل�سا�س  العتداء 
من  ي�ستدعي  الذي  الأمر 
الإفراج  الحتالل  �سلطات 
الفوري عن كافة ال�سحفيني 
املعتقلني ووقف النتهاكات 
حرية  �سد  ال�سارخة 
النقابة  ووجهت  ال�سحفيني. 
ال�سحافيني  لكافة  التحية 
دورهم  على  وال�سحافيات 
واملهنية  الوطنية  وجهودهم 
حقيقية  لك�سف  املبذولة 
الحتالل وف�سح املخططات 
علنا  املدعومة  الإ�رسائيلية 
الوليات  رئي�س  اإدارة  من 

املتحدة الأمريكية.

اأ�سرانا لي�سوا اأرقام واح�سائيات
بقلم: يا�سر مزهر

الفل�سطينى  الأ�سري  يوم  فى 
يقبع داخل �سجون الحتالل 
ال�سهيونى 5000 اأ�سري منهم 
اأ�سريه و180 طفل و700   41
اأ�سري  و430  مري�س  اأ�سري 
وبالتايل  نواب  و6  ادارى 
حكاية  اأ�سريه  اأ�سري  لكل 
يعي�سها  ومعاناة  وق�سه 
داخل ال�سجون منذ اأول يوم 
لعتقاله اإىل يوم الإفراج عنه 
لالأ�سريات  ق�س�س  وهناك 
املاجدات والأطفال ولكبار 
داخل  واملر�سى  ال�سن 

�سجن  عيادة  ي�سمى  ما 
الرملة وعندما نتحدث عن 
املعاناة واحلكايات نتحدث 
املوؤبدات  اأ�سحاب  عن 
الأ�رسى  حياة  اإن  العمداء، 
مع العتقال قا�سيه وماأ�ساته 
مع ال�سجن وال�سجان عميقة 
. وحكاية �سعبا مع العتقال 
و�سف  كل  تفوق  وال�سجن 
يوجد  ل  لأنه  خيال  وكل 
وتعر�س  اإل  فل�سطينى  بيت 
اأحد اأبناوؤه لتجربة العتقال 
وبقى ال�سجن يف ذاكرته. كل 
�ساق  العتقال  جرب  اأ�سري 
بجميع  التعذيب  ويالت 

الإفراج  بعد  حتى  اأ�سكاله 
تالحق  التعذيب  اآثار  بقيت 
على  واجب  لذلك  الأ�سري، 
الإعالم الفل�سطينى والكتاب 
ق�س�س  كتابة  الفل�سطينيني 
الإبطال  اأ�رسانا  وحكايات 
العتقالية  وجتاربهم 
الق�س�س  هذه  نوثق  لكي 
ولكى  الن�سانية  واملعاناة 
ن�ستطيع تقديها ك�سهادات 
ملحكمة  لتقديها  حية 
ولكي  الدولية  اجلنايات 
فى  للتدري�س  م�ساق  تكون 
الفل�سطينية  اجلامعات 

والعربية.
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مبنا�شبة يوم الأ�شري الفل�شطيني -

ر�سالــــة مفتوحة اإىل من يهمـــه الأمــــر
  اأنا واحد من هوؤلء الأ�شرى , ع�شت بينهم ع�شرات ال�شنني , كان من املمكن اأن اأكون رقمًا اخراً ُي�شاف اإىل 
العدد الإجمايل للأ�شرى , 5000 ,5551 , اأرقام اعتدنا على �شماعها يف كل �شباح وم�شاء , وما عادت تعني 

لنا �شيئًا , حتررت موؤخراً, ل لكي ا�شمت , واإمنا كي احكي احلكاية ,, حكاية من بقوا داخل الأ�شر , حكاية ما 
يجري هناك داخل �شجون الحتلل الإ�شرائيلي , اأنا هنا, كي اأ�شرخ �شرختهم , وكي احكي وجعهم . اأنا قادم 

من هناك , من معتقلت تعي�ش خارج الزمن, وخارج الع�شر واحلياة , وخارج القانون , وخارج اأي �شرعيه 
اأخلقيه او اإن�شانيه , كل �شيء هناك مباح امام اجللد , يفعل ما ي�شاء, ول احد يبايل , يزّجنا بالآلف 

داخل املعتقلت ول احد ي�شاأل , يحا�شرنا اجللد ب�شياطه وع�شيه واأ�شلكه وق�شبانه وجدرانه العالية ,, 
ويحا�شرنا الن�شيان والإهمال والذاكرة العربية املفقودة اأ�شًل , ع�شي اجللد توؤملنا , ويقتلنا اأكرث 

بقلم الأ�شري املحرر / 
 �شدقى املقت

كل  من  يلّفنا  الذي  ال�صمت  ذلكم   
وما  العربية  النخوة  ذهبت   , جانب 
عناويناً  يوماً  كنا  اأثر,  اأي  لها  عاد 
الأخبار  ن�رشات  بها  تبداأ  بارزة, 
واخلطب  الإحتفاليه  واملهرجانات 
باأعمالنا  قمنا  يوم   , والق�صائد 
الن�صاليه �صد الحتالل , كل بطولة 
من تلك البطولت التي هّزت الكيان 
ال�صهيوين, مرتبطة ب�صخ�ص او عدة 
على  يعاقبنا  املحتل   , اأ�صخا�ص 
احلياة  مدى  بال�صجن  به  قمنا  ما 
ع�رشات املرات , والذاكرة العربية 
�صاحبها  وتركت  البطوله,  اأخذت 
اأي   , ال�صنني  لع�رشات  الأ�رش  يف 
البطوله  متّجد  ذاكرة  يف  انف�صام 
تلك,  نخوه  اأي    !! البطل  وتدفن 
التي ت�صتعل لدى �صماعها نباأ عمليه 
فدائيه �صد هذا املحتل , وتنطفئ 
اأي   !! الطويلة  الأ�رش  �صنوات  اأمام 
بطولت  ميّجد  الذي  ذاك  �صعٍر 
الوطن  يف  الفل�صطينيني  املنا�صلني 
ما  اأمام   , دهراً  وي�صمت   , املحتل 
يالقيه الأ�رشى يف �صجون الحتالل 
يف  ا�صٍم  جمرد  لي�صت  فل�صطني   .
الهواء , ولي�صت جمرد ق�صيٍة معلقٍة 
الإن�صان  فل�صطني هي   , الف�صاء  يف 
الفل�صطيني , هي الأر�ص الفل�صطينية 
, هي الأ�صري الفل�صطيني , هي اأ�رشة 
ال�صهيد الفل�صطيني , هي من ُهّدمت 
من  اخلروج  من  وُمنعوا   , منازلهم 
على  و�رُشبوا  اأُهينوا  ومن   , القرية 
العمال  هي  فل�صطني   , احلواجز 
املعابر  على  بالآلف  يقفون  الذين 
فر�صة  بانتظار  الليل  منت�صف  يف 
عمل  فر�صة   , الكيان  داخل  عمل 
قد تاأتي وقد ل تاأتي , فل�صطني هي 
اىل  تهريباً  يدخلون  الذين  العمال 
فل�صطني املحتله عام 48 للعمل يف 
الإ�رشائيلي  يتنازل  ل  وحرف  مهن 
ظروف  ويف   , بها  بها  القيام  عن 
بط هذا  تذّكرنا بالعبودية , واإذا ما �صُ
العمل   " بجرم  متلّب�صاً  الفل�صطيني 
 ,  " العي�ص  لقمة  اأجل  من  ال�رشيف 
يُزج  به يف �صجون الحتالل , عمال 
خارج القانون وخارج الزمن وخارج 
متاماً   , من�صيون   , العربية  الذاكرة 
خارج  نعي�ص   , الأ�رشى  نحن  مثلنا 

الزمن وخارج الذاكرة العربية . نحن 
الأ�رشى يف �صجون الحتالل , ل�صنا 
جمرد تقارير يف ملفات املخابرات 
الإ�رشائيلية , ول�صنا جمرد اأرقام يف 
الذاكرة العربية التي تفرح كلما ارتفع 
الرقم , لكل اأ�صري منا اأ�صم وهوية , 
قريته,  �صوارع  يف  طفولة  وذكريات 
تعُد  اأٌم   , تنتظره  اأ�رشة  اأ�صري  لكل 
�صنوات العتقال لي�ص بالأيام واإمنا 
كي  لإبنها  تبقى  ما  وتعُدّ   , بالثواين 
, حت�صُب  الثانية  من  باأجزاء  يتحرر 
عيداً  وكم  مِر,  عيٌد  كم  يوٍم,  كل 
�صيّمر , كم وجبة اإفطار مّرت , وكم 
وجبة اإفطار �صتّمر , لكل اأ�صرٍي فتاة 
كان يحبها , وقد اتفقا على ترتيبات 
اخلطبة اأو الزواج , بع�صهن ما زلن 
ينتظرن , والبع�ص الآخر هجرن اأو 
اأجربن على الهجران لنعدام الأمل 
معلقاً  املكلوم  احلب  هذا  وبقي   ,
قلب  يحرق   , ال�صجن  جدران  على 
 . طوال  ل�صنوات  حلظه  كل  الأ�صري 
 , العربية  الذاكرة  يف  اأرقاما  ل�صنا 
واإمنا للبع�ص منا اأبناءٌ , وبنات ُولدن 
وكربن,   , العتقال  عام  ذات  يف 
اأ�رش  �صنوات  بعدد  عمرهن  واأ�صبح 
ميالدها  بعيد  الإبنه  , حتتفل  الأب 
الع�رشين, لتتلّقفها الذاكرة, وت�صّوب 
قلبها اإىل ال�صجن, ويتحول الحتفال 
 , الأ�رش  ع�رشينية  تراجيديا  اىل 
بعد  زفافها,  يوم  بيتها  من  تخرج 
اأن تاأّجل املوعد ع�رشات املرات , 
على اأمل ان ي�صارك الأب يف زفاف 
ابنته , وعندما يفقد اجلميع الأمل 

بكل الفر�ص ال�صائعه وغري ال�صائعه 
والفر�ص  احلقيقية  الفر�ص   ,
يُقام   , اخليال  عامل  يف  املفرت�صة 
املمّدد  الأب  بغياب  اليتيم  الفرح 
على �رشيٍر يف زنزانٍة , يق�صي ذاك 
اإ�صتح�صار  يف   , الليلة  وتلك  اليوم 
اخليال,  عامل  من  ماأخوذٍة  م�صاهٍد 
  ! الواقع  عامل  يف  اأبنته  لزواج 
الأ�رش,  �صنوات  وكل  عمره  مُي�صي 
وهو ممزٌق , ما بني خياله الرحيب 
يف  اأرقاما  ل�صنا  املرير!.  وواقعه 
للبع�ص منا  واإمنا   , العربية  الذاكرة 
يوم  العري�ص  اأعتقل   , تنتظر  زوجة 
زفافه, او قبل ان يتّمم �صهر الع�صل 
 , الهواء  الفرحة معلّقه يف  , وبقيت 
امل�صتقبل  وخطط  الأحالم  وبقيت 
الفرح  مكان  بني  ما  متناثرة, 
وجدران ال�صجن !. مت�صي ال�صنني, 
من  ل  توؤَجّ القادم  املولود  وخطط 
ال�صم,  اختاروا   , اآخر  اىل  عاٍم 
القادم  الطفل  م�صتقبل  ور�صموا 
الذاكرة  لأن  بعد,  ياأِت  مل  الذي   ,
العربية غّيبت ا�صم الأب , واأطفاأت 
اأنوار حفل الزفاف !. ع�رشون عاماً 
يف الأ�رش , والعد التنازيل ل يتوقف 
العمر   , , وفر�ص الإجناب يف قلق 
ل  للزوجة  لالإجناب  البيولوجي 
ينتظر الذاكرة العربية كي ت�صتيقظ 
, كل �صيٍء مهدد بالنهيار من حوله 
, وان مل ياأِت املولود هذا العام فلن 
النتظار  من  باأ�ص  ل   ! ابًدا  ياأتي 
املجهول  ياأتي  رمبا   , اأ�صهر  عدة 
مبا يوقظ الذاكرة العربية, ومتنحه 

من  اأحالم  بولدة  اأخرية,  فر�صة 
رحم هذه الذاكرة , كي ينقذ القارب 
من الغرق. �صمٌت يطبق من حوله, 
ول �صيء يتغري , يقرر ان يت�رّشف 
املغامرة  على  هو  يُقدم  مل  فاإن   ,
النائمة  النخوة  تلك  تفيده  فلن   ,
منه,  نطفَة,  ويهّرب   , فيخاطر   ,
تتحدى   , الآخر  ن�صفه  مع  لتلتقي 
اجلالد,  واإجراءات  قوانني  كل 
لتتكّون  الآخر,  ن�صفها  مع  وتتحد 
والقهر  املعاناة  رحم  يف  اأحالم, 
كل  تهمه  عادت  ما   ! واحلرمان 
املتبقية  وال�صنني  وال�صهور  الأيام 
النخوة  له  تعني  عادت  وما   ,
العربية اأي �صيء , �صيان عنده , اأن 
ا�صتفاقت من �صباتها اأم مل ت�صتِفق 
اأحالم  و�صتاأتي  اأ�صهر,  ت�صعة  هم   !
معلنًة انت�صاره على جدران ال�صجن 
معركته  خا�ص   ,, الن�صيان  وعلى 
مبفرده , بعد اأن ُجرد من بطولته, 
وتخلّى عنه اجلميع , وتُرك وحيداً 
�صيء  بكل  خاطر   , امليدان  يف 
كل  توازي  اأ�صهر,  ت�صعة   , وحتدى 
تُولد   , بها  مّر  التي  الأ�رش  �صنوات 
مراحل  بكل  مّرت  ان  بعد  اأحالم 
 , الزمن  خارج  طفلٌة   ! التهريب 
 , القانون  , وخارج  وخارج املنطق 
وبكل تاأكيٍد , خارج الذاكرة العربية 
, بولدتها  ت�صبهنا بكل �صيء  ! هي 
 , �صيء  كل  تروي   , حكايتنا  حتكي 
 ... �رشختنا  ا�رشخي   ... اأحالم 
ت�صمتي  ل   ... اأنت  من  لهم  قويل 
الذاكرة  من  تبقى  ما  ايقظي   ...
من  تبقى  ما  ايقظي   ... العربية 
النخوة العربية ! قويل لهم : ) اأريد 
اأبي ... لقد �صلبه الحتالل حريته 
انتم  واأخذمت   , عمره  و�صنوات 
بطولته , اأريد ما تبقى من اأبي , انه 
الأ�رش  خارج  ار�صلني   , وحدي  يل 
�رشخته  وا�رشخ   , عنه  ادافع  كي 
اأر�صلني   , وجعه  واأ�صكو  واأحكي   ,
ان  بعد  الدنيا,  هذه  يف  وطني  اىل 
ي�صله  ومل  ال�صنني,  ع�رشات  انتظر 
منكم �صوى ال�صمت , ول �صيء غري 
اأعي�ص   , اأريد ابي حياً  ال�صمت ... 
اأن  قبل  له من عمٍر,  تبقى  ما  معه 
يتحول اىل ذكرى مدفونٌة يف الرتاب 
, عندها لن اأ�صدقكم , ولن ا�صدق 
كل ق�صائدكم واإ�صعاركم واأغانيكم, 

التي متجد ذكرى اأبي ( .

الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  كتب 
والأ�رشى  ال�صهداء  مفو�صية  با�صم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
للقوى  الأ�رشى  جلنة  يف  فتح  حركة 
خطورة  عن  والإ�صالمية  الوطنية 
احلركة  تعي�صها  التي  الأو�صاع 
يف  الأ�صرية  الفل�صطينية  الوطنية 
�صجون الحتالل الإ�رشائيلي وخا�صة 
الأ�رشى املر�صى وكبار ال�صن يف ظل 
واإمعان  العاملي  كورونا  وباء  انت�صار 
الإ�رشائيلية  ال�صجون  م�صلحة  اإدارة 
الفل�صطينيني  الأ�رشى  حرمان  يف 
التي  الإن�صانية  احلقوق  اأب�صط  من 
كفلتها الأعراف والتفاقيات الدولية 
.   واأ�صار اإىل الو�صع ال�صحي اخلطري 
فوؤاد  اللواء  الأ�صري  منه  يعاين  الذي 
العتقالية  الظروف  بفعل  ال�صوبكي 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
الإ�رشائيلي  الطبي  والإهمال 
 80 العمر  من  بلغ  وقد  املتعمد 
املركزية  املحكمة  اأن  مبينا  عاما 
رف�صت  ال�صبع  بئر  يف  الإ�رشائيلية 
 11  /  20 املوافق  الأربعاء  يوم  يف 
تقدمت  النظر  باإعادة  2019 طلبا   /
واملحررين  الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  به 
الفل�صطيني  القائد  �رشاح  لإطالق 
الأ�صري فوؤاد حجازي ال�صوبكي ) اأبو 
الق�صية  ( حتت حجة خطورة  حازم 
وعدم اإبداء الأ�صري للندم بالرغم من 
مرور عامني على انعقاد جلنة الثلث 
وق�صاء ثلثي املحكومية . واأو�صح اأن 
اأبو حازم ال�صوبكي كان قد اختطف 
على يد قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
مار�ص   14 يف  اأريحا  �صجن  من 

�صعدات  اأحمد  القائد  مع   2006
الأمني العام للجبهة ال�صعبية لتحرير 
فل�صطني اأمام القوات الدولية م�صريا 
فوؤاد  اللواء  الأ�رشى  �صيخ  اأن  اإىل 
دربه  ورفيقة  زوجته  فقد  ال�صوبكي 
حازم  اأم  ال�صوبكي  دلل  احلاجة 
الأردنية  امل�صت�صفيات  اإحدى  يف 
 1  /  10 يف  املر�ص  مع  �رشاع  بعد 
الوحيدي  ن�صاأت  وقال   .  2011  /
ال�صهداء  مفو�صية  با�صم  الناطق 
والأ�رشى واجلرحى بالهيئة القيادية 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 
الأ�رشى  فتح يف جلنة  حركة  وممثل 
�صيخ  اأن  والإ�صالمية  الوطنية  للقوى 
حازم  اأبو  ال�صوبكي  فوؤاد  الأ�رشى 
ويبلغ   2006 اآذار   14 منذ  املعتقل 
من العمر 80 عاما �صوف يرتبع ذات 
اإخوانه  مع  الق�صاء  منرب  على  يوم 
ورفاقه كرمي يون�ص واأحمد �صعدات 
وماهر  دقة  ووليد  الربغوثي  ونائل 
يون�ص وح�صن �صالمة ووجدي جودة 
ال�صعدي  ورائد  خندقجي  وبا�صم 
وثائر  ال�صيد  وعبا�ص  الأغا  و�صياء 
ليحاكموا  منا�رشة  واأحمد  حماد 
على  وذلك  الإ�رشائيلي  الحتالل 
اهلل لي�ص ببعيد . ودعا لإطالق حملة 
فاعلة  ودولية  فل�صطينية  وطنية 
الإ�رشائيلي  الحتالل  على  لل�صغط 
الأ�رشى  �صيخ  عن  بالإفراج  واإلزامه 
ال�صوبكي  حازم  اأبو  الفل�صطينيني 
وعلى  الفل�صطينيني  الأ�رشى  وكافة 
واملر�صى  ال�صن  كبار  راأ�صهم 
والأ�صريات والأطفال خا�صة يف ظل 
الذي  كورونا  وباء  وتف�صي  انت�صار 

يهدد العامل باأ�رشه .

الكاتب  عمر  عماد  الدكتور  قال 
ان  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  واملحلل 
يف  تاأتي  يا�صني  دير  جمزرة  ذكرى 
ظل ا�صتمرار ارتكاب قوات الحتالل 
جلرائمها بحق ال�صعب الفل�صطيني من 
جرائم قتل واعتقال وتعذيب لالأ�رشى 
على  خانق  وح�صار  لالأرا�صي  ونهب 
للبيوت  وهدم  الفل�صطينية  املدن 
للمقد�صات  وتهويد  لالأ�صجار  وقلع 
اأقرته  الذي  الفل�صطيني  احلق  لإنهاء 
ال�رشائع الدولية. واأو�صح عمر ان هذا 
فجر  اىل  الذاكرة  ليعيد  ياأتي  اليوم 
العام  من  ني�صان  ابريل  من  التا�صع 
1948 اي قبل 72 عاماً لي�صحوا اأهايل 
ب�صعة  جمزرة  على  يا�صني  دير  قرية 
و�صترين  الأرغون  ع�صابات  نفذتها 
القرية  �صكان  لتهجري  الإ�رشائيلية 
وبث الرعب يف القرى الأخرى, والتي 
فل�صطينياً.   350 قرابة  �صحيتها  راح 
توقف  مل  "اإ�رشائيل"  ان  عمر  واأكد 
يومنا  اإىل  احلني  ذلك  منذ  جرائمها 

بل  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  هذا 
اأمام  اجلرائم  بارتكاب  ا�صتمرت 
م�صمع ومراأى العامل دون رادع منتهكة 
والقانون  الدويل  القانون  ذلك  يف 
ان  اإىل  عمر  واأ�صار  الن�صاين.  الدويل 
التفكري  طبيعة  تعك�ص  اجلرائم  هذه 
وال�صيا�صة التي تنتهجها "ا�رشائيل" يف 
عالقاتها مع الفل�صطينيني ويف كيفية 
اأمام  �صورتها  ويك�صف  معهم  التعامل 
املجتمع الدويل ويف املحافل الدولية 
القانون.  عن  خارجة  دولة  بانها 
وا�صتطرد عمر ان "ا�رشائيل" ت�صتغل 
انت�صار  بازمة  العامل  ان�صغال  اليوم 
بجرائمها  لال�صتمرار  كورونا  وباء 
ال�صتيطاين  التو�صع  �صيا�صة  يف 
الأغوار  واأرا�صي  امل�صتوطنات  و�صم 
وفر�ص ال�صيادة الكاملة على املدينة 
املقد�صة وتقطيع املدن الفل�صطينية 
بنود  لفر�ص  البع�ص   بع�صها  عن 

�صفقة القرن على ار�ص الواقع.

�سيخ الأ�سرى فوؤاد ال�سوبكي 
يحاكم الحتالل

جمزرة دير يا�سني تذكر العامل 
بجرائم الحتالل املتوا�سلة بحق 

ال�سعب الفل�سطيني
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اكت�صاف قد »يوقف« عدوى 
كورونا يف اجل�صم!

لي�سرت  حقق باحثون يف جامعة 
�إىل  بالو�سول  مذهال  �كت�سافا 
ميكن  �لتي  �لطعم«  »بروتينات 
-COVID عدوى  توقف  �أن 

19 يف �جل�سم.
كورونا  فريو�س  �أن  ويُعرف 
خالل  من  �خلاليا  ي�ستهدف 
با�سم  �ملعروفة  �مل�ستقبالت 
�لباحثون  ويقول   .2-ACE
�لدم  ملجرى  بو�بة  توفر  �إنها 

»وت�سّهل« �لعدوى بالفريو�س.
بحقن  �لبحث  فريق  ويرغب 
جلذب  خادعة،  باأنو�ع  �لأفر�د 
و�إجباره  كورونا  فريو�س 
بدل  بعقار  �للت�ساق  على 
ويعملون  �لرئة.  �أن�سجة  من 
حتاكي  بروتينات  �إن�ساء  على 
ولكنها   ،2-ACE م�ستقبالت 
للفريو�س وو�سف  �أكرث جاذبية 
من  بريندل،  نيك  �لربوفي�سور 
عمل  كيفية  لي�سرت،  جامعة 
�لعالج، قائال: »من خالل �إن�ساء 
بروتني »طعم« جذ�ب لالرتباط 
�إىل  نهدف  فاإننا  بالفريو�س، 
على  �لفريو�س  هذ�  قدرة  منع 
�إ�سابة �خلاليا وحماية وظيفة 
م�ستقبالت �سطح �خللية، ومن 
بامل�ستقبالت  �لرتباط  خالل 
�لرئتني  خاليا  على  �ملوجودة 
�أن  ميكن  �لأخرى،  و�لأن�سجة 
يف  وينت�رش  �لفريو�س  ينمو 
ويوؤدي  �جل�سم  �أنحاء  جميع 
هذ�  جنح  و�إذ�  �ملر�س.  �إىل 
�لقدرة  لديه  يكون  فقد  �لنهج، 

من  جديدة  حالت  منع  على 
�لفتاك يف جميع  هذ� �ملر�س 

�أنحاء �لعامل.«
م�ستقبالت  على  وُعرث 
�خلاليا  �سطح  على   2-ACE
ولكن  �جل�سم،  �أنحاء  جميع  يف 
ي�ستهدف  كورونا  فريو�س 
د�خل  �ملوجودة  �مل�ستقبالت 
�لهو�ئية،  و�ملجاري  �لرئتني 
�لرئتني  د�خل  ووظيفتها 
حيث  جيد�،  مفهومة  لي�ست 
�مل�ستقبالت  ��ستخد�م  يتم 
�لدم عن طريق  لتنظيم �سغط 
 ،ACE ،لتحكم يف �لإنزميات�
�لدم  وتدفق  بالقلب  �ملرتبطة 
ومن �لناحية �لنظرية، ميكن �أن 

�سخ�سا  �ملمار�سة  هذه  متنع 
فريو�س  �أعر��س  تطوير  من 

كورونا.
�أن  �أملان  باحثون  وكتب 
على  يعتمد  �لفريو�س 
لإيجاد   2-ACE م�ستقبالت 
�أنها  كما  �جل�سم.  �إىل  طريق 
كانت حا�سمة لتطوير �ل�سار�س 
وي�ستخدم  �لإن�سان  ج�سم  يف 
مماثلة  طرقا  �آخرون  باحثون 
من  �لفريو�س  ردع  ملحاولة 

�لتاأثري على م�سيفه.
معهد  من  باحثون  و�أ�ساف 
�ل�سويد  يف    Karolinska
�لربيطانية  كولومبيا  وجامعة 
�سكال  كند�،  يف   )UBC(

معّدل  للذوبان«  »قابال 
ي�سمى   -2-ACE من  ور�ثيا 
�خلاليا  �إىل   -  2-hrsACE
ووجد  �ملخترب  يف  �لب�رشية 
�أوقف  �لعالج  �أن  بحثهم 
يف  �لفريو�س  ت�سّكل  ت�ساعف 
طريق  عن  مبكرة،  مرحلة 
خاليا  �إىل  �مل�سار  حجب 

.2-ACE
ونُ�رشت �لنتائج يف جملة �خللية، 
 2-hrsACE �أن  و�أظهرت 
لـ  �لفريو�سي  �لنمو  �أوقف 
نهاية  ويف   .2-SARS-CoV
�لعدوى  خف�ست  �ملطاف 
يف   5000 �إىل   1000 بن�سبة 

مز�رع �خلاليا.

اأعرا�ض ع�صبية غريبة اأثناء 
التعايف من كورونا!

و�سفت �مر�أة، �أ�سيبت بفريو�س كورونا، �أعر��سا ع�سبية غريبة 
على  حملية  جمموعة  عرب  وذلك  �لتعايف،  �أثناء  منها  تعاين 

»في�سبوك«، وفقا ملوقع »مريور«.
ويبدو �أن تري�سي بيني، من �رشق لوثيان يف ��سكتلند�، �جتازت 
 4 بعد   ،19-Covid بـ  �لإ�سابة  مرحلة  يف  لها  نوبة  �أ�سو�أ 
بد�أت  �أنها  ك�سفت  ذلك،  ومع  باملر�س  �إ�سابتها  من  �أ�سابيع 
ذكرت  ح�سبما  �لرتكيز«،  »�سعف  بـ  ت�سفها  �أعر��س  من  تعاين 

.Edinburgh Live
�لر�بع  �لأ�سبوع  يف  �لآن  »�أنا  �لإنرتنت:  على  من�سور  يف  وكتبت 
وممتنة جد� لعدم دخول �مل�ست�سفى. �ل�سيء �لوحيد �لذي �أردت 
�ل�سوؤ�ل عنه، هو ما �إذ� عانى �أي �سخ�س من �أعر��س ع�سبية؟. 
�أو�جه م�سكلة يف و�سفها، لكني �أتلقى حلقات متكررة مما يبدو 
ذلك  ويحدث  �لرتكيز،  كل  �أفقد   - �لدماغ  يف  ع�سبي  خلل  �أنه 

غالبا عندما �أجل�س �أو �أقف. �إنه �أمر مزعج حقا«.
�أي�سا،  �لإح�سا�س  هذ�  من  معاناة  �سهد  �أنه  �آخر  فرد  و�أكد 
وُكتب: »نعم، �أعرف ما تعنيه«وميكن �أن تكون تري�سي تعاين من 
»�سباب  �أو  �لعقلي«  »�لتعب  با�سم  �لآخرون  �إليه  �أ�سار  �إح�سا�س 
�لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  �أجرتها  در��سة  �لدماغ«ووجدت 
من  خمتربيا  موؤكدة  حالت  من  يعانون  مري�سا   55924 �سملت 
فريو�س كورونا، �أن 38.1٪ �أبلغو� عن تعب من نوع ما وتقول ثيا 
جورد�ن، عمرها 50 �سنة، �إنها مل تعان  من �ل�سعال �أو �حلمى 
ب�سد�ع خفيف  �أعر��سها  بد�أت  ذلك  من  وبدل  �سائع،  هو  كما 
�سعرت  �لبد�ية  »يف  �أو�سحت:  ميل«،  »ديلي  مع  حديثها  ويف 
ما  �سهدت  باحلمى.  �أ�سب  �سعال ومل  �أعان من  بالإرهاق، ومل 
ي�سبه »�ل�سباب �لدماغي«. مل �أمتكن حتى من ملء �لنماذج من 

مد�ر�س �لأطفال. �أردت فقط �أن �أنام«. 

عودة الإ�صابة بكورونا واردة 
لحتمالني

ي�رشح  تعافو�،  لأ�سخا�س  كورونا  فريو�س  عودة  عن 
�لفريو�سات  خمت�س  لطبية »عطية«  �

بال�سني،  � و�ملناعة  هذ
�ل�سلوك للفريو�س بقوله: 

و�رد  �لإ�سابة  »عودة 
بن�سب �سعيفة، حدث 
 10 نحو  مع  فقط 
�لعامل،  يف  حالت 
�ل�سني،  يف   3 منها 

فريو�س  �أمام  نحن 
تكنيك  جنهل  غام�س 

حياته  ودورة  به  �لعدوى 
د�خل ج�سم �لإن�سان«.

»هناك  يو�سح:  جمدد�ً،  كورونا  بفريو�س  �لإ�سابة  �سبب  وعن 
م�سادة  �أج�سام  تكوين  يف  ف�سل  �جل�سم  �أن  �لأول  �حتمالن؛ 
خالل �لإ�سابة بالفريو�س وبالتايل كان �سهاًل على تلك �حلالت 
�أن ت�ساب جمدد�ً لعدم وجود ح�سانة متنعها، وهو �أمر ما ز�ل 
�لور�ثية  و�لهند�سة  �ملناعة  علم  يف  غريب  لأنه  �لبحث  قيد 

و�لأمر��س«.
د�خل  �ختباأ  �لفريو�س  �أن  »عطية«،  بح�سب  �لآخر،  �لحتمال 
قد  �لتي  �لأع�ساء  من  غريه  �أو  كالرئة  �جل�سم  �أع�ساء  �أحد 
نكت�سفها يوماً، ويت�سبب يف عمل عدوى جمدد�ً جل�سم �لإن�سان، 

رغم ظهور �سلبية �حلالة يف �لفحو�سات.

تاأثري فريو�ض كورونا يف الهيموغلوبني
�أنت�سا  �لربوفي�سورة  �أعلنت 
جورج  جامعة  من  بار�نوفا 
�أن  �لأمريكية،  مي�سون 
باأن  تفيد  �لتي  �لفر�سية 
»ي�سحب«  كورونا،  فريو�س 
�لهيموغلوبني  من  �حلديد 
�لأك�سجيني  �جلوع  م�سببا 
كمبيوترية  بنماذج  تاأكدت 
وقالت �لربوفي�سورة يف حديث 
�لرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة 
بيانات  »توجد  لالأنباء، 
جديدة يف مقالت علمية، مل 
�ملر�سى،  على  بعد  تو�سف 
�ملعلوماتية  خرب�ء  بد�أ  فقد 

�حليوية ي�ستبهون، بتدخل 
يف  بن�ساط  �لفريو�س 

��ستقالب  عملية 
 ، بني غلو لهيمو �

»ي�سحب«  حيث 
�حلديد منه، معزز� 

�لتكاثر،  على  قدرته 
�جلوع  ي�سبب  ما 

�لأن�سجة،  يف  �لأك�سجيني 
ل  �لرئة  �أن�سجة  تلف  �أن  �أي 

�لإ�سابة  نتيجة  فقط  يح�سل 
بل  بالفريو�س، 

ن  لأ و

يحاول  �لفريو�س 

»�سحب« �حلديد لنف�سه«.
�أن  مو�سحة،  و�أ�سافت 
حول  �لفرت��سات 
يف  �لفريو�س  تاأثري 
ل  �لهيموغلوبني، 
فر�سية  فقط  تز�ل 
ثابتة،  غري  علمية 
وحتتاج �إىل بيانات 
�رشيرية لتاأكيدها. 
»هذه  وقالت 
لي�ست  �لبيانات 
»�أنبوبة  من 

مناذج  من  بل  �لختبار«، 
تخترب  ومل  فقط  كمبيوترية 

�أبد� على �ملر�سى«.
�أن  �إىل  بار�نوفا،  و�أ�سارت 
�لفر�سية  �سحة  من  �لتاأكد 
بيوكيميائية،  بدر��سات  ممكن 
�لفريو�س  بروتينات  مزج  مثل 
للتاأكد  �حلديد،  �أيونات  مع 
�جلزيئات  هذه  �أن  فعال  هل 
ومن  �حلديد،  على  ت�سيطر 
»ت�سحبه«  فعال  هل  �لتاأكد  ثم 
من �لهيموغلوبني، �لذي تكون 
به  مرتبطة  �حلديد  �أيونات 

ب�سورة جيدة«.
تاأكيد  يجب  »بعدها  وت�سيف، 
�رشيرية.  ببيانات  �لفر�سية 
عى �سبيل �ملثال، مقارنة �سري 
�لعدوى عند �لأ�سخا�س �لذين 
خفيف،  دم  فقر  من  يعانون 
ولي�س  عليهم،  يغمى  ل  �أي 
لديهم فائ�س يف �حلديد، مع 
يف  كبري  فائ�س  لديهم  �لذين 

�لهيموغلوبني«.



عبود،  باي  �صالح  رجح 
االحتاد  با�صم  املتحدث 

اجلزائري لكرة القدم، اإمكانية 
املحلي،  بالدوري  ا�صتئناف 
للحد  اجلماهري؛  ح�صور  دون 
كورونا  فريو�س  انت�صار  من 
يف  عبود  وقال  امل�صتجد 
اجلزائرية،:  للإذاعة  ت�رصيح 
يكون  اأن  املنطقي  »من 
يف  البطولة  مباريات  ا�صتئناف 
خمتلف م�صتوياتها دون ح�صور 
اجلمهور، وذلك الأ�صباب �صحية 
متفق  »اجلميع  بحتة«واأ�صاف: 
كونه  جمهور،  دون  اللعب  على 

تطبيقه  �صيتم  احرتازي  اإجراء 
يف باقي البطوالت عرب العامل، 
فهدفنا من هذا االإجراء حماية 

اللعبني واالأفراد«.
وختم: »االحتاد اجلزائري �صخ 
اأكرث من مليون يورو يف اخلزينة 
العمومية، اأعتقد اأن اأ�رصة كرة 
بواجبها جتاه  قامت  قد  القدم 
تتوا�صل  اأن  واأمتنى  الوطن، 
يد  ملد  التربعات  جمع  عملية 
العون للمحتاجني، خا�صة واأننا 

على اأبواب ال�صهر الف�صيل«.

رئي�س  مدوار،  الكرمي  عبد  اأكد 
قرار  اأن  القدم،  لكرة  رابطة 
يف  الريا�صي  الن�صاط  ا�صتئناف 
ال�صحة،  وزارة  بيد  يزال  ال  بلده 
الكرة  احتاد  اأن  على  م�صددا 
التعليمات  تطبيق  على  حري�س 

االأخرية للحتاد الدويل »فيفا«.
تليفزيوين،:  لقاء  يف  مدوار  وقال 
بدرا�صة  اللجنة اخلا�صة  »اجتماع 
كورونا  جائحة  بعد  ما  تداعيات 
كان اأوليا فقط، وحاولنا من خلله 
اإيجاد حلول فعالة مل�صاكل عقود 
اأجورهم،  وتخفي�س  اللعبني 

وكذا ق�صية االنتدابات«.
واأ�صاف »ال ميكننا اتخاذ قرارات 
يف العديد من الق�صايا يف الوقت 
اجلميع  اأن  واأعتقد  احلا�رص، 
وروح  بالوعي  بالتحلي  مطالب 
احلل  اإيجاد  اأجل  من  الت�صامن 
اأجور  تخفي�س  لق�صية  االأمثل 
اللعبني، رغم اأن االأمر خارج عن 
بني  داخلية  ق�صية  ويبقى  نطاقنا 

اللعبني واأنديتهم«.
بانتظار قرار  »نحن  وختم مدوار 
حني  واإىل  ال�صحية،  ال�صلطات 
حملتنا  �صنوا�صل  القرار  �صدور 

اأال  املجحف  فمن  الت�صامنية، 
الذي  الوقت  يف  الدولة  مع  نتحد 
بكامل  كورونا  جائحة  فيه  جتابه 

طاقاتها واإمكانياتها لوحدها«.
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خ�صوع  القطري،  ال�صد  نادي  اأعلن 
بوجناح،  بغداد  اجلزائري  مهاجمه 
جلراحة ناجحة يف الع�صلة ال�صامة، 
يعاين  كان  التي  االآالم  من  للتخل�س 
منها يف الفرتة املا�صية. وذكر ال�صد 

بوجناح  اأن  االإلكرتوين  موقعه  عرب 
قبل  كاملة،  اأ�صابيع   4 ملدة  �صيغيب 
اأن يعود للتدريبات ب�صكل طبيعي يف 
املنتظر  ومن  الن�صاط  عودة  حالة 
فرتة  انتهاء  بعد  اللعب  يخ�صع  اأن 

طبيعي  علج  لربنامج  الراحة، 
ال�صد  لنادي  الطبي  اجلهاز  �صي�صعه 
البدنية  لياقته  ا�صتعادة  اأجل  من 
بعد  الريا�صي  الن�صاط  عودة  حلني 

انتهاء اأزمة فريو�س كورونا.

بنزميا  كرمي  الفرن�صي  اأبقى 
الباب  االإ�صباين  ريال مدريد  جنم 
الدفاع  اإمكانية  اأمام  مفتوحا 
يف  ليون  ال�صابق  ناديه  األوان  عن 

امل�صتقبل.
العودة  فكرة  بنزميا  ي�صتبعد  ومل 
اإىل  عنه  رحل  الذي  النادي  اإىل 

العا�صمة  فريق 
اال�صبانية عام 2009 
مليون   35 مقابل 

ريال  مع  وحاز  يورو 
مدريد العديد من االألقاب 

املحلية باالإ�صافة اإىل لقب دوري 
وقال  مرات  اأربع  اأوروبا  اأبطال 
ل�صبكة  عاما   32 البالغ  بنزميا 
»ال  مبا�رص:  بث  يف  ليون  نادي 
م�صريتي  اإنهاء  اأمام  الباب  اأغلق 
الذي  املهاجم  ليون«واأ�صاف  يف 
امللكي  النادي  مع  عقده  جدد 
موا�صم  لثلثة  ق�صرية  فرتة  قبل 
مدى  يدرك  »اجلميع  جديدة: 

و�صلت  لقد  ليون،  بنادي  تعلقي 
اإىل ما و�صلت اإليه بف�صل ليون. لن 
اأعود يف امل�صتقبل القريب الأنني 
األعب حاليا يف النادي الذي يعترب 

االأف�صل يف العامل«.
به.  للقيام  الكثري  »لدي  واأو�صح: 
بعد ذلك ال اأدري ماذا �صيح�صل. 

يف كل االأحوال �صاأعود اإىل 
اأكان  تاأكيد  بكل  ليون 

قدم  كرة  كلعب 
يف  اأو 

ل  اآخر. ال جما
اأغلق الباب«وخا�س بنزميا 
�صفوف  يف  مباراة   148

 66 خللها  �صجل  ليون 
هدفا واأحرز معه بطولة 

كما  مرات   4 فرن�صا 

املنتخب  مع  مباراة   81 خا�س 
عام  منذ  عنه  املبعد  الفرن�صي، 
2015 و�صجل خللها 27 هدفا مع 

»الديوك«.

ريا�ضة

ق.ر

توقف  يف  اجلائحة  هذه  وت�صببت 
خمتلف  يف  الريا�صية  االأن�صطة 
االآثار  تلك  وامتدت  العامل،  دول 
الأملانيا، لتتوقف مناف�صات الدوري 
اللعبني  التزام  ورغم  والكاأ�س 
واالنقطاع  منازلهم  يف  بالبقاء 
�صمن  اجلماعية،  التدريبات  عن 
نقل  لتفادي  الوقائية  االإجراءات 
العدوى بني االأفراد يف التجمعات، 
اإال اأن ذلك مل مينعهم من امل�صاركة 

يف الت�صدي لهذه االأزمة.
الذين  اللعبني  اأبرز  وي�صتعر�س  
اأظهروا اجلانب االآخر منهم خلل 

االأزمة، على النحو التايل:

نحن ن�شاعد

االحتاد  اأعلن  االأزمة،  م�صتهل  يف 
االأملاين لكرة القدم، م�صاركة كافة 
باأموالهم،  االأول  املنتخب  العبي 
ملواجهة  واجباتهم  من  كجزء 

الوباء العاملي.
املنتخب  العبي  من  عدد  وظهر 
االأملاين عرب مقاطع فيديو، لدعوة 
مواجهة  يف  للم�صاركة  اجلميع 
التربع  خلل  من  مًعا،  االأزمة 
تربع  ما  اإجمايل  وبلغ  باالأموال 
مليون   2.5 املان�صافت  العبو  به 

عليها  اأطلقوا  حملة  �صمن  يورو، 
»نحن ن�صاعد«.

 
حملة ثنائي بايرن

ليون  االأملاين  الثنائي  يكتف  مل 
كيميت�س،  وجو�صوا  جوريت�صكا 
بامل�صاركة  ميونخ،  بايرن  العبا 
التي  ن�صاعد«،  »نحن  حملة  �صمن 
اأطلقها جنوم املنتخب االأول ثنائي 
امل�صهد  ت�صدر  البافاري  الفريق 
بيومني،  بعدها  انطلقت  حملة  يف 
حتت م�صمى »نحن نركل كورونا«، 

وقاما بالتربع مبليون يورو.
بدعوة  الثنائي  قيام  وبعد   

القادرين على امل�صاهمة باأموالهم 
يف  احلملة  جنحت  للم�صاركة، 
يورو  مليون   2.5 حاجز  تخطي 

خلل اأيام قليلة.
 

لفتة ليفاندوف�شكي
 

قام روبرت ليفاندوف�صكي، مهاجم 
بايرن ميونخ، وزوجته بالتربع مببلغ 
م�صاعدة  ملحاولة  يورو  مليون 
يف  واخلريية  الطبية  املوؤ�ص�صات 
الثنائي  وقال  الراهنة  االأزمة  ظل 
الو�صع  »ندرك  التربع  هذا  بعد 
وجميعنا  بنا،  املحيط  ال�صعب 

�صمن فريق واحد«. 

يف  اأقوياء  نكون  »دعونا  واأ�صافا 
القتال، واإذا كان باإمكاننا م�صاعدة 
اأحد االأ�صخا�س، فهيا نفعل ذلك، 
يوؤثر على اجلميع،  الراهن  الو�صع 
باالإر�صادات  بااللتزام  ننا�صدكم 
واال�صتماع للمتخ�ص�صني، واأظهروا 
ختام  بامل�صوؤولية«ويف  حتليكم 
املهاجم  قال  ت�رصيحاتهما، 
البولندي وزوجته »نوؤمن باأن احلياة 
القريب  يف  طبيعتها  اإىل  �صتعود 
العاجل، نحن يف هذا الو�صع �صوًيا 

ومن�صي مًعا جنبًا اإىل جنب«.

ت�شرف مفاجئ
 

موؤخًرا  برلني  هريتا  نادي  اأعلن 
لتويل  الباديا  برونو  مع  تعاقده 
االأ�صبوع  الفريق  تدريب  مهمة 

املا�صي.
اأقدم على ت�رصف  برونو الباديا 
اأثار اإعجاب الكثريين فور اإعلن 
جزء  عن  بتنازله  معه،  التعاقد 
توقف  فرتة  طوال  راتبه  من 
واأراد  البوند�صليغا  مناف�صات 
 54 الـ  �صاحب  اجلديد  املدرب 
العا�صمة  نادي  م�صاعدة  عاًما، 
االأول،  يومه  منذ  االأملانية 
اخل�صائر  من  املزيد  لتفادي 
الن�صاط  توقف  ب�صبب  املادية 

الريا�صي.

تقرير 

كورونا ُيظهر الوجه الآخر 
لنجوم البوند�ضليغا

كلوب ي�ضتخدم »اأ�ضلوبا مميزا« 
لتحفيز لعبي ليفربول

ك�صف االأملاين  يورغن كلوب  مدرب 
اإر�صاله  عن  االإجنليزي  ليفربول 
للعبي  حتفيزية  فيديوهات 
»الريدز« اأثناء فرتة احلجر ال�صحي 
انت�صار  فريو�س  ب�صبب  املفرو�س 
كورونا  امل�صتجد وحتدث كلوب يف 
ت�رصيحات ن�رصتها �صحيفة »ميرتو« 
بداأت  »لقد  قائل:  الربيطانية 
الفيديو  مقاطع  اللعبني  م�صاركة 
بن�رص الفيديو الذي يخ�س احتفالنا 

بالتتويج بكاأ�س  دوري اأبطال اأوروبا  
بعد فوزنا به. لقد ظهر الفيديو يل 
ملدة  و�صاهدته  يوتيوب  موقع  عرب 
ثلث اأو اأربع دقائق، ثم اأر�صلته اإىل 
اللعبني عرب الوات�س اأب«. ووا�صل: 
مباراتنا  لهم  اأر�صلت  ذلك  بعد  »ثم 
اأمام  بر�صلونة ، وبعد ذلك مواجهتنا 
ثم  لي�صرت �صيتي  ل مان�ص�صرت �صيتي ، 
، ثم تلك املباراة التي خ�صناها يف 
ملعبنا اأمام  مان�ص�صرت يونايتد«وتابع 
كلوب: »كانت هناك بع�س املباريات 
الرائعة، اأر�صلت تلك املقاطع لهم، 
اأو  ون�صف  دقيقتني  مدتها  كانت 

ثلثة، حفزتهم على اإر�صال مقاطع 
العام  من  لديهم  املف�صلة  الفيديو 
كان  ال�صابقة،  ال�صنوات  اأو  املا�صي 
واختتم  منها«.  كبري  عدد  هناك 
»لقد  بالقول:  ت�رصيحاته  كلوب 
مقاطع  من  الكثري  االأوالد  اأر�صل 
قاموا  والتي  بهم،  اخلا�صة  الفيديو 
يف  نحتفل  كنا  عندما  بت�صويرها 
احلافلة بكاأ�س دوري اأبطال اأوروبا، 
ا�صتمتعوا  اأنهم  تروا  اأن  وميكنكم 
بذلك حقا وهم يتطلعون اإىل حتقيق 

�صيء مماثل«.

بنزميا يبقي الباب مفتوحا للعودة 
اإىل ليون

بوجناح يخ�ضع جلراحة ناجحة يف الع�ضلة ال�ضامة

وجد لعبو كرة القدم الأملانية، اأنف�شهم اأمام اأزمة تعاين منها كافة بلدان العامل، ب�شبب انت�شار 
فريو�س كورونا امل�شتجد ب�شكل مفاجئ.

�شالح باي عبود، املتحدث با�شم الفاف

اإمكانية ا�ضتئناف البطولة دون جمهور
عبد الكرمي مدوار

وزارة ال�ضحة هي من يحدد م�ضري املناف�ضات
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كيف ن�ستقبل هذ� �ل�سهر �لعظيم ؟
اهلل  اىل  بالتوبة  ن�ستقبله   -1
ثبت   ، التواب  الرحيم  الرءوف 
اهلل  �سلى  عنه  ال�سحيحني  يف 
عليه و�سلم اأنه قال : \« هلل اأ�سد 
يتوب  حني  عبده  بتوبة  فرحا 
اإليه من اأحدكم كان على راحلته 
 ، منه  فانفلتت   ، فالة  باأر�ض 
فاأي�ض  و�رشابه  طعامه  وعليها 
فاأ�سطجع  �سجرة  فاأتى  منها 
يف ظلها – قد اأي�ض من راحلته 
بها  هو  اإذا  كذلك  هو  فبينا   –
قائمة عنده فاأخذ بخطامها ثم 
اأنت  اللهم  الفرح  �سدة  من  قال 
من  اأخطاأ   – ربك  وان  عبدي 

�سدة الفرح .

مدارج  اهلل يف  رحمه  القيم  ابن 
وهذا   : قال  حيث  ال�سالكني 
امل�سهورة  احلكاية  مو�سع 
راأى  اأنه  العارفني  بع�ض  عن 
فتح  قد  باب  ال�سكك  بع�ض  يف 
ي�ستغيث  �سبي  منه  وخرج 
تطرده  خلفه  واأمه   ، ويبكي 
الباب يف  فاأغلقت   ، حتى خرج 
ال�سبي  فذهب  ودخلت  وجهه 
غري بعيد ثم وقف متفكرا ، فلم 
الذي  البيت  ماأوى غري  له  يجد 
يوؤويه غري  ، وال من  اأخرج منه 
القلب  مك�سور  فرجع   ، والدته 
مرجتا  الباب  فوجد   . حزينا 
فتو�سده وو�سع خده على عتبة 

الباب ونام ، وخرجت اأمه ، فلما 
متلك  مل  احلال  تلك  على  راأته 
اأن رمت نف�سها عليه ، والتزمته 
تقبله وتبكي وتقول : يا ولدي ، 
يوؤويك  ومن  ؟  عني  تذهب  اأين 
�سواي ؟ اأمل اقل لك ال تخالفني 
يل  مبع�سيتك  حتملني  وال   ،
على خالف ما جبلت عليه من 
 . عليك  وال�سفقة  بك  الرحمة 
اأخذته  واإرادتي اخلري لك ؟ ثم 

ودخلت .
؟  بتوبة عبده  اهلل  فكيف فرحة 

تخيل ذلك يف نف�سك .

لنطرق باب �لريان
رم�سان �سهر الرب واالإح�سان، �سهر ف�سله اهلل فاأعلى يف العاملني ذكره، ورفع بني ال�سهور منزلته وقدره، �سهر تُ�ساعف 
فيه احل�سنات، من رب االأر�ض وال�سماوات، اأخت�ض اهلل ثوابه لنف�سه، فاأجره مل يُطلع عليه اأحد من خلقه، يقول النبي 

ْوَم، َفاإِنَُّه يِل َواأَنَا اأَْجِزي ِبِه((. : اإِال ال�سَّ ُ َعَزّ َوَجَلّ �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث: )) ... َقاَل اهلَلّ
ومن ف�سل اهلل وكرمه اأن اأبواب اجلنان تفتح كلها يف هذا ال�سهر املبارك، ترغيباً للنفو�ض و�سحذاً للهمم، ملا عند اهلل 
نَِّة،  اَن، فّتَحْت اأَبَْواُب اجْلَ ُل لَيْلٍَة ِمْن َرَم�سَ من عظيم الثواب وجليل النعم، يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اإَِذا َكانَْت اأََوّ

َفلَْم يُْغلَْق ِمنَْها بَاٌب، َوُغِلَّقْت اأَبَْواُب َجهّنم، َفلَْم يُْفتَْح ِمنَْها بَاٌب((.

لنجعل من رم�سان ميالًد� جديًد� لأرو�حنا
اأمًلا على فراقه ...اأمًلا ملا  ما اأ�رشع انق�ساء االأيام .. منذ قريب ودعنا �سهر رم�سان و قلوبنا تعت�رش 
فرطنا فيه و عزم اأن يكون لنا معه �ساأن اأخر اإن اأدركناه يف العام الذي يليه .. و هاهي االأيام متر و ياأتينا 

رم�سان من جديد فلن�ستعد له و نتاأهب للقياه كما نلقى عزيز غائب انتظرناه ب�سوق ،،
فلنحمد اهلل عز و جل اأن اأمهلنا و اأمد يف اأعمارنا حتى اأدركنا رم�سان من جديد ،، احلمد هلل اأنه ما زالت 

لدينا الفر�سة للقيام بالقربات التي متنيناها يف اأعوامنا املا�سية و تكا�سلت عنها الهمم .
لك احلمد ربي على هذه النعمة العظيمة حمًدا ميالأ قلبي و يلهج به ل�ساين و اأ�ساألك �سبحانك اأن توفقني 

اأن يكون �سكًرا بجوارحي فاأجعلها يف طاعتك ، حمًدا و �سكًرا لك ربي اأن منحتني فر�سة اغتنام رم�سان 
من جديد .

فلنجعل عزميتنا قوية �سادقة اأن رم�سان هذا العام �سيكون خمتلف.

�لنية و �لعزم �ل�سادق :
فلنعقد نيتنا من االآن على ال�سوم .. �سوم عن الطعام 

عن  اجلوارح  �سوم  و  املفطرات  �سائر  و  ال�رشاب  و 
املعا�سي و الذنوب و �سوم القلب عن كل ما يغ�سب 

اهلل و �سوم الل�سان عن اللغو و ف�سول الكالم .
على  نعزم  و  عالية  همة  ذات  نيتنا  فلنجعل 
حتقيقها ب�سدق و جد فاإذا مل ندرك ما نوينا 
ب�رشط  لكن  و  اهلل  باإذن  النية  اأجر  فلنا  بعملنا 
اأن تكون نية �سادقة و عزم اأكيد فاهلل �سبحانه 

مطلع على ما نفو�سنا عامل ب�سدق نوايانا .

�لإ�ستعد�د لرم�سان

وقفة حما�سبة :
فلنقف مع اأنف�سنا و نحا�سبها ففي رم�سان الفائت كم من 
اأُهدرت يف ما ال ينفع .. و ندمنا  اأوقات  اأجور �ساعت و 
كنا  اأننا ما  اأدركنا  و  ال�سهر  الندم حني ودعنا  اأ�سد  عليها 
ما  ما حققنا  و  ال�سهر  انق�سى  و  ت�سويف  و  اأماين  اإال يف 
. علمنا  العاملني  و قربات هلل رب  نتمناه من طاعات  كنا 
اأن » غًدا �سوف اأفعل » هي التي جعلت ال�سهر ينفلت من 
حتت اأيدينا بدون ما ن�سعر فلنجعل مبداأنا اإذن ال تاأجيل و 
ال ت�سويف للطاعات بل فلن�ست�سعر اأن كل يوم يف رم�سان 
لنا يف هذه احلياة فنجتهد فيه على  اأخر يوم  رمبا يكون 
قدر ا�ستطاعتنا حتى نكون من الغامنني الفائزين باإذن اهلل 
اأن نتذكر ما كان يف رم�سان  ا  اأي�سً . من حما�سبة النف�ض 
و  الطاعة  حالوة  معها  ا�ست�سعرنا  طاعات  من  املا�سي 
جل  و  عز  اهلل  فنحمد  العاملني  رب  من  القرب  و  االأن�ض 
 « اَلأَِزيَدنَُّكْم  �َسَكْرُتْ  لَِئْن   « الكرمي  كتابه  يف  القائل  عليها 
ا مع  )اإبراهيم : 7( و نعزم على الثبات عليها هذا العام اأي�سً

�سكر اهلل عز و جل و �سوؤاله العون .

�لتوبة و �ل�ستغفار:
فللذنوب و املعا�سي ظلمة يف القلب حتول بني املرء و 
طاعة اهلل فمع مع كل مع�سية ينكت يف القلب نكتة �سوداء 
فاإن هو تاب و ا�ستغفر حميت مع�سيته و يعود للقلب نقاءه 
فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و �سلم » اإَنّ العبَد اإذا اأخَطاأَ َخِطيئًَة ، نُِكتَْت يف قلِبه 
 ، قلْبُُه  ِقَل  �سُ وتاَب  وا�ْستغفَر  نََزَع  هو  فاإْن   ، �َسوداءُ  نُكتٌة 
اُن الذي  واإْن عاَد ِزيَد فيها حتى تَعلُو على قلِبِه ، وُهَو الَرّ
ذكر اهللُ تعاىل َكاَلّ بَْل َراَن َعلَى ُقلُوِبِهْم ما َكانُوا يَْك�ِسبُوَن » 

�سحيح اجلامع .
املبارك  ال�سهر  هذا  بداية  يف  اال�ستغفار  من  فلنكرث 
حتى ن�ستقبله بقلب اأبي�ض خايل من �سواد املع�سية مهياأ 

ال�ستقبال نفحات اخلري و الربكة يف �سهر الربكات .

دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

تالوة �لقر�ن �لكرمي 
وتدبره معانيه ومتعنه 

فعن عثمان ر�سي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم خريكم من تعلم القراآن و علمه 

.
ُ َعنُه قال �سمعت َر�ُسول  َي اهلَلّ عن اأبي اأمامة َر�سِ
ُ َعلَيِه َو�َسلَّم يقول: “اقروؤوا القراآن  لَّى اهلَلّ ِ �سَ اهلَلّ
فاإنه ياأتي يوم القيامة �سفيعاً الأ�سحابه” َرَواهُ 
ُم�سِلٌم. فلقد عر�ض جربيل القران على ر�سول 
ال�سنة  ويف  مرة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
فلذا  مرتني  ال�سالم  عليه  موته  قبل  االأخرية 
ليال  ثالث  كل  القران  يختمون  ال�سلف  كان 
همم  من  لها  يا  ليلة  كل  االأخرية  الع�رش  ويف 
عظيمة عرفت الدنيا واالآخرة فف�سلت االآخرة 
َخرْيٌ لََّك ِمَن  على االوىل قال تعاىل )َولاَلآِخَرةُ 

االأوىل( �سورة ال�سحى 

رم�سان  ف�سل  اجلميع  على  يخفى  فال 
اأيام  ، ومتّيز هذا املو�سم عن غريه من 
العام ، فالوقت تتغرّي جدولته ، والنظام 
يف البيت واالأماكن العامة خمتلٌف حاله ، 
بل حتى النفو�ض لي�ست هي النفو�ض التي 

نعهد...
ولكن   ، �سيء  كل  يف  ممّيز  مو�سم  فهو 
فيه  مّنا  الكثري  عند  التفريط  يبقى 
، واأحببت  ، والتق�سري فيه وا�سح  ظاهر 
املعاجلة  بع�ض طرق  اأ�سع  اأن   - هنا   -
لهذا التفريط قبل دخول ال�سهر ، والتي 
وقد   - نافعة  اهلل  �ساء  اإن  اأّنها  اأح�سب 

جعلتها يف �سبع نقاط :

اأوالً / ا�ست�سعار اأهمية املو�سم :

اأّن اأمامك  واأنت يف هذه االأيام ا�ست�سعر 
، التفريط فيه حرمان ،  مو�سماً عظيماً 
وخ�سارته تعني اخل�سارة مبعناها الكامل 

.
رم�سان مو�سم املغفرة والعطاء والرحمة 
واالإنابة والتوبة ، وهو الزمان املعّظم ، 
فيه  تُ�ساعف  الذي  النفي�ض  والوقت 

احل�سنات .
رم�سان ميقات العتق من النار ، هل تعلم 
ما العتق من النار ! اإّنه النجاة من اأخوف 

دار ، واأفظع عذاب .
ليلة  فيه  الذي  الع�رش  مو�سم  رم�سان 

وثمانني  ثالث  عبادة  تعدل  فيها  العبادةُ 
عاماً...

ف�سائله  بع�ض  وهذه  رم�سان  هو  هذا 
فا�ستح�رش ف�سله وبركته .

ثانياً / اليقني بخ�سارة من فّرط فيه :
�سلى  النبي  عليه  يدعو  عبٍد  حال  تخّيل 
اهلل عليه و�سلم - وهو الرحمة املهداة - 
فقد دعا كما يف احلديث ال�سحيح على 
ا�ستح�رشت  ، هل  رم�سان  يغتنم  من مل 

خطورة التفريط بعد هذا !!
الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يدعو عليه 
الأّنه مل يغتنم هذه الفر�سة ، وفّوت على 
اأن ت�سملك  نف�سه هذا املو�سم ، فاحذر 

هذه الدعوة .
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رحلٌة رفقَة الأديب جرباَن خليل جربان 
كثريون هم الروائيون الذين قراأت اأعمالهم الأدبية واإنتاجهم الفكري، لكن قليلون من اأثروا يّف من خالل كلماتهم، لهذا اأجدين اأت�شاءل عن 

جدوى قراءة موؤلف دون اأن يحرك �شيئا يف م�شاعرك؟ وما الفائدة منه –اأق�شد املوؤلف- اإن اأنت اأنفقت وقتك يف ت�شفحه ورقة ورقة، ويف النهاية 
مل ي�شتطع اقتحام عاطفتك قبل فكرك؟ 

حممد الوردا�شي -املغرب- 

اأرواٌح متمردٌة
الطاهرون  ال�ضعفاء  وما 
واملدافعون عن �رشفهم –حتى 
ي�ضكبوا  اأن  الأمُر  لزم منهُم  واإن 
النقّي  دمهم  من  قطرة  اآخر 
اأرواٌح  اإل  واملحّبون  الطاهر- 
متجرب  ب�رش  يد  على  متمردةٌ 
املوت،  حتى  ب�ضوطه  ي�رشب 
اجلائعني،  جوع  يح�س  اأن  دون 
ول  املحزونني،  ماآ�ضي  ول 
�ضفيا  نقيا  الدين  يجعل  اأن 
ال�ضعفاء  قلوب  داخل  يرفرف 
وتبعا  الّطليق.  احلّر  كالطائر 
جربان  عند  الدين  يكون  لذلك 
مزيجا من امل�ضيحية والإ�ضالم، 
مبعنى اأنه –الدين- واحد حتى 
ممار�ضات  طرق  اختلفت  واإن 
�ضعائره من قوم لآخرين. جتدر 
من  العديد  اأن  اإىل  الإ�ضارة  بنا 
موؤلفات  يف  تتكرر  الق�ض�س 
»البدائع  نقراأ  ونحن  اإذ  جربان؛ 
التي  الق�ض�س  تبينا  والطرائف« 
نظرة  هو  الأهم  لكن  تكررت، 
ووحدته،  الوجود  اإىل  جربان 
تكلّم  التي  الديانات  وتعدد 
ذات  »اإرم  م�رشحيته  يف  عنها 
الكاتب  ا�ضتهلها  والتي  العماد«، 
ول  نبوي.  وحديث  قراآنية  باآية 
�ضخ�ضيات  من  ذلك  على  اأدّل 

والهدف  امل�رشحية، 
الدين  وحدة  تاأكيد  هو 
رغم  �ضابقا،  اأ�رشنا  كما 

اختالف املمار�ضات.
ولعل »مناجاة اأرواح« قد 
قدمت فكرة بديعة عن 
للعالقات  جربان  روؤية 
وللمعرفة،  الإن�ضانية، 
ولفل�ضفة  ولل�ضيطان، 
وغريها  البت�ضامة 
كثري.  املوا�ضيع  من 

هذا  يف  الأر�س«:  »اأرباب 
حوارا  جربان  لنا  قدم  املوؤلف 
ل�ضان  على  اأجراه  فل�ضفيا 
اإذ يتجادلون حول  اأرباب ثالثة؛ 
واحلب...  والوجود  الإن�ضان 
كاره  متعال  اأر�س  رب  فالأول 
والثاين يحن  ال�ضعيف،  لالإن�ضان 

الثالث  الرب  اأما  الإن�ضان،  على 
بني  اجلمع  اإىل  ي�ضعى  فاإنه 
لينت�رش  الآخرين،  الرّبني  راأيي 
الإن�ضاين  احلب  النهاية  يف 
املراأة  بني  احلّب  اإنه  العلوي؛ 
ال�ضامي  اجلمال  فهو  والرجل، 
وب�ضماته  باق،  )فاحلب  اخلالد 
اأن  نقّر  اأننا  كما  تزول(.  ل 
كتابات  يف  تتكرر  املو�ضوعات 
مما  هذا  على  اأدل  ول  جربان، 
واملهتمني  النقاد  كتب  تقوله 
باأدبه عامة، وهذا املوؤلف على 
اأودع  حيث  اخل�ضو�س؛  وجه 
اأن  قبل  كلماته  اآخر  فيه جربان 
اأن  اأنفا�ضه الأخرية. على  تخرج 
جلربان  عديدًة  موؤلفاٍت  هناك 
جتاربه  من  الفرتة  هذه  متيز 
�ضدفة  وقعُت  فقد  وخواطره، 
والتي  النبّي«،   « رواية  على 
منذ  للقارئ  م�ضتفز  اأكرب  ت�ضكل 
تعتنق فيها  التي  الأوىل  اللحظة 
ت�ضاءلت  اإذ  املوؤلف،  روَح  روُحه 
نبينا عليه  اأهو  نبّي جربان:  عن 
ال�ضالة و ال�ضالم، اأم اأن للموؤلف 
نبيا اآخر؟ وبعد البداية يف قراءة 
بداأت  قلتها،  رغم  �ضفحاته، 
ملعرفة:  حاجة  يف  اأننا  اأكت�ضف 
والعطاء،  جربان،  عند  احلب 
والدين،  والت�ضحية،  والعمل، 
وال�رّش  وال�ضعادة،  والفرح 
ذلك،  بعد  لنكت�ضف،  واخلري...، 

املعلم  من  احلكمة  نقراأ  اأننا 
جربان  جعله  الذي  امل�ضطفى 
وي�ضقيهم  النا�س  يف  يخاطب 
يف  ويزرع  حكمته،  حو�س  من 
واملحبة  التاآخي  بذور  نفو�ضهم 
والإن�ضانية، على اأن هناك نظرًة 
حمال  املوؤلف  اتخذها  اإن�ضانيًة 

النا�س  اأن  وهي  عاتقه؛  على 
عن  النظر  بغ�س  اإخوةٌ  جميعا 

اختالف اللغات والأجنا�س...

احلّب واجلمال

 فحني تقراأ احلّب واجلمال عند 
جربان تكت�ضف حكمته النا�ضجة، 
وفل�ضفته  العميق  وفكره 
الأ�ضيلة، ورحلته املعرفية التي 
امل�ضارب  خمتِلف  من  متحْت 
والأ�ضطورية؛  والدينية  الفكرية 
قارئه  ي�ضتفز  الذي  املوؤِلُّف  اإنه 
فيها  ي�ضكب  التي  الّطيعة  بلغته 
ونظرتَه  واأفكاَره  م�ضاعَره 
لالإن�ضان وللجمال. ولأن املوؤلف 
اأ�رّش يف نهاية النبي على عودته، 
اإىل  الكت�ضاف  حّب  مالأين  فقد 
 « يف  عودته  طبيعة  عن  البحث 
اأن  كيف  لأتبني  النبي«،  حديقة 
من  احلكمَة  النا�َس  يعلم  املعلم 
يوجههم،  اأنه  وكيف  الطبيعة، 
اأفراحهم  عن  البحث  اإىل  دوما، 
وحكمتهم  وعلمهم  واأحزانهم 
وهي  منها  لأنهم  الطبيعة؛  يف 
منهم من جهة، ولكونها الطريَق 
امل�ضتقيَم لكت�ضاف الروح الكلّي 
�ضبيل  من  وما  ثانية،  جهة  من 
عند  العليا،  الغاية  هذه  لبلوغ 
اجلمال  تاأملنا  اإذا  اإل  جربان، 
وراء  »هيموا  قال:  حيث  عنده 
اإىل  قادكم  واإن  واتبعوه  اجلمال 
�ضفا الهاوية. 
اتبعوه  اأجل، 
ذا  كان  واإن 
واأنتم  جناح 
لكم،  جناح  ل 
واإن  اتبعوه 
اإىل  بكم  انتهي 
الهاوية. اتبعوه، 
افتقدمُت  فاإن 
 ، ل جلما ا
كل  افتقدمت 
جربان  حديث  اأن  على  �ضيء«. 
امل�ضطفى  معلمه  ل�ضان  على 
يزداد جمال يف نفو�ضنا، حماولني 
فّك مغزى حكمته، والغاية التي 
يروم نحتَها على قلوب م�ضتمعيه 
التي  حديقتَه  ح�رشوا  الذين 
طاملا رددت اأ�ضداء امل�ضطفى 

بقوة كلماته، التي جتعل القلوب 
يف حرية، ولعل امل�ضطفى اأح�س 
اأمرهم، فبا�رش يخاطبهم قائال: 

كلماتي  وقعت  »فاإن 
ال�ضخور  وقع  عليكم 
يف ثقلها والألغاز يف 
يف  فجّدوا  خفائها، 
البحث اإىل اأن تن�ضّق 
وتهديكم  قلوبكم 
اإىل  حريتكم  من 
حب العلي املتعال 
ذلك  وحكمته، 
ي�ضميه  الذي 
اهلل«.  النا�س 

النبي  رفقة  الرحلة  وتنتهي 
حيث  حديقته  يف  ويف  ال�ضّ
غنينا معه اأغنيته الأخرية رفقة 
كتّيب  وزبد«:  »رمل  الغمامة. 
الفيل�ضوف  ال�ضاعر  كتبه  �ضغري 
»حديقة  كتابه  بعد  جربان 
من  ي�ضتخل�س  ما  ولعل  النبي«، 
�ضّمنه  �ضاحبه  اأن  الكتاب  هذا 
من  الق�ضرية  احلكم  من  جملًة 
من  والعميقة  اللفُظ،  حيث 
اأننا  �ضحيح  الدللُة...  حيث 
لم�ضنا بع�س التكرار ملا ورد يف 
اأي�ضا،  و�ضحيح  »النبي«،  كتاب 
على  يطلعنا  الكتّيب  هذا  اأن 
وجهله  بف�ضله  جربان  اعرتاف 
احلق  ذاك  املطلق،  باحلق 
قب�ضته،  يف  عليه  يقب�س  الذي 
ثم ما يلبث اأن ي�ضيل كاملاء بني 

رمل  هو  هذا  اأ�ضابعه؛  فجوات 
وزبد... خواطر وحكم جربانية 
ت�ضع القارئ يف �رشاع مع الرمز 

املّتقد.  الفذ  الفكري  والعمق 
ابن  »عي�ضى  مع  رحلتي  لتنتهي 
الذي  الكتاب  هذا  الإن�ضان«؛ 
جربان،  اأعمال  اأبرز  من  عّد 
لنا  قدم  خالله،  من  والذي، 
كما  عي�ضى  عن  �ضورًة  جرباُن 
تخيله هو. فهو اإله ونبي وحكيم 
اإنه يجال�س  اإذ  اإن�ضاين؛  و�ضاعر 
اأفراحهم  عن  ويحّدثهم  النا�س 
اآمالهم وروؤيته  واأحزانهم، وعن 
وغدهم،  مل�ضتقبلهم  اجلديدة 
جربان،  عند  اجلميل  اأن  بيد 
وا�ضحَة  �ضورًة  لنا  قدم  اأنه 
بني حمّبيه  عي�ضى  عن  املعامِل 
يوؤمنون  الذين  بني  واأعدائه، 
وبني  يوؤمنون،  ل  والذين  به 
ظلوا  الذين  واأتباعه  حوارِيّيه 
الذين  واأولئك  لتعاليمه،  اأوفياَء 

الطمع،  اأعماهم  ما  �رشعان 
خانته،  التي  اليَد  بذلك  فكانوا 
ومن ثم قادته اإىل العدّو ليلقى 
م�رشعه. على اأن 
يف الكتاب جملًة 
التي  الأمور  من 
مل ن�ضت�ضغها فيه، 
ن�ضتح�رش  لكننا 
قد  املوؤلف  اأن 
روؤيته  �ضّور 
وروؤيَة  لعي�ضى، 
ميجدونه  الذين 
هذا.  وقتنا  يف 
الرحلة  هذه  بعد 
موؤلفات جربان  رفقة  الق�ضرية 
خليل جربان، اأوؤثر الإ�ضارة اإىل 
اأين مل اأقبل على موؤلفات جربان 
بعني ناقدة، ومل اأّدِع النقد بهذه 
الكلمات ول الإحاطَة مبا كتبه، 
بقدر ما جذبتني لغته ال�ضعرية 
ت�ضويره  وقوة  املرتمنة، 
الإن�ضانية  للنف�س  اجلمايل 
عنا�رشها  مبختلف  وللطبيعة 
ومكوناتها، ولعل ما ي�ضتفاُد من 
قد  اأن جربان  هو  الرحلة  هذه 
كانت بدايتُه الإبداعيُة خمتلفًة 
ال�ضبا  فرتة  فبعد  نهايته؛  عن 
اإىل  ال�ضبيل  به  انتهى  والفتي 
اأنه قد راأى يف  احلكمة لدرجة 
كبريًة  كاأ�ضا  يحمل  نبيا،  نف�ضه 
وراح  الإن�ضانية  بالقيم  ممتلئًة 

يرتُع كوؤو�َس النا�س منها.
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فحني تقراأ احلّب واجلمال عند جربان 
تكت�شف حكمته النا�شجة، وفكره العميق 

وفل�شفته الأ�شيلة، ورحلته املعرفية 
التي متحْت من خمتِلف امل�شارب الفكرية 
والدينية والأ�شطورية؛ اإنه املوؤِلُّف الذي 

ي�شتفز قارئه بلغته الّطيعة التي ي�شكب فيها 
م�شاعَره واأفكاَره ونظرَته لالإن�شان وللجمال

لعل ما ي�شتفاُد من هذه الرحلة هو اأن 
جربان قد كانت بدايُته الإبداعيُة 

خمتلفًة عن نهايته؛ فبعد فرتة ال�شبا 
والفتي انتهى به ال�شبيل اإىل احلكمة 

لدرجة اأنه قد راأى يف نف�شه نبيا، يحمل 
كاأ�شا كبريًة ممتلئًة بالقيم الإن�شانية 

وراح يرتُع كوؤو�َش النا�ش منها

اجلزء02
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قلم جاف16

جنت على قومها براق�ش
الوليد فرج

التي  اجلملة  هذه  الدميوقراطي(  )التحول   
الإعالمية  املنابر  يف  الكثري  بها  يت�شدق 
ال�شعبية  الأ�شبوعية  كالأ�شواق  اأ�شحبت  التي 
، من�شات للتفه و ن�رش  الرباطيل الإعالمية 
 ، املغالط  و  املهاون  و  الفكرية  الأباطيل  و 
دون مراعاة اأي وازع اأو اخل�شية من اأي رادع 
، فمن التهتك بن�رش الإ�شاعات اإىل الت�شقط 
منظري  مع  التحليالت  و  الأفكار  تافه  مع 

ال�شيا�شة اجلدد .
فكري  انبعاث  دون  دميقراطي  حتول  فاأي 
فكري  انبعاث  واأي  ؟  ح�شاري  حداثي 

ح�شاري دون تاأ�شي�س اأخالقي ؟
عن  حتدث  يوم  معي  تتذكرون  لعلكم 
دوره  و  الدولة  داخل  املوؤ�ش�شاتي  الن�شجام 
يف مد ج�شور الثقة بني احلاكم و املحكوم ، 
فال نتخيل اأن �شجي اللحن تعزف اأوركي�شرتا 
اليوم  ، ففي  كل عازف فيها يعزف يف مقام 
بيانا  اجلمهورية  رئا�شة  فيه  اأ�شدرت  الذي 
قانون  م�رشوع  ب�شن  الأول  الوزير  فيه  تاأمر 
اجلهوية  و  الكراهية  من  يقي  و  يناه�س 
عينت  البيان  هذا  حرب  يجف  اأن  وقبل   ،
خرق  يف  جهتها  ابن  الثقافة  وزيرة  ال�شيدة 
التحاقل و الن�شجام مع  �شارخ لكل مظاهر 
وقبل  لها  خرجة  اأول  ويف   ، الرئي�س  �شيا�شة 
ا�شتالم مهامها وباندفاعية راحت تهمز قناة 
 ، مهرجانات  لي�شت  الثقافة  بقولها  �شابقها 
لتقع بعدها يف اأ�شوء ما انتقدته بت�رشيح لها 
عنونه ال�شباب اجلزائري بت�رشيح )رمبا( اأتت 
فيه ببدع جديد )مهرجانات الواب( يف زمن 
ل�شحايا  اجلماعية  املقابر  يهيئ  العامل  كان 

فريو�س كورنا .
هاهي اليوم يف اآخر خرجاتها ت�شدد على معنى 
و دللة عنوان جملتها امل�رشوق )انزياحات( 
التي تق�شد من ورائها املعنى ال�شطالحي 
�شوف  تقول  كاأنها  ناأى  و  ابتعد  اأي  انزاح   :
نبتعد بالفعل الثقايف عن الت�شطيح و التبذير 
 ، احلقيقية  الثقافة  عوامل  اإىل  بكم  ندخل  و 
اإىل  املو�شوعي  املثقف  م�شت�شارها  فجرها 
حمى اليمن ال�شعيد امللتهب راميا بها و�شط 
الن�رش  اأبو  فتحي  الأول  اليمن  �شاعر  براثن 
فعال  و   ، القنابل  من  اأفدح  حروف  �شاحب 
ك�شفتم الكوجيطو الذي يتاأ�ش�س عليه عقلكم 

اأنتم موبوؤون فاأنتم موجودون .
اللهم ا�شرت علينا و رقق قلب ال�شيد فتحي اأبو 

الن�رش ول جتعلنا م�شخرة للعاملني .

اجلي�ش ال�صيني 

مدرعة مدولبة جديدة 
مزودة مبدفع 40 ملم

ناقلة  يف  ال�شينيون  املهند�شون  ون�شب 
العجالت  �شدا�شية  املدرعة   WZ551
مت  بعد  عن  فيها  متحكم  مقاتلة  وحدة 
ون�رشت  ملم   40 عيار  مبدفع  تزويدها 
جملة "الأ�شلحة احلديثة" ال�شينية �شورة 
فوتوغرافية للناقلة املدرعة على غالفها 
كذلك   املدرعة   WZ551 ناقلة  وتتزود 
 400 تر�شانته  ت�شم  ملم   25 عيار  مبدفع 
النفجار  �شديدة  ذخرية خارقة وقذائف 
. وبلغت �رشعة رمي املدفع 100 – 200 
واأجمع غالبية اخلرباء  الدقيقة  طلقة يف 
على اأن تلك الناقلة املدرعة املخ�ش�شة 
من  مطورة  ن�شخة  تعد  امل�شاة  لنقل 
ال�شنع  فرن�شية  املدرعة   VAB ناقلة 
اجلي�س  جانب  اإىل  بها  تزودت  قد  التي 
على  دولة   20 جيو�س  ال�شيني  ال�شعبي 
اأقل تقدير مع ذلك فاإن اجلي�س ال�شيني 
للناقلة  املطور  النموذج  ت�شدير  يعتزم 
الفرن�شية اإىل تلك الدول. وقد مت الك�شف 
التي تولت حتديثها  الناقلة املدرعة  عن 
لأول  ال�شينية   NORINCO �رشكة 
 Airshow معر�س  يف   2016 عام  مرة 
China يف مدينة جوهاي ال�شينية حيث 
الأكرث  العجالت  ثمانية  املن�شة  �شكلت 

حداثة اأ�شا�شا لها.

اجتماع جمل�ش الوزراء بتقنية 
التوا�صل عن بعد

ملف كورونا وحت�شري 
رم�شان على الطاولة اليوم

يرتاأ�س  عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وزير الدفاع 
الدوري  الجتماع  الأحد،  اليوم  الوطني 
التوا�شل  تقنية  بوا�شطة  الوزراء  ملجل�س 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  بعد،  عن  املرئي 
لدرا�شة  يخ�ش�س  حيث  اجلمهورية  لرئا�شة 
الناجمة عن  الوطنية  ال�شحية  الأزمة  تطور 
الجتماعي  والتكفل  كورونا  جائحة  تف�شي 
التدابري  جانب  اإىل  املت�رشرة  بالعائالت 

اخلا�شة بعملية ت�شامن رم�شان
ع.ب

التن�صيقية الوطنية للأئمة 

ا�شتنكار اتهام اإمام بانتهاك 
حرمة م�شجد بق�شنطينة

ا�شتنكرت التن�شيقية الوطنية لالأئمة وموظفي 
التي  الإ�شاعات  والأوقاف،  الدينية  ال�شوؤون 
املدعو  بق�شنطينة  م�شجد  اإمام  طالت 
ابراهيمي م�شعود و اتهامه مبحاولة انتهاك 
طفل  على  والعتداء  امل�شجد،  حرمة 
يحمي  قانون  �رشورة  اإىل  الدعوة  جمددة 

الأئمة واملقد�شات الدينية .
و�شون  الإمام  بتربئة  التن�شيقية  وطالبت 
حتمل  املعنية  اجلهات  كافة  داعيا  عر�شه 
وحما�شبة  احلق  اإظهار  يف  م�شوؤوليتها 
المام   عر�س  على  تعدوا  الذين  املجرمني 
اتهامه بهتانا ما ت�شبب ح�شب نف�س امل�شدر 

يف اإهانة  مقام الإمامة وقد�شية امل�شجد
باية ع 

تون�ش

تطوير برجمية تك�شف 
امل�شابني بكورونا

برجمية  تون�شيون  مهند�شون  طور 
تزال  ل  ال�شطناعي،  الذكاء  على  تعتمد 
امل�شابني  عن  للك�شف  التجربة،  قيد 
واأ�رشف على  املحتملني بفريو�س كورونا 
املبادرة املعهد الوطني للعلوم التطبيقية 
اجلديدة  الربجمية  وتعتمد  والتكنولوجيا. 
عن  للك�شف  الأ�شعة  �شور  حتليل  على 
بالفريو�س.و�رشح  املحتملني  امل�شابني 
البحث  على  امل�رشف  حمدي،  م�شطفى 
التطبيقية  للعلوم  الوطني  املعهد  يف 
لوكالة  والتكنولوجيا، وهو معهد حكومي، 
جتربة  "متت  باأنه  الفرن�شية  الأنباء 
على  جمانا  توفريها  منذ  الربجمية 
نحو  قبل  من  مار�س،   26 يف  الإنرتنت 
واأوروبية  عربية  دول  يف  �شخ�س  األف 
متخ�ش�شني يف الت�شوير بالأ�شعة، واأثبتت 
الربجمية  دقة  اإن  حمدي  جناعتها"وقال 

ت�شل اإىل %90.

خل�صر بن يو�صف

حتت  العلوم  كلية  خمابر  و�شع 
ال�شحية  وامل�شالح  الولية  ت�رشف 
يف  الولية  م�شاهمة  اإمكانية  مع 
اقتناء اأجهزة تكميلية ت�شاف اإىل ما 
لت�شهيل  حتوزه اجلامعة من معدات 
عن  والت�شخي�س  الك�شف  عملية 
به  قامت  ما  غرار  على  امل�شابني 
موؤخرا   وزو  وتيزي  بجاية  جامعتي 
ل�شيما واأن الولية حت�شي اأزيد من 
الوباء يف  انت�شار  بدء  منذ  حالة   15
اجلزائر كلها حالت وافدة �شواء من 

خارج الوطن اأو من وليات موبوءة.
خطاب  من  ا�شتلهاما  هذا  ياأتي   
يوم  مبنا�شبة  اجلمهورية  رئي�س 
اأن  ر�شالته  يف  جاء  حيث  العلم 
اكت�شاف  من  مكنتنا  كورونا  جائحة 
العلمية وهي ر�شالة عميقة  قدراتنا 
وواقعية  املعنى،  وح�شارية  الأثر 
جامعي  مب�شتقبل  تنباأ  الت�شور 

اإىل  بالإ�شافة  وواعد،  م�رشق 
التعليم  قطاع  وزير  عليه  حث  ما 
العايل والبحث العلمي �شم�س الدين 
�شيتور  يف ت�رشيحاته حول �رشورة 
اجلامعية  الكفاءات  قدرات  تفجري 
اجلزائرية و�رشورة احتالل اجلامعة 

ملكانتها يف املجتمع باقتدار.
جامعة  اأن  اأي�شا  الإ�شارة  جتدر 
اجلامعات  اأوىل  من  كانت  امل�شيلة 

حماليل  ت�شنيع  يف  �شاهمت  التي 
كلية  خمابر  م�شتوى  على  تعقيمية 
طالبها  اأحد  بادر  كما  العلوم، 
متعدد  �شحي  واقي  ابتكار  اإىل 
من  للوقاية  ال�شتخدامات 
والوجه  الراأ�س  يقي  الفريو�شات 
معا حيث قدم مدير اجلامعة )500(
اأجل  من  للوايل  منه  واقي  جهاز 
توزيعه  لفائدة ال�شلك الطبي وال�شبه 

مرنيز  الباحث  به  طبي،هذاو�شجل 
براءة اخرتاع  ت�شاف  حممد جالل 
لأ�شاتذة  اأخرى  براءات  ع�رش  اإىل 
بها  تقدمت  مبدعني  وطلبة  باحثني 
جامعة امل�شيلة لت�شجل على م�شتوى 
ال�شناعية  للملكية  الوطني  املعهد 
نتائج  لتثمني  الوطنية  والوكالة 
البحث والتطوير التكنولوجي ح�شب 
الدكتور مري  الأعمال  مدير حا�شنة 
اأحمد، كما وتقدمت جامعة امل�شيلة 
يف  متثلت  اأخرى  مببادرة  اأي�شا 
يتعلق  ما  كل  لرقمنة  اأر�شية  و�شع 
م�شوؤول  بهام  تقدم  كورونا  بفريو�س 
اجلامعة  م�شتوى  على  الرقمنة 
خراقمي  الدين  كمال  الدكتور 
لدى  كبريا  ا�شتح�شانا  لقي  ما  وهو 
الذي  الولية  عن  الأول  امل�شوؤول 
لحت�شان  م�شاحله  ا�شتعداد  اأبدى 
يف  للم�شاهمة  اجلامعة  مبادرات 
مكافحة هذا الوباء ويف كل الق�شايا 

التنموية بالولية م�شتقبال.

على م�صتوى ملحقة با�صتور 

جامعة امل�شيلة تعر�ش خدماتها 
ملكافحة جائحة كورونا

يف اإطار اجلهود املتوا�صلة لفتح م�صلحة خا�صة لت�صخي�ش احلاالت امل�صتبه اإ�صابتها بوباء فريو�ش كورونا كوفيد19 
على م�صتوى ملحقة با�صتور مبدينة امل�صيلة بادرت جامعة امل�صيلة ممثلة يف مديرها االأ�صتاذ الدكتور بداري كمال 

وجمموعة من اأ�صاتذة كلية العلوم اإىل االت�صال برئي�ش املجل�ش ال�صعبي الوالئي الدكتور نور الدين مقدر ومنه وايل 
الوالية ال�صيخ العرجا من اأجل عر�ش اإ�صهامات اجلامعة وخدماتها املتمثلة اأ�صا�صا يف تزويد الوالية بخرية االأ�صاتذة 

الباحثني واملخت�صني يف علم االأوبئة خا�صة من قاموا بعديد البحوث حول فريو�ش كورونا.

وجه اأمري منطقة مكة املكرمة، 
بالبدء  الفي�شل،  خالد  الأمري 
تطوير  م�رشوعي  يف  عاجال 
باملدينة  وثور  حراء  غاري 
قرار  من  وال�شتفادة  املقد�شة 
تنفيذ  يف  للبدء  التجول  منع 
امل�رشوعني، و�رشعة اإجنازهما.

وي�رشف على م�رشوعي التطوير 
اأمري  نائب  تنفيذهما  ويتابع 
الأمري  املكرمة،  مكة  منطقة 
يهدفان  وهما  �شلطان،  بن  بدر 
الب�رشية  الت�شوهات  لإزالة 
ال�شنني  مدار  على  املحدثة 
على  والق�شاء  املوقعني،  يف 
يقوم  التي  املخالفة  ال�شلوكيات 
اإعادة  و�شيتم  الزوار.  بع�س  بها 
ي�شعب  كان  اللذين  املوقعني، 
تطويرهما خالل الفرتة املا�شية 

ت�شهده  الذي  الزحام  ب�شبب 
اإىل  العام،  طيلة  املكرمة  مكة 
مراحل  على  الأوليني  حالتيهما 
املرحلة  خالل  �شيتم  اإذ  عدة، 
يوما،   30 ت�شتغرق  التي  الأوىل، 
الكتابات  من  ال�شخور  تنظيف 
الكتابات  واإزالة  والر�شومات، 
امتداد  وعلى  الغارين،  يف 
الطريقني املوؤديني اإليهما، وذلك 
العلمية.  الأ�ش�س  اأحدث  وفق 
الأ�شمنتية  ال�شبات  اإزالة  كذلك 

ومظالت الزنك والأخ�شاب.
املراحل  خالل  �شيتم  فيما 
املواقع  تطوير  املتبقية 
والطرق  بالغارين،  املحيطة 
عدد  واإن�شاء  اإليهما،  املوؤدية 
زوار  تخدم  التي  املرافق  من 

املوقعني.

جامعة  بني  تعاون  اإتفاقية  اأبرمت 
قا�شدي مرباح بورقلة والبوابة التعليمية 
الرقمية ''كور�شريا" بهدف الإ�شتفادة من 
تكوين ودرو�س يف خمتلف التخ�ش�شات، 
ح�شبما علم اأم�س ال�شبت لدى م�شوؤويل 
والبحث  العايل  للتعليم  املوؤ�ش�شة  هذه 
التعليمية  البوابة  هذه  وت�شمح  العلمي 
اأ�شاتذة  من  اجلامعية  لالأ�رشة  العاملية 
اخلريجني  عن  ف�شال  واإداريني،  وطلبة 
ال�شابقني باحل�شول على 5.000 رخ�شة 
مكتبة  من  الإ�شتفادة  لهم  تتيح  جمانية 

تت�شمن 3.737 در�س يف خمتلف الفروع 
الإعالم  غرار  على  والتخ�ش�شات، 
الفيزيائية  والعلوم  والهند�شة  الآيل 
والإن�شانية  الإجتماعية  والعلوم 
الأعمال  واإدارة  والإقت�شاد  والقانون 
جرى  مثلما  وغريها،  والآداب  واللغات 
على  الرخ�س  هذه  وتوزع  تو�شيحه 
والأ�شاتذة  رخ�شة(   4.000( الطلبة 
اإىل  بالإ�شافة   )250( والإداريني   )650(
اخلريجني ال�شابقني )100(، ي�شيف ذات 

امل�شدر.

مكة املكرمة

اإزالة الت�شوهات الب�شرية 
بغاري حراء وثور

ورقلة

اإتفاقية بني اجلامعة 
وبوابة "كور�شريا"

عمليات  عن  الفالحة  وزارة  اأعلنت 
ومربي  الفالحني  لفائدة   كبرية  ت�شهيل 
بغية  للتنقل  والنحل  والدواجن  املا�شية  
الأ�شواق  اإىل  وو�شولهم   حقولهم    بلوغ 
بتزامن  النحل خا�شة  وموا�شيهم  وخاليا 

وباء الكورونا مع مو�شم التكاثر .
تلقت  اإنها   الفالحة  وزارة  واأ�شارت  هذا 
اأمرا من الوزير الأول من اجل دعم حترك 
الفالحني واملربني وت�شهيل مهامهم مابني 
خ�شائر   ح�شول  وتفادي  والوليات  املدن 

يف حما�شيلهم وموا�شيهم ، وخاليا النحل 
اإن اجلانحة تزامنت  مع مو�شم  ، ح�شول 
النحل  خاليا  تفريخ  و  احليواين  التكاثر 
تو�شعها  ل�شمان  لأخر   مكان  من   ونقلها 
اأ�شجار  واحل�شول على غذائها من رحيق 
احلم�شيات والنباتات ، هذا وكان  الحتاد 
طالب   قد  الأحرار  للفالحني   الوطني 
بتعوي�س الفالحني على الأ�رشار الناجمة   
البيوت  اأ�شحاب  خا�شة  احلجر  عن 
الغلق  يف  دقة  حتتاج  التي  البال�شتيكية 

والفتح ، ومربي املوا�شي الذين يحتاجون 
الرعي يف ظل غياب الأعالف ، وكذا مربي 
النحل الذي  خرجت العديد من اخلاليا يف 
اإطار مو�شم التفريخ ، ونا�شدت ال�شلطات 
ت�شهيل  اجل   من  العاجل  بالتدخل  العليا 
لتجاوز  واملربني  الفالحني  تنقل  عملية 
ن�شاطهم   تعطيل  عن  الناجمة  اخل�شائر  
خا�شة يف املناطق املعنية باحلجر  الكلي 

اأو بداية من ال�شاعة الثالثة.
حممد بن ترار

وزارة الفلحة 

للدرك ت�شهيل تنقل الفالحني و مربي النحل واملوا�شي  ف�شيلة  اأفراد  متكن 
هوية  حتديد  من  بعنابة  الوطني 
�شنة   27 العمر  من  يبلغ  �شخ�س 
التوا�شل  مواقع  عرب  ين�شط 
ويقوم  )فاي�شبوك(   الجتماعي 
اأو�شاط  البلبلة يف  بزرع التهويل و 
الذي  الظرف  م�شتغال  املواطنني 
متر به البالد جراء انت�شار جائحة 

كورونا .
لدرك  مل�شالح  بيان  وح�شب 
يبث  كان  املوقوف  فاإن  الوطني، 
اأنه  اأخبارا مغلوطة و كاذبة ، كما 

موؤ�ش�شات  من  العديد  اإىل  ي�شيئ 
ا�شتيفاء  وبعد   الدولة  رموز  و 
تقدمي  مت  القانونية  الإجراءات 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  املعني 
يف  الرعب  بث  بتهم  املخت�شة 
اأو�شاط ال�شكان وخلق جو انعدام 
على  املعنوي  العتداء  و  الأمن، 
حياتهم  تعري�س  و  الأ�شخا�س 
اإهانة  اإىل  بالإ�شافة  اخلطر،  اإىل 
حيث  الدولة،   رموز  و  موؤ�ش�شات 

اأودع احلب�س الحتياطي
ع.ب

لتورطه يف اإهانة رموز الدولة عرب الفاي�صبوك

اإيداع �شاب احلب�ش 
الحتياطي بعنابة 

بجامعة خمي�ش مليانة

اإجناز غرفة حرارية 
للتعقيم �شد كورونا

منوذج  اإجناز  املا�شي  الأربعاء  مت 
فريو�س  �شد  للتعقيم  حرارية  لغرفة 
بونعامة"  "جياليل  بجامعة  كورونا 
الدفلى(،  )عني  مليانة  بخمي�س 
اجلامعة.  رئي�س  من  علم  ح�شبما 
اأن  احلاج  عيالم  الربوفي�شور  وقال 
جمموعة  عمل  ثمرة  هو  العمل  هذا 
والأنظمة  الطاقة  خمرب  باحثي  من 

و  العلوم  لكلية  التابع  الذكية 
مليانة،  خمي�س  بجامعة  التكنولوجيا 
احلرارية  الغرفة  هذه  اأن  م�شيفا 
التي تعمل على التعقيم �شد فريو�س 
املنظمة  مبعايري  اأجنزت  كورونا 
اأن  اإىل  ت�شري  التي  لل�شحة  العاملية 
التي  يتاأثر بدرجة احلرارة  الفريو�س 

تفوق 56 درجة.



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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