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جراد يوؤكد يف تعليمة للوزراء وولة اجلمهورية

ت�ضليم ونقل الب�ضائع ال يخ�ضع لرخ�ص 
النقل اال�ضتثنائية

اأكد، الوزير الأول، عبد العزيز جراد اأن اأن�شطة نقل وت�شليم كل اأنواع الب�شائع اأو املواد تبقى غري 
خا�شعة لنظام الرخ�ص ال�شتثنائية عرب كافة وليات القطر الوطني بهدف دعم ال�شوق الوطنية 

مبختلف املنتجات ل�شيما الأ�شا�شية منها

باية .ع

تعليمة  يف  جراد  الأول  الوزير  وقال 
اجلمهورية  وولة  احلكومة  لأع�ضاء 
بالتجزئة  جتارة  تكون  انه  حني 
التموين  �ضل�ضلة  كل  فاإن  مرخ�ضة، 

تكون  اأن  يجب  ال�ضلة  ذات  باجلملة 
نف�س  كذلك مو�ضحا يف  بها  مرخ�س 
التعليمة  اأن  تنقل املواطنني بو�ضائل 
مواقيت  خارج  بهم  اخلا�ضة  النقل 
خارج  ذلك  يف  مبا  اجلزئي  احلجر 
لأي  خا�ضع  وغري  حرة  تبقى  الولية، 

رخ�ضة اأو تقييد.
ولية  �ضكان  جراد،  تعليمة  وا�ضتثنت 
املواطنني  منع  مت  حيث  البليدة، 
منها،  واخلروج  الولية  اإىل  الدخول 
خارج احلالت التي يرخ�س بها التنظيم 
التعليمة  هذه  ال�ضلة  وحتدثت  ذو 

بالن�ضبة  الن�ضاط  عن  رخ�ضة  اأي�ضا 
والأجهزة  احلوا�ضيب  بيع  لتجارة 
بتجارة  وتعني  الرتخي�س  الإلكرتونية 
بيع اأجهزة الهاتف املحمول، واأن�ضطة 
اإ�ضالح  وكذا  الهاتفي  الر�ضيد  �ضحن 

هذه التجهيزات.

ن�ضاطات  اأن  كل  الأول،  الوزير  واأفاد 
تخ�س  التي  تلك  ومنها  الت�ضليم 
بعد  عن  اأو  الإلكرتونية  الـمبيعات 
تبقى،مرخ�ضة خارج مواقيت احلجر، 
مع اإمكانية ان ت�ضمل عمليات الت�ضليم 
الـمواد التي تتوىل جتارتها ذات ال�ضلة 

الـمحالت التجارية التي �ضملها اإجراء 
الغلق. و �ضدد الوزير الأول  يف الأخري 
ب�رصامة  المتثال  �رصورة   على 
لقواعد النظافة والتباعد الجتماعي 
من  الوقاية  اإطار  يف  و�ضعت  التي 

انت�ضار وباء كوفيد-19 ومكافحته.

24 �ضاعة

وزير ال�شناعة

حتذير امل�ؤ�ض�ضات من التالعب بالعمال 
واملناجم،  ال�ضناعة  وزير  وّجه 
براهم،  اأم�س،  اآيت علي  فرحات 
املدراء  لروؤ�ضاء  �ضارمة  تعليمة 
ال�ضناعية،  للمجمعات  العامني 
حتت  املوؤ�ض�ضات  وم�ضوؤويل 
العام،  القطاع  يف  الو�ضاية، 
بخ�ضو�س حالت ت�رصيح العمال، 
التي ل حترتم القواعد والجرءات 
املن�ضو�س عليها، يف التنظيمات 

العمل املعمول بها يف البالد.
لها،  بيان  يف  الوزارة  واأفادت 
احرتام  اإىل  دعا  الوزير  اأن 
العمل،  عالقات  ت�ضيري  اإجراءات 
من  للعديد  تلقيه  خافية  على 
عدة  بوجود  الواردة،  العرائ�س 
لعمال  جائرة،  ت�رصيح  حالت 
وطنية،  والهيئات  موؤ�ض�ضات  عدة 
املهني،  الت�رصيح  اإىل اأن  م�ضرية 
من�ضو�س  معايري  اإىل  يخ�ضع 
اخلطاأ  غرار  على  ومثبتة،  عليها 

اأو نق�س الكفاءة املهنية.
اأ�ضباب  اأن  الوزير  اأكد  حيث 
اأن تكون  الت�رصيح حقيقية، يجب 
مو�ضوعية،  وقائع  على  م�ضتندة 
بعيدا عن كل انطباع ذاتي، اأو حكم 
فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر 
املرتكب،  اخلطاأ  تاأثري  مدى  اإىل 

مربزا  املوؤ�ض�ضة،  م�ضلحة  على 
اأحكام  هناك  اأن  باملنا�ضبة، 
املحاكم  عن  �ضادرة،  ق�ضائية 
باإعادة  والقا�ضية  املخت�ضة، 
منا�ضب  يف  العمال  بع�س  اإدماج 
املفت�ضية  قرارات  وكذا  عملهم، 
تطبيقها  يتم  مل  للعمل،  العامة 
املوؤ�ض�ضات  م�ضوؤويل  طرف  من 
املعنية، م�ضددا يف نف�س ال�ضياق، 
على �رصورة معاجلة هذا الو�ضع، 
على  امل�ضتقبل،  يف  وال�ضهر 
ت�ضيري عالقات  اإجراءات  احرتام 
العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة 
جلنة  غرار  على  لذلك،  املعدة 
املت�ضاوية  واللجنة  امل�ضاركة 
من  داخلية،  كهيئات  الأع�ضاء، 
للعمل  العامة  واملفت�ضية  جهة، 
املخت�ضة  الق�ضائية  واجلهات 
جهة  من  اخلارجي،  للتظلم 
اأهمية  يويل  اأنه  منوها  اأخرى، 
ق�ضوى، للتنفيذ ال�ضارم مل�ضمون 

هذه التعليمة.
للتذكري، فقد �ضبق اأن وجه الوزير 
الأول، عبد العزيز جراد، تطبيقا 
اجلمهورية،  رئي�س  لتوجيهات 
من  جملة  تبون،  املجيد  عبد 
اإىل  تهدف  التي  التعليمات، 

احلفاظ على ا�ضتمرارية الن�ضاط 
احلجر  فرتة  يف  القت�ضادي، 
ال�ضحي، يف ظل التاأويل اخلاطئة 
التي  الوقائية  للتدابري  ح�ضبه، 
العمومية،  ال�ضلطات  اتخذتها 

�ضد وباء كورونا.
يف  الأول،  الوزير  اأو�ضح  حيث 
احلكومة  اأع�ضاء  اإىل  مرا�ضلة 
الو�ضع  »مراقبة  اأن  والولة، 
الأوىل  الفرتة  عقب  القت�ضادي، 
اأقرتها  التي  ال�ضحي،  للحجر 
ك�ضفت  قد  العمومية،  ال�ضلطات 
بع�س الختاللت املوؤثرة، ب�ضكل 
خطري على الأداة الوطنية لالإنتاج 
والإجناز، وازدادت خطورة بفعل 
التي  للتدابري  امل�ضوهة،  التاأويل 
العمومية،  ال�ضلطات  اتخذتها 
كورونا  وباء  الوقاية من  اأجل  من 
ال�ضدد،  بهذا  م�ضريا  ومكافحته، 
معنية  كانت  التي  الن�ضاطات  باأن 
تلك  تخ�س  الغلق،  باإجراء 
ويركز  اجلمهور،  ت�ضتقبل  التي 
وكذا  بقوة،  الأ�ضخا�س  عليها 
ناقالت  ت�ضكل  قد  التي  تلك 
»باقي  باأن  م�ضيفا  للفريو�س، 
يف  معنية  تكن  مل  الن�ضاطات 
هذا  الإجراء«،  بهذا  وقت  اأي 

و�ضع  اإجراء  اأن  اإىل  بالإ�ضافة 
من  باملائة،   50 عن  يقل  ل  ما 
الذي  عطلة،  يف  الـم�ضتخدمني 
القت�ضادي،  املجال  يف  اتخذ 
مل يكن يرمي على الإطالق اإىل 
بل  ال�ضلة،  ذات  الأن�ضطة  غلق 
احلفاظ  اإىل  اأ�ضا�ضا  يهدف  كان 
على �ضحة امل�ضتخدمني، الذين 
لقواعد  اأن ميتثلوا  عليهم  يجب 
التباعد ال�رصورية، يف مثل هذه 
الظروف، و زيادة على ذلك، فقد 
نقل  با�ضتمرارية  الرتخي�س  مت 
م�ضهل  كاإجراء  امل�ضتخدمني، 
ي�ضمح  للرخ�س،  نظام  وو�ضع 
لدواعي  امل�ضتخدمني  بتنقل 
الن�ضو�س  رغم  اأنه  غري  مهنية، 
ال�ضادرة،  والتعليمات  التنظيمية 
ل  فاإنه  جراد،  قول  حد  على 
م�ضتمرة،  الختاللت  تزال 
من  رفعها،  ح�ضبه  يتعني  حيث 
اأدنى  حد  على  احلفاظ  اأجل 
مبا  القت�ضادي،  الن�ضاط  من 
ي�ضمن بقاء املوؤ�ض�ضات، وي�ضمح 
ال�ضل�ضلة  كل  على  بالإبقاء 
ذات  والتجارية  اللوج�ضتيكية 

ال�ضلة.
مرمي خمي�شة
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بن ب�زيد يك�ضف اآخر تط�رات ك�رونا الي�م 
جل�ضة  الأمة،  اليوم جمل�س  يعقد 
ال�ضحة  وزير  اإىل  ا�ضتماع، 
امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح  وال�ضكان 
واأفاد  بوزيد   بن  الرحمن  عبد 
اجلل�ضة  اأن  الأمة،  جمل�س  بيان 
التطورات  حول  �ضتتمحور 
جائحة  تف�ضي  عن  الناجمة، 
امل�ضتجد،  كورونا  فريو�س 
املتخذة،  الحرتازية  والتدابري 
جميع  على  الدولة،  طرف  من 

الأ�ضعدة ملواجهته.
اأن  اإىل  البيان،  ذات  اأ�ضار  كما 
جل�ضة ال�ضتماع، �ضتكون بح�ضور 
الربملان،  مع  العالقات  وزيرة 
املنتدب  والوزيـر  عزوار،  ب�ضمة 
وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  لدى 
املكلف  امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح 

عبد  ال�ضيدلنية،  بال�ضناعة 
الرحمان لطفي جمال بن باحمد، 
عرب  اجلل�ضة،  بث  �ضيتم  حيث 
على  للمجل�س  الر�ضمية  ال�ضفحة 
في�ضبوك، وذلك التزاما بالقواعد 
التباعد  واإجراءات  الوقائية، 
اأبرز  جهته،  من  الجتماعي. 
واإ�ضالح  ال�ضكان  و  ال�ضحة  وزير 
بن  الرحمن  عبد  امل�ضت�ضفيات، 
اأن اجلزائر تفادت  اأم�س،  بوزيد، 
توقع  الذي  الكارثي،  ال�ضيناريو 
اأفريل،   15 يوم  حدوثه،  العلماء 

بوفاة ع�رصات الأ�ضخا�س.
ت�رصيح  يف  الوزير  ذكر  حيث 
زيارته  هام�س  على  لل�ضحافة، 
بتيزي  تيقزيرت  م�ضت�ضفى  اإىل 
وزو، باأنه مل يتم ت�ضجيل اأي وفاة 

اأم�س، يف الوقت الذي كنا ن�ضجل 
معربا  اليوم،  يف  وفاة   20 معدل 
باملنا�ضبة عن اأمله، باأن ينخف�س 
كوفيد-19  ب�ضبب  الوفيات  عدد 
اإعالن  ليتم  متاما   ينعدم  اأو   ،
احلجر  واإلغاء  اجلائحة،  تراجع 
ال�ضحي لتحرير القت�ضاد يف حني 
�ضدد بن بوزيد باأن ،الإح�ضائيات 
الأخرية اأبرزت ا�ضتقرارا وا�ضحا 
اأن  م�ضيفا  الفريو�س،  لنت�ضار 
اتخذتها  التي  املكافحة  تدابري 
تطبيق  مراقبة  وكذا  احلكومة 
ال�ضحي  واحلجر  الوقاية  تدابري 

قد اأعطت اأكلها.
الوفيات  ن�ضبة  يخ�س  فيما  اأما 
كورونا  فريو�س  ب�ضبب  املرتفعة، 
اجلزائر،  و�ضع  الذي  امل�ضتجد، 

لأعلى  »امل�ضجلة  الدول  �ضمن 
امل�ضوؤول  اأو�ضح  وفيات«،  ن�ضبة 
ذلك  اأن  القطاع،  عن  الأول 
حت�ضي  التي  اجلزائر،  اإىل  راجع 
خارج  املتوفاة،  احلالت  كذلك 
بعد  متوت  التي  اأو  امل�ضت�ضفيات 
مبا�رصة،  امل�ضت�ضفى  دخولها 
حيث يتبني بعد ذلك، اأنها حالت 
يحتمل  لكن   ،  19 لكوفيد  موؤكدة 
لأمرا�س  نتيجة  وفاتها  تكون  اأن 
وعد  اأخرى،  جهة  من  اأخرى. 
،باإجراء  الطبية  الفرق  بوزيد  بن 
اأكرث  ظروف  يف  اأخرى،  زيارة 
راحة، لال�ضتماع اإىل ان�ضغالتهم، 
معلنا اأن وزارته قد با�رصت عمال، 

لإ�ضالح القطاع.
مرمي خمي�شة

لإنقاذ الطبقات اله�شة يف القطاع  

نقابات الرتبية  تطالب با�ضتغالل ام�ال 
اخلدمات االجتماعية 

الوطنية   الرتبية  نقابات  دعت  
يف   اأجاووت  حممد  الوزير 
مرا�ضلة  ر�ضمية اإىل دعم والعمال 
امل�ضرتكة  الأ�ضالك  و  املهنيني 
األف  ال25  راتبهم  لي�ضل  الذي 
املحنة  هذه  لتجاوز  دينار 
الكورونا  جائحة  خلقتها  التي 
اأموال  خزينة  فتح   طريق  عن  
ل�ضاحلهم   الجتماعية  اخلدمات 
لتجاوز  ال�ضعوبات التي تواجههم 
�ضهر  اأبواب  على  ونحن  خا�ضة 

رم�ضان املعظم .
الأ�ضنتيو   نقابة  رئي�س  واأكد  هذا 
بوجناح  عبد الكرمي  اإىل �رصورة 
اخلدمات  اأموال  ا�ضتغالل 
والتي   2019 ل�ضنة  الجتماعية 
تقدر قيمتها ال1000 مليار لدعم 
الطبقات اله�ضة يف قطاع الرتبية  
و  املهنيني  العمال  وخا�ضة 

الأ�ضالك امل�ضرتكة  الذين لتزيد 
مع  دج  األف  ال25  عن  اأجورهم 
تكليف امل�ضيري املايل  والإداري 
بهذه العملية لتفادي اأية جتاوزات 
حمنة  لتجاوزهم  ل�ضمان   هذا   ،
التي جتتاح    19 وكوفيد  رم�ضان 
العامل  يكون  والتي  املجتمع  

الب�ضيط �ضحية لها .
من جانب اأخرى دعا رئي�س نقابة 
لل�ضناباب  التابعة  الرتبية  عمال 
اأنه �ضيعمل رفقة  لغيط بلعمومي 
الوطنية  الرتبية  نقابات  باقي 
من  الوزير  لدى  التدخل  اإىل 
اخلدمات  اأموال  ا�ضتغالل  اأجل 
ب1000  املقدرة  الجتماعية 
مليار بغية تخفيف ال�ضغط  على 
التي  بالقطاع  اله�ضة  الطبقات 

اأ�رصت بها عملية احلجر .
بع�س  رفعت  اآخر  جانب  من 

النقابات  هذا املطلب اإىل رئي�س 
الربملان  طريق  عن  اجلمهورية 
النائب  تكليف   خالل   من 
من  �ضابق  نقابي  وهو  عمراوي 
لفخامة  مرا�ضلة  توجيه  اجل 
اأجل  من   اجلمهورية  رئي�س 
اخلدمات  اأموال  التجميد   رفع 
جلانها   جمدت  التي  الجتماعية 
تخفيف  �ضمان  بغية  وذلك 
ال�ضغط على الطبقات اله�ضة يف 
قطاع الرتبية ، هذا ومن املنتظر 
وزير  مع  النقابات  جتتمع  اأن 
املقبلة  ال�ضاعات  خالل  الرتبية 
على  القطاع  لزمة  حلول  لبحث 
املو�ضم  اإنقاذ  �ضبل   بعث  غرار 
اخلدمات  واأزمة  الدرا�ضي 
جلانها  جمدت  التي  الجتماعية 

وعرقلت اأدائها.
حممد بن ترار

و�شيط اجلمهورية كرمي يون�ص

متديد احلجر ال�ضحي اأملته ال�ضرورة امللحة 
كرمي  اجلمهورية  و�ضيط  اأكد 
اتخذته  الذي  القرار  اأن  يون�س 
احلكومة املتعلق بتمديد احلجر 
اأخرى  اأيام   10 ملدة  ال�ضحي 
»اأملته ال�رصورة  امللحة حلماية 
ما  ح�ضب  املواطنني«  �ضحة 
لذات  بيان  الأحد  اأم�س  به  اأفاد 

الهيئة.
ل  اأنه  ذاته  امل�ضدر  واأو�ضح 
الأحوال  من  حال  اأي  يف  ميكن 
اأو املخاطرة بالتخلي  املجازفة 
اأن  مربزا  ال�ضحية  اليقظة  عن 
�ضارم  �ضحي  حجر  اإىل  احلاجة 
»اأ�ضحى اأكرث اأهمية من اأي وقت 

اإىل  البيان  اأ�ضار  اأن  م�ضى«وبعد 
مع  متزامنا  جاء  القرار  هذا  اأن 
على  العزيز  رم�ضان  �ضهر  حلول 
قلوب اجلميع والذي يعد فر�ضة 
للم �ضمل العائالت، فاإنه لالأ�ضف 
--كما اأو�ضح -- ل يبدو اأن هذه 
هذه  »احرتام  �ضت�ضمح  ال�ضنة 
�ضوى  خيار  ل  واأنه  التقاليد«، 
الذي  احليطة  ملبداأ  »المتثال 
مواجهة  تدابري  علينا  متليه 
هذه اجلائحة التي ل تزال تهدد 

مواطنينا«.
املواجهة  اأن  اإىل  يون�س  واأ�ضار 
لزمة  اجلزائر  تبديها  التي 

كوفيد-19 التي »متتحننا« تتم من 
لأ�ضالك  املثايل  »التجند  خالل 
ال�ضحة وبف�ضل ح�س امل�ضوؤولية 

الذي اأبداه مواطنونا«.
لتوجيهات  تطبيقا  اأنه  يذكر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
عبد  الأول  الوزير  بادر  تبون، 
ال�ضبت  اأم�س  جراد،  العزيز 
احلجر  بنظام  العمل  بتجديد 
جممل  وكذا  احلايل  ال�ضحي 
له  املرافقة  الوقائية  التدابري 
ع�رصة  مدتها  اإ�ضافية  لفرتة 
)10( اأيام اإىل غاية يوم 29 اأفريل 

.2020

غلق املكتبات اجلامعية و�شعوبة لقاء امل�شرفني 

5اآالف طالب ما�ضرت مهدد بتكرار ال�ضنة 
طالب   5000 من  اأكرث  يعاين 
التخ�ض�ضات   خمتلف  من 
مقبلني على التخرج يف �ضهادة 
جامعات  خمتلف  من  املا�ضرت 
الوطن  و�ضعيات حرجة  بفعل 
اإعداد  يف  الكبري  تاأخرهم 
غلق  نتيجة  تخرجهم  مذكرات 
و�ضعوبة   احرتازيا  اجلامعات 
من  امل�رصفني  مع  توا�ضلهم 
جهة وح�ضولهم على الكتب من 
ناحية  من  اجلامعات  مكتبات 
املفرو�س  ومن  هذا   . اأخرى 

من  الثاين  الف�ضل  يكون  اإن 
املا�ضرت 2 هو  ف�ضل تطبيقي  
يتعلم فيها  الطلبة كيفية البحث 
توجيهات  خالل  من  العلمي 
والت�ضال   ، امل�رصفني 
امل�ضادر  عن  بحثا  باملكتبات 
اأنهم جمربون  ، كما  واملراجع 
تخرجهم  ر�ضائل  اإنهاء  على 
اجلامعي  املو�ضم  اإمتام  قبل  
جلنة  اأمام  للمناق�ضة  وعر�ضها 
دكاترة  من  املكونة  املناق�ضة 
هي  نتيجتها  لتكون  خمت�ضني  

خالل  الطالب  جناح  معدل 
ميكن  ول   ، الثاين  الف�ضل 
املقبلة  لل�ضنة  العملية  متديد 
مكررا  الطالب  اعترب  واإل 
الذي  الإجراء  وهو   ، لل�ضنة 
جعل 5000 طالب  من خمتلف 
الوطن  وجامعات  التخ�ض�ضات 
لتاأخر  ال�ضنة  بتكرار  مهدد  
اجناز بحوثهم  بفعل اإجراءات 
ولوج  و�ضعوبة  اجلامعات  غلق 

املكتبات  ولقاء امل�رصفني.
حممد بن ترار

اقرتح املجل�س الوطني امل�ضتقل 
ال�ضوؤون  قطاع  وموظفي  لالأئمة 
له،  بيان  يف  والأوقاف،  الدينية 
اأم�س، على وزارة ال�ضوؤون الدينية، 

م�ضاجد  كل  ليلية، يف  درو�س  بث 
رم�ضان،  �ضهر  خالل  اجلزائر، 

قبل اآذان الع�ضاء بـ 15 دقيقة.
اإقامة  بيانه،  واقرتح املجل�س يف 

الف�ضاءات  يف  العيد،  �ضالة 
واملالعب  كال�ضاحات  العامة، 
الو�ضع  حت�ضن  حال  يف  البلدية، 
كلمة  ببث  طالب  كما  الوبائي، 

عرب  امل�ضاجد  كل  يف  العيد 
مكربات ال�ضوت اخلارجية اإذا ما 

مل يتح�ضن الو�ضع.
مرمي خمي�شة

املجل�ص الوطني للأئمة 

درو�ص ليلية يف االأ�ضب�ع االأول من رم�ضان
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كوفيد 19 و القانون

الدكتور حمزة حظري/جامعة 
امل�شيلة

كورونا و ا�شتحالة تنفيذ 
اللتزامات التعاقدية : 

من  العديد  تنفيذ  توقف  لقد 
التعاقدية  القانونية  االلتزامات 
على  فتعذر  املجاالت،  �شتى  يف 
العامة  عقودهم  تنفيذ  املتعاقدين 
ال�شحي  احلجر  ب�شبب  اخلا�شة  و 
اأن  ريب  ال  و  البالد،  يف  املقرر 
الأحد  اأ�رضارا  �شريتب  التوقف  هذا 
الطرفني اأو كالهما، و هو ما يطرح 
التعاقدية  امل�شوؤولية  قيام  اإ�شكالية 
تنفيذ  عدم  حالة  عن  عدمها  من 
با�شتحالة  االحتجاج  عند  االلتزام 
التنفيذ ب�شبب احلجر ال�شحي الناجت 
عن وباء و فريو�س كورونا خا�شة يف 
التي  القانونية  الن�شو�س  �شعف  ظل 
تنظم حالتي القوة القاهرة و الظرف 

الطارئ يف بالدنا . 
اإن املادة 127 من القانون املدين و 
غريها من الف�شول و املواد االأخرى 
ن�شت  القاهرة  القوة  نظمت  التي 
على  املدنية  امل�شوؤولية  رفع  على 

اأن  اأثبت  اإذا  ال�رضر  يف  املت�شبب 
اأو  اأجنبي  �شبب  عن  نتج  قد  ال�رضر 
املادة  فاإن هذه  بذلك  و  قاهرة  قوة 
العملية  االإ�شكاليات  من  العديد  تثري 
امل�شوؤولة  اجلهة  حتديد  اأهمها  من 
من  قاهرة  قوة  الوباء  اعتبار  على 
اأخرى  جهة  من  و  جهة  من  عدمه 
جرب  عن  امل�شوؤول  اإ�شكالية  تطرح 
امل�شوؤولية  رفع  حالة  يف  ال�رضر 
املدنية عن املت�شبب يف ال�رضر و هي 
االإ�شكاليتني القانونيتني املطروحتني 
بقوة هذه االأيام مبنا�شبة هذا الوباء 

امل�شتجد . 
قانون  من    322 للمادة  العودة  اإن 
جند  االإدارية  و  املدنية  االإجراءات 
اأنها ت�شند  اإثبات حالة القوة القاهرة 
اإىل رئي�س اجلهة الق�شائية املخت�شة 
هو  و  عري�شة،  على  اأمر  مبوجب 
املحكمة  عليه  اأكدت  الذي  االأمر 
لذلك  منا�شبة،  من  اأكرث  يف  العليا 
اأن هذا التوجه الذي اعتمده  اأعتقد 
قانون  يف  اجلزائري  امل�رضع 
هو  االإدارية  و  املدنية  االإجراءات 
اأنه ي�شتحيل  توجه غري منطقي كون 
باجلهات  االت�شال  املواطنني  على 

القوة  الإثبات  املخت�شة  الق�شائية 
قرار  ب�شبب  مغلقة  الأنها  القاهرة 
غري  اأين  كما  ال�شحي،  احلجر 
ال�شلطة  هذه  الإعطاء  متحم�س 
لقا�شي املو�شوع الأن ذلك �شريتب ال 
اجلهات  بني خمتلف  تعار�س  حمالة 
الق�شائية، لذلك اأدعوا الإ�شدار ن�س 
كورونا من  وباء  ينظم  قانوين خا�س 
الناحية القانونية مبا يف ذلك حتديد 

طبيعته كقوة قاهرة . 

كورونا و اإ�شكالية الآجال و 
املواعيد 

النظام  من  االآجال  و  املواعيد  اإن 
العام ال يجوز االتفاق على خمالفتها، 
اإ�شكالية  حمالة  ال  �شتطرح  لذلك 
تتعلق  اخلطورة  غاية  يف  قانونية 
بعدم قبول الدعاوي و الطعون ب�شبب 
ا�شتحالة  رغم   على   االآجال  فوات 
و  ال�شحي،  ب�شبب احلجر  بها  القيام 
لذلك يطرح ت�شاوؤل قانوين عميق يف 
الكيفية القانونية التي �شت�شمح بوقف 
االآجال و متديدها اإىل ما بعد زوال 
هذا الوباء، من االأمثلة  على الدعاوى 
التي  و  حمددة  باآجال  املرتبطة 

ت�شجيها  املتقا�شني  �شي�شتحيل على 
ال�شحي  احلجر  اإجراءات  ب�شبب 
يف  بالطعن  املتعلقة  الدعاوى  تلك 
يف  املخت�شة  الطعن  جلان  قرارات 
التي  و  االجتماعي  ال�شمان  جمال 
خالل  ت�شجل  اأن  القانون  ي�شرتط 
�شهر من تبليغ قرار اللجنة املخت�شة 

للمعني .
 و اإين اعتقد اأن الن�شو�س القانونية 
ال�شارية  القاهرة  بالقوة  املتعلقة 
املفعول غري قادرة على التكفل بهذه 
االإ�شكاليات القانونية املتوقعة و هو 
بتعديل  العاجل  التدخل  يتطلب  ما 
قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
و  اجلزائية  االإجراءات  قانون  و 
االقت�شاء  عند  املدين  القانون 
لتنظيم االآليات القانونية التي حتمي 

حقوق املتقا�شني .  

كوفيد 19 و احلب�س املوؤقت 

من   123 املادة  يف  القانون  اأ�شند 
لل�شيد  اجلزائية  االإجراءات  قانون 
اإيداع املتهم  قا�شي التحقيق �شلطة 
اإجراءات  كانت  اإذا  املوؤقت  احلب�س 

الرقابة الق�شائية غري كافية غري اأن 
املوؤقت  احلب�س  مدة  حدد  القانون 
التي ال ميكن اأن تتجاوز االأربع اأ�شهر 
اإال يف احلاالت املن�شو�س عليها يف 
املادة 125 املتعلقة باحلب�س املوؤقت 
االإ�شكالية  اإن    . اجلنايات  مادة  يف 
القانونية التي تطرح يف هذا ال�شدد 
جتاوزوا  الذين  املتهمني  بقاء  هو 
اإجراء  حتت  اأ�شهر  االأربع  مدة 
ال�شادة  منع  املوؤقت يف ظل  احلب�س 
ق�شاة التحقيق ا�شتخراج املحبو�شني 
العقابية خالل فرتة  املوؤ�ش�شات  من 
على  م�شاألة  هي  و  ال�شحي  احلجر 
درجة كبرية من اخلطورة الأن املتهم 
املوؤ�ش�شة  يف  حمبو�شا  �شيبقى 

العقابية خارج االأطر القانونية . 
و غري بعيد عن هذا املو�شوع طرحت 
على خمتلف  هامة  قانونية  اإ�شكالية 
االأ�شابيع  خالل  الق�شائية  اجلهات 
طلبات  يف  الف�شل  هي  و  املا�شية 
االإفراج و التي ي�شرتط القانون فيها 
اأمام  و  املحبو�س  املتهم  ح�شور 
املحبو�س  املتهم  ح�شور  ا�شتحالة 
ا�شتخراج  منع  ب�شبب  القا�شي  اأمام 
املحبو�شني مبوجب التعليمة ال�شادرة 

حافظ  العدل  وزير  ال�شيد  عن 
االأختام يكون من غري املنطقي على 
الق�شاة اأن يوؤ�ش�شوا رف�شهم لالإفراج 
الأن  املتهم  ح�شور  عدم  مربر  على 
ح�شوره اأمام القا�شي كان ناجتا على 
هذه     . باإرادته  له  عالقة  ال  �شبب 
ق�شايا  من  عينة  على  االأمثلة  بع�س 
ب�شبب  طرحت  م�شتجدة  قانونية 
العديد  اأن  �شك  ال  و  كورونا  وباء 
�شي�شملها  التنظيمات  و  القوانني  من 
التي  النقائ�س  بع�س  لتعالج  التعديل 
القانونية  املنظومة  على  ظهرت 
و   19 كوفيد  ك�شفها  التي  اجلزائرية 
يف هذا االإطار �شارعت كلية احلقوق 
حممد  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  و 
بو�شياف بامل�شيلة اإىل تنظيم موؤمتر 
اأثرها  و  القاهرة  القوة  حول  دويل 
الق�شاء  و  الت�رضيع  حركية  على 
التحا�رض  تقنية  طريق  عن  �شينظم 
و هو  اأفريل 2020    29 يوم  بعد  عن 
العديد  �شيناق�س  الذي  املوؤمتر 
يقدم  و  القانونية  االإ�شكاليات  من 

تو�شيات حول كيفية جتاوزها.

كورونا الوباء القاتل امل�شتجد، الوباء الذي جعل جل املخابر يف العامل يف حالة عمل دائم و متوا�شل 
من اأجل اإيجاد اللقاح و البل�شم املعالج، وهو الوباء نف�شه الذي ي�شغل خمابر القانون يف خمتلف دول 
العامل لإيجاد حلول للإ�شكالت القانونية التي ترتبت على توقف احلياة على �شطح كوب الأر�س و 
تعطل معها الكثري تنفيذ اللتزامات القانونية التعاقدية و غري التعاقدية، كما جمد التمتع بعديد 

احلقوق و احلريات التي تعترب من احلقوق و احلريات الأ�شا�شية يف مفهوم ال�شرعة الدولية . 

تاأمالت يف ق�سايا قانونية م�ستجدة
.     كوفيد 19 و احلب�س املوؤقت 

.    كورونا و ا�شتحالة تنفيذ اللتزامات التعاقدية 

املخت�شة الجتماعية مربوك مرمي يف حوار لـ"الو�شط"

كورونا �ستوؤثر اجتماعيا على الأ�سر اجلزائرية

حاورها اأح�شن مرزوق

.      ماذا غريت جائحة 
كورونا يف املجتمعات؟

وا�شحا  كورونا  تاأثري  يظهر 
داخل  احلياة  منط  تغري  يف 
خمتلف  على  املجتمعات  
واملوؤ�ش�شات  االأنظمة  م�شتوى 
تعليمية  كانت  �شواء  باختالفها 
من  اجتماعية  اأو  اقت�شادية  اأو 
جهة وعلى م�شتوى االأفراد من 
جهة اأخرى اأين نالحظ تغريات 
على م�شتوى ال�شلوكيات  كربوز 
االجتماعي   االبتعاد  ظاهرة 
خطورة  من  مهمة  كوقاية 
داخل  وتغريات  الفريو�س 
الو�شط االأ�رضي  مت�س االأدوار 
تعزيز   اإىل  اإ�شافة  والوظائف 
عملية  يف  واأهميتها  مكانتها 
الوعي   ون�رض  اأفرادها  احتواء 

والتوجيه لدى اأطفالها.

.     ماهو تاأثري احلجر 
العائلت  على  ال�شحي 

اجلزائرية؟

ال�شحي  احلجر  عملية  اإن    
العائالت  م�شتوى  على 

اإيجابي  تاأثري  ذات  اجلزائرية 
واآخر �شلبي ما ميكن قوله عن 
هو  االيجابية   التاأثريات  بع�س 
مدى  يف  لالأ�رضة   االعتبار  رد 
كنظام  و�رضورتها  اأهميتها 
على  يحافظ  مهم  اجتماعي  
وتعاونهم   االأفراد  متا�شك 
ووظيفتها  دورها  بتعزيز  وهذا 
والرتبية   التن�شئة  عملية  يف 
ممكن  وقت  اكرب  ق�شاء  مع 
يف  وم�شاركتهم  االأبناء  مع 
الفكرية  الن�شاطات  خمتلف 
والثقافية  والريا�شية  والعلمية 
والرتفيهية  وهذا ما قد يجعل 
الطفل ي�شعر ويح�س باحتوائها 
اإذ  واهتمامها   وبحبها  له  
االجتماعي  الرابط  قوة  تطهر 
ب�شور  االأ�رضة   اأفراد  بني 
االأزواج  بني  كالتعاون  خمتلفة 
وال�شعور  واالأبناء  االأزواج  وبني 
واخلوف  واالهتمام  باحلب 

املتبادل .
فيمكن  ال�شلبي  اجلنب  اأما 
الرابط  تفكك  يف  ح�رضه 
االأهايل  بني  االجتماعي 
واالأ�شدقاء  واجلريان 
ما  �شمت  يف  تتم  فاملنا�شبات 
من  وغريها  باالأعرا�س   يتعلق 
يتم  قد  ال�شعيدة  املنا�شبات 

الوفاة  مرا�شم  ولكن  تاأجيلها  
كورونا  خلقت  اإذ  توؤجل   ال 
الكثري  قلوب  يف  �شوداء  نقطة 
اجلزائرية  العائالت  اأفراد  من 
�شمت   اأحبتها يف  فقدت  التي 
ت�شييع  يف  امل�شاركة  دون 
خلق  اإىل  اإ�شافة   ، اجلنازات 
االأ�رضة  داخل  النزاعات  بع�س 
االأبناء  و  االأزواج  بني  الواحدة 
النف�شية   ال�شغوطات  نتيجة 
وجود  وعدم  اململ  والروتني 
ف�شاء للتفريغ  ال �شيما اأن اغلب 
العائالت ت�شكن العمارات ، كما 
بينت بع�س الت�رضفات ال�شلبية 
الغذاء  بعملية تخزين  املتعلقة 
بطرق غري عقالنية لدى بع�س 
يعك�س  الذي  االأمر  العائالت 
لدى  الروحي  اجلانب  نق�س 
الكثري من االأفراد  ، اإ�شافة اإىل 
نق�س الوعي عند بع�س االأفراد 
بخطورة الفريو�س والذي �شكل 
اأفراد  كل  �شحة  على  خطورة 
يف  �شاهم  ما  وهذا  االأ�رضة 
بهذه  االإ�شابات  عدد  زيادة 

اجلائحة.

.     كيف يجب معاملة 
الأطفال يف زمن كورونا؟

تختلف  الطفل  معاملة  اإن 
الفردية  قات  الفرو  باختالف 
امل�شتوى  وباختالف  جهة  من 
الأ�رضته  واالجتماعي  الثقايف 
ميكن  ما  لذا  اأخرى   جهة  من 
بعني  االأخذ  �رضورة  هو  قوله 
عملية  الطفل يف  �شن  االعتبار 
التعامل و�رضورة االعتماد على 
التعامل  يف  اللينة  االأ�شاليب 

بعيدا عن العنف والعدوانية .
االأولياء  اإقناع  �رضورة  اأوال: 
اأهمية و�رضورة  اأبناءهم مبدى 
املنزيل   كوقاية  احلجر 

كورونا  جائحة  من  �رضورية 
وهذا بفعل التوعية مبخاطرها 
خمتلف  تطبيق  وكذا  
اخلا�شة  الوقائية  االإجراءات 

بها كالتعقيم والنظافة .
اإتباع  االأولياء  على  ثانيا:  
اأ�شاليب جاذبة وهادفة يف جعل 
ملل  دون  وقته  يق�شي  الطفل 
الدرا�شة  على  بالرتكيز  وهذا 
للطفل  بالن�شبة  املنزلية 
جتنبه  املتمدر�س و�رضورة 
االأجهزة  على  االإدمان  خطورة 
االلكرتونية  وتفعيلها يف اجلانب 

مبثابة  والتعليمي   الرتبوي 
خالل  من  افرتا�شية   مدر�شة 
التعليم املنهجي لوزارة الرتبية 
والتعليم ، كما ميكن اال�شتفادة 
منها يف جانب الت�شلية  بتفعيل 
برامج االألعاب الهادفة والبناءة  
، اإ�شافة اإىل ممار�شة ن�شاطات 
كرتتيب  البيت   داخل  اأخرى 
تزيني  اأو  باخلزانة  املالب�س 
الر�شم   ، وترتيبها   الغرف 
والتلوين ، الدخول اإىل املطبخ 
تنظيف  عملية  يف  امل�شاركة   ،

البيت ...الخ .
عن  االبتعاد  ثالثا:   �رضورة 
اإ�شعاره  وعدم  الطفل   تعنيف 
قائمة  ع�شكرية  ثكنة  البيت  اأن 
وااللتزامات   االأوامر  على 
قائمة  عنها  ترتتب  وخمالفتها 
من العقوبات بل اإعطاءه حرية 
الن�شاطات  بع�س  امل�شاركة يف 
بب�شمة  املنزلية  واالأعمال 
م�شحكة   فنية  وطرق  طفولية 
واالحتواء  باالنتماء  ي�شعر  اأين 

واحلب واالهتمام االأ�رضي.
واأهمية  قيمة  تعزيز  رابعا:  
الرابط  اأهمية  و  البيت 

االجتماعي لدى الطفل.
.     ماهو ت�شورك ملا بعد

 كورونا ؟

على امل�شتوى العاملي
على  تغريات  عدة  -   تظهر 
�شيا�شية  خمتلفة  م�شتويات 
على  وع�شكرية   واقت�شادية 

امل�شتوى العاملي
املتحدة  الواليات  -خ�شارة 

االأمريكية للزعامة العاملية
- حتطيم النظام العاملي الناجت 

عن احلرب العاملية الثانية
- نهاية راأ�شمالية الكوارث التي 

تهدف اإىل اجلهل والفقر

التي  الدرو�س  ماهي 
من  ا�شتخل�شها  ميكن 

جائحة كورونا؟

�رضورة االهتمام بالعلم باعتباره 
باال�شتثمار  وهذا  العامل  مفتاح 
والتعليمي  الرتبوي  القطاع  يف 
يف  اإطارات  هي  خمرجاته  الن 
خمتلف القطاعات وعلى راأ�شها 
قطاع ال�شحة وال�شناعة التقنية

-اأهمية قيمة الت�شامن والتعاون 
املجتمعات  داخل  والتطوع 

وال�شيما اأثناء االأزمات
اجلانب  وتقوية  تنمية  -�رضورة 
الروحي عند الفرد على م�شتوى 
التن�شئة   موؤ�ش�شات  خمتلف 

وال�شيما اال�رضة

اأكدت الأ�شتاذة و املخت�شة الجتماعية مربوك مرمي اأن جائحة كورونا �شتقلب موازين القيم والعلقات الجتماعية لدى كافة املجتمعات العاملية ،فيما اأبرزت 
ال�شتاذة بجامعة البليدة 02 يف هذا احلوار اخلا�س الذي جمعها بيومية الو�شط اهم تاثريات هذه املرحلة وفرتة احلجر ال�شحي على الأ�شرة اجلزائرية ب�شفة 

خا�شة وانعكا�شها ملا بعد زمن كورونا .
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اح�شن خال�ص   

هذه  عودة  على  و�ساعد 
التحول  »العلمية«  الوجهة 
ال�سلطة  عرفته  الذي 
انقالب  بعد  ال�سيا�سية 
بله  بن  على  بومدين 
لدى  قناعة  ولد  الذي 
اال�ستمرار  اأن  الفاعلني 
ال�سيا�سية  املواجهة  يف 
معركة  بومدين  نظام  مع 
خا�رسة م�سبقا بالنظر اإىل 

الع�سكرية  نزعته 
القمعية  املركزية 
تكن  مل  التي 
عناء  لتجد 
حتييد  يف  كبريا 
القليلة  القلة 
النا�سطني  من 
يف  العاملني 
احلقل  هذا 
تامة  ويف �رسية 
الوطن  داخل 

فرن�سا،  ويف 
ي�ساف اإليها اأن ف�سل جتربة 
مثل  املعار�سة  اأحزاب 
اال�سرتاكية  القوى  جبهة 
احمد  ايت  حل�سني 
اال�سرتاكية  الثورة  وحزب 
ملحمد بو�سياف واحلركة 
للتجديد  الدميقراطية 
بلقا�سم  لكرمي  اجلزائري 
هذه  تر�سيخ  من  زاد 
اإىل  بالنظر  القناعة 
امل�سري الذي عرفته هذه 
اإىل  وقياداتها.  االأحزاب 
يقالن  ال  عاملني  جانب 
�رسورة  اأولهما  اأهمية 
خا�سة  هوية  اإعطاء 
واإبعاده  الثقايف  للن�سال 
ال�رسوري  االرتباط  عن 

ال�سيا�سي  بالن�سال  واالآيل 
اإخراج  وثانيهما  لالأحزاب 
من  االأمازيغي  املطلب 
القبائلي  اجلهوي  بعده 
البحث  فر�سة  واإعطائه 
يف  جديدة  اآفاق  عن 
اجلزائري  الف�سائني 

واملغاربي.
نهاية عام  التفكري يف  بداأ 
اإطار  اإن�ساء  يف   1966
يف  يعمل  اأكادميي  فكري 
ترقية  على  وحرية  هدوء 

التاريخي  واملوروث  اللغة 
للبعد  واالنرثبولوجي 
ومن  االأمازيغي.  الثقايف 
االأكادميية  انبثقت  هنا 
الرببرية لالأبحاث والتبادل 
من  فرباير  يف  الثقايف 
جمعية  وهي   ،1967 عام 
اأع�ساء   6 من  تتكون 
عامني  ملدة  ا�ستغلت 
باأكادميية  تعو�ض  اأن  قبل 
اإميازيغن«  »اغراون 
يف  االأمازيغي(  )التجمع 
يكن  ومل   .1969 ماي 
عملها من�سبا على البحث 
الرببرية  الل�سانيات  يف 
االأمازيغية  اللغة  وترقية 
بالتعبئة  اهتمت  ما  بقدر 

حول  املهاجرين  و�سط 
لكي  االأمازيغي  املطلب 
ال يبقى حم�سورا يف حيز 
وكانت  النخب،  يهم  �سيق 
باللغة  اأعمالها  كل  ت�سدر 
اإىل  اإ�سافة  الفرن�سية 
لالأمازيغية  تعليم  اإطالق 
بحرف التيفناغ للنا�سطني 

حولها.
 1970 �سنوات  عرفت 
ا�ستمرارا جادا يف النزعة 
يف  والعاملة  االأكادميية 

جت�سيد 
ملطلب  ا
مع  االأمازيغي 
اإدراج  حماولة 
اللغة  تعليم 
يغية  ز ما الأ ا
معة  بجا
مل   .8 باري�ض 
املعركة  تكن 
لكنها  �سهلة 
بداية  يف  توجت 
مبوافقة   1973
البيداغوجية  اللجنة  من 
»تعليم  الإن�ساء  للجامعة 
الرببرية«  واحل�سارة  اللغة 
حوله  ت�سكلت  الذي 
الدرا�سات  جمموعة 
ي�رسف  التي  الرببرية 
رجالة  مبارك  عليها 
الدرا�سات  معهد  خريج 
ومدر�سة  ال�سيا�سية 
الذي  ال�رسقية  اللغات 
باري�ض.  يف  املعركة  قاد 
املجموعة  هذه  تكن  مل 
ح�رسيا  مهتمة  اأي�سا 
برتقية التعليم والبحث يف 
اللغة والثقافة بل ان�رسف 
اخلطاب  اإىل  اهتمامها 
واالإيديولوجي  ال�سيا�سي 

اأن  من  انطالقا  النمطي 
اللغتني  هناك �رساعا بني 
من  والفرن�سية  العربية 
جهة واالأمازيغية والعربية 
�رساعا  يخفي  العامية، 
الربجوازية  بني  طبقيا 
وقد  الكادحة،  واجلماهري 
اإىل  التحول  هذا  يعود 
اخللفية ال�سيا�سية ملبارك 
ع�سوا  كان  الذي  رجالة 
القوى  جبهة  يف  قياديا 

اال�سرتاكية. 
 1976 عام  منت�سف  يف 
يحيى  علي  ر�سيد  عاد 
من  ال�رساع  حلبة  اإىل 
اإىل  معه  ليعيد  جديد 
املطلبي  الن�سال  ال�سطح 
املواجهة  على  القائم 
ال�سيا�سية مع نظام احلكم 
الغر�ض  لهذا  اأن�ساأ  فقد 
»اجلبهة املوحدة للجزائر 
اأ�سدرت  التي  اجلزائرية« 
اللهجة  �سديدة  بيانات 
الرئي�ض  حكم  فيها  تنتقد 
»اأ�سعف  الذي  بومدين 
املجموعة  ثقل  من 
ورف�ض  بالرببرية  الناطقة 
يف  بوجودها  االعرتاف 
احلياة  ميادين  جميع 
واالجتماعية  االقت�سادية 
والثقافية  والعامة 
وذكرت هذه  وال�سيا�سية«. 
»ال  اأن  ال�سيا�سية  احلركة 
الذين  الغزاة  من  اأحد 
اإفريقيا  على  تناوبوا 
فينيقيني  من  ال�سمالية 
غري  وفرن�سيني  وعرب 
العرقية  اخلارطة  من 
اجلزائر  اإن  البالد.  لهذه 

من  جزءا  تعترب  التي 
لي�ست  ال�سمالية  اإفريقيا 
عربية متاما مثلما مل تكن 
وال  وندالية  وال  رومانية 

بيزنطية اأو تركية.«  
هذه  مييز  ما  ولعل 
»االأكادميية«  الن�ساالت 
خلفية  من  تنطلق  اأنها 
واللغة  الثقافة  يف  البحث 
تنزلق  اأن  تلبث  ما  لكنها 
ال�سيا�سية  املواجهة  اإىل 
يف  ترف�سها  كانت  التي 
كونها  جانب  اإىل  بدايتها، 
املهجر  ف�ساء  يف  وجدت 
فرن�سا  يف  وال�سيما 
متنف�سا من احلرية للتعبري 
للجالية  التوعوي  والعمل 
املطلب  حول  اجلزائرية 
االأمازيغي الذي مل يتمكن 
من  مو�سوعية  لعوامل 
منبعه  من  اإال  اخلروج 

القبائلي.
مل تكن احلرية التي 
متتع بها النا�سطون 
باري�ض متوفرة  يف 
لذا  اجلزائر  يف 
الن�ساطات  ظلت 
الرببرية  الثقافية 
وخفية  �رسية 
لرتقى  تكن  ومل 
االعرتاف  اإىل 
منها  الر�سمي، 
ما قام به مولود 
الذي  معمري 

اأ�س�ض رفقة مبارك رجاله 
اأ�ستاذا  ي�ستغل  كان  الذي 
كلية  يف  العربية  للغة 
اجلزائر  بجامعة  االآداب 
النواة  عبادة  وعمار 

م�ساألة  يف  للتفكري  االأوىل 
والثقافة  اللغة  ترقية 
التفكري  وهو  االأمازيغية 
اللغة  در�ض  اأثمر  الذي 
الرببرية الذي كان يقدمه 
من  ابتداء  معمري  مولود 
يلغى خالل  اأن  قبل   1965
لعام  اجلامعي  الدخول 
1973. وباملقابل انطلقت 
الن�ساالت الثقافية ال�رسية 
من جديد يف ثانويات تيزي 
العا�سمة  واجلزائر  وزو 
جلامعة  االآداب  وكلية 
اإىل احلي  اإ�سافة  اجلزائر 

اجلامعي لنب عكنون. 
الذي  القمع  اأدى  لقد 
الفعاليات  له  تعر�ست 
يف  االأمازيغية  الثقافية 
واالأغنية  امل�رسح  جمال 
املغنني  من  العديد  ومنع 
القناة  عرب  البث  من 
لالإذاعة  القبائلية  الثانية 

الراديكالية  تاأجيج  اإىل 
جت�سدت  التي  ال�سيا�سية، 
مثل  رمزية  مناو�سات  يف 
عام  حدثت  التي  تلك 
جويلية   5 مبلعب   1977

كاأ�ض  نهائي  مباراة  اأثناء 
�سبيبة  بني  اجلمهورية 
ح�سني  ومالحة  القبائل 
داي. املباراة التي تخللتها 
اأهازيج هاتفة بحياة البعد 
وم�ستنكرة  االأمازيغي 
تلك  التعريب  �سيا�سة 
اأغ�سبت  التي  الهتافات 
موقفه  وعمقت  بومدين 
للمطلب  املناه�ض 
كان  الذي  وهو  االأمازيغي 
يف   1976 عام  انطلق  قد 
خا�ض  تنموي  برنامج 
ذلكم  وزو  تيزي  بوالية 
الربنامج الذي كان له دوره 
املطلب  وترية  ت�رسيع  يف 
يف  ربيعا  ينفجر  اأن  قبل 

مار�ض عام 1980.
يف احللقة القادمة �سنتناول 
هذه اللحظة املف�سلية من 
تاريخ املطلب االأمازيغي، 
دواعيها  عن  �سنتحدث 
�سية  ل�سيا ا
فية  لثقا ا و

وال�سو�سيولوجية 
حتى  و
ية  د قت�سا ال ا
تعاملت  وكيف 
ال�سلطة  معها 
برئا�سة  اجلديدة 
بن  ال�ساذيل 
ذلك  وفوق  جديد، 
تلك  �سارت  كيف 
حد  اإىل  رمزية  اللحظة 
ثانية  ن�سخة  اأحدثت  اأنها 
 21 بعد  �سوداء  لكنها  لها 

�سنة من وقوعها.
يتبع...

العد التنازيل نحو النفجار الأعظم
بينا يف املقال ال�شابق كيف كان الن�شال حول املطلب الأمازيغي بعد ال�شتقالل امتدادا لل�شراعات 

الداخلية للحركة الوطنية ال�شتقاللية املتعددة التي امتدت لع�شرين عاما، اإذ انطلقت عام 1946 
وانتهت عام 1966، اأي يف اللحظة التي فكر فيها القائمون على ترقية املطلب يف �شرورة النتقال من 

اأ�شلوب املواجهة املبا�شرة مع ال�شلطة اإىل اإحياء الأ�شلوب القدمي الذي مهد له �شعيد بوليفة منذ بداية 
القرن املا�شي وتوقف ليف�شح املجال للمواجهة ال�شيا�شية يف الأربعينات من القرن املا�شي. 

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

لقد اأدى القمع الذي تعر�شت له الفعاليات 
الثقافية الأمازيغية يف جمال امل�شرح 
والأغنية ومنع العديد من املغنني من 

البث عرب القناة الثانية القبائلية لالإذاعة 
اإىل تاأجيج الراديكالية ال�شيا�شية، التي 

جت�شدت يف مناو�شات رمزية مثل تلك التي 
حدثت عام 1977 مبلعب 5 جويلية اأثناء 
مباراة نهائي كاأ�ص اجلمهورية بني �شبيبة 

القبائل ومالحة ح�شني داي

مل تكن املعركة �شهلة لكنها توجت 
يف بداية 1973 مبوافقة من اللجنة 

البيداغوجية للجامعة لإن�شاء »تعليم 
اللغة واحل�شارة الرببرية« الذي 
ت�شكلت حوله جمموعة الدرا�شات 
الرببرية التي ي�شرف عليها مبارك 

رجالة خريج معهد الدرا�شات 
ال�شيا�شية ومدر�شة اللغات ال�شرقية 

الذي قاد املعركة يف باري�ص

اجلزء03
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لعل املعنى املعجمي لنزاح عند ابن منظور يف ل�شان العرب والذي ف�شره بالبتعاد و الناأي معه ل يحتاج اإىل جهد كبري يف و�شف 
و�شعنا فهو يعك�ص ويلخ�ص كل قول يف واقعنا املهني .

ْبِد . �شّرح املَح�ُص عن الُزّ

ر�سالة اإىل اأرباب ثقافة االنزياح ..
الوليد فرج

�إىل  �لقائل  يحتاج  ال 
يحتاج  ال  مثلما  �شاهد 
 ، دليل  �إىل  �لنهار 
يف  متمظهرة  فال�شو�هد 
حياتنا �ليومية من تر�جع 
يف جميع مناحي �حلياة ، 
من رد�ءة يف ت�شيري مرفق 
تدنيات  �أو   ، عمومي 
�لبحث  يف  �مل�شتويات 
�لعملي ، �إن مل نقل �نعد�م 
�أو   ، باملطلق  جديته 
تاأخر يف �لرب�مج و بد�ئية 
�الأمم  فحياة   ، �لو�شائل 
وجوديا  �رتباطا  مرتبطة 
�بتكار�تها  و  بابتد�عها 
رحم  من  تخرج  �لتي   ،
و  �جلامعات  �رصوح 
�لتي  �لبحث  مر�كز 

فيها  يفرت�ض 
بني  تاأوي  �أنها 
خرية  جناباتها 
 ، �ملجتمع  �أبناء 

و �أذكيائه .
�لو�شع  �إن 
�لذي  �ملرتدي 
�إليه  �آلت 
 ، جامعتنا 

مظاهر  يف  تعاومها  من 
و  �لتفاهة   و  �لت�شطيح 
عن  �غلبها  يف  حيدتها 
�أ�ش�شت  �لذي  �لهدف 
ف�شارت   ، الأجله 

�الأ�شماء  و  �ل�شهاد�ت 
لنيل  �لهدف  هي  �لعلمية 
مركز �جتماعي ، يتفاخر 
حت�شيل  �أو   ، حامله  به 
يدفع  مريح  مادي  و�شع 
عنه غيلة �لزمن ، و يوفر 
له ما ال يوفره مورد� �آخر 
ف�شارت �جلامعة مق�شد� 
و  �ال�شرتز�ق  و  للّتعيُ�ض 
�لباهت  للتفاخر  �رصفة 
ال مركز� للإ�شعاع �لعلمي 
�ملعرفة  لنيل  مورد�  و   ،
تهذيب  و  ن�رصها  و 
و  وت�شويب   ، �الأخلق 
قيادة �ملجتمع ، و ت�شهيل 
حياته ، ومتى خرج �لعلم 
تر�جعت  �أهد�فه  عن 
و  �نحطت  و  �حلياة 
�ىل  �ملجتمع  �نحدر 
درك �لتخلف .  ويف هذ� 

�جلغر�يف  �ملوؤرخ  يقول 
خليفة  حاجي  �لعثماين 
�ملعروف بـ )كاتب جلبي( 
�لقرن  مو�شوعي  من   ،
ومنها   ...[  : 17 ميلدى 

غري  بالعلم  يق�شد  �أن 
علما  يتعلم  كمن   ، غايته 
فالعلوم   ، �جلاه  �أو  للمال 
منها  �لغر�ض  لي�شت 
�الإطلع  بل  �الكت�شاب، 
تهذيب  و  �حلقائق  على 
من  �نه  على   ، �الأخلق 
مل  للحرت�ف  علما  تعلم 
جاء  �إمنا   ، علما  ياأتي 
ولقد   ، للعلماء  �شبيها 
ور�ء  ما  علماء  كو�ِشف 
به  نطقو�  و  بهذ�  �لنهر 
�ملد�ر�ض  بناء  بلغهم  ملا 
ماأمت  فاأقامو�   ، ببغد�د 
ي  كان   : وقالو�   ، �لعلم 
�لهمم  �أرباب  به  ي�شتغل 
�لعالية ، و�الأنف�ض �لزكية 
�لعلم  يق�شدون  �لذين   ،
 ، به  كمال  و  ل�رصفه، 
بهم  ينتفع  علماء  فياأتون 

�شار  و�إذ�   ، بعلمهم  و 
�إليه  تد�نى  �أجرة  عليه 
�لك�شل  �أرباب  و  �الأخ�ّشاء 
، فيكون �شببا الرتفاعهم 
�لقول  هذ�  وي�شقط   ]
�لفيل�شوف �الن دونو على 
�ملعرفة  ت�شليع  م�شاألة 
خلف  من  تاأتي  �لتي   ،
�لبحث بالطلب ، في�شبح 
�لعامل �و طالب �لعلم �أد�ة 
ثمن  �و  مبنحة  تتحرك 
فيتولد   ، �ملمولة  �جلهة 
�ل�شوقية و �لتد�فع �شوب 
�ملنح و �الأثمان ، فت�شري 
�جلامعة من مركز معرفة 
و نور علم �إىل �شوق تافه ، 
�ملادية  بالقيم  م�شتقذرة 

و �لزبائنية .
�لفيل�شوف  يخرج  مل 
هذ�  عن  فييرب  ماك�ض 
�لتفاهة  بو�شف  �لطرح 
باملظهر  �جلامعة  يف 
من  ف�شار  فيها  �لد�رج 

�شورتها  يف  ماألوفا  بعد� 
، و�شيئا غري غريب عنها 
هذه  ن�رص  يف  وي�رصك   ،
�جلامعة  يف  �لتفاهة 
�ل�شابطة  �لقو�نني  �إىل 
و�ملنظمة  ل�شريها  
و  رو�دها  بني  للتعامل 
يديرون  من  و  م�شرييها 
بعد  �شيما  ال   ، �شوؤونها 
�إد�رة  �أ�شلوب  دخل  �أن 
ت�شيريها  يف  �ملخاطر 
لي�ض  ]�نه   : يقول   .
ن�شائل  �أن  �لعد�لة  من 
�ل�شخ�شي  �لق�شور 
�لتدري�ض  هيئة  الأع�شاء 
 ، �لرتبية  لوز�ر�ت  �أو 
م�شوؤولني  فنجعلهم 
هناك  �أن  حقيقة  عن 
تلعب  عديدة  تفاهات 
دور� موؤثر� يف �جلامعات 
�لتفاهة  �شيوع  �إمنا 
قو�نني  �إىل  يعزي 
 ، �لب�رصي  �لتعامل 
عدة  تعامل  ال�شيما 
 ، معا[  �أطر�ف 
�شقوط  �إىل  �أدى  مما 
�ملعريف  �الإبد�ع 
لدى  �لز�بونية  رهن 
 ، �لتجارية  �ل�رصكات 
�لتخ�ش�ض  ت�شطيح  فولد 
 ، �ل�شوق  طلب  ح�شب 
من  �الأ�شتاذ  في�شبح 
باحثا  و  �ملعرفة   خادم 
عن حلول م�شاكل �حلياة 
خادم  �إىل  �الجتماعية 
�رصكات جتارية . فيظهر 
�ملتعلم �ملتخ�ش�ض بهوية 
�ملثقف  بدل  موؤ�ش�شية 
باملبادئ  �ملوؤمن  �حلر 
حتركه  �لذي  �لقيم  و 

�حلو�فز �الأخلقية .
�أن  �مل�شتع�شي  من 
طالب  �أو  �لعامل  يح�شل 
�لعلم �شتى �لعلوم و ير�كم 
�أن  غري   ، �ملعارف  كل 
�أن  �ملحتدى  �شو�ب 
ينهل منها جميعا مقد�ر� 
 ، عنها  �شيء  كل  ويعرف 
ويف  �أ�شا�شياتها  وياأخذ 
هذ� يقول با�شكال : ]مبا 
تكون  �أن  تقدر  ال  �نك 
كل  تعرف  و�ن   ، �شامل 

من   ، معرفته  ميكن  ما 
من  فاأعرف   ، �شئ  كل 
�لكل بع�شه ، فاأجمل لك 
�لبع�ض من كل  �أن تعرف 
�شيء ، من �أن تعرف �لكل 
من �شيء و�حد ، �أن هذ� 
ولو   ، الأجمل  �ل�شمول 
لكان  �أن  �الأمر  لك  تي�رص 
ولكن   ، لك  �أف�شل  �الأمر 
فاخرت  �خليار  تعنّي  �أن 
ي�شعر  ما  فهو   ، هذ� 
 ، يعملونه  و  �لنا�ض  به 
م�شيبون  و�لنا�ض  يعمله 

 ،  ] غالبا  �حلكم  يف 
�خلروج  �أن  �مللحظ  و 
ون�شيحة  حكم  عن 
تدقيق  �إىل  �أدى  ب�شكال 
قاد  �لذي  �الخت�شا�ض  
وتر�جع  �للجدوى،   �إىل 
و  �لعلمي  �لتفكري  قيم 
عن  و خروجه  �أ�شا�شياته 

مر�ميه �لنبيلة .
قوال  هنا  �أ�شتمرء  و 
]�أن   : �ل�شفا  الإخو�ن 
�ل�شناعة  على  بلية  �أ�شد 
�لعلمي(  )�لتخ�ش�ض 
و�أعظم حمنة على �أهلها. 

يتكلم عليها من  �أن  ، هو 
ويحكم   ، �أهلها  لي�ض 
يعرف  ال  و  فروعها  يف 
�أ�شلها ، في�شمع منه قوله 
و يقبل منه حكمه ، وهذ� 
�أ�شباب  �أجل  من  �لباب 
وقع  �لذي   ، �خللف 
�ملجال�ض  يف  �لنا�ض  بني 
و  �الآر�ء  يف  ويتكلمون   ،
ويناق�شون  �ملذ�هب 
غري  وهم  بع�ض  بع�شها 
ف�شل  مباهيتها  عاملني 
بحقائقها  معرفتهم  عن 

حدودها  و  �أحكامها  و 
�لعو�م  قولهم  في�شمع 
باأحكامهم  يحكمون  و 
لّون وهم ال  لّون و يُ�شِ فيَ�شِ

ي�شعرون [ .
�ل�شفا  �إخو�ن  كاأن  و 
ي�شفون  �لوفا  وخلن 
جند  فعندما   ، و�قعنا 
عمومية  موؤ�ش�شة  ر�أ�ض 
فيها  �شخت   ، ر�شمية 
وفري�  عاما  ماال  �لدولة 
الأجل   ، �حلاجة  زمن  يف 
، و  �لثقايف  �ل�شاأن  ت�شيري 
ثقافية  �شيا�شة  تخطيط 

عن  تعجز   ، تنفيذها  و 
�نتحال  مظنة  �تقاء 
�ل�رصقة  �شبهة  و  �الأفكار 
، وما �غنى عنها  �الأدبية 
��شتنجادها  ذلك  يف 
برت�شانة ممن مت و�شفهم 
يف  و�شعهم  وت�شخي�ض 
�لذين  من   ، �ملقال  هذ� 
�شد   ، عقريتهم  رفعو� 
�لقارئ �لر�ف�ض لف�شيحة 
�لذي  �لعنو�ن  �نتحال 
م�شتوى  مقا�ض  على  �أتى 
�لتي  و��شاليبهم  عقولهم 
�أ�شل  عن  �نز�حت 
�لثقافة  و  �ملعرفة 
�خرى  مرة  ،فا�شحني 
رهق  و   ، تفاهاتهم 

عقولهم .
عن  �ملز�يد�ت  �ن 
�ملثقفني  رف�ض 
خرجو�  �لذي  �الأحر�ر 
يف 22 فيفري ملناه�شة 
�لتي  �ملارقة  �لع�شابة 
�رصقت حياتهم ، لن تقدر 
وجههم  يف  �لوقوف  على 
جديدة  ع�شابة  �ي 
بتبذير  ير�شو�  ولن   ،
�رصفه  و  �لعام  �ملال 
 . ثقافية  ف�شائح  على 
و  �لناعمة  �لقوة  فزمن 
�لتد�ول  و  �ل�شبكات  جيل 
�لرقمي لن تقدر عليه �ي 
ع�شابة �شيا�شية �و مالية 
قالت  كما  و   . ثقافية  �و 
�لعرب �رّصح �مَلح�ُض عن 

بِْد . و �شه �شاقع . �لُزّ

من امل�شتع�شي اأن يح�شل العامل اأو 
طالب العلم �شتى العلوم و يراكم كل 
املعارف ، غري اأن �شواب املحتدى اأن 
ينهل منها جميعا مقدارا ويعرف كل 

�شيء عنها

ان املزايدات عن رف�ص املثقفني الأحرار الذي 
خرجوا يف 22 فيفري ملناه�شة الع�شابة املارقة التي 

�شرقت حياتهم ، لن تقدر على الوقوف يف وجههم 
اي ع�شابة جديدة ، ولن ير�شوا بتبذير املال العام 

و �شرفه على ف�شائح ثقافية
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�شالح عو�ض

حتمية النهيار:

دولة  �أعظم  روما  �إمرب�طورية  كانت 
ومن  �لتاريخ  يف  �الت�ساع  حيث  من 
على  و�سيطرتها  ثرو�تها  �سعة  حيث 
و�سمال  �لعربي  �مل�رشق  و  �أوروبا 
خامتة  يف  �نهارت  �أنها  �إال  �إفريقيا 

�الأمر..  
“�إدو�رد  �ل�سهري  �الجنليزي  �ملوؤرخ 
)��سمحالل  كتاب  �ساحب  جيبون”، 
و�سقوطها(  �لرومانية  �الإمرب�طورية 
�أهم و�أعظم �ملر�جع  �لذي يعّد من 
�لدولة  �نهيار  عز�  مو�سوعه،  يف 
�ل�سعور  “تبلُد  �إىل:  �لرومانية 
�ملو�طنني،  لدى  �لعام”  بـ”�ل�سالح 
ف�سال عن �أن �حلكومة كانت مرهقة 
من خو�ض حروب عديدة يف �خلارج، 
ال  �أنه  يظنون  �لرومان  �لقادة  وبات 
نطاق  تو�سيع  على  لقدرتهم  حدود 
�ملرجعية  هذه  وظلت  �ُسلطتهم«.. 
�لتف�سريية متحكمة يف �لعقل �لثقايف 

�الأمريكي عقود عديدة. .  
بتاأمل حركة �الإمرب�طورية �الأمريكية 
روما..  خطى  على  ت�سري  �إنها  نرى 
�الإ�سرت�تيجية  �أخطائها  يف  وتقع 
نف�سها بدء� من حركتها على �ل�سعيد 
�لعاملي و�نتهاء مبا ت�رشب يف �أذهان 
فعلى  وم�ساعر،  �أفكار  من  �جلمهور 
�ل�سعيد �خلارجي بدالً من �أن تعمل 
فْر�ض  على  ت�رّش   – �لتو�فق  على 
حول  جيو�سيا�سي  و�قع  بالقوة 
كان  �لذي  �الأمر  نف�ض  وهو  �لعامل، 
�الإمرب�طورية  �نهيار  �أ�سباب  �أحد 
�لرومانية.. وتنتهي �إىل ما �نتهت �إليه 
باالإح�سا�ض  �لرومانية  �الإمرب�طورية 
�خلوف  من  ومركب  �النهيار  بقرب 
فاجتهت �إىل �لدعاية �ملفتعلة دفاعا 
نف�سيا فلقد �أ�سبحت تنفق �أكرث مما 
�سدها  �لكون  وت�ستعدي  تك�سب 
كونية  م�سلحة  �نهيارها  و�أ�سبح 
وال  حتالفات  ال  �أن  �أثبتت  �أن  بعد 
�سد�قات وال مبادئ �إمنا هي �خليانة 
و�لغطر�سة �مل�ستمرتني..�إن �لرومان 

مون كل َمن يقاوم  كانو� ي�سِ
بـ”�لرب�برة”،  طموحهم 
متاما كما ي�سم �الأمريكيون 
طموحهم  يقاوم  َمن  �ليوم 

بـ”�الإرهابيني«.  
   لقد رف�ض قادة �لرومان 
نفوذ  فْر�ض  »�إن  مقولة 
�لتمرد«  �إىل  يدفع  �أجنبي 
و�ليوم  دولتهم؛  ف�سقطت 
�لذي  �لتقدير  �سوء  نف�ض 

�الأمريكي  »�لنهج  ير�سم  روما  قتل 
�إز�ء �لعامل”.. وللتاأكيد حول ظو�هر 
لالإمرب�طورية  �لو�سيك  �النهيار 
مالحظة  من  فالبد  �الأمريكية 
ميادين  يف  �ل�سقوط  موؤ�رش�ت 
 -2 �القت�سادي،   ثالثة:1-�النهيار 
�ل�سقوط   -3 �لع�سكري،  �النك�سار 

�ل�سوؤ�ل  �ل�سيا�سي و�حل�ساري.. لكن 
�الأمريكية  �الإمرب�طورية  تقع  �أين 
كورونا  وهل  �النهيار؟  منحنى  على 

عجل من وترية �النهيار؟

اأمريكا واأوربا:

عام   500 منذ  �لغرب  �ندفع  عندما 
كانت قوة �لدفع فيه هائلة والأ�سباب 
يتعلق  ومو�سوعية  ذ�تية  عديدة 
للحياة  وروؤيته  ثقافته  بنمط  بع�سها 
و�لتجارب  و�ال�ستهالك  و�ملناف�سة 
�لعلمية و�أخالقيات �لعمل �ملتحركة 
�حل�سار�ت  �نهيار  �ملقابل  ويف  فيه 
�ل�سنن  بها  فعلت  �ن  بعد  �الأخرى 

و�لنو�مي�ض فعلها..
�الإحدى  �ال�ستعمار  دول  كانت  لقد 
ت�سيطر  م�رشوعها  بد�ية  يف  ع�رش 
�لعامل  م�ساحة  من  باملائة   10 على 
ويف  �سكانه،  عدد  من  باملائة  و15 
ت�سيطر  �أ�سبحت   1915 عام  حلول 
على 70 باملائة من �لياب�سة وعلى79 
�القت�سادي  �الإنتاج  من  باملائة 

�لعاملي..
 لقد �ن�ساح �ال�ستعمار �لغربي بقوة يف 
�آ�سيا و�إفريقيا بجيو�سه وم�ست�رشقيه 
ما  �الأمريكية  �الإد�رة  ورثت  ثم  ومن 
و�أجرت  �لقدمي  �ال�ستعمار  �أجنزه 
مع  يتنا�سب  مبا  عليه  تعديالت 
�أهد�فها �لكونية.. البد من �لقول �إن 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�أوروبا 
من  �ملميز  �لطر�ز  ذلك  فقدت  قد 
�لقيادة �لتاريخية، �لذي كان م�سكونا 
�الأمريكية  و�لنه�سة  �ملغامرة  بروح 
بالواليات  �الأمر  و�نتهى  �جلبارة، 
�ل�سنو�ت  يف  �الأمريكية  �ملتحدة 
�لنماذج  �أرد�أ  تقدمي  �ىل  �الأخرية 
و�لثقايف  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  على 
وكندي  ترومان  فمن  و�الأخالقي.. 
�لعربيد  بيد  �الأمر  �أ�سبح  و�يزنهاور 
و�ملرتبك  »�البن«  بو�ض  جورج 
ترمب �لذي ك�سف �لغطاء عن و�قع 

�الإمرب�طورية.
�أما �ال�ستعمار �الأوربي فلقد �نك�رش 
باندالع حركات �لتحرير يف �أفريقيا 
و��سيا وعلى ر�أ�سها �لثورة �جلز�ئرية 

�لفرن�سي..  �ال�ستعمار  فككت  �لتي 
ومل  مفا�سله  �ل�سيخوخة  وبلغت 
وقد  �الأوربي  �الحتاد  قيام  ينقذه 

ظهر عجزه �أمام �أزمة كورونا.
كيانات  و�رويا  �أمريكا  �أن�ساأت 
�لدولية  �لتجارة  كمنظمة  �قت�سادية 
وموؤ�س�سات  �لدويل  �لنقد  و�سندوق 

�سيا�سية و عممت �لعوملة و�الأحالف 
و�سوى ذلك من عناوين كلها تتهاوى 
�قت�سادية  خ�سائر  وقع  على  �ليوم 
نتيجة  �لدويل  �لنظام  تكبدها 
و  و�أفغان�ستان  �لعر�ق  يف  �حلروب 
من  بريطانيا  خروج  وما  كورونا، 

�الحتاد �إال �إ�سارة للحال.. 
�لغا�سمة  �لقوة  �أخطاء  و�سمن 
�حلرب  �الأمريكية  �الإد�رة  �عتمدت 
وحكومة  �أفغان�ستان  حكومة  مع 
�لعر�ق بدل �لتفاهم، فكانت �حلرب 
�لتي خ�رشت �أمريكا فيها 8 تريليون 
ثم  �لقتلى  �آالف  وع�رش�ت  دوالر 
�لهزمية �ملذلة و�أثارها على �لد�خل 
�لدول  ��ستطاعت  ولئن  �الأمريكي.. 
�لقذ�يف  نظام  �إ�سقاط  �الأوربية 
و�لعر�ق  �سورية  لتدمري  و�لدفع 
�لعديدة فهي دفعت  �لرثو�ت  لتنهب 
�ملتو�لية  �لهجر�ت  من  ذلك  ثمن 

م�سلح  �إرهاب  ومن  �إليها 
و�سل �إىل ماأمنها..  

كانت �ل�سورة �ملنقولة عن 
من  �النتهاء  بعد  �أمريكا 
ولعقود  �الأهلية  �حلروب 
�حلرية  و�حة  �نها  طويلة 
�الإن�سانية،  و�لقو�نني 
مكوناتها  �سعيد  على 
�الجتماعية، وبد�أ �جلنوح 
�ملحلية  �الأفكار  �ىل 

و�الإحتمائية و�لعن�رشية �ال�ستبد�دية، 
وهنا ح�سل �ال�سطر�ب على �سعيد 
ود�خليا  خارجيا  �الأمريكية  �لروؤية 
لتفقد �أمريكا منزلتها بني �لب�رش؟   

�ملز�ج  �إن  �لقول:  من  البد  ولكن 
و�الأوربي  �الأمريكي  �لعام   �ل�سعبي 
يتنامى �سد �لتدخل �لع�سكري ولقد 
وثقافية  �جتماعية  قوى  ت�سكلت 
يجعل  ما  وهذ�  �لعدو�ن..  لف�سح 
م�سطربا  �ليوم  �الأمريكي  �ملوقف 
و�سورية  �لعر�ق  يف  يح�سل  ما  �إز�ء 
�ملبادرة،  يفقده  ��سطر�با  ولبنان 
يف  ��ستثمر  من  و�قع  يف  ويجعله 
ليجني  �سو�ه  وترك  و�لزرع  �حلر�ثة 

ويف هذ� �لفر�غ يتحرك �لرو�ض.  
�لع�رش�ت  �أمريكا  يف  �سدر  لقد 
�لكتب  من 
تتحدث  �لتي 
�نهيار  عن 
ية  ر طو � مرب الإ �
 ، �الأمريكية 
�لكتب  هذه  �برز 
 .. �لقوة  ”حدود 
�ال�ستثنائية  نهاية 
�لذي  �الأمريكية“ 
�أ�ستاذ �لتاريخ  �ألفه 
جامعة  يف  �لدولية  و�لعالقات 
بو�سطن �آندرو با�سيف. كذلك كتاب 
دوالر“  تريليون  �لثالثة  ”حرب 
�حلائز  �ستيجلتز(  )جوزيف  ملوؤلفيه 
عام  �القت�ساد  يف  نوبل  جائزة  على 
�الأ�ستاذة  بيلمز(  )ليند�  و   2000

بجامعة هارفارد .

�لو�سع  تطور�ت  متابعة  خالل  من 
�القت�سادي و�الطالع على تقدير�ت 
�ملحللني �لعامليني و�المريكيني تربز 
عدة موؤ�رش�ت على �النهيار �لو�سيك 

وهي كاالآتي :
1- �رتفاع �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري 
�خلارج  من  �ال�ستري�د  زيادة  ب�سبب 
وفقا  �الأمريكية  �ل�سادر�ت  وتر�جع 

لوز�رة �لتجارة �الأمريكية.
وبح�سب  �ملتحدة  �لواليات  دين   -2
 US Debt( �لدين«  »�ساعة 
تريليون   22.51 جتاوز   ،)Clock
 GDP و�ن �لناجت �ملحلي �الإجمايل
ومن  دوالر!!..  تريليون   21.31
�ملتوقع �أن يرتفع �لدين من 78% من 
�لناجت �ملحلي بنهاية �ل�سنة �جلارية، 
و�سيو��سل   ،2029 عام   %92 �إىل 
�الرتفاع �ذ لي�ض �أمامها �سوى �ملزيد 
للفريق  من �القرت��ض!!، ويف تقرير 

مار�ض  يف   “CNN” لـ  �القت�سادي 
ال  �لر�سمية  �الأرقام  فاإن  �ملا�سي 
ترفع  خمفية[  ]بنود  تت�سمن 

حجم �لديون �إىل �أرقام فلكية!! 
يف  �حلربني  تكلفة  �رتفاع   -3
 6 �و   4 مابني  و�لعر�ق  �أفغان�ستان 
كل  بذلك  �رشح  كما  دوالر  تريليون 
من )جوزيف �ستيجلتز( �حلائز على 
جائزة نوبل يف �القت�ساد عام 2000 
بجامعة  �الأ�ستاذة  بيلمز(  )ليند�  و 
�لثالثة  ”حرب  كتاب  يف  هارفارد 

تريليون دوالر“
�الأمريكية  �لتجارة  وز�رة  �أكدت   -4
�ملنتجات  على  �لطلب  تر�جع  على 
يف  دفاعية-  -�لغري  �الأمريكية 
�لتباطوؤ  وهذ�  �لعاملية  �الأ�سو�ق 

يقرب �لبلد من �الإفال�ض.
5- �هتز�ز �أ�سو�ق �الأ�سهم �الأمريكية 
وفقد�ن �لثقة بها، حيث ت�سببت �أزمة 
�لثقة  غياب  يف  �الأمريكي  �الئتمان 

�لدولية يف �أ�سو�ق �ملال �الأمريكية.
من  �الآالف  ع�رش�ت  �إغالق   -6
فيها،  �لعاملني  وت�رشيح  �مل�سانع 
يدفع  �لذي  �الأمر  �النهيار  وي�ستمر 
بالرئي�ض �الأمريكي �ن يعلن �رشورة 
و�القت�ساد  �ل�سحة  بني  �ملو�زنة 

د�عيا �ىل فتح �لواليات.
7- تخل�ض �مل�ستثمرين من �لدوالر 
ب�رش�ء �لذهب كمخزن للقيمة �لذي 
�إىل  ترتب عليه �رتفاع قيمة �لذهب 

م�ستويات قيا�سية.
8- �رتفعت معدالت �لفقر يف �لواليات 
»�إن  �أممي:  تقرير  فح�سب  �ملتحدة 

�أو  �سخ�ض،  مليون   41 �إىل  ي�سل  ما 
نحو 12.7 باملائة يعي�سون يف فقر، 
فقر  يف  مليون   18.5 يعي�ض  فيما 
من  و�حد�  �الأطفال  وي�سكل  مدقع، 
عدد  �رتفع  كما  فقر�ء.«  ثالثة  كل 
�سكان �لواليات �ملتحدة �ملحرومني 
�ل�سحي  �لتاأمني  من 
جمموع  من   %  16.7

�ل�سكان.
ن�سبة  تز�يد   -9
�لواليات  يف  �لبطالة 
بع�ض  �نتقال  �ملتحدة 
دول  �إىل  �ل�سناعات 
جانب  �إىل  �آ�سيوية 
�لواليات  �أ�سو�ق  �إغر�ق 
�ملفتوحة  �ملتحدة 

بالب�سائع �الآ�سيوية �لرخي�سة. 
فيكفي  �لع�سكري  �ل�سعيد  على  �ما 
�الإ�سارة �ىل حروب �أمريكا �خلارجية 
�الأمريكي  �ملجتمع  على  و�آثارها 
فلقد هرب 40.000 �ألف جندي من 
كل �أفرع �جلي�ض ب�سبب �لرعب �لذي 
�ساهدوه يف �لعر�ق و �أفغان�ستان، و�ن 
�لذين  �جلنود  من  �ألف   58 من  �أكرث 
خدمو� يف �لعر�ق و �أفغان�ستان فقدو� 
�ل�سمع متاما، بينما �أ�سيب ما يقارب 
يف  بطنني  �جلنود  من   70.000 من 
جندي  �ألف   630 �أ�سيب  كما  �الأذن. 
باالكتئاب �أو �رجتاج يف �ملخ بعدما 
�سنويا  ت�سجل  كما  �خلدمة،  �نهو� 
�نتحار بني  �كرث من 12000 حماولة 
�لعر�ق  يف  خدمو�  �لذين  �جلنود 

و�أفغان�ستان.
خطورة  تقل  ال  �أخرى  جهة  ومن 
حيث  �آخر  نوع  من  �أزمة  ذلك  عن 
�لنظام  يف  �لبنيوية  �الأزمة  تت�سح 
يو�جه  �لذي  �الأمريكي  �ل�سيا�سي 
قبل  من  مت�ساعدة  حتديات 
ومن  جهة  من  �مل�ستبدة  �لرئا�سة 
و�أدو�تها  �ملهيمنة  �ملال  قوى  قبل 
يبدو  �لتي  �لد�ستورية  و�ملوؤ�س�سات 
كل منها يف �جتاه ومثل هذ� �لتنافر 
�لكربى  يظهر يف حاالت �خل�سار�ت 
كب�ض  عن  طرف  كل  يبحث  حيث 

فد�ء.
�أ�سبحت  �لعامل  م�ستوى  وعلى 
��ستباك  حالة  يف  �ليوم  �أمريكا 
ويف  �أوربا  يف  �لعامل  دول  كل  مع 
رو�سيا  مع  �لالتينية،  و�أمريكا  �آ�سيا 

بال�سالح  حرب  و�لعرب..  و�ل�سني 
هذ�  وكل  باالإعالم..  �و  باملال  �و 
يرفع فاتورة �الإنفاق �لعام �ىل درجة 
حدوث هز�ت عنيفة مرة تلو �الأخرى 

يف جد�ر �القت�ساد �الأمريكي..
   �خلطر على �الإمرب�طورية ال ياأتي 
�أو �الإرهاب  من جمموعات �لقاعدة 
�ملالية  �الأزمة  من  »�الإ�سالمي«..بل 
�الإمرب�طورية  �أح�ساء  يف  �لكامنة 
من  كثري  �لن�سيان  طوى  حيث 
يف  �ل�سخمة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات 
كورونا  وجاءت  و�أوربا  �أمريكا 

بالتحدي..   

انهيار اجلميع:
�النهيار �مل�ستمر يف �أمريكا ال يعني 
بديال  �لب�رشية متتلك  �ن  بال�رشورة 
حركة  �إيقاع  ي�سبط  �ن  ي�ستطيع 
�ل�سني  فال  ما..  نظام  يف  �لب�رشية 
و�لبائ�سة  �قت�ساديا  �ملهوو�سة 
وال  بديال  منوذجا  متثل  �جتماعيا 
�لرو�ض حيث �لديكتاتورية �ل�سيا�سية 
فلقد  للبلد..  �الأمني  و�النغالق 
تفردت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لطاقات  �أمام جميع  بفتح حدودها 
و�خلرب�ت من �ستى دول �لعامل  نحو 
تكنولوجية  نه�سة  �أعظم  �سناعة 

و�أعظم �قت�ساد عاملي.
�لنماذج  بتحطيم  �الآن  �أمريكا  تقوم 
�ملتز�منة.. هذ� جوهر موقفها من 
�ن  و�أوربا ورو�سيا وهنا البد  �ل�سني 
�إمنا  �الأخرى  �لنماذج  كل  �ن  نو�سح 
�حل�ساري  �لوعاء  نف�ض  يف  هي 
�لغربي وهي ال متثل نقي�سا ح�ساريا 
له و هي جميعا مرتبطة باالقت�ساد 
�لتنبوؤ  ميكننا  هنا  �الأمريكي..من 
�نهيار  ظل  يف  جميعا  ب�سقوطها 
و�لهيمنة  �الأمريكي  �القت�ساد 

�الأمريكية..�سي�سقط �جلميع معا.
وكما كان تدمري �حل�سارة �لرومانية 
لظهور  �ل�سبيل  هو  �ملتز�منة  للقوى 
و�لت�ستت- �لهام�ض  يف  كانت  قوة 
�حل�ساري  �لظهور  �ىل  �لعرب- 
�لر�سالة  المتالكها  و�ل�رشيع  �لفاعل 
و�لروؤية و�ملوقع �ال�سرت�تيجي تطل 
للعرب  �لقادمة  �حل�سارية  �لدورة 
باالإ�سالم ولكن ذلك ي�ستدعي نه�سة 
غالب  و�هلل  و�لدور..  �ملهمة  بحجم 

على �أمره.  

ما يجري يف اأمريكا من فو�شى اإدارة وا�شطراب لي�ض عار�شا اإمنا يعك�ض اأزمة حقيقية؟ فماذا لو انهارت اأمريكا؟ اأي عامل �شنعي�ض؟ و من ميتلك اأن يكون البديل؟ هل ي�شلح 
ال�شيوعيون ال�شينيون لقيادة الب�شرية وهم ل ي�شتطيعوا اأن ي�شتوعبوا خمالفا واحدا يف الراأي؟ اأم اأن رو�شيا القي�شرية البولي�شية املنهمكة برتميم الدولة بعد ال�شياع؟ ثم 
اإذا فقد العامل قطبية اأمريكا كيف �شيتم توزيع اخلريطة ال�شيا�شية العاملية؟ هل يكون م�شري القوى املتزامنة النهيار عند انهيار الإمرباطورية الأمريكية؟ اأمل ت�شرتك 

معها يف النهج والغايات؟هل تندلع احلروب يف العامل ويكون الت�شيد للع�شابات وامللي�شيات وذوي النزعات الطائفية والعرقية؟ يف هذه املعمعة املنتظرة هل تظل بالد 
العرب رخوة كما هو حالها اليوم؟ ما هي ح�شة تركيا واإيران من بالد العرب؟ هل يكتفي اجلاران امل�شلمان بالعراق و�شورية اأم اأن اليمن والبحرين والكويت وليبيا �شتقع 

حتت مب�شع التقا�شم؟ وهل ي�شل ال�شتفزاز بالعرب كما ح�شل على يد ك�شرى ذات يوم بعد ان ا�شتخف بالعرب وبالغ يف اإذللهم واغت�شاب حقوقهم فنه�شت فيهم نخوتهم 
فجمعوا اأمرهم و جدعوا انفه وبددوا جنده وكانت ذي قار معلما نف�شيا تاريخيا ل ين�شى؟.. وهل ما نحتاجه ذي قار اأم القاد�شية والريموك ورموزنا العظيمة من �شعد 

وخالد اإىل عقبة وطارق؟ هل ندرك قيمة ما منتلك من موقع وثروة ومنهج وكتلة ب�شرية يقظة؟ اإنها جدلية الواقع مع التاريخ وبناء امل�شتقبل.. اإنها حماولتنا الدءوبة 
لإحياء روايتنا برموزها ومعامل منهجها لنهزم رواية الهزمية واملنهزمني، ون�شجل على �شخرة القد�ض معراجنا الثاين بحرف عربي مبني.

انهيار اأمريكا.. اأم انهيار العامل

لقد كانت دول ال�شتعمار الإحدى ع�شر يف بداية 
م�شروعها ت�شيطر على 10 باملائة من م�شاحة 

العامل و15 باملائة من عدد �شكانه، ويف حلول عام 
1915 اأ�شبحت ت�شيطر على 70 باملائة من الياب�شة 

وعلى79 باملائة من الإنتاج القت�شادي العاملي..

تقوم اأمريكا الآن بتحطيم النماذج املتزامنة.. هذا 
جوهر موقفها من ال�شني واأوربا ورو�شيا وهنا لبد ان 

نو�شح ان كل النماذج الأخرى اإمنا هي يف نف�ض الوعاء 
احل�شاري الغربي وهي ل متثل نقي�شا ح�شاريا له و 

هي جميعا مرتبطة بالقت�شاد الأمريكي

نقا�ض
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م�ستعملي  من  الع�رشات  نا�سد 
دائرتي  بني  الرابط  الطريق 
بريزينة بالبي�ض و متليلي بوالية 
غرداية يف ت�رشيح لهم مع يومية 
»الو�سط »، وزير النقل و االأ�سغال 
زيارة  برجمة  ب�رشورة  العمومية 
العاجل  القريب  يف  ميدانية 
ال�سوداء  النقاط  على  للوقوف 
على  املمتد  املذكور  بالطريق 
ن�سيان  ،دون  كلم   290 م�سافة 
تغطية اأجزاء منه بالرمال وهو ما 
اأحلق اأ�رشار ج�سيمة باملركبات 
 ، اأ�سكالها  و  اأنواعها  مبختلف 
خا�سة اإذا علمنا اأن هذا الطريق   
بني  مبا�رشة  و�سل   همزة  يعترب 
على  ال�رشقي  اجلنوب  واليات 
غرار ورقلة ، غرداية ، ايليزي ، 
مترنا�ست والوادي اإ�سافة لوالية 
الغربي  اجلنوب  بواليات  ب�سكرة 

وواليات غرب الوطن دون املرور 
على والية االأغواط وذلك بهدف  

اخت�سار امل�سافة .
طالب   فقد  ثانية  جهة  من 
لفعاليات  الوطني  املن�سق 
احلركة  و  املدين  املجتمع 

اجلمعوية النا�سط اجلمعوي عبد 
�سحفي  ت�رشيح  يف  تقار  القادر 
من    « »الو�سط  يومية  به  خ�ض 
املجيد  عبد  اجلمهورية   رئي�ض 
لدى  التدخل  ب�رشورة  تبون 
جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير 

من اأجل توجيه تعليمات �سارمة 
والنقل  العمومية  االأ�سغال  لوزير 
بالنقائ�ض  للتكفل  �سيعلي  فاروق 
بني  الرابط  بالطريق  امل�سجلة 
بريزينة و متليلي من اأجل انعا�ض 
اأفق  وفتح  التجارية  احلركة 
الطريق  هاته  بتدعيم  اال�ستثمار 
وقواعد  للوقود  مبحطتني 
ا�سرتاحة ومن ثم تفادي ت�سجيل 

حوادث مرور مميتة .
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
للوالة  �سارمة  تعليمات  وجه  قد 
العزيز   عبد  حكومة  ووزراء 
للميدان  النزول  باإلزامية  تق�سي 
و اال�ستماع الن�سغاالت ال�سكان و 
ال�سعي خلف اال�ستجابة والتكفل 
بها بتطبيق مبداأ ح�سب االأولويات 
ثم  ومن  املتاحة  االإمكانات  و 
املناطق  �سكان  عن  العزلة  فك 
ن�سبة  �سنفت  التي  ال�سحراوية 

كبرية منها مبناطق الظل .

 يف اإطار حماربة اجلرمية ب�ستى 
املا�سة  اجلرائم  خا�سة  اأنواعها 
متكنت   ، الوطني  باالقت�ساد 
 )BRI(والتدخل البحث  فرقة 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�سلحة 
من  الوالية  باأمن  الق�سائية 
كمية  تهريب  حماولة  اإحباط 

معتربة من مادة الوقود .
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية  ت�سلمت  مترنا�ست  والية 
»الو�سط » ن�سخة منه اأن حيثيات 
الق�سية تعود ملعلومات وردة اإىل 
يف  مكان  وجود  مفادها  الفرقة 
اأحد امل�سالك اجلبلية ي�ستغل من 
اأجل جتميع  طرف املهربني من 
كميات معتربة من الوقود لتهريبه 

، عليه تنقلت عنا�رش الفرقة اىل 
البحث  عملية  وبعد  املكان  عني 
كمية  على   العثور  ،مت  والرت�سد 
تقدر  الوقود  مادة  من  معتربة 
بحوايل )4200 لرت( ، كانت معباأة 
على براميل و�سفائح بال�ستيكية  
حتويل  ليتم   ، االأحجام  خمتلفة 
وفتح  املقر  اإىل  املحجوزات  
�سياق  ويف  الق�سية.   يف  حتقيق  
االأمنية  العملية  فاإن  مت�سل 
يف  تندرج  املذكورة  النوعية 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق  اإطار 
جتفيف منابع التهريب باملناطق 
يف  بال�سكان  االأهلة  احلدودية 
متر  التي  ال�سحية  االأزمة  عز 
فريو�ض  تف�سي  جراء  البالد  بها 

كورونا .

يعرف الطريق الرابط بني مدينتي بريزينة و متليلي بوليتي البي�ض وغرداية على 
التوايل املمتد على م�شافة 290 كلم ، حالة اهرتاء م�شتمرة جعلت و�شعيته تتعقد 

ب�شكل م�شتمر  ،يف وقت تلعب فيه ال�شلطات املحلية باجلهتني دور املتفرج عو�ض 
التحرك للبحث عن احللول اجلذرية ومن ثم تدارك النقائ�ض  .

بعدما اأ�شبح بني مطرقة تغطيته بالرمال و�شندان النقاط ال�شوداء 

اأحمد ،ب 

يف اإطار مكافحة التهريب 

�سرطة مترنا�ست حتجز 
4200 لرت من الوقود 

اأخبار اجلنوب

وزير  النقل مطلوب بطريق بريزينة -و متليلي
.    دعم الطريق مبحطات للوقود وقواعد ا�شرتاحة �شرورة حتمية 

امل�شكل القائم زاد من عناء التنقل وم�شقة ال�شفر 

غياب النقل يوؤرق �سكان املناطق النائية  باأدرار 
املواطنني  من  العديد   يعي�ض 
من  خمتلفة  القاطنني  مبناطق 
اأدرار  الوالية  وجنوب  �سمال 
منها  النائية  املناطق  خا�سة 
�رشوين  بلديات  غرار  على 
جنوب  كنتة  وزاوية  وترنكوك 
غري  حقيقية  ،  معاناة  الوالية 
منتهية وذلك ب�سبب قلة ونق�ض 
و�سائل النقل عرب اخلطوط التي 
تقع  التي  الق�سور  هذه  تربط 
رقم  الوطني  الطريق  مبحاذاة 
 51 رقم  الوطني  والطريق   06
الوالئية  وعلى  الطرق  وبع�ض 
اأحيانا  خمتلفة  تزيد  م�سافات 

عن ال10كلم .
خالل  املواطنني  يعاين  و  
مقرات  تنقلهم  اإىل 
اأخرى  وجهات  اأو  البلديات 
احتياجاتهم  ق�ساء  ق�سد 
م�سيا  اليومية  ب�سبب  التنقل 
هذه  طول  على  اإيابا  و  ذهابا 
الو�سول  غاية  اىل  امل�سافات 
املارة  الرئي�سية  الطرق  اإىل 
اأقاماتهم  اأماكن  من  بالقرب 
جهدا  منهم  يتطلب  ما  وهو 
طويال  ونف�سا  كبريا  بدنيا 
الطبيعية  الظروف  طائلة  حتت 
فرتات  خالل  خا�سة  القا�سية 

التي  احلرارة  درجات  ارتفاع 
،  باالإ�سافة  الوالية  بها  تتميز 
اأ�سحاب  من  العديد  تعنت  اإىل 
لكلوندي�ستان  �سيارات 
تعمل  التي  ال�رشعية   غري 
خمتلفة  كرقان  على  خطوط 
وغريها  ادرار  و�سايل  اأدرار 
منهم  العديد  يرف�ض  حيث    ،
املواطنني  بحجج  هوؤالء  نقل 
�سكاوي  رغم  وخمتلفة  كثرية 
املختلفة  املواطنني 
لدى  م�سالح  البلديات وم�سالح 
العمل  وغريها  ب�رشورة  النقل 
خطوط  وفتح  تخ�سي�ض  على 

املواطنني  بنقل  اأخرى  تعمل 
ي�سطر  التي  الق�سور  هذه  اإىل 
طريق  بالتنقل  عن  قاطنوها 
ال�سلطات  ال�سيارات منا�سدين 
يف  االلتفاتة  اإليهم  املحلية 
اإنهاء  ممكن  بغية  وقت  اأ�رشع 

معاناتهم اليومية املتكررة.
 جدير بالذكر اأن دورات املجل�ض 
عاجلت  باأدرار  الوالئي  ال�سعبي 
يف العديد من املنا�سبات م�سكل 
النقل  لو�سائل  الفادح  النق�ض 
االأدوات  تفاوت  لكن  العمومية 
ذلك   الرقابية حال دون جت�سيد 

.

 يف اإطار مراقبة وحماربة ظاهرة 
اال�ستهالكية  ال�سلع  احتكار 
املخطط  واإثر  االأ�سا�سية، 
�ستى  ملحاربة  امل�سطر  االأمني 
املواد  على  امل�ساربة  اأنواع 
منتجات  ال�سيما  اال�ستهالكية 
املواد الغذائية من خالل ت�سديد 
خمتلف  على  الرقابة  عمليات 
�سواء  املواد  هذه  بيع  اأماكن 
التجزئة،  اأو  اجلملة  حمالت 
دائرة  اأمن  متكنت م�سالح 
ا�ستهالكية  مادة  انقو�سة بحجز 
دون  خمزنة  الدجاج(  بي�ض   (
ال�سحية  ال�رشوط  مراعاة 
باإجمايل 6436  تقدر  للتخزين 

حبة بي�ض.
ورود  اإثر  تعود  الق�سية   حيثيات 
قيام  مفادها  موؤكدة  معلومات 

بي�ض  مادة  بتخزين  تاجرين 
ال�رشوط  مراعاة  دون  الدجاج 
باإحدى  للتخزين  ال�سحية 
مدينة  بو�سط  امل�ستودعات 
التنقل  مت  الفور  على  انقو�سة 
هذا  ومعاينة  املكان  عني  اإىل 
اأنه اليتوفر  امل�ستودع التي بينت 
التخزين  �رشوط  اأدنى  على 

املطلوبة.   
بت�سخري الطبيب البيطري لبلدية 
مديرية  مع  وبالتن�سيق  انقو�سة 
التجارة والنيابة العامة املخت�سة 
اإقليميا مت حجز الكمية املذكورة 
املعمول  التنظيم  وفق  واإتالفها 
به، كما مت اإجناز ملف جزائي يف 
حق املعنيان قدما مبوجبه اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.
اأحمد باحلاج 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  قوات  طرف  من 
اجلرمية  حماربة  يف  اأدرار  والية 
املواطنني  �سالمة  على  واحلفاظ 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
لالأمن  التابعة  الق�سائية  ال�رشطة 
اأدرار  والية  احل�رشي الثاين باأمن 
من و�سع حد ل�سارق املنازل على 

م�ستوى و�سط مدينة اأدرار.
وقائع الق�سية تعود لبحر االأ�سبوع 
اجلاري وبناءا على �سكوى ر�سمية 
اأحد املواطنني مفادها  بها  تقدم 
تعر�سه لل�رشقة من داخل م�سكنه، 
تلقيها  وفور  ال�رشطة  قوات 
عني  اإىل  انتقلت  ال�سكوى 

خطة  با�رشت و�سع  املكان اين 
اأين  فيه  امل�ستبه  لتوقيف  حمكمة 
اأن  بعد  املنزل  بهو  داخل  �سبط 
ابدى مقاومة عنيفة حماوال الفرار 
اإال اأن فطنة وحنكة قوات ال�رشطة 
دون  كانت  امليدان  املتواحدة يف 
اإىل  توقيفه وحتويله  اأين مت  ذلك، 
التحقيق،  ال�ستكمال  االأمن  مقر 
اأين مت تقدميه   اأمام ال�سيد وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة اأدرار ابن 
املثول  جل�سة  اأمام  امللف  اأحال 
حقه 5 �سنوات  يف  لي�سدر  الفوري 
حب�ض نافذة مع االإيداع و 500 الف 

دينار جزائري غرامة مالية .
اأحمد ،ب 

اأمن دائرة انقو�شة بورقلة 

يف اإطار مكافحة الإجرام ب�شتى اأنواعه 

حجز 6436 حبة بي�ض 
خمزنة يف ظروف �سيئة  

اأمن اأدرار ي�سع   حد ل�سارق 
املنازل 

الدينية  اجلمعية  نا�سدت 
بحي  العوام  بن  الزبري  مل�سجد 
بعا�سمة  حمودة  بن  احلق  عبد 
املال  رجال  البي�ض  الوالية 
واالأعمال و اخلريين من خمتلف 
للم�ساهمة ماديا  الوطن  واليات 
وبالعتاد ال�ستكمال وترية اأ�سغال 
يعد  الذي  امل�سجد  هذا  اجناز 

اكرب �رشح ديني بالوالية .
ميدانيا  وقفت  »الو�سط«  يومية 
على وترية اأ�سغال م�سجد الزبري  

بن  احلق  عبد  بحي  العوام  بن 
حموة ببلدية البي�ض ، التي ت�سري 
النق�ض  جراء  بطيئة  بوترية  
الكبري من اجلانب املايل ، ولكن 
رغم ذلك ت�رش اجلمعية الدينية 
التحدي  رفع  على  للم�سجد 
اأكرب  اجناز  اأ�سغال  ال�ستكمال 

�رشح ديني باجلزائر .
اأكد العديد  من جهة ثانية فقد 
بن  احلق  عبد  حي  �سكان  من 
باجلنوب  البي�ض  ببلدية  حمودة 

الغربي يف ت�رشيح لهم مع يومية 
اجلمهورية  »الو�سط«رئي�ض 
ب�رشورة  تبون  املجيد  عبد 
وزير  لدى  ال�سخ�سي  التدخل 
الإلزام  عرقاب   حممد  الطاقة 
ال�رشكات الوطنية النفطية التي 
تخ�سع لو�ساية املجمع النفطي 
اأجل  من  �سوناطراك  العمالق 
م�سوؤولية  عاتقها  على  االأخذ 
وت�سليمه  امل�سجد  هذا  اجناز 
يف امل�ستقبل القريب مثلما كان 

االأمر مع امل�سجد العتيق باأوالد 
بعني  املرابطني  بق�رش  بلقا�سم 
بعدما  مترنا�ست  بوالية  �سالح 
اتفاقية  �سوناطراك  اأبرمت 
وتكلفت  امل�سجد  جمعية  مع 
احلديثة  املعايري  وفق  باجنازه 
العمراين  النمط  احرتام   مع 
املعروفة  البي�ض  ملدينة 
يف  ال�ساربة  وتقاليدها  بعادتها 

عمق التاريخ .
اأحمد ، ب

جمعية م�شجد الزبري بن العوام بالبي�ض

ا�ستكمال اأ�سغال اجناز اأكرب م�سجد بالوالية 

جناة ،ح 

�شيخ مدقن 
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حاوره حممد مرواين

الإعالم  و�سائل  وظائف  اأن  واأ�سار 
امل�سار  ال�سياق  وخارج  الأزمات  يف 
ترتكز  وهي  وم�ؤطرة  معروفة  اإليه 
واأعراف  واأخالقيات  قيم  على 
الإعالم  اأن  ت�ؤكد  التي  املمار�سة 
واجتماعية  عم�مية  وخدمة  ر�سالة 
بثقافة  وترتقي  عام  لراأي  ت�ؤ�س�س 
اإطار  يف  التعبري  وحرية  التعدد 
م�قع  رئي�س حترير  واعترب  القان�ن 
جريدة »ال�سعب » العريقة اأن دح�س 
خالل  انت�رشت  التي  الإ�ساعات 
ال�باء  ظه�ر  ومنذ  الأخرية  الفرتة 
امل�ستجد يتطلب م�ساهمة فعالة من 
ال��سط الإعالمي املهني يف فر�س 
من  وامل�سامني  الإيقاع  يف  ت�ازن 
ال�ا�سع  القطاع  تهم  �سحفية  اأخبار 
اأخبار  من  ين�رش  ما  وحتيد  املهتم 
الن�رش  تقاليد  مغل�طة �رشرها على 
عميق  امل�ؤ�س�سات  واأداء  واملهنة 
�سحفي  ح�ار  يف  حمدثنا  ودعا 
خ�سه »لي�مية ال��سط » اإىل �رشورة 
الإعالمية  باملمار�سة  الرتقاء 
�سل�كات دخيلة  واحلفاظ عليها من 
حتقق  ان  ميكن  ل  املهنة  على 
يبقى  الذي  لالإعالم  النبيلة  الر�سالة 
عمل  وروؤية  للقيا�س  قابال  م�سارا 
تخاطب  ور�سالة  الإقناع  قادرة على 

مبهنية عالية امل�ج�د واملن�س�د .

.    كيف ترون دور و�شائل 
مع  اجلمهور  تعبئة  يف  الإعالم 

الأزمة ال�شحية اخلطرية ؟

بالن�سبة ل�س�ؤالكم الهام الذي يخاطب 
وباء  ظه�ر  مع  امل�ستجد  ال�سياق 
تعبئة  نظام  تفعيل  ي�ستدعي  فتاك 
الإعالم  و�سائل  فيه  ت�ساهم  �سامل 
وخمتلف  واخلا�سة  العم�مية 
واجلديد  اللكرتوين  الإعالم  منابر 
اأن  نظري  وجهة  من  فانا اعتقد 
م�سطلح تعبئة كدور تق�م به و�سائل 
معينة  بتحفيزات  ارتبط  الإعالم 
معينة  �سيا�سية  اأنظمة  اإىل  ن�سب  و 
الأنظمة  عليها  يطلق  التي  تلك  اأو 
تلعب  اأين  املغلقة  اأو  ال�سم�لية 
الدور  هذا  امل�الية  الإعالم  و�سائل 
الذي يق�م به اأ�سا�سا احلزب ال�احد 
لكن  و  اجلماهريية  املنظمات  اأو 
نف�سها  على  تطلق  التي  الأنظمة 
الدميقراطية  اأو  املنفتحة  الأنظمة 
يف  الإعالم  و�سائل  ا�ستعملت 
كما  التجيي�س  و  التعبئة  عمليات 
�سد  التحري�س  حمالت  مع  ح�سل 
التعبئة  و  اأوروبا  يف  امل�سلمني 
و  الغربية مثال  الع�ا�سم  �سدهم يف 
اأن وظيفة و�سائل لي�ست  لكن الأكيد 
الت�عية  ثم   ، الإعالم  لكن  و  التعبئة 
و�سائل  كانت  لهذا  التح�سي�س  و 
اأن�اعها يف  و  اأ�سنافها  الإعالم بكل 
بخطر  للت�عية  الأمامية  ال�سف�ف 

و  العامل  كل  19« عرب  ك�فيد   «
تتخلف عن  ال�سحافة اجلزائرية مل 
اأداء هذا الدور ال�ستباقي و ال�قائي 
هذا  يف  اأ�س�ق  و  نف�سه  ال�قت  يف 
جريدة  به  قامت  عما  عينة  ال�سدد 
حيث  منتداها  خالل  من  ال�سعب 
ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  ا�ست�سافت 
عبد   ، امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و 
كبار  جانب  اإىل  ب�زيد  بن  الرحمان 
اإطارات ال�زارة ي�م 10 مار�س 2020 
يف ندوة وقائية كانت مبثابة اإطالق 
ال�سلطات  لتبا�رش  اإنذار  �سافرة 
من  جملة  باتخاذ  مبا�رشة  بعدها 
الإجراءات و التدابري ال�قائية ، كما 
بتغطية  التي حظيت   ، الندوة  كانت 
ال�طنية  الإعالم  و�سائل  من  وا�سعة 
و الدولية ، فر�سة لطالع امل�اطنني 
ب�رشورة  ت�عيتهم  و  ال��سع  على 
اللتزام  و  احلذر  و  احليطة  ت�خي 

ال�سارم بتدابري ال�قاية

.    كيف ميكن لالإعالم اأن 
ي�شاهم  يف احلد من الإ�شاعات؟ 
الأ�سل يف و�سائل الإعالم اأنها لي�ست 
الذعر  لن�رش  منابر  ول  دعاية  اأب�اق 
املعل�مة  ن�رش  لكن  و  الرتباك  و 
ته�ين  ل  و  ته�يل  دون  ال�سحيحة 
احلالت  هذه  مثل  امل�اطن يف  لأن 
لالأخبار  تتبعه  يزداد  ال�ستثنائية 
الف�س�ل  من�س�ب  يزداد  كما  ب�سغف 
تعامله  يرتاجع  باملقابل  لكن  و 

العقالين مع الأخبار و ه� حتت تاأثري 
ما  كل  ي�سدق  ي�سبح  لهذا  ال�سدمة 
فري�سة  اإىل  يتح�ل  و  يكاد  اأو  ي�سمع 
الكاذبة  الأخبار  و  لالإ�ساعة  �سهلة 
القلق  دوامة  يف  �سع�ر  دون  فيدخل 
حالة  اإىل  ي�سل  قد  بل  الرتباك  و 
الذعر و الطرف ال�حيد الذي القادر 
على تخفيف هذه ال�طاأة هي و�سائل 
الإعالم و بطبيعة احلال اق�سد هنا 
امللتزمة  و  النزيهة  الإعالم  و�سائل 
باأخالقيات املهنة و من ثمة تقلي�س 

من خماطر و اآثار الأزمة .

للمعاجلة  .      ما تقييمكم 
ا�شتهدفت  التي  الإعالمية 

الوباء وتطوراته ؟
ال�ستثنائي  ال��سع  اأن  املالحظ 

اأوجدته جائحة » ك�فيد 19 »  الذي 
فر�س معطيات و ممار�سات جديدة 
و ا�ستثنائية هي الأخرى لدى و�سائل 
التي  منها  الثقيلة  خا�سة  و  الإعالم 
مع  براجمها  تكييف  اإىل  ا�سطرت 
بتقدمي  مطالبة  اأ�سبحت  و  ال��سع 
الت�سلية  برامج  من  قدر  اكرب 
بقاء  على  الت�سجيع  يف  للم�ساهمة 
و  املنزل  يف  امل�ساهد(   ( امل�اطن 
كانت  التي  التلفزي�نات  فان  بالتايل 
ت�ستغل اأوقات الذروة ل�سطياد اأكرب 
قدر من امل�ساهدين من خالل تقدم 
و  �س�  الت�لك  مثل  الربامج  اأح�سن 
غريها اأ�سبحت الي�م مطالبة بتقدمي 
الي�م هي  اأوقات  و كان كل  الأف�سل 
�ساعات ذروة و ل حظنا كيف تعاطى 
من  ال��سع  مع  اجلزائري  التلفزي�ن 

 « جديدة  قناة  ا�ستحداث  خالل 
الأر�سيف  اإىل  الع�دة  اأو  ال�ساد�سة« 
التلفزي�نية و  اأ�سهر الأعمال  لإعادة 
ال�سينمائي لإبقاء امل�ساهد خلف اأو 
الأيام املفت�حة و تقدمي برامج تعني 
اأطباء  با�ست�سافة  امل�ساهد مبا�رشة 
خرباء ... و  ال�قاية  يف  خمت�سني  و 
الخ باملخت�رش املفيد ك�رونا فر�س 

تقاليد تلفزي�نية جديدة

.    ما هي ر�شالتكم للفاعلني 
يف الو�شط الإعالمي ؟

يف العادة ل اأحبذ اأن اأقدم الإر�سادات 
و  خا�سة  املهنة  لزمالء  الن�سائح  و 
اأن من بينهم وفيه من هم اأكرب مني 
خربة و ممار�سة و لكن من باب اأنني 
اللكرتوين  امل�قع  حترير  رئي�س 
جيدا  ال�سعب » اعرف   « جلريدة 
حجم �رشعة ن�رش اخلرب يف امل�اقع 
لهذا  ال�رقية  املن�سات  عك�س  على 
اطلب من كل الزمالء يف امل�اقع اأن 
على  الإعالمية  م�اقعهم  يعتربوا  ل 
اأنهم ح�سابات اأو �سفحات �سخ�سية 
لأن  متداول  ه�  ما  كل  فيها  ين�رش 
هي  لالإعالمي  الأ�سا�سية  املهمة 
و  الإ�ساعات  دح�س  و  الإعالم 
الأخبار الزائفة و لي�س امل�ساهمة يف 
ن�رشها و الرتويج لها ، لأن امل�اطن 
عندما يطلع على خرب ما يف م�قع 
و  حقيقة  اأنه  على  ياأخذه  الكرتوين 

معل�مة م�ؤكدة ؟!

بروؤية قال اأنها مهنية وعميقة اعترب الإعالمي رئي�س حترير املوقع اللكرتوين جلريدة »ال�شعب » اأمني بلعمري » انخراط ال�شحفيني يف 
تاأطري اخلرب عرب خمتلف منابر ومن�شات الإعالم احلديثة واجب مهني واأخالقي يقع على عاتق اأي ممار�س للمهنة 

الإعالمي واملحلل ال�شيا�شي  "اأمني بلعمري " لـ"الو�شط"

احرتافية ال�شحفي ت�شاهم يف الق�شاء على  الإ�شاعة
.     م�شاهمة نوعية لو�شائل الإعالم يف التح�شي�س مبخاطر الوباء 

.     تكييف الن�شاط الإعالمي مع الأزمة حقق نتائج هامة 

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

فريو�س  جائحة  انت�سار  ا�ستمرار  مع 
 ، )ك�فيد-19(  امل�ستجد  ك�رونا 
كل  الأرواح  من  املزيد  ح�سد  ومع 
والهلع  الفزع  حالة  ازدياد  و   ، ي�م 
م�اجهة  يف   ، العامل  جتتاح  التى 
 ، مرئي   غري  عدو  مع  م�ؤملة  حرب 
 ، يُرى  ول  فري�سته  يَرى  خطري  عدو 
يجتاح الكرة الأر�سية منذ اأ�سهر، ومع 
حالة  يف  الدخ�ل  من  العامل  اقرتاب 
رك�د اقت�سادي غري م�سب�ق ، هناك 
معاناة  البع�س  يعي�س  بعيد  ركن  يف 
امل�اجهة  اإل  فيها  خيار  ل  اإجبارية 
يف كل ثانية مع ال�باء وخطر العدوى 
بالع�دة  املر�سى  يحلم  ما  فبقدر    ،
اإىل اأح�سان اأ�رشهم ، يعي�س الأطباء 
على اأمل انتهاء الأزمة لتع�د حياتهم 
خ�سارة  دون  طبيعتها  اإىل  الأ�رشية 
با�ستجابة  اإل  يتحقق  لن  ما  وه�   ،
جتنبا  منازلهم  اإىل  بالع�دة  املاليني 
القاتل  بالفريو�س  العدوى  لتف�سي 
تلقب  الطبية  الك�ادر  كانت  واإن   ،
يف  اآخر  جانب  الأبي�س  باجلي�س 
املعركة حلماية ما ميكن حمايته من 
العدوى ظهرت خالل الأزمة الأخرية 
اأن  التي مرت بها اجلزائر مع العامل 
الإن�سان  ه�  اأجمع  العامل  يف  الأهم 
ميكن  الأر�س  على  ما  كل  واأن   ،
على  احلفاظ  �سبيل  يف  به  الت�سحية 
كان ه� خط  الطبيب   ، الب�رش  اأرواح 

الدفاع الأول عن �سحة الإن�سان ، لذا 
مالئكة  مبالب�س  جن�د  الأطباء  كان 
اأن  اأجل  من  ميلك�ن  ما  كل  يقدم�ن 
والأهم  الأوىل  برثوته  العامل  يحتفظ 
اأبطال  ظهر  قد  اأنه  اإل  »الإن�سان«، 
اأظهروا �سجاعة  اأبطال  لتلك احلرب 
اأعظم  و�رشب�ا  وت�سحية  واإقداما 
لفريو�س  الت�سدي  معركة  يف  الأمثلة 

ك�رونا، اإنهم اأبطال الفرق الطبية.

َدُق�ا  �سَ ِرَجاٌل  اللحظة  هذه  اأبطال 
َ َعلَيِْه يف خ�سم معركة  َما َعاَهُدوا الَلهّ
 ، ك�رونا  فريو�س  م�اجهة  يف  العامل 
نا�سعة  �س�رة  تقدم  الطبية  الك�ادر 
الأبي�س  اجلي�س  و   ، الأبي�س  للرداء 
  ، للمعركة  الأمامية  اخلط�ط  ت�سدر 
وا�سطر خل��س غمار الأزمة بالكثري 
مل  حتديات  و�سط  الت�سحيات  من 
ال�سحة  لها مثيل يف قطاعات  ي�سبق 
من  الأبي�س   اجلي�س   ، العامل  عرب 
اأطباء وطبيبات وممر�سني وممر�سات 
ال�سحي  اجلهاز  يف  العاملني  وجميع 
والعامالت وكل من له عالقة ب�سحة 
الب�رش يقاتل�ن عدو الإن�سانية الأول.. 
�ُرهم يف املالب�س  ك�رونا. ، ظهرت �سُ
والأقنعة  املغلهّفة  والأحذية  ال�اقية 
 ، وج�ههم  على  املحف�ر  واأثِرها   ،
امل�اجهة  من  ط�يلة  �ساعات  بعد 
كذلك  اخلطر،  منطقة  يف  امل�سنية 
ا�سرتاحة  حلظات  يف  بع�سهم  �س�ُر 
املحارب ، متاماً مثل اجلن�د ، الذين 

م  خي ال�ج�ه ، وبقع الدهّ يظهرون ملطهّ
�سالحهم  دين  مت��سهّ  ، الآليات  وزيت 
يف �ساحة املعركة ، فهم خط الدفاع 
الأول عن النف�س الب�رشية ، خ�س��سا 
بها  متر  التى  املرحلة  هذه  يف 
التى  اجلائحة  مع   ، والعامل  اجلزائر 

تت��سع خماطرها على اجلميع.
من حتديات العمل يف اأنظمة �سحية 
الالزمة  الإمكانيات  اإىل  تفتقر 
اإىل   ، ال�بائية  الأمرا�س  مع  للتعامل 
م�اجهة اأعداد متزايدة من احلالت 
ب�سكل مت�سارع ي�ميا وال�سطرار اإىل 
وتنمر  خ�ف  اإىل  والنعزال  التباعد 
يف  بالعاملني  املجتمعات  بع�س 
القطاع ال�سحية يخ��س ه�ؤلء �سباقا 
جادا لإنقاذ الأرواح ، نرى الي�م �س�ر 
على  اجلزائر  يف  الطبية  الط�اقم 
يف  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  
حالة فخر مبا يق�م�ن به واإح�سا�س 
العمل  خ�سم  يف  بامل�سئ�لية  كبري 
اأق�سم�ا  التي  ر�سالتهم  يذكرون 
يف  الإ�سادة  ي�ستحق  اأمر  وه�  عليها 
ذلك  ظل  يف   ، املقالت  من  الكثري 
مثاًل  اجلزائري�ن   الأطباء  ي�رشب 
م�رشًفا يف الدفاع عن بالدنا ولتزال 
بالدهم  عن  الدفاع  يف  بط�لتهم 
العاملي  ال�باء  م�اجهة  يف  تت�اىل 
وراءهم  يقف�ن  واجلزائري�ن   ،
والمتنان  ال�سكر  رايات  كل  رافعني 
للرعاية  الفقري  العم�د  هم  ه�ؤلء   ،
منا  يحتاج�ن  اجلزائر  يف  ال�سحية 

لكل  والنف�سي  املعن�ي  التحفيز  اإىل 
نريد  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني 
ملا  ممتن�ن  اإننا  فقط  لهم  نق�ل  اأن 
عن  غنى  يف  اأنهم  ونعلم  به  يق�م�ن 
نق�م  التي  ال�سغرية  الت�رشفات  تلك 
باأننا  لن�سعرهم  طريقة  لكنها   ، بها 
ت�سحيات  يقدم�ن  اأنهم  ونعلم  نرى 
،  فريق  العامل  اإنقاذ  اأجل  كبرية من 
التطبيب يف اجلزائر والعامل  �سيظل 
 « اأزمة  لي�س يف   ، الأول  الدفاع  خط 
ك�رونا « فقط بل يف خمتلف الأزمات 
ال�سحية ، وهم يدرك�ن ويع�ن ذلك ، 
اأن الثمن �سعب  ويعلم�ن علم اليقني 
النف�س  وحفظ  النا�س  اأرواح  لكن   ،
الب�رشية ، هي مهمة م�كلة لهم بحكم 
املخاطر  اإىل  والتعر�س   ، الختيار 
ول   ، بها  تام  ويقني  اإدراك  على  هم 
اأعتقد اأن اأًيا من ه�ؤلء ل تغيب عنه 
تلك احلقيقة ، والتن�سل منها مبثابة 
تعلم�ه  الذى  والق�سم  للنف�س  خيانة 
اأطباء  �سكًرا   ، ال�سن�ات  مدى  على 
اجلزائر نحن اآمن�ن لأنكم ل تنام�ن 
بكم  وليحفظ  الل  فليحفظكم  عنا 
بالدنا حفظ الل اجلزائر من كل �س�ء 

و�رشف عنها ال�باء و�رش الأعداء
القبعة   لهم  نرفع  اأن  ه�ؤلء  حق  من 
وتنحني لهم الروؤو�س ، فهم يخاطرون 
الإ�سابة  حالت  بني  ي�مًيا  بحياتهم 
بهذا الفريو�س الغري مرئي  » ك�رونا 
والأطباء  »ك�فيد-19«،   ، امل�ستجد« 
عر�سة  النا�س  اأكرث  واملمر�س�ن 

املر�سى  ب�سبب خمالطتهم  لالإ�سابة 
، فالت�سحية ل تت�قف عند هذا احلد 
، بل تتعدى يف خماطرها اإىل اأ�رشهم 
وكل من يخالطهم ، لي�سبح اأفراد هذا 
اجلي�س الأبي�س يف عزلة �سحية �سبة 
دائمة ، وهذه هي �رشيبة من يعمل�ن 

يف هذه املهنة
خط  الأبي�س  اجلي�س  اأفراد  مكافاأة 
الدفاع الأول و�سمام الأمان ، لي�ست 
كاأي  �سهري  مرتب  زيادة  جمرد 
اأو  هنا  الت�ظيف   مهنة  يف  م�اطن 
هناك ، بل الأمر يقت�سى اأن مننحهم 
امتيازات ا�ستثنائية وتقدمي مبادرات 
ي�سري  جزء  عن  ه�ؤلء  باجتاه  طبية 
مما يقدم�نه مع ت�فري احلماية لهم 
يتطلب   ، جديد  ميثاق  خالل  من   ،
الخت�سا�س  جهات  عليه  تعكف  اأن 
امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  بال�سرتاك   ،
على  يحمل  جي�ًسا  لنحمي   ، اأنف�سهم 
اأكتافه اأرواح ب�رش، ويحمل�ن اأرواحهم 
ت�سبح  بل   ، اأ�سابعهم  اأطراف  بني 
اأ�رشهم وعائالتهم يف مرمى اخلطر 
كثرية  فالنماذج   ، واأخرى  حلظة  بني 
ومتن�عة ، واحلماية واجب تقت�سيها 
لي�ست امل�س�ؤولية فقط بل الإن�سانية 
.. التحية واجبة لأفراد هذا اجلي�س 
بالدنا  وفى   ، الأر�س  بقاع  كل  يف 
لختالف  نظًرا   ، خا�س  ب�سكل 
 ، العمل  وبيئة  والظروف  الإمكانيات 

وحتى املقابل عن هذا العمل.
يف  التطبيب  اأفراد  به  يق�م  ما  اإن 

من  العزيز  ووطننا  الغالية  جزائنا 
جهة  اأي  يف�ق  وممر�سني  اأطباء 
اأخرى ، حيث اإنهم اجلي�س احلقيقي 
، الذى تت�ا�سل على اأيديهم النف��س 
اأ�سباب  اأهم  وميثل�ن   ، الل  باإرادة 
احلياة للب�رش وا�ستمرارها ، نعم اإنهم 
والدعم  واملديح  الثناء  ي�ستحق�ن 
من  اأكرث  ولكن   ، واملادي  املعن�ي 
هذا ، فهم ي�ستحق�ن وعداً منكم باأن 
ك�رونا  جائحة  مرور  بعد  تذكروهم 
اإن �ساء الل تعاىل بقدرته ، واأن تظل�ا 
اأوفياء على احرتامهم ، واأن ترف�س�ا 
ي�م  يف  عليهم  اعتداء  اأي   ، وبحزم 
من الأيام ، واأن تعرتف�ا باأنهم ب�رش، 
خالل  يخطئ�ا  اأن  اأي�ساً  لهم  ممكن 
واإن  اآخر،  اإن�سان  اأي  مثل   ، عملهم 

كانت م�س�ؤوليتهم اأكرب واأخطر.
قيادتنا  على   : الق�ل  ميكنني  ختاما 
ال�سيا�سية اجلديدة اأن ت�يل الأبحاث 
الطبية  واملهن  والدرا�سات  العلمية 
حيث  الأزمة  هذه  بعد  كبرية  اأهمية 
وهذا   ، مدربة  ط�اقم  اإىل  نحتاج 
التخ�س�سات  من  التقليل  يعني  ل 
الأخرى ، فاملجتمعات حتتاج للفن�ن 
اإىل  اأي�سا  حتتاج  لكنها  وامل��سيقي 
ت�رشف  التي  فامل�ازنات  العل�م 
العل�م  على  املتقدمة  الدول  يف 
وقد  دول  م�ازنات  تف�ق  والأبحاث 
للتنبيه  اجلر�س  ك�رونا  اأزمة  قرعت 

على اأهمية العلم.

جي�شنا الأبي�ض  ... مناذج كثرية ومتنوعة  ... ت�شحيات وحتديات 

24 �شاعة
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بقلم :عي�سى قراقع

لنداء  ال�صدى  رجع  هو  ني�صان   17
الأ�رسى امل�صنوقني يف �صجن عكا يف 
وال�صوت  الربيطاين،  النتداب  عهد 
الدفاع  التاريخي لإن�صان احلرية يف 
ملن  وفاء  واأر�صه  اإن�صانيته  عن 
ا�صت�صهدوا وقاتلوا يف �صهول وجبال 
العذابات  حتملوا  وملن  فل�صطني، 
والآلم يف �صجون النتداب وزنازينه 
العام  هذا  ني�صان   17 املوح�صة. 
فل�صطيني  مليون  ان  العامل  يذكر 
بداية  منذ  ال�صجون  يف  زجوا 
كفاح  وان  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
ال�صعب الفل�صطيني ل زال متوا�صال 
واحلرية،  ال�صتقالل  اجل  من 
ي�صقطون  زالوا  ل  الأ�رسى  وان 
قهرا  والزنازين  املع�صكرات  يف 
وتعذيبا ومر�صا وقتال، وان الإرادات 
ال�صعاب  ا�صتدت  مهما  الفل�صطينية 
ل زالت تقرع على جدران ال�صجون 
 17 القيود.  وك�رس  للحرية  وتهتف 
يتوقف،  الذي مل  التاريخ  ني�صان هو 
هو  يتجمد،  مل  الذي  الزمن  هو 
وجوعه  بلحمه  امل�صتبك  املنا�صل 
املواجهات  هو  اإجازة،  ياأخذ  ومل 
اجلماعية  الإ�رسابات  امل�صتمرة، 
�صاحات  �صهدتها  التي  والفردية 
ال�صجون ول زالت جذوتها م�صتعلة، 
الفل�صطيني الذي ي�صعى  ال�صعب  هو 
هو  الحتالل،  براثن  من  للخال�ص 
وعجوز،  و�صاب  وفتاة  وطفل  ام  كل 
ووجع،  و�رسخة  وحارة  بيت  كل  هو 
هو  الدم،  ونافورة  الأغنية  هو 
الب�صع  الوجه  تك�صف  التي  احلقيقة 
لدولة الحتالل وجرائمها املنظمة 
ني�صان   17 الفل�صطيني.  �صعبنا  �صد 
الأ�رسى  من  الآلف  �رسخة  هو 

من  وانقاذهم  بحمايتهم  املطالبني 
كارثة  من  امل�صتجد،  الكورونا  وباء 
من  حلظة،  اي  يف  تقع  قد  ان�صانية 
املتعمد  ال�رسائيلي  ال�صتهتار 
قيامه  وعدم  و�صحتهم  بحياتهم 
تف�صي  ملنع  ال�صالمة  باإجراءات 
يوم  فليكن  �صفوفهم،  يف  املر�ص 
الأ�صري يوما عامليا لطالق احلمالت 
عن  لالإفراج  املنا�رسة  الدولية 
والأطفال  املر�صى  خا�صة  ال�رسى 
لكي  وال�صغط  والقدامى،  والن�صاء 
تتحمل حكومة الحتالل امل�صوؤولية 
وال�صيا�صة  والأخالقية  القانونية 
 17 ال�صجون.  يف  اأبنائنا  اأرواح  عن 
لإن�صانية  الأعلى  التجلي  هو  اأفريل 
يت�صدى  الذي  الفل�صطيني  الإن�صان 
اإن�صانيته  من  جتريده  ل�صيا�صة 
ول�صيا�صة التعامل معه كاأنه لي�ص من 
املقد�صة  القيمة  وهو  الب�رس،  بني 
وللقيم  ولالإن�صانية  لالإن�صان 
لهذا  الكونية،  والعدالة  الأخالقية 
فهو �صوت كل حر يف كل مكان، �صوت 
كل �صعب ي�صعى حلق تقرير م�صريه 
ورفع الظلم وال�صطهاد عن كاهله. 
وال�رسف  احلرية  يوم  هو  ني�صان   17
على  تفاو�ص  ل  الكرامة،  وانت�صار 
ل  الكرامة  لن  الكرامة،  ن�صبة 
كرامة  فاإما  جرعات،  على  تعطى 
احلرية  اإما  املواجهة،  واإما  كاملة 
كرامة  على  م�صاومة  ل  املوت،  اأو 
ل  امل�رسوعة،  وحقوقه  الإن�صان 
�صيء يعو�ص عن خ�صارة الكرامة، ل 
الأكل ول وفرة العي�ص ول الطعام ول 
هو  فال�صجن  ال�صكلية،  التح�صينات 
ال�صجن، واجلالد هو اجلالد، فاألف 
من  اأف�صل  بكرامة  اجلوع  من  يوم 
ال�صياط  ال�صجن حتت  يوم واحد يف 

والهانة.

التي  الأرواح  عودة  هو  اأفريل   17  
تبحث عن ال�صالم احلقيقي، اأرواحنا 
ذاك  اأو  احلاجز  هذا  عند  تقف 
اأرواحنا  معدومة،  ذبيحة  مقتولة 
�صاحة  يف  وم�صلوبة  م�صبوحة 
التحقيق،  غرف  ويف  امل�صكوبية 
اأرواحنا حمجوزة يف مقابر الأرقام، 
ب�صرب  تنتظر  متمردة  قلقة  اأرواحنا 
 17 واجلالدين.  القتلة  يحاكم  اأن 
�صد  الدائمة  املعركة  هي  اأفريل 
فا�صية  دولة  اإىل  حتولت  دولة 
وحو�صا  �صاروا  جنودها  عن�رسية 
وبربرية،  بهيمية  ممار�صات  برية، 
اإن�صانية،  ونوازع  اأخالق  بال  دول 
متار�ص جرائم احلرب وجرائم �صد 
متوح�صة  طاغية  دولة  الإن�صانية، 
خطابات  حتركها  املنطقة،  يف 
اإىل  والدعوات  العنيفة  الكراهية 
الوجود،  من  الآخرين  واإلغاء  القتل 
وامل�صتوطنات  املع�صكرات  دولة 
امليدانية،  والإعدامات  وال�صجون 
والأمن  ال�صالم  على  الآن  الأخطر 
قوتنا  هي  ني�صان   17 العامل.  يف 
القرا�صنة  دولة  مواجهة  يف  العنيدة 
والدفاع عن مكانة اأ�رسانا و�صهدائنا 
الوطنية  رموزنا  عن  وجرحانا، 
واجلرحى  وال�صهداء  فالأ�رسى 
اأبو  الرئي�ص  قالها  منلك،  ما  اأغلى 
مازن، واأ�رسانا هم �صهداء مع وقف 
عمار،  اأبو  الرئي�ص  قالها  التنفيذ 
وهي امتحان اجلدارة لكل مقومات 
املجتمع الدويل للتحرك بو�صع حد 
العن�رسية  والقوانني  للت�رسيعات 
�صعبنا  حلقوق  املعادية  املت�صاعدة 
وحقوق الإن�صان ولكل القيم النبيلة. 
املعركة  هو  العام  هذا  ني�صان   17
الفا�صلة على �رسعية ن�صال ال�رسى 
فالإ�رسائيليون  القانونية،  ومكانتهم 

من  ال�رسى  جتريد  اإىل  ي�صعون 
لالحتالل  مقاومتهم  م�رسوعية 
واملجرمني،  بالرهابيني  وو�صمهم 
دفاعا  اأ�صبح  ال�رسى  عن  فالدفاع 
ال�صعب  ون�صال  وتاريخ  م�صرية  عن 
وت�صديا  و�صهداء  احياًء  الفل�صطيني 
ال�رسائيلي  وال�صتهداف  للقر�صنة 
�صد  الوطني  كفاحنا  بتجرمي 
اأطول  هو  ني�صان   17 الحتالل. 
كرمي  هو  العامل،  م�صجون يف  تاريخ 
يون�ص وماهر يون�ص ونائل الربغوثي 
من  اكرث  يق�صون  الذين  والع�رسات 
يحرر  فمن  ال�صجون،  يف  قرن  ربع 
�رساحه  يطلق  ومن  التاريخ؟  هذا 
والأر�ص  والزعرت  اللوز  ربيع  يف 
واملطر  والفاأ�ص  للحب  العط�صى 
�صياج؟.17  بال  الوا�صعة  ولل�صماء 
على  املفتوح  التابوت  هو  ني�صان 
الأبد، للمئات من الأ�رسى املر�صى 
الذين  واملعاقني  وامل�صلولني 

ي�صارعون املوت يف ال�صجون ب�صبب 
الطبية  واجلرائم  الطبي  الإهمال 
يوقف  فمن  بحقهم،  متار�ص  التي 
املوت يف ال�صجون ويحرر 17 ني�صان 
القتل  و�صيا�صة  امل�صنقة  حبل  من 
اأرواح  على  جتري  التي  البطيء 
يعطي  من  املعتقلني؟،  واأج�صاد 
وال�صم�ص  والدواء  الهواء  ني�صان   17
هو  ني�صان  تغيب؟.17  ل  التي 
وال�صغار  لالأولد  املاأ�صورة  الطفولة 
املهانني  املعذبني  املكبلني 
�صوت  هو  امل�صدومني،  املرعوبني 
الليل،  منت�صف  يف  الحتالل  جنود 
العتداءات،  الهمجية،  العتقالت 
اأج�صاد  على  الدع�ص  الرتويع، 
املدببة،  بالب�صاطري  الأطفال 
ال�رسب والإذلل والهانات، طفولة 
مقيدة، طفولة ل حتلم ول تبت�صم ول 
تذهب اإىل املدر�صة. 17 ني�صان هو 
الحتالل،  العدالة يف حماكم  غياب 

قناعا  �صارت  التي  املحاكم  هذه 
لتغطية اجلرائم حتت �صعار القانون، 
ق�صاء  هم  عادلة،  حماكمات  ل 
واحد،  ان  يف  و�صجانون  وجالدون 
وتكري�ص  لتعميق  حربية  حماكم 
غطاء  حتت  واملعاناة  الحتالل 
 17 الق�صاء.  ي�صمى  زائف  وهمي 
ل  الذي  العتقال  هذا  هو  ني�صان 
تع�صفية،  اإدارية  اعتقالت  له،  نهاية 
م�صري جمهول للمئات من الأ�رسى، 
اأعمار يف ال�صجون حمجوزة اإىل اآخر 
نزعات  جماعي،  عقاب  الآخرة، 
انتقامية، دولة فوق القانون م�صتهرتة 
 17 الدولية.  وبالتفاقيات  بالعامل 
اأن�صاين  امل  �رسخة  انه  رغم  ني�صان 
ثورة  اإرادة،  ثورة  حياة،  ثورة  فانه 
ل�صعب  وممتدة  وا�صعة  اإن�صانية 
وحبات  فاجلوع  احلياة،  ي�صتحق 
امللح وال�صفاه النا�صفة انت�رست على 
الدولة امل�صلحة وتر�صانتها واأ�صاليب 
قمعها املتعددة، هاهي نطف منوية 
وبنات  اأولد  ال�صجون،  من  تخرج 
يخلقون ويولدون ويكربون، ثورة حب 
ول  احلديد  ول  ال�صجن  ي�صتطع  مل 
احلرمان والغياب من اإطفاء �صعلتها 
املتقدة، فالتحرر مثل عملية الولدة 
الذي  ولكن  موؤملة،  ولدة  كانت  وان 
يتمخ�ص عنها هو اإن�صان جديد يطل 

على اأيامه القادمة.
الأول  ن�صيدنا  هو  ني�صان   17

املت�صاعد يف الأر�ص وال�صماء:
نعم لن منوت، نعم �صوف نحيا

ولو اأكل القيُد من عظمنا
ولو مزقتنا �صياط الطغاة

ولو اأ�صعلوا النار يف ج�صمنا
نعم لن منوت لكننا

�صنقتلع املوت من اأر�صنا
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17 اأفريل يوم الأ�سري الفل�سطيني، هذا التاريخ الذي اعتمده وتبناه املجل�س الوطني عام 1974 ليكون يوما وطنيا وعامليا مل�ساندة ون�سرة الأ�سرى 
وحقوقهم العادلة يف الكرامة واحلرية والنعتاق من قيود الحتالل، 17 اأفريل ارتبط على ما اعتقد تاريخيا بانطالق وتفجر الثورة الفل�سطينية 

يف 17 اأفريل عام 1936 والإ�سراب والع�سيان ال�سامل الذي نفذه ال�سعب الفل�سطيني ملدة 6 �سهور �سد �سيا�سة النتداب الربيطاين الداعمة للع�سابات 
ال�سهيونية واعتداءاتها على فل�سطني والداعمة للهجرة ال�سهيونية لفل�سطني جت�سيدا لوعد بلفور امل�سوؤوم. 17 ني�سان هو يوم م�سهود لأطول 
اإ�سراب ومترد وع�سيان مدين يف التاريخ احلديث �سد ال�سيا�سة ال�ستعمارية الربيطانية واحلركة ال�سهيونية، بعد اأن طفح الكيل من فظائع 

وممار�سات وخماطر تهدد الوجود الفل�سطيني من مذابح وهدم بيوت واعتقالت واإعدامات و�سلب لالأرا�سي ل�سالح اليهود وم�سروعهم ال�ستعماري 

يوم الأ�سري الفل�سطيني 17 اأفريل...

نعم لن منوت لكننا..�ضنقتلع �ملوت من �أر�ضنا

�ضامد جعارة.. �أ�ضري مل ير و�لده �مُلبعد
بقلم: �سذا حناي�سة

ندلعت مواجهات يف خميم العروب 
�صهر  نهاية  يف  اخلليل،  �صمال 
وانتهت  املا�صي،  العام  من  اأوت 
واختفاء  واعتقالت،  باإ�صابات 
�صامد، ظل اأهايل املخيم يبحثون 
وحتى  والليل  النهار  طوال  عنه 
اأنه  منه  ظًنا  التايل،  اليوم  �صباح 
جي�ص  مالحقة  خالل  اأ�صيب 

واختباأ  ولأ�صحابه  له  الحتالل 
وا�صت�صهد  اجلبال،  اإحدى  يف 
�صامد،  والد  يقول  اإ�صابته.  جّراء 
اإيرلندا  اإىل  املبعد  جعارة  جهاد 
الأ�صعب  كانت  اللحظات  هذه  اإن 
ابنه  عن  يعلم  ل  الغربة،  يف  عليه 
ا�صت�صهد؟  هل  اأ�صيب؟  هل  �صيًئا، 
جميًعا  نعي�ص  ظللنا  اعتقل؟  هل 
يف هذا ال�رساع اإىل اأن اأعلن جي�ص 
 17( �صامد  اعتقاله.  الحتالل 

�صهًرا   24 بال�صجن  ُحكم  عاًما( 
اآلف  ثالثة  قيمتها  مالية  وغرامة 
الثالث  العتقال هو  وهذا  �صيقل، 
بالن�صبة له. يخربنا والده الذي مل 
يلم�صه يف حياته، حيث ولد حلظة 
بعد  مبعًدا  اإيرلندا  اإىل  و�صوله 
 :2002 عام  املهد  كني�صة  اأحداث 
"ما �صفته نهائًيا، باأول يوم و�صلت 
احلياة،  اإىل  �صامد  جاء  ايرلندا، 
و�صمّيته �صامد على ا�صم �صديقي 

يف  �صامًدا  وليظل  ا،  اأي�صً املبعد 
يرى  اأنه  ويخربنا جهاد  فل�صطني. 
عنه،  امل�صغرة  الن�صخة  �صامد 
كثرًيا،  ب�صخ�صيته  متاأثر  وهو 
و�صخ�صيته  جًدا  ب�صو�ص  "�صامد 
وفل�صطني  املخيم  يحب  جميلة، 
به  ات�صل  كنت  عندما  واأ�صحابه، 
ويكون بني رفاقه يف زقاق املخيم 
حب  يف  علي  تفّوق  اأنه  اأ�صعر 
به  فخور  له  النا�ص  وحب  املخيم 

جًدا".منذ اعتقاله مل ي�صمع والده 
من  اإل  اأخباره  ي�صمع  ومل  �صوته 
الفيديو  مكاملات  حتى  اأخوته، 
اأ�صبح  بوالده  جتمعه  كانت  التي 
حلظة  فمنذ  اليوم،  منها  حمروًما 
املحادثات  جتمعهما  مل  اعتقاله، 
والأحاديث  والنقا�صات  اليومية 
يوم.  كل  يخو�صانها  كانا  التي 
الحتالل  يحرمهم  واأخوته  "هو 
حلظة  منذ  لروؤيتي،  ال�صفر  من 

ولدته واأنا اأمتنى اأن اأمل�صه بيدي، 
بالقرب  اأكون  واأخوته  احت�صنه 
واأخبارهم  ق�ص�صهم  لأ�صمع  منهم 
حقيقية  م�صكلة  اأواجه  اأحياًنا   .
هم؟  من  اأولدي،  مع  التعامل  يف 
تركتهم  الذين  الأطفال  هم  هل 
اأ�صبحوا  الذي  الرجال  اأم  خلفي؟ 
�صجون  يف  واأ�رسى  باجلامعات 
معهم؟"  اأتعامل  كيف  الحتالل؟ 

يقول جهاد.
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يوم الأ�سري يف ظروف ا�ستثنائية
ل �شك اأن الدورة الثانية ع�شر للمجل�س الوطني الفل�شطيني والتي ُعقدت يف "القاهرة" بتاريخ 1-8 

حزيران 1974م؛ مل تكن مميزة فقط بقرارها حول �شرعية "منظمة التحرير الفل�شطينية" كممثل وحيد 
للفل�شطينيني، ول برناجمها ال�شيا�شي املعروف بـ "النقاط الع�شر"، بل بقرارها اعتبار يوم 17 من اأفريل 

يومًا للأ�شري الفل�شطيني. هذا اليوم الذي يحيه ال�شعب الفل�شطيني �شنويًا يف كل اأماكن تواجده يف الوطن 
وال�شتات، بو�شائل واأ�شكال متعددة؛ ليذكروا العامل اأجمع بالأ�شرى الفل�شطينيني، وما يتعر�شون له ب�شكل 
يومي من اأب�شع �شنوف اجلرائم، والنتهاكات والتجاوزات يف "املعتقلت الحتللية الإ�شرائيلية"، والتي 

فاقت وجتاوزت كافة الأعراف واملواثيق الدولية والإن�شانية، 

بقلم: اأحمد طه الغندور.

الإن�ساين  القانون  مقدمتها  ويف 
الإن�سان،  حقوق  ومبادئ  الدويل، 
يف  ممثاًل  الدويل  اجلنائي  والقانون 
اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  "النظام 
اأعداد  جتاوزت  الدولية".ورمبا 
الحتالل  لدى  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
منذ  ومعتقل  اأ�سري  املليون  عدد 
الحتالل الكامل لفل�سطني �سنة 1967 
وحتى تاريخه، حيث مل ت�سلم اأية فئة 
من  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات  من 
العتقال  اأو  الأ�رس  يف  الوقوع  براثن 
وامل�سوغات  "احلجج  وبكافة 
والغري  �رسعية،  الغري  الإ�رسائيلية" 
املالحظ  من  ولعله  قانونية! 
واملعتقلني  الأ�رسى   " اأعداد  باأن 
�سنة  اأي  يف  تقل  مل   " الفل�سطينيني 
من �سنوات الحتالل عن خم�سة األف 
 " العدد   " هذا  فهل  ومعتقل،  اأ�سري 
جاء من قبيل امل�سادفة؟!يف احلقيقة 
ل ميكن القبول بذلك، فال �سيء ياأتي 
�سيا�سات  يف  امل�سادفة  قبيل  من 
باأن  ذلك  على  والدليل  "الحتالل"، 
كاملة  "منظومة"  اأوجد  الحتالل 
جزئيات  بكل  تخت�ص  البدايات  منذ 
بالفل�سطينيني؛  اخلا�سة  "العتقال" 
من  طواقم  اجلي�ص،  من  قوات 
الدعاء  جهاز  اخلا�سني،  املحققني 
اإدارة  واخلا�سة،  الع�سكرية  واملحاكم 
ال�سجون اأو ما تُعرف با�سم "م�سلحة 
فقد  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سجون"، 
الت�رسيعات  األف  "الحتالل"  �سن 
الغري  �سيا�ساته  لتربير  حماولة  يف 
هنا  من  الفل�سطينيني!  �سد  قانونية 
ذلك  كل  ويُ�سخر  ي�ستخدم  اأنه  نتبني 
لتمرير �سيا�ساته اخلا�سة يف ال�سيطرة 
على املجتمع الفل�سطيني، ومقدراته 
على  يعمل  كما  والطبيعية،  الوطنية 
لألف  عمل  فر�ص  وخلق  ت�سغيل، 
الحتاليل"،  "املجتمع  من  الأفراد 
هذا  باأن  ذلك  اإىل  اأ�سفنا  واإذا 

"الحتالل"  لـ  منفذاً  يعترب  "املجال" 
يف عالقاته الدولية مع عدد من الدول 
واأي�سا  الأمنية،  يتعلق باجلوانب  فيما 
"مكافحة الإرهاب"!وقد  بـ  ما يُ�سمى 
اأثبتت الأيام اأن "الحتالل" يبُقي على 
هذا العدد الكبري من الأ�رسى لأ�سباب 
�سغط  اأداة  توفري  اأو  "تفاو�سية"، 
"اليد  له  تكون  كي  الفل�سطينيني  على 
لتحرير  مفاو�سات  اأي  يف  الطوىل" 
الفل�سطينية  الف�سائل   " مع  الأ�رسى 
"!لذلك جند اأن الحتالل يقوم ب�سكل 
من  العديد  باعتقال  وممنهج  يومي 
املعابر  اأو  بيوتهم  من  الفل�سطينيني 
احلدودية ودون اأي مربرات؛ اإل للبقاء 
على هذا العدد الكبري من الأ�رسى " 
اأن  �سك  ول  معتقالته!  يف   " رهائن 
اجلميع يدرك؛ باأن هذه "العتقالت 
تقع  مربرة"  "الغري  و  قانونية"  الغري 
والن�ساء،  الأطفال،  من  اجلميع،  على 
واملر�سى،  وال�سيوخ،  والرجال، 
�سيا�سيني  وجتاراً،  عمالً  والعجزة، 
ما  لكن  اإلخ.   ...... دين  ورجال 
مميزة  املنا�سبة  هذه  يجعل  الذي 
باأن  القول  ميكن  العام؟!رمبا  هذا 
الأول  لذلك؛  رئي�سيني  �سببني  هناك 

"املجتمع  يف  كورونا  وباء  انت�سار 
من  عدد  اإ�سابة  وثبوت  الحتاليل"، 
"املحققني الإ�رسائيليني" و "اجلنود" 
الأمر  هذا  اأن  يعني  مما  بالفريو�ص، 
اأ�سبح يُ�سكل تهديداً مبا�رساً لأ�رسانا 
ال�سبب  الحتالل"!اأما  "معتقالت  يف 
"�سفقة  عن  احلديث  هو  الثاين 
املقاومة  ف�سائل   " بني   " جديدة 
الحتالل"  "�سلطة  و   ،" الفل�سطينية 
فاإن  لذلك  الأ�رسى!  عن  لالإفراج 
من  واحلذر  التدقيق  يتطلب  الأمر 
جانبنا يف التعاطي مع هذين ال�سببني 
يف  ذلك  تربير  وميكن  الق�سيتني،  اأو 
اأن  علينا  بدايًة،  ـ•  التالية:  النقاط 
نُذكر اأنف�سنا باأن الحتالل قد خالف 
ال�سابقة،  �ساليط"  "�سفقة  �رسوط 
ل  عدد  اعتقال  اإعادة  على  وعمل 
املحررين،  الأ�رسى  من  به  باأ�ص 
من  يكون  قد  هوؤلء؟!•  م�سري  فما 
الق�سيتني،  بني  اخللط  عدم  املفيد 
ي�سع  الكورونا"  "فريو�ص  فمو�سوع 
على  دويل  و�سغط  قانوين،  التزام 
فورية  اإجراءات  لتخاذ  "الحتالل" 
يكون  اأن  الأ�رسى، فال يجب  حلماية 
"�سفقة  يف  ملباحثات  اإطار  هناك 

املباحثات  هذه  كانت  واإل  �ساملة"، 
 • لالحتالل!  جمانية  هدية  مبثابة 
"الو�سيط  اأن نُدرك باأن دخول  علينا 
التدخل  يعني  اخلط  على  الأملاين" 
من  الأمريكي"  "اجلانب  لـ  املبا�رس 
"امل�ست�سفى  ق�سية  اإقحام  اأجل 
الأجندة،  على  املزعوم"  الأمريكي 
مما يعني مزيداً من البتزاز للجانب 
الفل�سطيني! • علينا اأن نتذكر دائماً 
الداخلي،  "الإ�رسائيلي"  الو�سع  باأن 
ت�سكيل  يف  فريق  اأي  جناح  وعدم 
"�سفقات"  باإجناح  ي�سمح  ل  حكومة 
لالإفراج عن اأ�رسى يف الوقت الراهن، 
وقد يكون هذا ال�سخب و�سيلة جديدة 
لـ "ناتنياهو" لرفع ر�سيده النتخابي، 
حول  الدويل  ال�سغط  من  والتخل�ص 
الأو�ساع  عن  "الحتالل"  م�سوؤولية 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  ال�سحية 
عن  م�سوؤوليته  وكذلك  املحتلة، 
يف  املعتقالت  يف  الأ�رسى  �سالمة 
اأن نعي باأن  • علينا  ظل هذا الوباء! 
لـ  بالً  تلقي  ل  الحتالل"  "�سلطات 
"عنا�رسها" الواقعني يف يد املقاومة، 
قد  الإ�رسائيلي"  "املجتمع  واأن 
الق�سايا  من  بالعديد  م�سغولً  يكون 
على  حقيقي  �سغط  فال  الأخرى، 
"�سفقة"،  لتنفيذ  "ال�سلطات"  تلك 
ال�سابق  "ناتنياهو"  ح�سابات  اإل 
نزن  اأن  علينا  ختاماً،  اإليها!  الإ�سارة 
نهب  ول  الذهب"،  "ميزان  بـ  الأمور 
اأي �سيء ب�سكل جماين لـ "الحتالل"، 
الأ�رسى،  ق�سية  بني  نخلط  واأل 
وال�سحية  الإن�سانية  واحلاجات 
�سمن  تقع  ـ  بالأ�سا�ص  هي  التي  ـ 
مع  لالحتالل،  القانونية  امل�سوؤولية 
ق�سية  يف  البحث  اأو  احلديث  رف�ص 
الأمريكي"،  امل�سفى   " يُ�سمى  ما 
ولأ�رسانا  البحث!  اإطار  خارج  لأنها 
بخري،  واأنتم  عام  كل  نقول:  البوا�سل 
واإن فجر احلرية قريب باإذن اهلل، فما 
اإل �سرب �ساعة، واأنتم القدوة  الن�رس 

يف العطاء وحب الوطن.

بقلم الإعلمية: وفاء بهاين

يف ظل تخبط العامل بفايرو�ص كورونا، 
القارات اخلم�ص،  ال�رسيع يف  وانت�ساره 
�سد  فاعٍل  لقاٍح  اإىل  التو�سل  وعدم 
اللحظة،  امللعون حتى  الفايرو�ص  هذا 
وجدت اإ�رسائيل منه حجة لقتل الأ�رسى 
والتخل�ص منهم، وبينما الب�رس يحجزون 
ويحجرون اأنف�سهم يف منازلهم خوفاً من 
الإ�سابة، ويكثفون من �سبل الوقاية منه 
وفيتامينات،  ومعقمات  مغذيات  بني 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  �سلطات  �سحبت 
احتياجات  واملعتقالت  ال�سجون  من 
 170 �سحبت  كما  الأ�سا�سية،  الأ�رسى 
�سنفاً من الأغذية والأطعمة واملعقمات 
الأ�رسى  مطالب  ورف�ست  وال�سابون. 
ذلك  ال�سجن،  مطابخ  على  بالإ�رساف 
باأيدي  اإل  يكون  ل  الطعام  اإعداد  اأن 
يطمئن  ل  ما  وهو  اجلنائيني،  ال�سجناء 
اإليه الأ�رسى واملعتقلون، ول يرتاح اإليه 
الهيئات  ب�سببه   اأهلهم وذووهم، وتقلق 
واملوؤ�س�سات الإن�سانية املهتمة ب�سوؤون 
اإدارة  قامت  كما  واملعتقلني.  الأ�رسى 
املحّطات  عدد  بتخفي�ص  ال�سجون 
وقل�ست   ،7 اإىل   10 من  التلفزيونية 
اأرغفة اخلبز من 5 اإىل 4 لالأ�سري  عدد 
الكهربائية  البالطات  و�سحب  الواحد، 
عليها  ويعتمد  للطبخ،  ت�ستخدم  التي 
اأن  علماً  الطعام،  طهو  يف  الأ�رسى 
كانتينة  من  ي�سرتون حاجاتهم  الأ�رسى 
الباهظة،  اأثمانها  ويدفعون  ال�سجن 
البيع  حتتكر  ال�سجون  اإدارة  اأن  حيث 
تروق  التي  الأ�سعار  وحتدد  وحدها، 
باأن  املعتقلني  واألزمت  بنف�سها.  لها 
والأغطية  ال�رسا�سف  األوان  تكون 
الفورة  فرتة  من  وقل�ست  واحد،  بلون 
لل�سم�ص،  فيها  يتعر�سون  التي  اليومية 
وزادت من ح�س�ص العزل النفرادي يف 
الزنازين والإك�سات البعيدة، ناهيك عن 
التي  املتعمدة  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
تنتهجها �سلطات ال�سجون الإ�رسائيلية، 
اخت�سا�سيني داخل  اأطباء  وعدم وجود 
اإىل  ال�سجون  عيادات  وافتقار  ال�سجن، 
للمر�سى،  امل�ساعدة  الطبية  الأجهزة 
والبخاخات  التنف�ص  اأجهزة  خا�سة 
الق�سبة  والتهابات  الربو،  ملر�سى 
الأطباء  و�سحبت  املزمنة،  الهوائية 
املمر�سني  على  واأبقت  ال�سجون  من 
ظل  يف  احلايل  الو�سع  اأن  رغم  فقط، 
الرعاية  زيادة  ي�ستدعي  كورونا  تف�سي 
اخلدمات.  تقلي�ص  ولي�ص  والهتمام، 
اأي�ساً،  املجحفة  ال�سيا�سات  �سمن 
الحرتازية،  الإجراءات  حجة  وحتت 
كورونا  اأزمة  بداية  الأ�رسى يف  منع  مت 
من التوا�سل مع ذويهم، وقل�ست اأعداد 
الزائرين وا�سرتطت اأن يكونوا من الفئة 
�رسوطاً  الزوار  على  وفر�ست  الأوىل، 
مريحة،  غري  نقل  واآليات  قا�سية، 
اإىل  وبالإ�سافة  طويلة،  �سفٍر  و�ساعات 
زيارة  منعت  فقد  الأهل،  زيارات  منع 
الدولية  اللجنة  واأع�ساء  املحامني 
ل  الإجراءات  هذه  الأحمر.  لل�سليب 
ت�سري فقط اإىل كون الحتالل عازماً على 
الأ�رسى،  وانتهاك حقوق  القمع  تعميق 
منه  وا�سحة  حماولة  اإىل  ت�سري  بل 

ل�ستغالل الظروف ال�سحية امل�ستجدة 
يف  لالمعان  الوباء،  انت�سار  ظل  يف 
حيث  وحما�رستهم،  بالأ�رسى  التنكيل 
تعترب ال�سجون ال�رسائيلية واملعتقالت 
اأر�ص خ�سبة لتف�سي الأمرا�ص والأوبئة 
واإهمال  ال�سديد،  الزدحام  ب�سبب 
العامة  للنظافة  ال�سجن  م�سلحة 
والرعاية ال�سحية، ف�ساًل عن احتمالية 
الفريو�ص من احلرا�ص واجلنود  انتقال 
اأن  تبني  الذين  الإ�رسائيليني،  وال�سباط 
اأعداد غري قليلة منهم اأ�سبحت م�سابة 
باملر�ص، وميكنها نقل العدوى ب�سهولة 
اإىل الأ�رسى واملعتقلني الذين يحتكون 
بهم يومياً.  ل ن�ستطيع اأن نن�سى حجم 
الكارثة لأ�رسانا الأبطال يف حال انت�رس 
يقبع  اذ  ال�سجون،  داخل  الوباء  هذا 
اأ�سري  اآلف  خم�سة  عن  يزيد  ما  فيها 
فل�سطيني يف 22 �سجن ومركز اعتقال، 
تكتظ  �سيقة  غرٍف  يف  يعي�ص  اأغلبهم 
تفتقر  �سغرية  زنازين  اأو  بنزلئها، 
وبالرغم  العامة،  ال�سحة  �رسوط  اإىل 
واإدارة  ال�سهيوين  الكيان  جتاهل  من 
الدولية  للقوانني  ال�سجون  م�سلحة 
تن�ص  التي  الرابعة  جنيف  واتفاقية 
يف مادتها الثالثة على احرتام ال�رسى 
وتاأمني جميع احتياجاتهم ومعاملتهم 
اجلهات  بع�ص  اأن  اإل  جيدة،  معاملة 
بحقوق  دائماً  تذكرهم  الدولية 
حواراتها  تكثيف  خالل  من  الأ�رسى 
نحن  واإننا  ال�سجون.  م�سلحة  مع 
نحمل  كما  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 
عن  امل�سوؤولية  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ونعتربها  ومعتقلينا،  اأ�رسانا  حياة 
و�سالمتهم،  �سحتهم  عن  م�سوؤولة 
كورونا  فريو�ص  نقل  تتعمد  واأنها 
الدويل  املجتمع  نحمل  فاإننا  اإليهم، 
الأ�رسى  حياة  عن  امل�سوؤولية  كله، 
واملعتقلني يف حال تعر�سهم لالإ�سابة، 
مع  متواطئ  الدويل  املجتمع  ونعترب 
اجلرمية  هذه  يف  ال�سهيوين  الكيان 
بكل  نهيب  فاإننا  ولهذا  النكراء، 
�سد  وقوته  التحرك  ل�رسعة  الأحرار 
قبل  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات 
بهم،  يرتب�ص  فاملر�ص  الأوان،  فوات 
و�سبل  اإليهم،  ينتقل  قد  والفايرو�ص 
حمايتهم  وو�سائل  معدومة  وقايتهم 
غري  ب�سحتهم  والهتمام  ممنوعة، 
موجود، الأمر الذي ينبئ بكارثة مهولة 
اإنها  اإليهم.  املر�ص  انتقل  حال  يف 
�سد  �سعٍب  وانتفا�سة  �سمري  �رسخة 
العن�رسية  الإ�رسائيلية  املمار�سات 
البوا�سل  اأ�رسانا  حق  يف  البغي�سة، 
ورجالنا ال�سجعان واأخواتنا املاجدات 
واأطفالنا الأ�سبال، القابعني جميعاً يف 
�سجون القهر والإذلل النازية، نعلنها 
مدوية يف يوم الأ�سري الفل�سطيني، يف 
وجه املجتمع الدويل كله، وموؤ�س�سات 
الأمم  ومنظمة  الإن�سان،  حقوق 
املتحدة، ليقوموا بدورهم جميعاً يف 
وو�سع  الإ�رسائيلية،  ال�سلطات  جلم 
حٍد ل�سيا�ستها التع�سفية �سد الأ�رسى 
واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجونها، 
خا�سًة  عنهم،  بالإفراج  وملطالبتها 
وكبار  والأطفال  والن�ساء  املر�سى 

ال�سن.

�سرخة �سمري اإن�سانية يف يوم 
الأ�سري الفل�سطيني

بقلم: يا�شر مزهر

يقبع  الفل�سطينى  الأ�سري  يوم  يف 
ال�سهيونى  الحتالل  �سجون  داخل 
و180  اأ�سريه   41 منهم  اأ�سري   5000
و430  مري�ص  اأ�سري  و700  طفل 
لكل  وبالتاىل  نواب  و6  ادارى  اأ�سري 
ومعاناة  وق�سه  اأ�سريه حكاية  اأ�سري 
اول  منذ  ال�سجون  داخل  يعي�سها 

الإفراج  يوم  اإىل  لعتقاله  يوم 
لالأ�سريات  ق�س�ص  وهناك  عنه 
ال�سن  ولكبار  والأطفال  املاجدات 
عيادة  ي�سمى  ما  داخل  واملر�سى 
نتحدث  وعندما  الرملة  �سجن 
نتحدث  واحلكايات  املعاناة  عن 
العمداء.  املوؤبدات  اأ�سحاب  عن 
العتقال  مع  ال�رسى  حياة  اإن 
ال�سجن  مع  وماأ�ساته  قا�سيه 

�سعبا  وحكاية   . عميقة  وال�سجان 
كل  تفوق  وال�سجن  العتقال  مع 
و�سف وكل خيال لأنه ل يوجد بيت 
اأبناوؤه  اأحد  وتعر�ص  اإل  فل�سطينى 
لتجربة العتقال وبقى ال�سجن فى 
العتقال  جرب  اأ�سري  كل  ذاكرته. 
بجميع  التعذيب  ويالت  �ساق 
بقيت  الإفراج  بعد  حتى  اأ�سكاله 
اآثار التعذيب تالحق الأ�سري. لذلك 

الفل�سطينى  الإعالم  على  واجب 
والكتاب الفل�سطينيني كتابة ق�س�ص 
وحكايات اأ�رسانا الإبطال وجتاربهم 
العتقاليه لكي نوثق هذه الق�س�ص 
ن�ستطيع  ولكى  الن�سانيه  واملعاناة 
لتقدميها  حية  ك�سهادات  تقدميها 
ولكى  الدولية  اجلنايات  ملحكمة 
تكون م�ساق للتدري�ص فى اجلامعات 

الفل�سطينية والعربية.

اأ�سرانا لي�سوا اأرقاما واإح�سائيات
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التحول اللطيف من الغلوكوز للد�صم
�شهر  ال�شيام خالل  مدة  اأن  مبا 
الفجر حتى  ت�شتمر من  رم�شان 
املغرب فقط، ميكن اإعادة ملئ 
يف  اجل�شم  يف  الطاقة  خمازن 
وجبات ال�شحور والفطور، يجعل 
ذلك اجل�شم يتحول من ا�شتخدام 
الغلوكوز كم�شدٍر اأ�شا�شٍي للطاقة 
ومنع حتطم  الدهون  ال�شتخدام 

بروتينات الع�شالت.
ا�شتخدام الدهون الإنتاج الطاقة 

يعمل على:
امل�شاعدة يف خ�شارة الوزن.

بروتينات  على  احلفاظ 
الع�شالت.

م�شتويات  من  التخفي�ض 
الكول�شرتول. 

حتكم  اإىل  الوزن  خ�شارة  توؤدي 
اأف�شل بال�شكري وتنق�ض ال�شغط 

الدموي.
 « معروف:  الطبيب  ي�شيف 
ال�شيام  خالل  اأي�شاً  حتدث 
اجل�شم،  من  لل�شموم  نزع  عملية 
الن�شج  يف  منحلًة  تكون  الأنها 
خارج  تطرح  وبالتايل  الدهنية 

اجل�شم«
يظهر يف الدم بعد عدة اأيام من 

من  مرتفعٌة  م�شتويات  ال�شيام 
االإندورفينات مما يجعل اجل�شم 
�شعوراً  ويعطي  اأكرث  متيقظاً 
�شاماًل بال�شحة النف�شية العامة. 
للطعام  املتوازن  التناول  اإن 
ال�شيام.  اأيام  يف  مهٌم  وال�رشاب 
متلك الكلى كفاءًة عاليًة للحفاظ 
على املاء واالأمالح )كال�شوديوم 

اجل�شم،  داخل  والبوتا�شيوم( 
وعلى اأية حال، قد يفقد اجل�شم 
التعرق  خالل  من  االأمالح  هذه 

اأي�شاً.
ملنع  الوجبات  حتتوي  اأن  يجب 
كميات  على  الع�شالت  تقو�ض 
كافية من الطاقة مثل ال�شكريات 

وبع�ض الد�شم. 

»يجب  معروف:  الطبيب  يقول 
املتبع  الغذائي  النظام  يكون  اأن 
للطريقة  م�شابهاً  ال�شيام  خالل 
خارج  ال�شخ�ض  فيها  ياأكل  التي 
نظام  اتباع  »يجب  رم�شان«. 
مقادير  يحوي  متوازن  غذائي 
�شحيحة من ال�شكريات والدهن 

والربوتينات«.

م�صادر الطاقة خالل ال�صيام

ال�شيام  ال�شيام على طول مدة  التي حتدث خالل  التغريات  تعتمد 
املتوا�شل، حيث يدخل اجل�شم يف حالة ال�شيام بعد م�شي 8 �شاعات 
اأنهت  قد  االأمعاء  تكون  اإليه، حيث  دخلت  وجبة  اآخر  على  اأكرث  اأو 

امت�شا�ض املغذيات من الطعام.
الطبيعية  احلالة  يف  والع�شالت  الكبد  يف  املخزن  الغلوكوز  ي�شكل 
امل�شدر االأ�شا�شي للطاقة يف اجل�شم، حيث ي�شتخدم اجل�شم خالل 
وبعد  بالطاقة،  ليتزود  اأوالً  الغلوكوز  من  املخزون  هذا  ال�شيام 
للطاقة  الثاين  للم�شدر  اجل�شم  يتحول  املخزون  هذا  ا�شتنزاف 
وهو �شحوم اجل�شم. ومع ا�شتمرار ال�شيام لعدة اأيام اأو اأ�شابيع يبداأ 

اجل�شم با�شتخدام الربوتينات للح�شول على الطاقة.
»املجاعة«.  بـ  ت�شميته  ي�شاع  ملا  االخت�شا�شي  الو�شف  هو  وهذا 
نتيجة  الربوتينات  حترر  ويت�شمن  بال�شحة  �شار  اأنه  الوا�شح  ومن 
باالإ�شافة  نحيلني  يبدون  ال�شائمني  يجعل  الع�شالت، مما  تقوي�ض 
اإىل اأنه ي�شعف ج�شمهم جداً. ولكن ومن ناحية اأخرى من امل�شتبعد 
الو�شول ملرحلة املجاعة خالل رم�شان لتوقف ال�شيام يومياً خالل 

الليل.

يف خمتربات الق�شاء على كورونا

الهام�صرت ال�صوري يحظى 
باهتمام العلماء 

من  اآخر  بنوع  األيف،  كحيوان  املحبوب  ال�شوري  الهام�شرت  يحظى 
االهتمام بني العلماء الذين يحاولون فهم فريو�ض كورونا امل�شتجد 
الإنتاج م�شل والق�شاء عليه ووجد العلماء قبل 15 عاما اأن الهام�شرت 
متالزمة  ي�شبب  الذي  التاجي  بالفريو�ض  ي�شاب  اأن  ال�شوري ميكن 
على  تظهر  اأعرا�شه  وكانت  )�شار�ض(،  احلادة  التنف�شي  اجلهاز 
هذه احليوانات خفية، ولذلك مل حت�شل هذه الفئران على اهتمام 

كنموذج جتارب على املر�ض.
عن  الناجم  التاجي  الفريو�ض   »19 »كوفيد  وتف�شي  ظهور  ومع 
اإ�رشاقا« من خالل  »اأكرث  النتائج  تبدو  بـ«ال�شار�ض«،  �شبيهة  �شاللة 
 sciencemag.org التجارب على »الغولدن هام�شرت«ون�رش موقع
درا�شة اأعدها العامل الطبي جا�شرب فوك ووت�شان من جامعة هونغ 
اإىل 8  الفريو�ض  بنقل عدوى  )HKU( وزمالوؤه، حيث قاموا  كونغ 
حيوانات من الهام�شرت. وا�شتنتج العامل اأن احليوانات فقدت وزنها، 
واتخذت  ج�شدها،  على  غريبا  فروا  وطورت  خاملة،  واأ�شبحت 
اإجراء  عند  اأنه  واأ�شاف  �رشيعا  تنف�شها  واأ�شبح  منحنية،  و�شعية 
الفح�ض على هذه احليوانات امل�شابة، عرث اخلرباء على م�شتويات 
كما  واأمعائه،  الهام�شرت  رئتي  يف    2-SARS-CoV من  عالية 

الحظوا اأن اأن�شجة اأج�شامها امتالأت بالفريو�ض اأي�شا.
وخل�ض اخلرباء يف بحث ن�رش يوم 26 مار�ض، اإىل اأن هذه االأعرا�ض 

ت�شبه اإىل حد كبري مظاهر عدوى اجلهاز التنف�شي عند الب�رش.
ويعد فريق جامعة هونغ كونغ واحدا من ع�رشات املجموعات التي 
تت�شابق لتطوير مناذج حيوانية ميكنها امل�شاعدة يف اإيجاد لقاحات 

وعالجات جلائحة كورونا العاملية.
بالفيديو  موؤمترا  العاملية  ال�شحة  منظمة  تنظم  خمي�ض،  يوم  وكل 
ب�شكل  يعملون  الذين  واملمولني  واملنظمني  العلماء  من   100 لنحو 
من  واأنواع  الفئران  ذلك  يف  مبا  املخترب،  حيوانات  على  جماعي 

القردة.

درا�شة اأملانية

ما يفعله ال�صيام يف اجل�صم من اأعاجيب
له  ال�شيام  اأن  طبية  درا�شة  بينت 
تاأثريات اإيجابية عديدة على �شحة 
الوقاية من  اأبرزها  االإن�شان. ومن 
اأي�شا  ولكن  املزمنة،  االأمرا�ض 
اله�شمي  النظام  الأمرا�ض  كعالج 
نتعرف  اأخرى  واأمرا�ض  وال�شمنة، 

عليها يف هذا التقرير.
ال�شيام  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
على  اإيجابي  تاأثري  له  العالجي 
�شحة االإن�شان وقد يقي اجل�شم من 
الدموية  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض 
واأمرا�ض  املفا�شل  والتهاب 
الباحثون  وقام  اله�شمي  اجلهاز 
بدرا�شة التاأثريات ال�شحية لل�شوم 
بوخينغر  طريقة  على  العالجي 
الربوفي�شورة  اإ�رشاف  حتت  وذلك 
توليدو  دي  فيلهاملي  فرا�شنواز 
على  فيلهلمي  بوخينغر  عيادة  من 
جنوبي  كون�شتان�ض  بحرية  �شفاف 
الربوفي�شور  مع  بالتعاون  اأملانيا، 
م�شت�شفى  من  ميكال�شن  اأندريا�ض 
وقام  اجلامعي  برلني  �شاريتيه 
برنامج  باتباع  �شخ�شا   1422
�شنة  ملدة  العالجي  لل�شيام 

واحدة لفرتات ترتاوح بني 4 و 21 
نتائج  موؤخرا  ن�رشت  وقد  يوما. 
وان«  »بلو�ض  جملة  يف  الدرا�شة 
الباحثون  وقام  ال�شهرية.  العلمية 
باإجراء فحو�شات الدم قبل نهاية 
وبناًء  بعدها.  واأي�شا  ال�شيام  فرتة 
العلماء  الحظ  البيانات،  على 
الوزن وحميط  انخفا�شا كبريا يف 
اأن  تبني  كما  الدم.  و�شغط  البطن 
ن�شبة  تعديل  يف  �شاهم  ال�شيام 
الدهون والغلوكوز يف الدم. وبينما 

اجللوكوز  م�شتويات  انخف�شت 
ن�شبة  املقابل  يف  زادت  الدم،  يف 
واأ�شارت  الكيتونية.  االأج�شام 
الدرا�شة اإىل اأن ال�شيام عزز �شعور 
واجل�شدية  العاطفية  الرفاهية 
 93.2 اأيد  اإذ  امل�شاركني.  لدى 
باملئة منهم فكرة ال�شيام لفرتات 
�شخ�شا   404 بني  ومن  طويلة. 
�شحية  �شعوبات  من  يعاين  كان 
كالتهاب املفا�شل والكبد الدهني 
وارتفاع م�شتويات الدهون يف الدم 

منهم   341 اأفاد  التعب،  ومتالزمة 
وجود حت�شن. وذكر 93 باملائة من 
امل�شاركني اأنهم ال ي�شعروا باجلوع 
خالل فرتة العالج بطريقة بوخنغر 
ب�شكل  الدرا�شة  وركزت  لل�شيام. 
اأ�شا�شي على اآثار ال�شيام اجلانبية. 
كافة  من  املئة  يف  واحد  اأبلغ  اإذ 
واجهتهم  م�شاكل  عن  امل�شاركني 
النوم  كا�شطرابات  ال�شيام  اأثناء 
اأ�شفل  اآالم  اأو  والتعب  وال�شداع  
خا�شة  احلاالت،  بع�ض  يف  الظهر 

يف االأيام الثالثة االأوىل.
التقليدية  بوخينغر  طريقة  وتعود 
بوخينغر  اأوتو  االأملاين  للطبيب 
اإر�شاداته  وتن�ض   .)1966-1878(
على تغيري النظام الغذائي وتعزيز 
طاقة التجدد يف اجل�شم عرب تناول 
ع�شري الفواكه واحل�شاء على اأن ال 
يوميا  احلرارية  ال�شعرات  تتجاوز 
حرارية،  �شعرة   250 اإىل   200
املاء  اإىل �رشب لرتين من  اإ�شافة 
برنامج  ويت�شمن  االأقل.  على 
خفيفية  ريا�شية  ن�شاطات  ال�شيام 

يف حميط طبيعي هادئ.

فوائد ال�صيام
اله�شمي:  اجلهاز  م�شاكل  عالج 
طبياً  ال�شيام  ا�شتخدم  لطاملا 
امل�شاكل  من  العديد  الدارة 
باجلهاز  تتعلق  التي  ال�شحية 
الراحة  فر�شة  فهو  اله�شمي، 
لتقليل  وفر�شة  اله�شمي  اجلهاز 
وامل�شاعدة  اله�شمية،  االإفرازات 
ال�شوائل  توازن  على  احلفاظ  يف 

يف اجل�شم.

وال�رشايني:  القلب  �شحة  تعزيز 
وحمايتها، ملا له دور يف امل�شاعدة 
الدم  دهنيات  من  التخل�ض  يف 
اجل�شم  يف  الكول�شرتول   وتقليل 
�شغط  معدالت  على  واملحافظة 

الدم يف اجل�شم.
وامل�شاعدة  الوزن:  الدارة  فر�شة 
الزائد،  الوزن  من  التخل�ض  يف 
ال�شعرات  كمية  تقليل  طريق  عن 

احلرارية الداخلة للج�شم.
على  وال�شيطرة  املحافظة   
الدم  يف  ال�شكر:  م�شتويات 
لتقليل  فر�شة  فال�شوم  وتوازنها، 

ن�شبة ال�شكر يف الدم.
اجللد:  ومناعة  �شحة  من  يعزز   
بع�ض  اأعرا�ض  من  العديد  ويقلل 
حب  مثل:  اجللدية  االمرا�ض 

ال�شباب.

من  اجل�شم  لتخلي�ض  فر�شة   
الف�شالت: واملواد ال�شامة وتعزيز 
ومكافحة  واملناعة،  الكبد  �شحة 
اغلب  باأن  ووجد  كما  االلتهابات، 
منط  يتبعون  ما  عادة  االأ�شخا�ض 
ي�شمل  رم�شان،  يف  �شحي  حياة 
اخل�شار  تناول  على  اقبالهم 
م�شادات  وم�شادر  والفواكه، 

االأك�شدة التي تدعم املناعة.



زال«  »ووهان  فريق  العبو  عاد 
اإىل مدينتهم ال�صينية، التي غابوا 
فريو�س  ب�صبب  الأ�صهر،  عنها 
الفريق  العبو  واأم�صى  كورونا 
ال�صوبر  دوري  يف  امل�صارك 
)الدرجة  القدم  لكرة  ال�صيني 
بعيدا  يوم   100 من  اأكرث  االأوىل(، 
اإذ  وعائالتهم،  مدينتهم  عن 

يناير  اأواخر  اإ�صبانيا  اإىل  و�صلوا 
خلو�س مع�صكر تدريبي حت�صريا 
الذي  املحلي  املو�صم  النطالق 
املا�صي،  فرباير  يف  مقررا  كان 
غري  اأجل  اىل  اإرجاوؤه  مت  والذي 
املدينة  اأ�صبحت  بعدما  م�صمى 

البوؤرة االأ�صا�صية لكورونا.
يف  ال�صينية  ال�صلطات  وبداأت 
القيود  تخفيف  املا�صية  االأيام 
على  فر�صت  التي  ال�صارمة 
ووهان للحد من تف�صي الفريو�س، 
االأوىل يف  للمرة  فيها  الذي ظهر 
دي�صمرب املا�صي، ما اأتاح لالعبني 

العودة من اإ�صبانيا.
عر�صتها  لقطات  واأظهرت 
الالعبني  �صينية،  اإعالم  و�صائل 
وهم ي�صعون كمامات واقية على 
وجوههم لدى و�صولهم اإىل حمطة 

مئات  اإليها  ح�رض  التي  القطار، 
قم�صان  املرتدين  امل�صجعني 

الفريق الربتقالية اللون.
زال«  »ووهان  فريق  وكتب   
»ويبو«  موقع  على  ح�صابه  عرب 
املوازي  االجتماعي  للتوا�صل 
يف  املحجوب  »تويرت«  ملوقع 
اأ�صهر   3 من  اأكرث  »بعد  ال�صني: 
فريق  اأفراد  عاد  الرتحال،  من 
غمرهم  الذين  زال  ووهان 
اإىل  اأخريا  الوطن،  اىل  احلنني 
»�صيجتمع  م�صيفا  مدينتهم«، 
التي  بعائالتهم  الالعبون جمددا 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  يروها  مل 
الفريق  العبو  اأ�صهر«و�صيم�صي 
بقيادة مدربهم االإ�صباين، خو�صيه 
غونزالي�س، ب�صعة اأيام يف منازلهم 

قبل معاودة التمارين اجلماعية.

ال�صباب  وزارة  اأعلنت 
متديد  والريا�صة 
الن�صاطات  كافة  تعليق 
البالد  يف  الريا�صية 
اأفريل   29 يوم  اإىل 
2020، يف ظل ا�صتمرار 
كورونا  فريو�س  اأزمة 
امل�صتجد وقالت الوزارة 
»يف  �صحفي  بيان  يف 
اإطار خمطط احلكومة 
من  بالوقاية  املتعلق 
كورونا  فريو�س  انت�صار 
الوزارة  امل�صتجد، تعلم 
اأن كل التدابري الوقائية 

ال�صابق  يف  املتخذة 
�صتبقى �صارية املفعول، 

اإىل غاية 29 اأفريل«.
قرار  اأَنّ  البيان،  د  واأَكّ
الن�صاط  جتميد 
البطوالت  كافة  ي�صمل 
وم�صابقات  الريا�صية، 
اإ�صافة  الكوؤو�س، 
املن�صاآت  لغلق 
واملوؤ�ص�صات  الريا�صية 
اإلغاء  وكذلك  ال�صبانية، 
املع�صكرات التح�صريية 
الوطنية  للمنتخبات 
اأَنّ  يذكر  اخلارج  يف 

اأعلنت   ، احلكومة 
احلجر  فرتة  متديد 
 29 غاية  اإىل  ال�صحي 

اأفريل، بعد ارتفاع عدد 
االإ�صابات اإىل 2534 من 

بينها 367 حالة وفاة.
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مولودية  نادي  اأعلن 
للكثري  رف�صه  اجلزائر، 
املغلوطة  االأخبار  من 
على  تداولها  يتم  التي 
موؤكًدا  وا�صع،  نطاق 
بزعزعة  تهدد  باأنها 
وذكر  الفريق  ا�صتقرار 
يف  اجلزائر  مولودية 
بيان له اأن هناك العبني 

بالنادي  ربطهم  مت 
االإعالن  مت  واآخرين 
يف  ت�رضيحهم،  عن 
ت�صمح  ال  الذي  الوقت 
احلالية  الظروف  فيه 
اإجراءات  باتخاذ 
واأنه  خا�صة  مماثلة، 
معلومات  ميلك  ال 
ا�صتئناف  موعد  عن 

اإدارة  ودعت  الدوري 
اإىل  ال�صحفيني  النادي، 
املكتب  مع  التوا�صل 
اخلا�س  االإعالمي 
على  للح�صول  بالنادي، 
ال�صحيحة  املعلومة 
يف  اخلو�س  وتفادي 

ال�صائعات.
العقود  اأن  اإىل  ي�صار 

تربط  عبني التي  لال ا
ح�صود،  الرحمن  عبد 
بوردمي،  الرحمن  وعبد 
ووليد درارجة، وحممد 
وعبد  نقا�س،  ه�صام 
عرو�س،  بن  الكرمي 
اجلزائر،  مبولودية 
ختام  يف  تنق�صي 

املو�صم احلايل.

التي  االأ�صوات  من  العديد  هناك 
كرة  لنوادي  املايل  بالو�صع  تتنباأ 
القدم بعد النجاة من وباء فريو�س 
دول  خمتلف  اجتاح  الذي  كورنا، 
العامل واأدى اإىل �صلل تام يف جميع 
الريا�صية  ومنها  احلياة،  مناحي 
وتراجع  احلايل،  الو�صع  ظل  ويف 
يتوقع  القدم،  كرة  من  االأرباح 
وخا�صة  االأندية،  بع�س  تغري  اأن 
اإ�صرتاتيجيتها  منها،  الكبرية 
انتقاالت  �صوق  يف  و�صيا�صتها 
الالعبني، التي ت�رضف فيها اأمول 

طائلة.
وع�صو  الفرن�صي  ال�صيا�صي  ودق 
الربملان االأوروبي، دانيال كوهني 
حول  اخلطر  ناقو�س  بنديت، 
بالده،  يف  الكروية  املواهب  اأهم 
حاليا  يعد  الذي  مبابي،  كيليان 
قيمة،  القدم  كرة  العبي  اأعلى 
حيث يقدر �صعره بنحو 200 مليون 

يورو.

عموده  يف  بينديت  كوهني  وكتب 
قيمة  اأن  فران�س«،  لـ«كوي�صت 
مبابي، جنم باري�س �صان جريمان، 
يف �صوق االنتقاالت املقبلة �صتكون 
قبل  عليه  كانت  مما  بكثري  اأقل 
ال�صيا�صي  وتابع  �صهرين  اأو  �صهر 
ب�رضاحته:  املعروف  الفرن�صي 
كورونا،  فريو�س  اأزمة  بعد  »غدا، 
اأو   35 من  اأكرث  يكلف  لن  مبابي 
 200 من  بدال  يورو،  مليون   40
االأزمة  »هذه  يورو«واأكمل:  مليون 
يف  الالعقالنية  على  �صتق�صي 
يبدو  االأمر  االحرتافية،  الريا�صة 
كما لو كان قد حدث هجوم نووي 
ويتوجب اإ�صالح االأمر، ولكن وفقا 
هناك  �صيكون  خمتلفة،  لقواعد 
تنظيم جديد بحكم الواقع احلايل، 
لي�س  �ص�صمل  هذه  التنظيم  اإعادة 
واإمنا  فح�صب،  الالعبني  رواتب 
اأي�صا حقوق الدعايا واالإعالنات. 
الوكالء،  نظام  حتطيم  وعلينا 

ب�صفقات  يقومون  الذين  اأولئك 
باهظة يف كرة القدم«.

اأبدى  نادي ريال مدريد  اأن  يذكر 
بالتعاقد  اهتمامه  �صابق  يف وقت 
مع مبابي، ولكن مع ظهور االأزمة 
�صيف  حتى  �صينتظر  احلالية، 
العام 2021 للنظر يف اإمكانية �صم 

الالعب اأو ال.

ريا�ضة

ق.ر

يخطط  امل�رضي  »االحتاد  واأ�صاف 
التون�صي  االحتاد  خطة  على  لل�صري 
اأفريقيا  �صمال  دول  العبي  واعتبار 
انتدابهم  حال  يف  حمليني  العبني 
الواقع  اأندية م�رضية. هذا  من قبل 
اجلزائري  الدوري  مب�صتوى  �صي�رض 

على  حقيقيا  خطرا  وي�صكل 
االأندية«.

لقاعدة  يفتقد  القرار  »هذا  وتابع 
هناك  لي�صت  واقت�صادية،  �صيا�صية 
�صوق م�صرتكة اأو برملان موحد لدول 
�صمال اأفريقيا، مثلما هو موجود يف 
دول االحتاد االأوروبي«ووا�صل رجراج 
»علينا نحن-االأندية اجلزائرية- اأن 

برابطة  ونت�صل  بيننا  فيما  نتفاهم 
اجلزائري  الكرة  احتاد  اأو  الدوري 
ال  وملا  موحدة،  بخطوة  للقيام 
عر�س الق�صية على االحتاد الدويل 

)فيفا( اإذا لزم االأمر«.
املو�صم  بداأ  التون�صي  االحتاد  كان 
�صمال  دول  العبي  قيد  احلايل 
الدوري  ين�صطون يف  الذين  اأفريقيا 

ما  وهو  حمليني،  كالعبني  املحلي 
الالعبني  من  عدد  رحيل  يف  ت�صبب 

اجلزائريني نحو االأندية التون�صية.
من جهة اأخرى، اأكد رجراج، اأن اإدارة 
التفريط  تعتزم  ال  ق�صنطينة  �صباب 
يف الالعب املتاألق ح�صني بن عيادة، 
الذي يبقى حمل اهتمام العديد من 
وتون�س  وم�رض  اجلزائر  يف  االأندية 

واأو�صح  اإعالمية  تقارير  بح�صب 
رجراج اأن �صباب ق�صنطينة �صيتقدم 
لتجديد  عيادة  بن  لالعب  بعر�س 
من  العا�رض  يف  ينتهي  الذي  عقده 
باإقناع  ثقته  مبديا  املقبل،  جويلية  
لفرتة  الفريق  مع  البقاء  يف  الالعب 

اأخرى.
املدير  مع  يعمل  اأنه  ك�صف  كما 

على  جموج،  الدين  ن�رض  الريا�صي 
جتديد عقود الالعبني الذين تنتهي 
الكروي،  املو�صم  بنهاية  عقودهم 
الفتا اإىل ح�صوله على موافقة يا�صني 
انتظار  يف  حداد،  وفوؤاد  �صاحلي 
اإ�صماعيل  الفتاح  عبد  مع  االتفاق 
ن�رض  �صحرور،  اإ�صالم  بلقا�صمي، 

الدين زعالين، وح�صام ليمان.

ر�شيد رجراج املدير العام لنادي �شباب ق�شنطينة

ال نعتزم التفريط يف الالعب 
املتاألق ح�ضني بن عيادة

.     هناك تهديد حقيقي قادم من القاهرة وتون�س

فريق الدحيل القطري

مبادرة يا�ضني براهيمي تلهم يو�ضف امل�ضاكني
يو�صف  التون�صي،  النجم  ان�صم 
امل�صاكني، العب الدحيل القطري، 
عن  بالتنازل  الالعبني  ملبادرة 
اأورده  ملا  وفقا  رواتبهم،  من  جزء 
على  للنادي  الر�صمي  احل�صاب 
الر�صمي  احل�صاب  »تويرت«ون�رض 
قال  للم�صاكني،  تغريدة  للدحيل 
�صفوف  يف  العبا  »ب�صفتي  فيها: 
التنازل  قررت  القطري،  الدحيل 
اأجل دعم  راتبي، من  عن جزء من 
كورونا«واأردف:  فريو�س  حماربة 

اإىل  اأقدمه  اأن  ميكن  ما  اأقل  »هذا 
كانا  اللذين  وقطر،  الدحيل  نادي 
امل�صاكني  بجانبي«وباإعالن  دائما 
تنازله عن جزء من راتبه، يكون اأول 
الذي  االأجانب،  الدحيل  حمرتيف 
يقرر االن�صمام اإىل املبادرة، وثاين 
بعد  عموما،  قطر  يف  املحرتفني 
العب  براهيمي،  يا�صني  اجلزائري 

الريان.
املعز  القطريون،  الالعبون  وكان 
علي وب�صام الراوي وعا�صم مادبو، 

يف  اأي�صا  امل�صاكني  �صبقوا  قد 
االن�صمام للمبادرة.

كم �ضيبلغ �ضعر اأغلى العب يف 
العامل بعد كورونا؟

مولودية اجلزائر

حتذير االإعالميينواجلمهور
 من ال�ضائعات

دعا نادي �شباب ق�شنطينة ، اإىل اإف�شال خطة تعميم قرار اعتبار لعبي دول �شمال اأفريقيا لعبني حمليني يف الدوريات املحلية باملنطقة وقال ر�شيد رجراج، املدير 
العام لنادي �شباب ق�شنطينة يف ت�شريح للإذاعة ، ، اإنه يتعني على م�شوؤويل الأندية اجلزائرية التحرك لتخاذ موقف موحد ملواجهة ما و�شفه بـ«اخلطر الداهم«.

بعد 100 يوم من الرتحال ب�شبب كورونا

العبو "ووهان زال" يعودون لوطنهم
وزارة ال�شباب والريا�شة 

متديد تعليق الن�ضاط الريا�ضي حتى 29 اأفريل
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الأمن ال�شيرباين:

ملاذا ت�شاعدت القر�شنة الإلكرتونية مع انت�شار "كورونا"؟
ا، حيث توجهت الدول اإىل تبني نظم العمل والتعليم عن بعد، يف حماولة  ا يف �شرعة حتديث كثري من املجتمعات تكنولوجًيّ �شاهم انت�شار فريو�س كورونا عاملًيّ

للتكّيف مع الواقع اجلديد الذي فر�شه فريو�س كورونا امل�شتجد على العامل، واأ�شبح الإنرتنت هو الو�شيلة الوحيدة لتي�شري وت�شيري احلياة الب�شرية ب�شكل �شبه 
طبيعي. وهذا العتماد املتزايد على الإنرتنت كان فر�شة لبع�س قرا�شنة املعلومات، ل�شتغالل هذه الأزمة الإن�شانية التي تهدد حياة الب�شرية اأجمع يف القيام 

بعمليات اخرتاق وقر�شنة اإلكرتونية لتحقيق مكا�شب �شخ�شية حالية اأو م�شتقبلية، فلم تنتِه الب�شرية من اأزمة فريو�س كورونا حتى اأ�شابتها فريو�شات الكمبيوتر 
لكي تفتك مبن مل ي�شبه املر�س، فاأ�شبحت الب�شرية تواجه خطر الفريو�شني؛ فريو�س كورونا Corona Virus، وخطر فريو�شات الكمبيوتر Computer Virus، اأو 

ما ميكن اعتباره C&C Virus اأي فريو�شات الكمبيوتر التي ت�شتغل اأزمة كورونا لتحقيق اأهداف �شخ�شية.

 د. اإيهاب خليفة

بيئات �شيربانية حمفزة:

فيه  �أ�صاب  �لذي  �لوقت  يف 
دولة   200 قر�بة  كورونا 
من  كثري  وتوجه  �لعامل،  حول 
هذه  يف  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�رشكات 
عن  �لعمل  منط  لتبني  �لدول 
وتز�يد  بعد،  عن  و�لتعليم  بعد 
�لعتماد على �لإنرتنت و�لأدو�ت 
�لرقمية؛ �أ�صبح �لإنرتنت مبثابة 
قر��صنة  من  لكثري  جاذبة  بيئة 
هو�يتهم  ملمار�صة  �ملعلومات 
من  �أكرث  �لخرت�ق  يف  �ملف�صلة 
ذي قبل. وميكن حتديد �لأ�صباب 
�لتي جعلت بيئة �لإنرتنت خ�صبة 

لقر��صنة �ملعلومات يف �لتايل:
بعد:  عن  �لعمل  يف  �لتو�صع   -1
�صبكات  �إن�صاء  يف  فالتو�صع 
�إىل  �ملوظفني  بدخول  ت�صمح 
عن  �ل�رشكات  بيانات  قو�عد 
�لطلب  كبرية يف  زيادة  مع  بعد، 
من  �ل�صبكات  هذه  دخول  على 
ثقافة  و�صعف  �ملوظفني،  قبل 
من  كثري  لدى  �ل�صيرب�ين  �لأمن 
و��صتخد�م  �ملوظفني،  هوؤلء 
كمبيوتر  �أجهزة  منهم  كثري 
�صخ�صية قد حتتوي على بر�مج 
حمدثة؛  غري  �أو  �أ�صلية  غري 

يجعل عمل كثري من 
�أمًر�  �لقر��صنة 
لتنوع  نظًر�  �صهًل، 
�لتي  �لأهد�ف 
�إ�صابتها،  ميكن 
�لثغر�ت  وكرثة 
ميكن  �لتي 

��صتغللها.
2- �صعوبة تاأمني 
�لأعمال  بيئة 
  : نية � ل�صيرب �

�لتي  �ليقني  عدم  حالة  ظل  يف 
و�صعف  �لب�رشية،  على  ت�صيطر 
�لأمنية،  �ل�صيرب�نية  �لإجر�ء�ت 
ا  �أي�صً �ل�صحي  �حلجر  وتطبيق 
تكنولوجيا  قطاع  م�صوؤويل  على 

ت  ما ملعلو يف �
 ، ت كا ل�رش �
بة  �صعو و
ة  ل�صيطر �

�لبيئة  على 
نية  و لكرت لإ �

�صة  خلا �
و�لتي  بال�رشكة، 

ت�صمل موظفني غري 
�لثغر�ت  معلوم حجم 

�لتي  �ل�صيرب�نية 
فاإن  فيها؛  يقعون 

ت�صبح  �لقر�صنة  مكافحة  مهمة 
�ل�صعوبة،  غاية  يف  �أمًر�  حالًيّا 
لقر��صنة  مثالية  �لبيئة  وت�صبح 

�ملعلومات لتحقيق �أهد�فهم.
3- زيادة �لعتماد على تطبيقات 
توجه  مع  �لجتماعي:  �لتو��صل 
كثري من �لأفر�د لتطبيق مفهوم 
Social Distance �أو �مل�صافة 
�عتمادهم  ز�د  �لجتماعية، 
�لفرت��صية  �ملحادثات  على 
�لتو��صل  تطبيقات  خلل  من 
�لفيديو،  ومكاملات  �لجتماعي 
�أهد�ف  مبثابة  فاأ�صبحو� 
لقر��صنة �ملعلومات �إما ل�رشقة 
معلومات �صخ�صية بهدف بيعها 
�ملايل،  للبتز�ز  ت�صفريها  �أو 
�أجهزتهم  على  �ل�صيطرة  �أو 
من  ل�صتخد�مها  �ل�صخ�صية 
 Bot نت  بوت  �صبكات  خلل 
�صيرب�نية  �صن هجمات  net يف 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�رشكات  على 

و�حلكومات.
4- زيادة فرتة �ل�صتخد�م تعني 
�أ�صبح  �ملخاطر:  من  مزيًد� 
�لإنرتنت  ��صتهلك  معدل 
فرتة  وز�دت  قبل،  ذي  من  �أكرب 
�أو �لتعليم  �لتو�جد، �صو�ء للعمل 
�أو �لرتفيه و�لتو��صل �لجتماعي، 
فمثًل �أعلنت �رشكة فود�فون �أن 
ن�صبة �لزيادة يف حتميل �لبيانات 

�خلا�صة بها و�صلت �إىل 50% يف 
بع�ض �لبلد�ن، كما ز�د ��صتهلك 
مثل  �لبلد�ن  بع�ض  يف  �لإنرتنت 

ليا  يطا بن�صبة 30%، وز�د �إ
ك  �صتهل �
ت  يا ل لو �

 22 حتى  �لأمريكية  �ملتحدة 
ت�صتحوذ  �أن  قبل  -�أي  مار�ض 
حيث  من  �لأوىل  �ملرتبة  على 
 ،%18 بن�صبة  �لإ�صابات-  عدد 
وبالتايل فاإن زيادة فرتة �لتو�جد 
على �لإنرتنت تعني زيادة معدل 
�ل�صيرب�نية  للهجمات  �لتعر�ض 

ا �أي�صً
و�لقلق  �ملخاوف  ��صتغلل   -5
بل  فقط،  هذ�  لي�ض  �لب�رشي: 
ا ��صتغل �لقر��صنة �ملخاوف  �أي�صً
و�لقلق �لب�رشي يف تنفيذ عمليات 
�لقر�صنة �لإلكرتونية، حيث يقوم 
عن  بالبحث  �لأفر�د  من  كثري 
حول  �لإنرتنت  عرب  معلومات 
معرفة  بهدف  كورونا،  فريو�ض 
�ملعلومات حول هذ�  مزيد من 
�ملر�صية  و�لأعر��ض  �لفري�ض 
�ملرتبطة به و�لتعليمات �ل�صحية 
�لإ�صابة،  لتفادي  �ل�رشورية 
�أعد�د  حول  �ملعلومات  وكذلك 
�مل�صابة  �جلديدة  �حلالت 
�لقر��صنة  فقام  باملر�ض، 
باإن�صاء مو�قع �إلكرتونية خادعة، 
تعمل مبثابة فخ �إلكرتوين للزو�ر، 
�أحد  �إىل  �لأفر�د  دخول  مبجرد 
�رشقة  �إما  يتم  �ملوقع  هذه 
للزو�ر  �ل�صخ�صية  �لبيانات 
�أو  �لإنرتنت،  عرب  بيعها  بهدف 
�ل�صخ�صية  �لأجهزة  �خرت�ق 

�خلا�صة بهم.

تهديدات 
�شيربانية 

متنوعة:

�رشكة  �أ�صدرت 
�ل�صيرب�ين  �لأمن 
 C h e c k (
تقريًر�   )Point
�أ�صارت فيه �إىل �أنه 
�إن�صاء  مت  �لعام  هذ�  بد�ية  منذ 
�إلكرتوين  موقع   4000 من  �أكرث 
)كوفيد-19(،  �أو  بكورونا  خا�ض 
من   %3 فاإن  �ل�رشكة  وبح�صب 
هذه �ملو�قع �صارة، و5% مو�قع 

مثرية للريبة و�ل�صك.
موقع  كان  كما 
كورونا  �إح�صائيات 
Worldometers.(
يقدم  �لذي   )info
�نت�صار  حول  معلومات 
موقع  وكذلك  �ملر�ض، 
و�خلدمات  �ل�صحة  وز�رة 
 US( �لأمريكية  �لب�رشية 
 Department of Health
 and Human
هدًفا   ،)Services

لتعطيل  �ملعلومات  لقر��صنة 
عملية تدفق �ملعلومات.

ت�صاعدت  �أخرى،  ناحية  ومن 
�لإلكرتوين  �لت�صيد  هجمات 
حيث  �لإنرتنت،  عرب  و�لحتيال 
يقوم قر��صنة �ملعلومات باإر�صال 
عرب  �صارة  وملفات  رو�بط 
�لو�ت�صاب  ور�صائل  �لإمييلت 
ينجم عنها �رشقة كلمات �ملرور 
�خلا�صة  �ل�صخ�صية  و�حل�صابات 
ذلك  يف  م�صتغلني  بامل�صتخدم، 
وهيئات  دولية  منظمات  �أ�صماء 
منظمة  دفع  ما  وهو  �ل�صحة، 
�ل�صحة �لعاملية لإ�صد�ر تو�صيح 
حتذر فيه من حماولت �لت�صيد 
��صتغلل  خلل  من  �لإلكرتوين 

��صم �ملنظمة.
تز�يد  ومع 
على  �لعتماد 
�لفيديو  خدمات 
ن�ض  نفر كو
�لعمل  لعمليات 
عن  و�لتعليم 
بعد، ز�دت معها 
ا حماولت  �أي�صً
 ، �صنة لقر �

م�صتغلة 
�لتي  �لثغر�ت 
�كت�صافها  يتم 

منها  و�لتي  �لرب�مج،  هذه  يف 
برنامج  �ملثال-  �صبيل  -على 
زوم zoom �لذي يُعترب من �أكرث 
�لوقت  يف  ��صتخد�ًما  �لرب�مج 
�لفيديو  ملحادثات  �حلايل 

كونفرن�ض.
فقد �صدرت تقارير عن �رشكات 
حتذر  موؤخًر�،  �ل�صيرب�ين  �لأمن 
مت  �لتي  �ملتعددة  �لثغر�ت  من 
و�لتي  �لتطبيق،  يف  �كت�صافها 
كلمات  �رشقة  للهاكرز  تتيح 
ويندوز،  بنظام  �خلا�صة  �ملرور 
كلمات  جميع  �رشقة  تتيح  كما 
جهاز  على  �ملوجودة  �ملرور 
بامل�صتخدم،  �خلا�ض  �لكمبيوتر 
�ل�صيطرة  �إمكانية  عن  ف�صًل 

على �لكامري� و�مليكروفون.

اإيطاليا يف �شدارة 
الهجمات: 

�رشكة  عن  �صادر  تقرير  ر�صد 
Cynet زيادة كبرية يف هجمات 
 ،Phishing لت�صيد �لإلكرتوين�
خلل  �إيطاليا،  يف  وحتديًد� 
مار�ض   20 �إىل   15 من  �لفرتة 
2020 مقارنة بالفرتة نف�صها من 
منظمة  حذرت  كما   .2019 عام 
�إمييلت  من  �لعاملية  �ل�صحة 

ت�صتهدف �لإيطاليني، بها ملفات 
�أدوية  بها  �أن  �لهاكرز  يزعم 
ت�صتخدم لعلج كورونا، لكن هذه 
برجميات  على  �مللفات حتتوي 
على  حتميلها  مبجرد  �صارة، 
�خرت�ق  يتم  �لكمبيوتر  جهاز 

�جلهاز من قبل �لقر��صنة. 
ا ذروة تطور  ويو�صح �ل�صكل �أي�صً
هجمات �لت�صيد �لإلكرتوين على 
 20 من  �لفرتة  خلل  �إيطاليا 
 ،2020 مار�ض   20 حتى  فرب�ير 
�إيطاليا  �إىل خ�صوع  ويرجع ذلك 
كافة  وتوجه  كامل،  طبي  حلجر 
�ملوظفني �إىل �لعمل من �ملنزل 
من  فاأ�صبحت  �لإنرتنت،  عرب 
لعمليات  جذًبا  �لبيئات  �أكرث 

قر��صنة �ملعلومات.

اأولوية الأمن ال�شيرباين:

على  �ملرتتبة  �لتد�عيات  �إن 
كارثية  كورونا  فريو�ض  �نت�صار 
على جميع �مل�صتويات، و�إذ� كان 
هناك �هتمام بدعم �مل�صتثمرين 
لتقليل �خل�صائر �لقت�صادية قدر 
�مل�صتطاع حتى ل ينهار �لقطاع 
�خلا�ض وتبد�أ بعدها فرتة كبرية 
يفوق  �لقت�صادي  �لك�صاد  من 
�لك�صاد �لذي تعر�صت له �لب�رشية 
�ملا�صي؛  �لقرن  ثلثينيات  يف 
�لقت�صادية  �خل�صائر  �أن  �إل 
كبرية  وب�صورة  ا  �أي�صً ت�صتمر  قد 
حتى بعد �نتهاء �لفريو�ض، وذلك 
ل  قد  �ل�صيرب�نية  �لهجمات  لأن 
يف  �ملبا�رشة  تد�عياتها  تظهر 
يف  تبد�أ  لكنها  �حلايل،  �لوقت 

�لقريب،  �مل�صتقبل  يف  �لظهور 
م�صلحة  من  لي�ض  لأنه  وذلك 
�لقر��صنة �لك�صف عن �لعمليات 
ل  حتى  حالًيّا  بها  قامو�  �لتي 
�لإلكرتونية  �لثغر�ت  تاأمني  يتم 
�لتي قامو� با�صتغللها، وبالتايل 
��صتغللها  ��صتمر�ر 
ممكن،  وقت  �أكرب 
تعر�ض  ثم  ومن 
لأكرب  �ل�رشكات 
�خل�صائر  من  قدر 

�لقت�صادية.
لي�ض فقط �ل�رشكات، 
�حلكومات  �إن  بل 
تتعر�ض  قد  نف�صها 
مبا�رشة  لتهديد�ت 
�لأمن  على  توؤثر 
عن  للعمل  فنتيجة  �لقومي، 
بيانات  �رشقة  حتدث  قد  بعد 
بالدولة  ت�رش  هامة،  ومعلومات 
من  مليني  فتظهر  و�أجهزتها، 
�نتهاء  بعد  �مل�رشبة  �لوثائق 
كورونا حتتوي معلومات م�صنفة 
يت�صبب  وقد  �رشية،  �أنها  على 
�ل�صيا�صية  �لتد�عيات  -مع  ذلك 
�لأخرى �لتي �صببها كورونا- يف 
�لدويل،  بالنظام  �خللل  تعميق 
ن�صوب �رش�ع  �حتمالية  وبالتايل 
وقوع  �إىل  يوؤدي  جديد،  دويل 
�لب�رشية،  �ل�صحايا  من  كثري 
متاًما كما حدث بعد �نتهاء فرتة 
 )1933  -  1929( �لكبري  �لك�صاد 
�لثانية  �لعاملية  �حلرب  ون�صوب 

.)1945 - 1939(
�لأمن  حتقيق  فاإن  وبالتايل 
ق�صوى  �أولوية  هو  �ل�صيرب�ين 
�لتقليل  �أو  جتاهلها  ميكن  ل 
�صو�ء  وتد�عياتها،  �آثارها  من 
�أو  �صيا�صية  �أو  �قت�صادية  كانت 
ع�صكرية. ومع �أخذ �لحتياطات 
�صحية  بيئة  لتوفري  �لطبية 
�لب�رش  �صحة  على  حتافظ 
يجب  كورونا،  فريو�ض  من 
�صيرب�نية  بيئة  بتوفري  �لهتمام 
�ملوؤ�ص�صات  على  حتافظ  �آمنة 
من  و�حلكومات  و�ل�رشكات 

فريو�صات �لكمبيوتر.

يف الوقت الذي اأ�شاب فيه كورونا قرابة 200 
دولة حول العامل، وتوجه كثري من ال�شركات 
واملوؤ�ش�شات يف هذه الدول لتبني منط العمل 
عن بعد والتعليم عن بعد، وتزايد العتماد 

على الإنرتنت والأدوات الرقمية؛ اأ�شبح 
الإنرتنت مبثابة بيئة جاذبة لكثري من 

قرا�شنة املعلومات ملمار�شة هوايتهم املف�شلة 
يف الخرتاق اأكرث من ذي قبل

اإن حتقيق الأمن ال�شيرباين هو اأولوية ق�شوى ل 
ميكن جتاهلها اأو التقليل من اآثارها وتداعياتها، 

�شواء كانت اقت�شادية اأو �شيا�شية اأو ع�شكرية. 
ومع اأخذ الحتياطات الطبية لتوفري بيئة 

�شحية حتافظ على �شحة الب�شر من فريو�س 
كورونا، يجب الهتمام بتوفري بيئة �شيربانية 

اآمنة حتافظ على املوؤ�ش�شات وال�شركات 
واحلكومات من فريو�شات الكمبيوتر.

ق�شية
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حكايات، وذكريات.. هذه ليلتي
كان  التلفزيون من عجائب الدنيا يف ذلك الوقت. واأنا عندما تفرجت عليه اأول مرة،  اأُ�شبت بحالة من الندها�ش ل ت�شاويها اإل حالة اجلنون.  

كان هناك تلفزيون واحد يف منطقة اآث ـ لعزيز كلها، وكان ميلكه ال�شيد »احميدة موحاد بن علي«. 
بقلم: اأحمد ق�شوري

 �شيف 1970. 

جاءت عطلة ال�سيف يف تلك ال�سنة، 
كان معلما  يف  الذي  والدي  وذهب 
امليزان،  ذراع  �سواحي  مدر�سة يف 
تنظمها  كانت  ثقافية«  »ور�سة  اإىل 
اأكادميية تيزي وزو لتكوين املعلمني  
ال�ساحلية.  »دل�س«  مدينة  يف 
التام.  اأنا على اال�ستقالل  وح�سلت 
واحلواري،  اأت�سكع يف احلقول  كنت 
من  واالأطفال،  الكالب  مع  واأجري 
اأن  اإىل  ال�سم�س،  �سعاع  اأول  بزوغ 
ثم  الع�رص.  عند  بالّدوار  اأُ�ساب 
اأحيانا.  اأتناول  اأو ال  الغداء،  اأتناول 
مكان   اإىل  كالقذيفة   واأنطلق 
التلفزيون، يف منزل »�سي احميدة«،  
يف قرية »بزيت« املجاورة لقريتنا.  
قليال،  معكم  اأتوقف  اأن  البد  واأنا 
هذه،  »بزيت«  قرية  اأن  الأقول 

فيها  اأن�ساأ  كان 
اال�ستعمار الفرن�سي 
للخلية  مركزا 
االإدارية املتخ�س�سة 
�سنة  يف  )ال�سا�س( 
على  ب  ون�سّ  .1956
القبطان  راأ�سها 
�سابط  وهو  بيوتي، 
ريفية  منطقة  من 
اأُر�سل  بفرن�سا، 
لت�سهيل  خ�سي�سا 
�سكان  مع  االت�سال 
اجلبال، والتقرب منهم،  

جتنيدهم،  يف  الثورة  تف�سل  حتى 
وي�ستتب الهدوء. وكان جاء بربنامج 
وفتح  االإ�سالحات،  بع�س  الإجراء 
بع�س  لتوظيف  عمل  ور�سات 
وكل  الفقر،  هناك  وكان  ال�سبان. 
النا�س يف حاجة اإىل عمل للح�سول 
ب هذا ال�سابط يف  على اأجر. ون�سّ
البداية، خيمة يف و�سط القرية هو 
وجنوده، ثم انطلقت الور�سة االأوىل 
لبناء مقر ل«اخللية االإدارية«، الذي 
وبناية  بعد،  للبلدية فيما  دارا  �سار 
ثانية �سكنها القبطان، هو وزوجته، 
يف  الفرن�سية  للغة  معلمة  اأول  وهي 
ومركز  املدر�سة،  بُنيت  ثم  القرية. 
للربيد.. و�سقت الطريق اإىل مدينة 
البويرة التي تبعد بنحو 10 كلم، ومت 
ال�سابط  وبيت  اخللية  مقر  تو�سيل 
املدينة،  من  جاء  كهرباء  بخيط 
احميدة  ...و�سي  هاتف  وخيط 
يف  ومنا�سال  معلما،  كان  الذي 
جبهة التحرير الوطني، �سار رئي�سا 
وورث  اال�ستقالل،  بعد  للبلدية 
الكهرباء  فيه  الذي  القبطان  منزل 
والهاتف، وا�سرتى جهاز تلفزيون يف 

نهاية ال�ستينيات. 

اأعود الآن اإىل  احلكاية..

كنت دائما اأجد حممود يف انتظاري 
نغلق  احميدة(.  ل�سي  البكر  )االبن 
باب  الغرفة على اأنف�سنا ون�ستغرق 
ال�رصائط  األبومات  قراءة  يف  
كيوي،  زومبال،  بالك،  املر�سومة: 
فتح  الذي  هو  تان...حممود  تان 
ال�رصائط  عامل  على  الباب  اأمامي 
ما،  وبطريقة  العجيب.  املر�سومة 
يف  الرغبة  اإيل  نقل  الذي  هو  كان 
تعلم اللغة الفرن�سية عن طريق هذه 
ال�رصائط، ثم تعرفت على ال�سل�سلة 
اخل�رصاء«  »املكتبة  الفرن�سية: 
التي  املثرية،  بق�س�سها  ال�سهرية 
اأدمنت قراءتها فيما بعد. والبد اأن 
اأقول لكم اأي�سا، اأن حممودا هذا مع 
اجلوهر،  العربي  تدعى  ذكية،  فتاة 
كانا ي�سكالن رمزا للتفوق املدر�سي 
اإنهما  الوقت.  ذلك  يف  �سحره  بكل 
يف  قريتنا،  من  خرجا  طبيبني  اأول 
الطبيب  وكان  ال�سبعينيات.  نهاية 

�سيئا  ي�سبه  حينها،  الريف  عامل  يف 
هبط من ال�سماء.

االأوىل  ال�رصبات  ن�سمع  كنا  عندما 
للن�سيد الوطني، جنري اأنا وحممود 
االأخرى.  الغرفة  يف  التلفزيون  اإىل 
البث  يف  ينطلق  التلفزيون  كان 
بن�رصة  وينتهي  بقليل  املغرب  قبل 
الليل،  منت�سف  يف  الثانية  االأخبار 
ونلتهم  جنل�س  وكنا  بقليل.  قبله  اأو 
كل ما يُبث، من الر�سوم املتحركة، 

واملدائح، وامل�سل�سل امل�رصي..
لكنني كنت حري�سا يف كل مرة، على 
الثامنة  ن�رصة  بعد  متاأ�سفا  املغادرة 
قريتنا،  رجال  اأحلق  لكي  مبا�رصة، 
معركة  اأنهوا  قد  يكونون  الذين 
»الدومينو« يف قهوة »زكنون«، واأعلنوا 
هدنة موؤقتة اإىل اليوم التايل. فاأدخل 

برفقتهم اإىل البيت يف »ق�سارة«.

وذات ليلة ن�شيت  نف�شي.  

البث  وانطلق  االأخبار  ن�رصة  انتهت 
اأّول لقطة.  يف فيلم، �سلب عقلي من 
لقد  كان فيلما عجيبا من نوع اأفالم 
»جزيرة  اأنه  اأعتقد  املغامرات، 
قرب  تفطنت  وعندما  الكنز«.. 

املوعد  فات  قد  كان  الفيلم،  نهاية 
العا�رصة  قاربت  وال�ساعة  بكثري، 
حممود  يف  اأم�سك  فانتف�ست.  ليال، 
اإقناعي  يحاوالن  اأمه  يف  واأم�سكت 
اأن  البد  وقلت:  فرف�ست،  باملبيت، 

اأدخل اإىل بيتنا االآن..
واأنا هنا، ال اأدعي البطولة طبعا، وال 
اخلوف  اخلوف !  اإنه  ال�سجاعة. 
اخلوف  اخلوف.  من  اأكرب  الذي 
والتهور  املغامرة  اإىل  يدفع  الذي 
من  اخلوف  نعم،  ح�ساب.  بال 
الذي حني  ـ  والدي  ـ  اجلبار  ذلك 
البيت،  ويعلم مببيتي خارج  يعود 
االآن  فاأمامي  الكارثة.  وتكون 
اإذا خوفان، وكان علي اأن اأختار 

اأهونهما.
الطريق.  يف  جريا  انطلقت 
الوادي  ذلك  اأعرب  اأن  كان علي 
القريتني،  بني  يف�سل  الذي 
عربته  اإن  اأوزقار«.  »اأ�سيف 
عقبة  من  جنوت  فقد  ب�سالم، 
عندما  نف�سي.  يف  قلت  هكذا  اأوىل، 
اقرتبت من �رصير الوادي الأعرب تلك 
القنطرة ال�سغرية اإىل اجلهة االأخرى، 
خطواتي  �سدى  اإيل  يعيد  اجلبل  بداأ 
تاأتيني  ال�رصبات  كانت  املت�رصعة. 
دماغي  على  وتدق  وقوية  م�ساعفة  
فتحدث  احلديد،  مطرقة  كاأنها 
راأ�سي  ق�سعريرة كهربائية ت�رصي من 
اإىل  الفقري  العمود  مع  وتنحدر 

اأخم�س القدمني..

فتوقفت !
املكان.  على  املطبق  ال�سمت  حل 
�سم�س  كاأنه  القمر  �سوء  و�سطع 
ووحيدا،  مك�سوفا،  وجعلني  النهار، 
اأن  علي  كان  الوادي.  قعر  يف  وقلقا، 
�سجاعة  من  تبق  ما  اآخر  اأ�ستجمع 
بكل  واأنطلق  اأذين،  واأ�سم  نف�سي،  يف 
اإىل  واأوا�سل اجلري دون توقف  قوة، 
فكرت،  هكذا  قريتنا.   اإىل  اأ�سل  اأن 
اأعط  ال  انطلقت..كي  وب�رصعة 

لنف�سي فر�سة للرتدد.
عند  الزيتون  مع�رصة  اإىل  و�سلت 
بابها  عند  وجل�ست  القرية،  مدخل 
ثم  اأنفا�سي،  التقطت  حتى  قليال، 

نحو  املنحدر  الطريق  يف  انخرطت 
القرية.. 

وبعد حلظة، بلغت مكان الرعب 
املميت ! 

الطريق  طريقني:   مفرتق  عند  كنت 
العادي، واالأ�سهل، الذي ي�سلكه النا�س 
كلهم يف النهار، لكنه يخرتق اجلبانة. 
يرتاده  منحدر،  الثاين  الطريق  و 
اأق�رص  الأنه  االأقوياء،  امل�ستعجلون 

طريق، لكنه خطر.
 الطريق العادي اإىل القرية مير على 
اأمام  »ثاح�ساط«  العتيقة  الزيتونة 
و�سط  يف  يقع   واجلامع  اجلامع، 
الطريق،  اإذا م�سيت يف هذا  اجلبانة. 
علي اإذا اأن اأدير راأ�سي ناحية اليمني ثم 
ناحية الي�سار، واأقول »ال�سالم عليكم« 
ـ هكذا  لالأموات على جانبي الطريق 
لكن، ماذا  ـ  القرية  يو�سوننا يف  كانوا 
لو رد علي اأحدهم؟ قلت يف نف�سي، اأو 
ماذا لو ردوا علي كلّهم ب�سوت واحد؟ 
اأنا قلت لو.. لكنه احتمال وارد. فماذا 
�سيحدث؟ حينها جل�ست على االأر�س، 
تبدو  اجلبانة  كانت  اأفكر.  وبداأت 

وا�سحة  االآن،  اأمامي 
قبورها  ب�سواهد  جدا 
القمر.  �سوء  حتت 
�سمعت خ�سخ�سة  وفجاأة 
اجلامع،  جهة  من  اآتية 
فاق�سعر بدين، وا�ستدرت 

ناحية ال�سوت. 
اأنا االآن اأيها ال�سادة، اأمام 
الذي  املرعب  العامل  ذلك 

احلكايات:  من  طويل  تاريخ  �سنعه 
فيه  تتحرك  وحمبوك،  ملون،  عامل 
االأ�سباح، واجلنون، والوحو�س واالأفعى 
الذين  واالأموات  روؤو�س،  ال�سبعة  ذات 
كيف  تعرف  كانت  حكايات  يئنون.. 
الطول،  الفارعة  املراأة  تلك  حتبكها 
ال�سوت  ذات  ال�سمرة،  ال�سديدة 
تلك.. من جدتي  اآه  الرخيم، جدتي. 
كانت تنفرد بنا يف كل ليلة يف الغرفة، 
وت�رصع يف تعذيبنا على مهل، بق�س�سها 
�ساخ�سة  امل�ستعلة  وعيوننا  املرعبة، 
مغنطي�سي.  تنومي  حتت  كاأننا  فيها 
اإذن،  االآن  املنحدر  اأقطع  اأن  علي 

هل  االأوان.  فوات  وقبل  يل،  خيار  ال 
غاية  اإىل  جريا،  كالر�سا�سة  اأنطلق 
اأول بيت يف طرف القرية، فاأرمتي بكل 
اأم   فاأدخل؟  وينفتح  الباب،  على  ثقلي 
بالعك�س، �ساأ�سري بحذر حتى ال اأحدث 
املقابلة  يف  اجلهة  انتباه  يثري  �سوتا 
ذهني  يف  عربت  حلظة،  يف  اجلبانة؟ 
على  اأتكور  اأن  موؤداها،  غريبة  فكرة 
نف�سي، بحيث اأح�رص راأ�سي يف بطني، 
العجلة،  ي�سبه  ما  من ج�سدي  واأ�سنع 
ثم اأطلق بنف�سي يف املنحدر، اإىل اأن 
اأتوقف عند جذع الزيتونة العجوز يف 
ال�سيل  �سخر حطه  كجلمود  االأ�سفل، 
واأجري بكل  اأقف  من عل. عند ذاك 
عن  عدلت  ما  �رصعان،  لكن  �رصعة. 
اجلنون  اإنه  نف�سي،  وقلت يف  الفكرة، 
ال  الرائع  امل�سهد  بذلك  اإنني  بعينه. 
كله،  االأموات  عامل  �ساأُده�س  �سك، 
ليتفرجوا  قبورهم  من  و�سيقومون 
ت�سابق  اآدمية  عجلة  االأعجوبة.  على 
اإنهم  الليل.  قلب  يف  ناحيتهم  الريح 
قذفته  جديدا  وافدا  �سيعتربونني 
وهم  وت�سورتهم  اإليهم.  القرية 

ينتظرون عند الو�سول:
ـ اأهال ومرحبا يا جميل !

ثم ياأخذونني معهم، ويذهبون..
ال�سورة  هذه  اكتملت  اأن  مبجرد  اأنا 
ب�سعقة  �سعرت  ذهني،  يف  املرعبة 
كهربائية تهز كياين، واأح�س�ست ب�سعر 
معدنية.  اأ�سالك  مثل  يقف  راأ�سي 
درجة  كل  جتاوز  قد  اخلوف  وكان 
ل�ست  ذلك   خ�سم  االآن..ويف  معقولة 
اأدري كيف دحرجت نف�سي، اإىل غاية 
وا�ستندت  املنحدر،  تتو�سط  زيتونة 

اإليها.
جدار  عند  �سوءا  ملحت  فجاأة،  ثم، 
راأيت  و  وينطفئ.  ي�ستعل  اجلامع، 
�سبحا �سخما يجري من هناك متجها 

الذي  باملكان  مارا  القرية  طريق  يف 
و�سوب  مني،  اقرتب  وملا  فيه.  كنت 
اأطلق  املرتع�س،  امل�سباح  �سوء  اإيل 
يف  علي  اأغمي  واأنا  مدوية،  �رصخة 

احلال.
عندما اأفقت، وجدت راأ�سي يف حجر 
طبيب  عذرحمان،  وال�سيخ  اأمي، 
القرية، ي�سع كفه على جبهتي ويتمتم، 
بنا.  يحيطون  العائلة   اأفراد  وكل 
كي�س  من  لوحة قدمية   ال�سيخ  اأخرج 
ورقة،  وكرا�سا مزق منه  بجانبه،  كان 
وفتح حمربة »ال�ّسمخ«، واأخذ قلما من 
ق�سب، وراح يكتب كالما على الورقة 
عندما  �سديد.  مبهل  اللوحة،  فوق 

على  اأ�سبعه  و�سع  الكتابة،  من  انتهى 
الورقة  يطوي  وراح  وبلله،  ل�سانه، 
اأجزاء  �سبعة  اكتملت  حتى  ويقطعها، 
والكمال،  بالتمام  مت�ساوية  �سغرية 

و�سلمها اإىل اأمي وقال:
املاء،  كوب  يف  تذوب  واحدة  ورقة  ـ 

ي�رصبها كل �سباح على الريق. 
وماذا به ؟ �ساأَلته اأمي قلقة، فقال:

!ـ اللطمة 
تبادل احلا�رصون فوق  راأ�سي نظرات 

اال�ستفهام، فاأ�ساف:
الطفل  لعل هذا  اإنها �سفعة اجلن..  ـ 
قفز على بركة اآ�سنة، كان ي�ستحم فيها 

جنيا كافرا، ف�سفعه.
واأنا ا�ستنكرت االأمر، وقلت:

ـ مل ي�سفعني اأحد !
اآخرهما  عن  عينيها  فتحت  اأمي  لكن 

يف عيني، وقالت:
على  حمموال  جئت  اأنت  اأ�سكت !  ـ 

الظهر.. 
نعم. من ذا الذي يقدر على التطاول 
اأمام طبيب القرية؟ ال�سيخ عذرحمان 
هذا يداوي كل االأمرا�س، وي�سّكن كل 
مبجرد  اأنني  احلق،  واحلق  االآالم. 
جبهتي  على  يده  بلم�سة   �سعرت  اأن 
نف�سي  وهفت  عجيبة،  براحة  �سعرت 
اإىل النوم. �سيء عجيب. مل اأجد اأبدا 
ال�سفاء  لعله  االأمر.  لهذا  تف�سريا 
النية  لعلها  اأو  الرجل،  عند  النف�سي 
ال�سادقة يف منح ال�سفاء. ل�ست اأدري، 

وكيف اأدري؟ 
بعد  اأمي،  على  ق�س�ست  اأن  بعد  واأنا 
وقلت  الليلة،  تلك  ذلك، كل �سيء عن 
يف  يجري  ال�سبح  راأيت  اأنني  لها 
اجتاهي، ويف يده امل�سباح  يرتاق�س 
حتى  �رصخته،  اأطلق  اأن  وما  �سوءه، 
اأغمي علي. وال اأدري ماذا حدث بعد 

ذلك ؟
يف  ..ال�سبح   « اأن  حكت،  وهي 
رجال  من  واحد  هو  احلقيقة، 
القرية، اأراد اأن يك�سب الرهان. 
»ثاجماعيث«  يف  ال�ساهرون 
املال،  من  مبلغا  جمعوا 
وراهنوا على ت�سليمه لل�سجاع 
الذي يتطوع لقطع الطريق يف 
و�سط اجلبانة، والو�سول اإىل 
وي�سعل  لهم،  اجلامع املقابل 
من  مرات  ثالثة  الكهربائي  امل�سباح 
هناك. وهو جنح يف الرهان، لكنه يف 
اأنت، فاعتقد  العودة، �سادفك  طريق 
جاء  الليل،  اأ�سباح  من  �سبحا  اأنك 
ينتظره حتت الزيتونة. وحينها متلكه 
رمى  حتى  يجري،  وانطلق  الرعب، 
وراح  ال�ساهرين،  و�سط  يف  بنف�سه 
�سبحا  اأن  متقطعة  باأنفا�س  يحكي 
وراءه.  االآن  يجري  وهو   عليه  خرج 
املكان،  اإىل  كلها  القرية  فتحركت 
تعرفوا  االأ�سواء،  كل  �سلطوا  وعندما 
ج�سدك  اأحدهم  رفع  ثم  عليك، 
ال�سئيل وحمله على كتفه اإلينا«. �سيء 
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وهي حكت، اأن » ..ال�شبح يف احلقيقة، 
هو واحد من رجال القرية، اأراد 
اأن يك�شب الرهان. ال�شاهرون يف 

»ثاجماعيث« جمعوا مبلغا من املال، 
وراهنوا على ت�شليمه لل�شجاع الذي 

يتطوع لقطع الطريق يف و�شط 
اجلبانة، والو�شول اإىل اجلامع املقابل 

لهم، وي�شعل امل�شباح الكهربائي ثالثة 
مرات من هناك.

كنت دائما اأجد حممود يف انتظاري 
)البن البكر ل�شي احميدة(. نغلق 

باب  الغرفة على اأنف�شنا ون�شتغرق يف  
قراءة األبومات ال�شرائط املر�شومة: 
بالك، زومبال، كيوي، تان تان...
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قلم جاف16

َجِهل من َلَغاِنني 
ُباَلٍت  �شُ

الوليد فرج

�أنه   �لقول،  نافلة  قبل   ، �ملعلومة  ترف  من 
ثقايف،  �أو م�رشوع  �أي منجز  �لتفكري يف  قبل 
ر�صد  قبل  و   ، نوعه  �و  طبيعته  كانت  مهما 
�أدو�ت تنفيذه ، �ملعرفية و �لثقافية ، �لتفكري 
�لثقافية  �جلدوى  و   ، �ملالية  تكلفته  يف 

و�ملعرفية منه .
�إد�رة  �إ�صناد  �إىل  �ل�صا�صة  ي�صعى  �لغالب  يف 
�لذي  �إىل �ملثقف �ملنا�صل   ، �لثقايف  �ل�صاأن 
ذيوع  و  �الجتماعي  �ملركز  بثقل  يت�صم 
�ل�صيت د�خل �ل�صعب ، لغر�ض تاأثيث �مل�صهد 
�لنخب  ��صتقطاب  م�صالك  وفتح   ، �ل�صيا�صي 

�ملثقفة و جمهورها ، �أو الإ�صكاته .
قد تعترب �صرية �لفيل�صوف �لفرن�صي �لع�صامي 
مناه�صا  بد�أ  �لذي   ، مالرو  �أندري  �ملغامر 
�لديغولية  �أح�صان  بني  �نتهى  و  لال�صتعمار 
وزير� لثقافتها م�صطفا مع غالة �ملحافظني 
�لتعذيب  جر�ئم  عن  ب�صمته  لهم  �رشيكا   ،
مت�صرت� عن جمازر �لتقتيل ، مما دفع �لكثري 
منجز�ته  قر�ءة  �إعادة  �إىل  �ملخت�صني  من 
�أنها جمرد رو�يات قر�ء حمطات  و�عتبارها 
قطار�ت ، ولتقبل �أعماله �ليوم يجب �أن يكون 

�لكاتب �صاذج و ب�صيط . 
�نخر�ط  على  ديغول  �ل�صيدة  تاأ�صف  يبقى 
مالرو يف �ل�صيا�صة و �بتعاده عن �لكلمات �برز 

رد فعل ر�ف�ض لتورط �ملثقف بال�صيا�صة .
كان  كما  �لكلمات  مع  يعي�ض  �حلق  �ملثقف 
�إال  يعي�ض  ولن  يخلق  مل  �نه  مالرو  يقولها 
الأجلها ، لو مل ينك�ض على عقبيه ، كما يفعل 
ب�صلعهم   ، �لظروف  و  �ل�صدفة  مثقفي  �ليوم 
�صار  و   ، �ليمن  حتى  لها  فزع  �لتي  �لثقافية 
و�صط  �صخرية  حمل  �جلز�ئري  �ملثقف 

�لقا�صي و �لد�ين .
فعلى من وعلى  ماذ� ت�رشفون �أمو�ل �ل�صعب 

 !
�ل�صعب  تتحدون  ز�د من �صلفكم رحتم  و ما 
بت�رشيحاتكم ممعنني يف �لدفاع عن تفاهتكم 
ولالأ�صف وجدمت لفيف �لو�صوليني يغ�صي عن 

�حلقيقة و تبقون ِجباب فال تَْعَن �أبر�** .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* َجِهل من لََغاِنني �ُصباَُلٍت : مثل ي�رشب ملن 
�أقدم على �ل�صيء وهو يجهل �صعوبته

يف  ي�رشب  مثل   : �أبر�  تَْعَن  فال  ِجباب   **
�إ�صالحه  من  �لالفائدة  �خلري  �لقليل  �لرجل 

فال تتعب نف�صك معه .

باإجناز  "فيفا" يحتفي 
رونالدو التاريخي 

�لقدم  لكرة  �لدويل  �الحتاد  موقع  �حتفى 
�لربتغايل  حققه  �لذي  باالإجناز  �لـ"فيفا"، 
عندما   ،2017 عام  رونالدو  كري�صتيانو 
 100 ي�صجل  �لتاريخ  يف  العب  �أول  �أ�صبح 

هدف يف �لبطوالت �الأوروبية.
"تويرت"  على  "فيفا"  ح�صاب  ون�رش 
رونالدو  �صجلها  �لتي  �لثالثة  �الأهد�ف 
�صباك  يف  مدريد،  ريال  �ل�صابق،  لفريقه 
�أقيمت  مو�جهة  يف  ميونيخ،  بايرن  �صيفه 
�لدور  �إياب  مناف�صات  �صمن   ،2017 عام 
�أبطال  دوري  مل�صابقة  �لنهائى  ربع 
�لفيديو  �لـ"فيفا"  ح�صاب  و�أرفق  �أوروبا، 
�لعام  من  �ليوم  هذ�  مثل  "يف  بتعليق: 
مثايل  "هاتريك"  رونالدو  �صجل   ،2017
�أول العب يف  لي�صبح  بايرن ميونيخ،  �أمام 
دوري  يف  هدف   100 �إىل  ي�صل  �لتاريخ 
�أبطال �أوروبا"ويعد رونالدو �أي�صا �لهد�ف 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  مل�صابقة  �لتاريخي 
هدفا،   128 حاليا  ر�صيده  حيث ميلك يف 
ليونيل  �الأرجنتيني  لغرميه   114 مقابل 
ريال مدريد  قاد  رونالدو  �أن  يذكر  مي�صي 
للتتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا يف �لعام 
2017، ومن بعدها يف �لعام 2018، قبل �أن 

يرحل �إىل نادي يوفنتو�ض �الإيطايل.

مبركب العالج مبياه البحر 
ب�سيدي فرج   

رفع احلجر ال�شحي على 
اأزيد من 200 �شخ�ص 

�صخ�صا �حلجر   201 ت�صم  ثانية  دفعة  غادرت 
مبياه  �لعالج  مبركب  �الأحد  �أم�ض  �ل�صحي 
بعد  �لعا�صمة(  )�جلز�ئر  فرج  ب�صيدي  �لبحر 
و�لتي  يوما   14 ب  له  �ملحددة  �ملدة  �نتهاء 
�لتي  �الحرت�زية  �الإجر�ء�ت  �إطار  يف  تندرج 
�تخذت من �أجل �حلد من �نت�صار وباء كورونا  
و�ل�صناعة  �ل�صياحة  وزير  �أكد  19"و  "كوفيد 
�لتقليدية و�لعمل �لعائلي ح�صن مرموري �لذي 
على  �ل�صحي  �حلجر  رفع  عملية  على  �أ�رشف 
هذه �لدفعة �لثانية �لتي مت موؤخر� �إجالوؤها من 
مطار ��صطنبول برتكيا --على "�أهمية تنظيم 
هذه �لعملية �ل�صحية و�الن�صانية لتفادي �نت�صار 
"�الإجر�ء�ت  بكل  م�صيد�  �خلطري"  �لوباء  هذ� 
مع  بالتن�صيق  �تخذت  �لتي  �لوقائية  و�لتد�بري 
�ملو�تية  �لظروف  لتوفري  �ملعنية  �جلهات  كل 

من �أجل �إجناح عملية �حلجر �ل�صحي".

خالل ال48 �ساعة 

اأمطار رعدية على �شمال 
الوطن 

بع�ض  يف  رعدية  تكون  �أمطار  �صقوط  يرتقب 
على  �الأحد  �أم�ض  م�صاء  من  �بتد�ء  �الأحيان 
واليات �ل�صمال تكون مرفوقة بهبوب رياح قوية 
�أحيانا، ح�صبما �أفادت به ن�رشية جوية خا�صة 

للمركز �لوطني لالأر�صاد �جلوية.
واليات  �لبد�ية  يف  �الأمطار  هاته  ت�صمل  و 
وم�صتغامن  ووهر�ن  متو�صنت  وعني  تلم�صان 
و�صعيدة  بلعبا�ض  و�صيدي  ومع�صكر  وغليز�ن 
�مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح  وتيارت  وتي�صم�صيلت 
�ل�صاعة  غاية  �إىل  �صاحلة  �لن�رشية  هذه  �أن 
�الأحد،  �أم�ض  من   )18:00( م�صاء  �ل�صاد�صة 
�الأمطار  من  �ملرتقبة  �لكميات  �أن  م�صيفا 

�صترت�وح ما بني 20 و30 مم.

منظمة الأمن العاملية ملكافحة 
الف�ساد

ندوة دولية حول مكافحة 
الف�شاد يف اجلزائر

ملكافحة  �لعاملية  �الأمن  منظمة  �ختارت 
�لندوة  الحت�صان  �جلز�ئر  �أم�ض،  �لف�صاد، 
�صيكون  و�لتي  �لف�صاد،  �صد  �لقادمة  �لدولية 
"دور �ملجتمع �ملدين يف مكافحة  مو�صوعها 

�لف�صاد وكذ� حقوق وو�جبات �ملبلغني عنه".
وجاء يف بيان للمنظمة، عقب �جتماع مكتبها 
خلية  و�صع  مت  �لفيديو،  تقنية  عرب  �لتنفيذي، 
ومتابعته،  �لليبية،  �الأزمة  ملف  لت�صيري  خا�صة 
بكر  �أبو  �أحمد  �صخ�ض،  على  �لتاأكيد  وكذ� 
�لعاملية  �الأمن  ملنظمة  ممثال  ميعالد، 
�إىل  �الإ�صارة  مع  ليبيا،  يف  �لف�صاد  ملكافحة 
�جلز�ئر،  يف  قريبا،  �ملقررة  دولية  ندوة  �أن 
�صيتم تنظيمها من قبل منظمة �الأمن �لعاملية 

ملكافحة �لف�صاد.
مرمي خمي�سة

ع.غ/وكالت

و�أ�صاف مدير �ل�صندوق يف مقابلة 
�صري�"  ديال  "كوريريي  �صحيفة  مع 
�الأحد،  �أم�ض  ن�رشت  �الإيطالية، 
مثل  لتنظيم  �ل�صبل  �أي�رش  �أن 
خالل  من  �صيكون  �الأمو�ل  تلك 
وميز�نية  �الأوروبية  �ملفو�صية 
�أن  "�أود  وتابع:  �الأوروبي  �الحتاد 
�لثانية  للمرحلة  نحتاج  �إننا  �أقول 
من  �أخرى  يورو  مليار   500 �إىل 
�أكرث  ورمبا  �الأوروبية،  �ملوؤ�ص�صات 
نحتاج  هذ�  �أجل  من  ذلك.  من 
بعقل مفتوح،  �أدو�ت جديدة  لبحث 
�ملوؤ�ص�صات  ��صتخد�م  �أي�صا  ولكن 

�حلالية، الأنه �صيكون �أي�رش، مبا يف 
و�الحتاد  �ملفو�صية  ميز�نية  ذلك 

�الأوروبي ب�صكل خا�ض".
�الحتاد  مالية  وزر�ء  و�تفق 

�الأوروبي يف �لتا�صع من �أبريل على 
و�ل�رشكات  للدول  �أمان  �صبكات 
 540 �ملجمل  يف  ت�صاوي  و�الأفر�د 
�أن  على  �أي�صا  و�تفقو�  يورو  مليار 

منطقة �ليورو، �لتي يتوقع �صندوق 
�لنقد �لدويل �أن ينكم�ض �قت�صادها 
�صتحتاج  �لعام،  هذ�   %7.5 بن�صبة 
لكن  �لتعايف،  �أجل  من  الأمو�ل 
�آر�وؤهم ب�صاأن حجم �ملال  �ختلفت 
�ملقرر  ومن  جمعه  وكيفية  �لالزم 
�أن يناق�ض زعماء �الحتاد �الأوروبي 
 23 بالفيديو يف  موؤمتر  ذلك خالل 
يتمحور  �أن  �ملرجح  ومن  �أبريل. 
�ملفو�صية  قيام  حول  و�صط  حل 
�ل�صوق  من  باالقرت��ض  �الأوروبية 
�الأوروبي  �الحتاد  ميز�نية  ب�صمان 
�ملال  �إقر��ض  ثم  �لطويل،  للمدى 
�إىل �لدول �الأع�صاء لتحقيق فعالية 

�أكرب.

تداعيات كورونا

اأوروبا حتتاج 500 مليار يورو 
لتعايف اقت�شادها 

قال مدير �سندوق اإنقاذ منطقة اليورو، كالو�س ريجلينج، اإن اأوروبا �ستحتاج اإىل 500 مليار يورو 
اأخرى من موؤ�س�سات الحتاد الأوروبي، لتمويل تعافيها اقت�سادها من تداعيات فريو�س كورونا.

م�صالح  ن�صاطات  تتو��صل 
يف  بجاية،  والية  الأمن  �ل�رشطة 
حظر  قر�ر  تنفيذ  على  �ل�صهر 
�لتجو�ل �جلزئي يف �إطار �لوقاية 
من �نت�صار فريو�ض كورونا حيث 
�لعملياتية  �مل�صالح  متكنت 
من   2020 �أفريل   15 �إىل   10 من 
�صخ�ض،   2136 ومر�قبة  توقيف 
 348 �إيقاف  مت  �إثرها  على 
ق�صائي  �إجر�ء  حمل  �صخ�ض 
�حلجز  �إجر�ء�ت  ملخالفتهم 
�ل�صحي �جلزئي، كما مت مر�قبة 

مت  �أين  مركبة،   2473 من  �أكرث 
و�صع 57 مركبة يف �ملح�رش،�أما 
�لنارية  �لدر�جات  بخ�صو�ض 
�حلجر  ملو�قيت  �ملخالفة 
�ل�صحي �جلزئي فقد مت ت�صجيل 
على  نارية  در�جة   253 مر�قبة 
�إىل  در�جة   31 حتويل  مت  �إثرها 
�ملح�رش، كما مت ت�صجيل حالتني 
للتجمع الأكرث من �صخ�صني، و 07 
مب�صافة  �اللتز�م  لعدم  حاالت 

�الأمان.
ج.بـــلقا�سم

يف  للتطهري  �لوطني  �لديو�ن  �أكد 
وحد�ته  �أن  �الأحد  �أم�ض  له  بيان 
�صهر  خالل  �صت�صمر  �لعملياتية 
عمليات  يف  �ملقبل  رم�صان 
م�صتوى  على  �لتطهري  و   �لتعقيم 
�إطار  يف  �لبالد  مدن  خمتلف 
"كورونا"  فريو�ض  مكافحة  جهود 
�ل�صحة  على  حفاظا  �مل�صتجد 
فانه  �لبيان  وح�صب  �لعمومية 
ت�صبح  رم�صان   �صهر  و"خالل 
بجهود  �ملتعلقة  �لتحديات 
�أكرث  كورونا  فريو�ض  مكافحة 

عمليات  ت�صتمر  بالتايل  و  �أهمية 
�لتطهري ��صتجابة لطلبات �لتدخل 

و �صمان �صري �ملن�صاآت".
يذكر �أن �لديو�ن �لوطني للتطهري 
�ملائية  �ملو�رد  لوز�رة  �لتابع  
وطنية  موؤ�ص�صة  عن  عبارة  هو 
و  �صناعي  طابع  ذ�ت  عمومية 
�ملر�صوم  مبوجب  �أن�صئت  جتاري 
�لتنفيذي رقم 102-01 �ملوؤرخ يف 
21 �أفريل 2001  و ت�صري �ملوؤ�ص�صة 
�صبكة للتطهري بطول 55.412 كلم 

خمطط اأمني �سارم لفر�س احلجر ببجايةيف 1.148 بلدية عرب 44 والية.

796خمالفة وحتويل 249 
�شيارة  اإىل املح�شر

الديوان الوطني للتطهري

توا�شل عمليات التعقيم خالل رم�شان

الأمن  �لتابعة  �ل�رشطة  قو�ت  متكنت 
والية  باأمن  عامر  �صيدي  د�ئرة 
يف  �صخ�صني   02 تقدمي  من  �مل�صيلة 
من  �لعمر  من  و�لثالث  �لثاين  �لعقد 
�أعاله،وقائع  �ملذكور  �ملو�صوع  �أجل 
�لق�صية بد�أت على �إثر ر�صد �مل�صالح 
�ملخت�صة مبكافحة �جلر�ئم �ملت�صلة 
و�الت�صال،  �الإعالم  بتكنولوجيا 
في�صبوك  �صفحتي  م�صتخدمي  قيام 
�لتجمهر  على  �لعلني  بالتحري�ض 

و�لتحري�ض  �لعام  بالنظام  و�الإخالل 
عمومية  بهيئات  و�لت�صهري  و�لقذف 
�صفحات  عرب  و�لن�رش  بها  و�مل�صا�ض 
وبا�صتعمال  �الجتماعي،  �لتو��صل 
متكنت  �لقانونية،  �لتحري  و�صائل 
�ل�صخ�صني  توقيف  �مل�صالح من  ذ�ت 
ق�صائيني  ملفني  و�إجناز  �ملعنيني 
كافة  �إ�صتكمال  وبعد  �صدهما 
�أمام  تقدميهما  مت  �الإجر�ء�ت 
لدى حمكمة  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد 

�لعر�ض  جنحة  �أجل  من  بو�صعادة 
من  ملن�صور�ت  �لدعاية  بغر�ض 
�لوطنية،  بامل�صلحة  �مل�صا�ض  �صاأنها 
تاأدية  �أثناء  موظف  �إهانة  جنحة 
�ملبا�رش  �لتحري�ض  جنحة  مهامه، 
وجنحة  �مل�صلح  غري  �لتجمهر  على 
على  �أحالهما  بدوره  �لذي  �لقذف، 
جل�صة �ملثول �لفوري �أين �أمر قا�صي 
�إعادة  مبوؤ�ص�صة  باإيد�عهما  �جلل�صة 

�لرتبية ببو�صعادة .

اأمن دائرة �سيدي عامر

 توقيف جمموعة حتر�ص على الإخالل بالنظام العام 
�حلرفيات  من  جمموعمة  بادرت 
بوالية  �خلياطة  جمال  يف 
�حلمالت  يف  للم�صاهمة  �لبويرة 
�لت�صامنية �لتي ت�صهدها بالدنا يف 
ملجابهة  �حل�صا�ض  �لظرف  هذ� 
خالل  من  كورونا  فريو�ض  تف�صي 
�الألب�صة  و  �لكمامات  خياطة 
مدير  ك�صف  �ل�صياق  ويف  �لو�قية 
عزدين  و�حلرف  �ل�صناعة  غرفة 
عبدو�ض عن تطوع عدد معترب من 
�أجل �النخر�ط يف  �حلرفيات من 
هذه �لعملية �لت�صامنية يف كل من 
مبدينة  و�حلرف  �ل�صناعة  غرفة 
�الأخ�رشية  ومركزي  �لبويرة 

من  هناك  وحتى  �لغزالن  و�صور 
وبلغ  بيوتهن  يف  �لعمل  ف�صلن 
�لتي مت خياطتها  �لكمامات  عدد 
خالل فرتة 10 �أيام �أزيد من 7 �آ�ف 
كمامة �صيتم توزيعها على خمتلف 
غر�ر  على  و�لقطاعات  �مل�صالح 
�ملدنية  و�حلماية  �ل�صحة  قطاع 
ولقيت  هذ�   ، �لوطني  و�الأمن 
و��صعا  ��صتح�صانا  �ملبادرة  هذه 
ند�ء�ت  ووجهت  �لبويرة  بوالية 
�الأولية  باملادة  �خلياطات  لتزويد 
لتحقيق مردودية �أكرب خلل �الأيام 

�لقادمة .
اأح�سن مرزوق   

حرفيات البويرة

خياطة اأزيد من 7 اآلف كمامة

املدير العام ل�سركة العناية الطبية املنزلية

ك�شفنا 19 اإ�شابة بكورونا بالعا�شمة
ك�صف �ملدير �لعام ل�رشكة �لعناية 
�لطبية �ملنزلية حمود �صيد �أحمد 
�ملوؤ�ص�صة  لهذه  �الأطباء  فريق  �أن 
لفريو�ض  موؤكدة  �إ�صابة   19 ك�صف 
ت�صخي�ض   300 �أ�صل  من  كورونا 
�لوباء  تف�صي  بد�ية  منذ  وذلك 
�لعام  �ملدير  وقال   . باجلز�ئر 
لهذه �ل�رشكة �أنه يف �إطار �لت�صامن 
�لتي  �لوطني  و�جلهود  �لوطني 
�مل�صالح  خمتلف  تبا�رشها 
و�لهيئات ملكافحة جائحة كورونا 
�ت�صال  حلية  �ل�رشكة  ن�صبت 
 ، �ملو�طنني  مكاملات  ال�صتقبال 
حيث مت ت�صخي�ض 300 حالة و�لتي 
حالة   19 �كت�صاف  عن  �أ�صفرت 

�لعا�صمة  ببلديات �جلز�ئر  موؤكدة 
خمتلف  �إىل  نقلهم  مت  و�صو�حيها 
�لعالج  لتلقي  �مل�صت�صفيات 
�أن �ملوؤ�ص�صة ومنذ  �لالزمة مربز� 
بد�ية �لوباء �ن�صمت �إىل �ملجهود 
خالل  من  ملكافحته  �لوطني 
�ملنزيل  �لتطبيب  خدمات  تقدمي 
مقابل  ودون  جمانية  ب�صفة 
�ليوم  �صاعات  كامل  مد�ر  على 
�لكبري  �ل�صغط  تخفيف  بهدف 
و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صت�صفيات  على 
�لبالد  بو�صط  ال�صيما  �ل�صحية 
�ملر�صى  خروج  لتفادي  وكذ� 

و�نتقالهم �ىل �مل�صت�صفيات .
باية ع

احلماية املدنية باملدية 

تكثيف الن�شاط وتنظيم حملة
 للتربع بالدم 

�ملدنية  �حلماية  مديرية  نظمت 
بالدم  للتربع  حملة  �أم�ض  باملدية 
�لرئي�صة  �لوحدة  م�صتوى  على 
من  خطوة  �لوالية،يف  بعا�صمة 
لدعم  �الإن�صانية  �لهيئة  هذه 
�لظروف  ظل  يف  �مل�صت�صفيات 
�ملوؤ�ص�صات  تعي�صها  �لتي  �ل�صعبة 
فريو�ض  تف�صي  بعد  �ل�صحية 

كورونا، وحاجة �ملر�صى للدم من 
�الإقبال  كان  حيث  �لزمر،  خمتلف 
�الأعو�ن مبختلف  قبل   مميز� من 
يقدمون  وهم  عفوية  وبكل  رتبهم 
�إنقاذ  م�صاهماتهم �لتي من �صاأنها 
�أ�رشة  على  ترقد  �أخرى  �أرو�ح 

�مل�صت�صفيات. 
ر. بوخدميي 

عبدالبا�سط بديار



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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