حصساد السسنة

@األحداث التي ميزت سشنة  2014بحلوها ومرها سشتبقى راسشخة ‘ ذهن
ك -ل ج -زائ -ري ،ف-ل-ع-ل الشش-عب ب-أاك-م-ل-ه ي-ت-ذك-ر أاول م-ا ي-ت-ذك-ره ا’‚از
’ول مرة ‘ تاريخه ‘ مونديال
الكب Òالذي حققه الفريق الوطني أ
’خ Òح-ي-ن-م-ا ب-ل-غ ال-دور ال-ث-ا Êب-عد  4مشش-ارك-ات  ⁄ي-حقق
الÈازي-ل ا أ
فيها صشعودا ا ¤الثمن النهائي..
’خÒة لن “حوها
وعلى الصشعيد السشياسشي ،فا’نتخابات الرئاسشية ا أ
’ي- -ام و’ الشش- -ه- -ور اذ ف- -از اÎŸشش- -ح ““ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة““ ع -ل -ى
السش- -ن- -ون و’ ا أ
’خرين وهو على كرسشي متحرك ⁄ ،يششارك ‘ حملته
اŸتنافسش Úا آ
ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة ب-خ-ط-وة و ⁄ي-ك-ل-م الشش-عب ب-ح-رف واح-د ،ب-ل ف-وضض ذلك
’خرين حملوا عنه هذا العبء ،على الرغم ‡ا قيل عن نتائج هذه
آ
ا’نتخابات إا’ أان الششعب بقي يرقب ا÷ديد ‘ كل ششيئ حتى اصشطدم
ب -واق -ع ن -ق-ل ال-رئ-يسض إا ¤مسش-تشش-ف-ى ف-رنسش-ي ل-ل-عÓ-ج ،وف-ع-لت ا’شش-اع-ة
’ن هذا الششعب آاخر من يعلم ،أاو آاخر من
فعلتها..كما ‘ كل مرة ،أ
يجب عليه أان يعلم..هكذا يريدوننا أان نكون..
أاما ‘ الششأان الدو‹ فالسشيسشي رئيسشا Ÿصشر ““با◊ديد والسشيف““
وقادة ا’خوان اŸسشلم Úيقبعون وراء غياهب السشجون ظلما وزورا.
ال -ذي ت -أاث -ر Ãج -يء السش -يسش -ي ه -م ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ون ال-ذي-ن أارغ-م-ه-م
’يام ‘ العراء
ا’حتÓل الصشهيو Êعلى قضشاء رمضشان والعيد وبقية ا أ
وسشط برك الدم والدمار ،وسشجلت حينها غزة موقفا بطوليا رفعت به
رأاسض العرب جميعا.
ث -م ل -ن -ع -رج ع -ل -ى ا÷انب الصش -ح -ي ،ف -أام -راضض غ -ري -ب -ة وصش -لت ال-ب-ق-اع
اŸقدسشة ك«كورونا““ التي قتلت العششرات ‘ مكة اŸكرمة ،ثم تلتها
““ايبو’““ ‘ عمق افريقيا ،ظاهريا اتخذتها اŸملكة اŸغربية حجة
لتأاجيل إاقامة كأاسض افريقيا على أارضشها ،ثم ا◊مى القÓعية التي
أاصشابت البقر وأاربكت السشلطات ا÷زائرية ‘ مكافحة هذا الوباء.
’ول مرة يقوم جهاز الششرطة
’خ Òأان نشش Òا ¤أانه أ
وبقي ‘ ا أ
’ق -دام ا ¤م -ق -ر رئ -اسش -ة ا÷م -ه -وري -ة
ب- -السش Òع- -ل -ى ا أ
للمطالبة بتحسش Úظروف العمل ،وهي سشابقة
خطÒة ‘ تاريخ البÓد..
ن -أام -ل أان ي -ك -ون ال -ع -ام ال-ق-ادم م-ل-ي-ئ-ا
ب- -اŸسش- -رات ال- -ت- -ي تسش- -ع- -د ه -ذا
الششعب الذي مل من حياة
ال- - - - -ت- - - - -ن - - - -اقضش - - - -ات ‘
ا÷زائر.

ياسش Úفضشيل
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ياسس Úفضسيل
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أابدا..ليسس
اŸشسكل
‘ اÿمار!
’خÒة ال- -ت- -ي
@ال-ت-ع-ليمة ا أ
أاصش - -دره - -ا اŸدي - -ر ال - -ع - -ام- -
ل- - - -ل- - - -ج- - - -م- - - -ارك السش- - - -ي - - -د
““ب- - -ودرب- - -ال- - -ة““ اŸوج- - -ه- - -ة
خصش- - -يصش- - -ا إا ¤ال- - -ف - -ت - -ي - -ات
اÙج- - -ب- - -ات وال - -ع - -ام Ó- -ت
ب- -ق- -ط- -اع- -ه ت- -تضش- -م -ن ن -زع
اÿم- - -ار ع- - -ل - -ى رؤووسش - -ه - -ن!
أاح- - - -دثت ضش- - - -ج- - - -ة داخ - - -ل
الوسشط النسشوي ثم انتقلت
الضشجة إا ¤البيوت.
ف -ا÷م -رك -ي -ة اŸت -ح -ج-ب-ة
وج- -دت ن- -فسش- -ه -ا ب Úف -ك -ي
““ك - -م - -اشش - -ة““ ،إام - -ا أان ت - -ن - -زع
اÿم -ار وت -ك -ون ق -د ت -ع-دت
على حد من حدود الله أاو
أان - -ه - -ا ت - -ل - -بسش - -ه ف - -ت - -خسش- -ر
وظ-ي-ف-ت-ه-ا ،وك-أان م-دي-رية
ا÷م-ارك ب-ط-ولها وعرضشها
ح- - - - -لت ك- - - - -ل اŸشش- - - - -اك - - - -ل
ال - -داخ - -ل - -ي - -ة واŸه - -ن - -ي - -ة
Óع- -وان واŸوظ -ف -ات و⁄
ل - -أ
ي-ب-ق أام-ام-ه-ا سش-وى ““اف-تعال““
مشش -ك-ل اÿم-ار ال-ذي حسشب
’صش- - -داء ف- - -إان - -ه ي - -ع - -ط - -ل
ا أ
’ق-تصش-اد ا÷زائ-ري وي-زيد
ا إ
م- -ن ت- -ق- -ه- -ق- -ر م- -ي- -زان- -ي- -ة
الدولة..
ه -ذا السش -ي -ن -اري -و ب-ح-ق ه-و
سشيء ا’خراج و«اŸونتاج““،
’ن اŸشش -ك -ل ا◊ق -ي -ق -ي ‘
أ
ا÷م - -ارك ه - -و ال - -ت - -ه- -ريب
ول - -يسض اÿم- -ار! ي- -ا سش- -ي- -ادة
اŸدير ..واŸششكل أايضشا ‘
دف - -ع ال - -رشش- -اوى ‘ اŸوان- -ئ
وال -ن -ق-ط ا◊دودي-ة ول-يسض
أابدا ‘ من تغطي رأاسشها!
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مدير يسرق النساء لدفع رواتب موظفيه

@ ⁄يجد وكيل سشفريات روسشي وسشيلة لدفع رواتب موظفي ششركته سشوى مهاجمة النسشاء وسشرقة
أاموالهن ،نتيجة الضشائقة اŸالية التي يتعرضض لها بسشبب منافسشة باقي الششركات.
وذكرت صشحيفة دايلي ميل الÈيطانية أان
““حمزات نيمتسشوف““( 53عاماً) الذي يدير
وكالة سشفريات ﬁلية ‘ سشانت بطرسشبÒغ،
–ول إا ¤لصض يهاجم النسشاء ويطبق اÿناق
حول أاعناقهن ليسشقطن فاقدات للوعي ،قبل
’موال وا◊لي الثمينة التي
أان يسشرق ا أ
يحملنها.و“كنت الششرطة من القبضض على
نيمتسشوف اŸلقب بـ ““اÿانق““،بعد أان التقطت
’حدى
كامÒات اŸراقبة ◊ظة مهاجمته إ
ضشحاياه داخل البناء الذي تقطن فيه،و“كن
بعضض السشكان اÙلي Úمن التعرف عليه
’نÎنت.وأاششار
عقب نششر الفيديو على ا إ
متحدث باسشم الششرطة أان نيمتسشوف هاجم 20
امرأاة بنفسض الطريقة قبل أان يتم القبضض
’فÓسض.
عليه ،وتذرع بأانه يحتاج إا ¤اŸال لدفع رواتب اŸوظف،Úوليتمكن من إانقاذ ششركته من ا إ

Óطفال
أاحضشرت له النادلة كتاب تلوين ل أ

قزم يتعرضس Ÿوقف ﬁرج مع خطيبته ‘ اŸطعم

@تعرضس شص-اب ب-ري-ط-ا Êيعا Êمن داء التقزŸ ،Ëوقف
ﬁرج ‘ أاحد اŸطاعم وهو بصصحبة خطيبته التي يزيد
طولها عن طوله بحوا‹  60سصم،عندما قدمت له النادلة
ك-ت-اب صص-ور وأال-وان ظ-ن-اً م-ن-ه-ا أان-ه ط-ف-ل صص-غ.Òوكان
““جيمسش لسصتيد““ ( 26عاماً) الذي ل يزيد طوله عن 110
سص-م ،بصص-ح-ب-ة خ-ط-يبته ““شصو‹ روبرتسش““ ( 20عاماً)
وال-ت-ي يصصل طولها إا 170 ¤سص-م ،لتناول وجبة عشصاء،
ضص-م-ن أاج-واء رومانسصية ‘ مطعم ““هارفيسصÃ ““Îدينة
ك-اردي-ف،ع-ن-دم-ا أاحضص-رت ال-ن-ادل-ة ق-ائ-مة الطعام بيد،
وك-ت-اب الصص-ور ب-ال-ي-د األخ-رى.إال أان النادلة
سص-رع-ان م-ا اك-تشص-فت اÿط-أا ال-ذي وق-عت
فيه،عندما سصمعت صصوت جيمسش وأادركت
أان--ه رج-ل ب-ال-غ ،وسص-ارعت إا ¤إاخ-ف-اء ك-ت-اب
الصصور وراء ظهرها ‘ ﬁاولة لتدارك اŸوقف،
وتوارت عن األنظار طوال السصهرة ،بحسصب
صصحيفة دايلي تليغراف الÈيطانية.

““غسسل الصسحون““ الطريقة
الوحيدة لتسسديد الفاتورة
اŸطعم

@يلجأا أاصشحاب اŸطاعم ‘ بعضض
’وقات إا ¤إاجبار الزبائن الذين ’
ا أ
Áلكون اŸال لدفع الفاتورة على
غسشل الصشحون لسشداد قيمتها ،إا’ أان
أاحد اŸطاعم الفرنسشية قرر أان
يجعل هذه الطريقة هي الوسشيلة
’سشاسشية ‘ دفع فوات ÒاŸطعم.
ا أ
ولن يكون على رواد مطعم ““م‘ ““Ò
العاصشمة باريسض ،أان يحملوا معهم
النقود ليدفعوا مقابل الوجبات
الششهية التي يتناولوها ‘ اŸطعم،
بل يكفي أان يششمروا عن سشواعدهم
’طباق بصشابون جلي من
لغسشيل ا أ
إانتاج الششركة الراعية للمطعم
والتي اششتق اسشمه من اسشمها ،بحسشب
صشحيفة نيويورك دايلي نيوز
’مريكية.
ا أ

لصــــوص يعيدون
هاتف محمو ً
ﻻ
إلى صاحبه
ﻷنه قديم

@أاعاد ث-لث-ة شص-ب-اب ‘ ال-عاصصمة
األŸان--ي--ة ب--رل Úه--ات--ف--اً ﬁم-وًل
لصص-اح-ب-ه ،ب-ع-د أان ق-ام-وا بسص-رقته
بسصبب قدم طرازه.
وذكرت الشصرطة أان الشصبان الثلثة
ه-ج-موا على شصاب ( 18عاماً) ‘
إاح--دى ﬁط-ات اÎŸو ‘ سص-اع-ة
م-بك-رة وسص-رق-وا ه-اتفه وﬁفظة
نقوده ،وبعد ذلك أاعاد الشصبان الهاتف
لصص-اح-ب-ه وف-روا.واتصصل اŸعتدى عليه
ب--الشص-رط-ة ع Èه-ات-ف-ه ،و“ك-نت
ب-ال-ف-ع-ل م-ن ال-ق-بضش على ا÷ناة،
ال-ذي-ن تÎاوح أاع-م-ارهم ب 17 Úو 18
ع--ام--اً ب-ال-ق-رب م-ن مك-ان ا◊ادث ،و ⁄ي-ت-ع-رضش
اŸعتدى عليه ألي إاصصابات.

@خÓل سش -ت Úسش -ن-ة ،ع-رفت ال-ث-ورة ك-ثÒا م-ن
’خ -ف -اق-ات أايضش-ا .ك-م-ا
ا’‚ازات وك -ثÒا م -ن ا إ
ع -رفت ا÷زائ -ر ب -ع -د ا’سش -ت -قÓ-ل ت-ن-م-ي-ة غÒ
مسش-ب-وق-ة ،ل-ك-ن ه-ذا  ⁄يشش-ف-ع ل-ه-ا أان ت-خ-ل-ل-تها
’خ - -ف - -اق - -ات
ك- - -ث Òم - -ن م - -ف - -اصش - -ل ال - -فسش - -اد وا إ
’صشÓحية السشياسشية وا’قتصشادية.
ا إ
‰ت ع- -ل- -ى ذك- -رى إاح -ي -اء ه -ذه السش -ن -ة ل -ل -ذك -رى
’ج-د ن-فسشي
السش-ت’ Úن-د’ع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،أ
من ب Úهؤو’ء الذين  ⁄يروا نور ا’سشتقÓل بعد!
م- -ن ب Úال- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن ال- -ك- -ث Òال- -ذي -ن ’ ي -زال -ون
يعيششون ‘ توالكهوف ويحلمون بيوم جديد بعد
أاك Ìمن  50سشنة على ا’سشتقÓل.
ولدت يوم فا— نوفم !54 Èتقول ‹ أامي أانك ولدت
““فارسشيا““ أاي على أارجلي! ولهذا أانا اليوم أا–دث عن
““مسشقط أارجلي““ وليسض ““مسشقط رأاسشي““! ومنذ أان ولدت
وأانا واقف! توفيت عائلتي كلها أاثناء الثورة وبقيت
أانا وحدي من ب Úكل إاخوتي وأاخواتي! مششردا لدى
ا÷Òان! ت- -رب- -يت ب Úال- -كÓ- -ب واŸاع- -ز وال- -ت- -ي- -وسض
’طفال والنسشاء كلما
والبقر وصشوت الرصشاصض وصشراخ ا أ
دخل العسشكر ليعيثوا ‘ البيت و‘ القرية فسشادا!
ترعرعت وتربيت لدى ا÷Òان! عرفت النوم على
’رضض و‘ العراء و‘ الÈد والقر وا◊ر ⁄ .أاعرف
ا أ
يوما جمي Óطيلة  7سشنوات من ا◊رب اŸدمرة التي
ششردت الناسض وأاعادتهم إا ¤عهد اŸغارات والكهوف!
‰ت مع ذئبة بجرائها ليلة كاملة هروبا من القصشف
العششوائي على قريتنا اŸدمرة أاصش ⁄ !Óأار يوما ذئبة
ب-ج-رائ-ه-ا ت-رحب ب-ن-ا ‘ وج-ره-ا رغ-م شش-راسش-ة ال-ذئاب
’ن-اث إاذا ك-انت ب-ج-رائ-ه-ا! ع-رفت ك-ل أاشش-ك-ال
خ -اصش -ة ا إ
’ك Èالذي كان
اŸعاناة وكأانها لعنة أامي على أاخي ا أ
أاول من اسشتششهد عندما كانت تقول له كلما خرج من
البيت بحثا عن العمل ‘ ا◊قل :روح ياولدي ..إاذا
’رضض Œيك!““ (تقصشد
من السشماء Œيك ،وإاذا من ا أ
ب-ه-ا ““اÿب-زة““ ط-ب-ع-ا!) ،ل-ك-ن ب-ع-دم-ا شش-اه-دن-ا م-ن دمار
ووحششية ا’سشتعمار وحرق الغابات بالنار والنابا،⁄
ف -ه -مت أان ال -دع -اء ك-ان ل-ع-ن-ة! ““ال-ط-ائ-رة ت-قصش-ف م-ن
’رضض ،من –ت!““! هذه
فوق ،والقنابل اŸزروعة ‘ ا أ
هي اÿبزة! ا◊مد لله أان أاخوتي وأابي قد من الله
’جل
’جل القضشية و أ
عليهم بخبزة الششهادة وماتوا أ
البلد! .لكن ’ أاحد انتبه إاليهم أاو سشجلهم أاو حتى
’نهم ماتوا ‘ مغارة ﬂنوقÚ
أاعÎف بهم ششهداء! أ
ب -ال -غ -از السش-ام .ح-اولت ل-ك-ن  ⁄أال-ح ل-ف-ق-ري .و’ أاح-د
’م-ر! ك-نت أان-ا
ع -رف ع -ن -ه -م شش-ي-ئ-ا .وم-ات-وا وان-ت-ه-ى ا أ
’ Êسش-اع-ت-ه-ا كنت
ال-ن-اج-ي ال-وح-ي-د ،ول-ي-ت-ي  ⁄أا„! أ
عند أامي ‘ البيت التي سشتموت بعد أاششهر متأاثرة
بششظية هاوون!
ب-ع-د ا’سش-ت-قÓ-ل ،وج-دت ن-فسش-ي راع-ي-ا! راعيا لبعضض
اÿراف التي  ⁄تكن ‹ ،وإا‰ا للعائلة التي تكفلت
بÎب-ي-ت-ي م-ع ال-بقر!  3ن -ع-اج وك-بشض وخ-روف– Úت
’ك-ل واŸأاوى!  ⁄أادخ-ل
رع -اي -ت-ي السش-ام-ي-ة! م-ق-اب-ل ا أ
اŸدرسش -ة ي -وم -ا واح -دا! ك -ل م -ا ف -ع -ل -ت -ه أا Êت -ع -ل-مت
’يام بالكتاب
القراءة والكتابة Ãفردي و‘ بعضض ا أ
ال -ق -ريب .ح -ف -ظت رب -ع ال -ق-رآان دون أان أادخ-ل ا÷ام-ع
وتعلمت القراءة والكتابة مع الغنم ‘ ا◊قل .بقيت
ط-وال عشش-ري-ن سش-ن-ة راع-ي-ا ب-ام-ت-ياز! ازدادت رعايتي
Óغ- -ن- -ام ،ف- -أاضش- -ي -ف ‹ ال -ب -ق -ر وا◊مÒ
السش- -ام- -ي- -ة ل - -أ
والعجول مقابل إاضشافة الكسشوة كل عيد وا◊مام كل
ششهر! ا◊مد لله عششت خانزا ،عاريا أامام القليل من
ال -ن -اسض ال -ذي سش -رع -ان م-ا ت-ط-اول-وا ‘ ال-ب-ن-ي-ان .أان-ا ⁄
’سشمنت! إا ¤اليوم! بيتي ’ يزال
أاسشكن يوما بيتا با إ
’ن  60سشنة!  ⁄أاتزوج!
من حجر وطوب وأانا ‘ عمري ا آ
باشض؟ بزبل اŸاعز؟ فضشلت أان أاتقاسشم همي وبؤوسشي
’بنائي!
مع نفسشي و’ أاحمل فقري أ
ب-ق-يت  20سش-ن-ة ب-ع-د ا’سش-ت-قÓ-ل أارع-ى أاغ-ن-ام ال-عائلة
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التي ربتني! بعد ذلك ،قلت أاسشافر إا¤
’عمل مع العامل Úهناك! لكني
فرنسشا أ
 ⁄أافلح! بقيت ‘ ليون ثÓثة أاششهر ثم
عدن بيد مقطوعة وب Óفلسض! ماذا أاعمل
’ششهر لدى جزار!
بيد مقطوعة؟ عملت أ
’ن ي -دي اŸق-ط-وع-ة
أاسش -ل -خ ال -غ -ن -م ف -ق -ط! أ
كانت تششكل آالة جيدة للسشلخ! .لكن هذا ’
ي-ف-ي-د! ا÷زار ي-ذب-ح خ-روف-ا ك-ل ثÓ-ثة أايام!
مقابل أاجر ’ يكفي حتى لششراء كيلو سشكر!.
بقيت أاعمل حما’ ،نقا’ ،بدا’ ،كناسشا ،سشواقا،
برداعا ،نششاشض ذباب ،منظفا عند حÓق! كل مرة
‘ م -ه -ن -ة! ت -ع -ل -مت ك -ل اŸه -ن اŸه -ان -ة وال-ه-ي-ن-ة
بسشوط :عمار يز‹
واŸه-ي-ن-ة ،وب-ق-يت أان-ا ك-م-ا ك-نت! ““أال-ف م-ه-ن-ة ب-أال-ف
تعاسشة““ كما يقال!
 ammar-yezli.blogspot.comواليوم ،عمري  60سشنة وقد جمعت منذ ما يقارب 15
سشنة نحو  60مليون سشنتيم! الكث Òمنها أاعطيت ‹
صش-دق-ات وزك-اة م-ن ال-ف-ق-راء ال-ذي ع-ادة م-ا ي-ب-ك-ي-كم
’غنياء ف Óدرهم رأايت من
حال الفق Òمثلي! أاما أا أ
ع -ن -ده -م و’ ف -لسض! رغ -م أان -ه-م صش-اروا أاك Ìع-دد م-ن
الفقراء! ولسشت أادري والله كيف فعلوا! ‘  10سشنوات،
سضتون سضنة مرت على
صشاروا يحسشبون اŸال بالششكاير التي كانوا يحسشبون
ة
اندلع الثورة التحريري
ب -ه -ا ق -ن -اط -ر ال -ق-م-ح وال-زرع Ÿا ك-ان-وا خ-م-اسش Úع-ن-د
ق
ا
اÛيدة ،وعلى انبث
أاسش -ي -اده -م ال-ذي صش-اروا أاك Ìف-ق-ر م-ن-ي! .ق-لت أاششÎي
سش -ي -ارة أاب -ي-ع ا◊وت وك-رات ““ال-ف-وت““ وال-ه-وات-ف ن-ت-اع
أاول جمهورية جزائرية
’دوات اŸدرسشية التي ’ تسشبب اŸوت،
البلوتوت ،وا أ
مسضتقلة عن كل األشضكال
وكل ما هب ودب من أانواع الكاسشكروت .لكن جاءت
ا◊مائية والحتÓلية.
’ول مرة الزكاة! وفكرت
عاششورا وكان علي أان أاخرج أ
سضتون سضنة ،وقد أا‚زت
’غنياء من حو‹ ـ و’ حول و’ قوة
أاول ما فكرت ‘ ا أ
إا’ بالله ـ بدأات بهم! أادخلت خلسشة ““سشا‰يل““ ‘ يد
الدولة الوطنية الكثÒ
أاك Èم-ل-ي-اردي-ر ن-ت-اع ال-ك-ي-ف :خ-د وال-ل-ه غ Òتديها
وبقي الكث ⁄ Òينجر،
ب -اشض ت -ت -ق-ه-وى! (ال-رج-ل ح-ل ع-ي-ن-ي-ه وط-اح ب-ك-ري-ز
على األقل على
ك -اردي -اك وم -ات!).ث-م أاع-ط-يت ق-دام اŸصش-ل““ Úط-روا
ميل سشانك““ للم Òالفاحشض الÌاء«:والله غ Òتديها
مسضتوى أاحÓم الكثÒ
Óو’د باشض تسشكتهم! رماها –ت رجليه وراح
حلوة ل أ
من الناسس.
ي -ك-ف-ر وي-زع-ق وي-زب-د وي-رع-د! و‘ ال-غ-د ل-ق-ي ال-ل-ه
!(تهنية منهم!)
وه -ك -ذا ،ج -بت ل -ه -م ال -رق -اد واح -دا واح-دا Ãن-اسش-ب-ة
الذكرى  60للثورة وÃناسشبة عاششوراء ونهاية السشنة
الهجرية وقريبا اŸيÓدية ‘..انتظار أان أالقى الله
فقÒا إاليه!
وأاف -ي -ق وأان -ا أاحسشب ال -دي -ون ال -ت -ي ع-ل-ي !..ك-ل ج-ه-ة
تسش -ال! ح -ت -ى الشش -اب خ -ال -د ك -ان ق -دام -ي ‘ اŸذي -اع
ي -ن -ه -ق :ع-ل-ى ال-زرق-ة را Êنسش-ال(...ي-قصش-د ورق-ة دي
ميل!)

ثراء الفقراء

@غ Òأان-ها سش -رع -ان م -ا –ولت إا ¤ق -اع -دة ل-ل-فسش-اد
ال -داخ -ل -ي أاسش-ت-غ-ل ““ال-ق-اع-دة““ ال-ق-ان-ون-ي-ة ه-ذه ‘
قانون ا’سشتثمار ،ليصشبح مسشتثمرا بـ ‘ 51اŸائة
كل من له عÓقة بالقوة والسشلطة والنفوذ بدون
أان يكون له نقود! إاذ يكفي أان يكون الرجل نافذا
ول-ه ع-ل-ى م-ن ي-ت-ك-ئ ‘ السش-ل-ط-ة ال-ع-ل-ي-ا ،ل-يصش-بح
رجل أاعمال مششÎك بأاك Ìمن النصشف من أاجل
ح-م-اي-ة ““السش-ي-ادة ال-وط-ن-ية““! .هذه القاعدة ،هي
من سشتكون وراء ظهور القواعد اÿلفية للفسشاد!
 ‘ 10اŸائة عن كل مششروع رششاوى ..ليسشت بدعة
ج -زائ -ري -ة! ب -ل ب -دع -ة فسش -اد ق -ان -و Êأاري -د ل-ه أان
يحمي السشيادة وا’قتصشاد الوطني ،فإاذا بالبدعة
ت -ت -ح -ول إا ¤شش -م -اع -ة ل -ت -ع -ل -ي -ق ك-ل أادران وأاوسش-اخ
وم-ه-ازل ه-زال ا’سش-ت-ث-م-ار اÿارج-ي ع-ن-دن-ا .لقد
’ج -انب ي -ه -رب -ون م-ن-ا ن-ح-و
صش -ار اŸسش -ت -ث -م -رون ا أ
ال -ب -ل-دان ا÷ارة (اŸغ-رب م-ث )Ó-بسش-بب ا’سش-ت-ق-رار
’دارة.
أاو’ ،ث -م بسش -بب اŸرون -ة ‘ ال -ت -ع-ام-ل م-ع ا إ
رج -ال ال -ظ -ل ع-ن-دن-ا ،ال-ذي-ن ه-ي-م-ن-وا ع-ل-ى اŸال
’م -ن ال -ع -ام ،ل -ن ي -روق -ه -م أان
ال- -ع -ام والسش -ل -ط -ة وا أ
’جنبي أامواله بدون أان يتدخل هو بـ
يسشتثمر ا أ
““’طاي““ ليفرضض نفسشه وششروطه على اŸسشتثمر!
أانا بأاك Ìمن النصشف وإا’ ف Óاسشتثمار! مع كل ما
شش- -اب ه- -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات م -ن فسش -اد ج -ان -ب -ي وق -ل -ة
اŸه- -ن- -ي- -ة وت- -دخ- -ل ع- -ن- -اوي- -ن أاخ- -رى ‘ تسش -يÒ
اŸشش - - - -اري - - - -ع م - - - -ع ك- - - -ل الضش- - - -غ- - - -وط واŸت- - - -اعب
ال-بÒوق-راط-ي-ة ال-ت-ي ل-و’ وج-ود شش-ف-يع مسشتثمر
ب- -ال- -ك Ó-م ’ ب -اŸالŸ ،ا “ك -نت أاي -ة شش -رك -ة م -ن
’نقاضض على أارضض النقائضض!
اÿروج من –ت ا أ
وج- -دت ن- -فسش- -ي أاخÒا م- -ك- -ل- -ف- -ا ب- -رف -ع ا◊واج -ز
ا’سشتثمارية وإادخال قواعد جديدة غ Òقواعد
““ت -ط -وي -ر الÈج -وازي -ة ال-وط-ن-ي-ة““ م-ن ◊م اŸال
العام وعظم ضشرائب الششعب العظيم!
ق - -لت ل - -ب - -عضض اÿواصض م - -ن ا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن
’رضض أاك‡ Ìا أاصش - -ل- -ح- -واŸ ،ا راح- -وا
أافسش - -دوا ‘ ا أ
’خ-وت-ه-م م-ن الصش Úوب-ل-دان
يسش -ت-وردون السش-م-وم أ
أاخرى –ت غطاء عدم وجود رقابة على السشلع
اŸسش - -ت- -وردة! ه- -ؤو’ء اÿواصض ،ه- -م م- -ن ط- -ال- -ب- -وا
’جنبي بفرضض
بحماية الدولة لهم من رأاسشمال ا أ
 ‘ 51اŸائة للمال الداخلي و ‘ 49اŸائة للمال
اÿارجي ،لعل  ‘ 51اŸائة تلتهم الـ ‘ 49اŸائة
ال- -ب- -اق- -ي- -ة! ق -لت ل -ه -م :أاي -ه -ا اÿواصض ،ي -خصش -ك -م
تÈهنوا على كفاءتكم ‘ ›ال ا’سشتثمار .من
’ج -انب م -ت -ن -افسش -ون شش -رف -اء! م -ن
’ن ،وأان- -ت -م وا أ
ا آ
’ولوية! أاولوياتنا
يقدم خدمة للبلد ،تكون له ا أ
هي التششغيل ،ثم تنششيط السشوق الداخلية ،ثم
ال- - -تصش- - -دي- - -ر ،ث- - -م اك - -تسش - -اب اÈÿات واŸه - -ارات
وال -ت -ق -ن -ي -ات ‘ ك -ل اÛا’ت ،ول -ه -ذا ،ال-تشش-غ-ي-ل
’طارات.
سشيكون أاسشاسشا من ا÷زائري’ ،Úسشيما ا إ
ال -ع -م-ال ،ن-ق-ل-ل م-ن الشش-ن-اوة ون-قضش-ي ع-ل-ى السش-وق
اŸوازية وعلى الششوماج والششكارة .التششغيل لن
يكون إا’ Ãسشتوى علمي عال التكوين التأاهيل،
و’ يقبل العامل إا’ إاذا كان ذا كفاءة! فا÷امعات
واŸعاهد ،عليها أان تتكلف بتخرج رجال قادرين
ع -ل -ى ال -دخ -ول م -ب -اشش -رة ‘ سش -وق ال -ع-م-ل ،ت-خ-رج
عما’ وإاطارات عملية قادرة على رفع التحدي،
و’ ت- -خ- -رج ح- -ي- -اط Úب- -زن- -اسش -ة وحشش -اشش !Úه -ذه
شش-روط ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصش-ادي-ة .وم-ن أاراد أان ي-ربح
اŸال بدون تعب ،فليذهب ليبحث عن مكان آاخر
’ن ’ ،سشلطة إا’ سشلطة العلم
غ Òهذا البلد! من ا آ
وال-ك-ف-اءة! ان-ت-هت سش-ل-ط-ة ال-قوة والنفوذ والنقود!
’ج- -انب
ل - -ن ن - -ق- -ب- -ل ب- -ت- -ب- -ي- -يضض اŸال ال- -وسش- -خ .ا أ
سش-ي-ع-م-ل-ون ب-ط-ري-ق-ة ق-ان-ون-ي-ة وب-رق-اب-ة صشارمة
وف -ق اŸع -اي Òال-دول-ي-ة ووف-ق دف Îأاع-ب-اء ﬁدد

بقلم :الدكتور عمار يز‹

ammar-yezli.blogspot.com

اسستوردوا
السسم و⁄
من الصس..Ú

منذ أان بدأانا في عملية التحول
القتصضادي من القتصضاد
المركزي المسضير ،إالى القتصضاد
المنفتح على القطاع الخاصس
ورأاسس المال األجنبي ،على إاثر
الفشضل المنهجي الذي أانجزناه
خÓل أاكثر من  50سضنة من
السضتقÓل و 60سضنة من الثورة،
وجدت نفسضي أاعيد النظر حتى
في القاعدة السضتثمارية 51ـ،49
التي كثيرا ما أاسضالت الحبر
والبصضاق والمال! قاعدة أاريد
لها في البداية أان تحمي رأاسس
المال الوطني والبرجوازية
الناشضئة عندنا ( والتي ولدت من
رحم وميشضيما قطاع الدولة
وميزانيتها وبنوكها
وصضناديقها!)،

الشش- -روط .اÿواصض أان- -ت- -م ،إاذا  ⁄ت- -ت- -م- -ك- -ن- -وا م- -ن
اŸن -افسش -ة ،ف -ادخ-ل-وا ع-م-ا’ ع-ن-د أاسش-ي-ادك-م أاب-ن-اء
ا’سش-ت-ع-م-ار! ا’سش-ت-ع-م-ار سش-ي-ع-ود ،وأان-ت-م م-ن أارد”
ذلك! فÎقبوا النتائج! الدولة أاعطتكم إامكانية
ا’سش -ت -ق -واء ،وأان -ت -م رضش -ي-ت-م Ãب-دأا ا’سش-تضش-ع-اف!
أاضش -ع -ف -ت -م أان -فسش -ك-م وأاضش-ع-ف-ت-م ال-دول-ة وأاضش-ع-ت-م
ثقتنا فيكم ،كما أاضشعتم ثقة الناسض فينا!
م- -اذا ق -ال ‹ أاح -د اÿواصض ال -ذي  ⁄ي -ك -ن ي -ع -رف
ح -ت -ى ك -ي -ف ي -ت -ك -ل -م ،والشش -م-ة ت-خ-رج م-ن –ت
شش- -دق- -ي- -ه :دزاي- -ر ن -ت -اع -ن -ا ،أاح -ن -ا ح -ررن -اه -ا م -ن
ا’سشتعمار ،ما تردوناشض ا’سشتعمار وإا’ رانا نعاودوا
نديروا ثورة كي ثورة أاول نوفم !Èقلت له :أانت
باقي لك ما تدير الثورة؟ اللي ذاق ““الÌوة““ يعاود
ي -ف-ك-ر ‘ ال-ث-ورة!ه-ئ-ه-ئ! راه ‘ ع-م-رك  70سشنة!
غدوة تصشبح مقلي! ا’سشتعمار هم أانتم! اللي ما
’جانب
فيكم ’ خ ’ Òبركة ’ ششفقة ’ رحمة! ا أ
أاح - -ن- -ا م- -ن ي- -ت- -ح- -ك- -م ف- -ي- -ه- -م ،وه- -ن- -اك ﬁاك- -م
دول -ي -ةﬂ..تصش -ة ..أام -ا أان-ت-م فﬁ Ó-اك-م م-ع-ك-م
ن-ف-عت ’ ،وط-ن-ي-ة و’ دول-ي-ة! ت-ع-ب-ن-ا..عيينا من
الفسشاد..لكن الفسشاد هو اللي عيا منكم! تقوى
’ن الفسشاد ’ أاخÓق له
وصشار أاقوى من ا’سشتعمار .أ
و’ ملة و’ دين! رد علي آاخر :صشحة خلونا غÒ
Óج-انب ،بشش-رط
 ‘ 10اŸائ -ة ل -ن-ا و ‘ 90اŸائ -ة ل -أ
أاحنا من يتحكم ‘ اŸششروع و‘ ملكية العقار
و‘ التششغيل وهم فقط يسشÒون لنا ..أاي خدامÚ
عندنا !..ضشحت حتى بانت ‹ ““ضشرسشة قلة العقل““
مع هذا القوم! وقلت له :مÈوك عليكم الفهامة
آاصشحاب الششمة !..منذ متى تعلمتم هذا الكÓم؟
ق -ال ‹ آاخ -ر :ه -ذا م -ا ك -ن -ا ن-ق-وم ب-ه م-ع الشش-رك-ات
’سشياد ،حاجة ما تكونشض بÓ
’جنبية! أاحنا هم ا أ
ا أ
رأاينا وموافقتنا! بولون ما ينخدمشض وبوششون ما
ي -خ -رجشض ب  Ó-م -ا ن -وق-ع-وا ع-ل-ي-ه أاح-ن-ا! ق-لت ل-ه:
ه -ه-ه-ه ..وه-ذا م-ا ت-وق-عت ح-دوث-ه ع-ن-دم-ا ق-لت
ل -ه -م ب -أان ه -ذه ال -ق -اع -دة ا’سش -ت -ث-م-اري-ة سش-ت-ك-ون
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ك-م ك-ح-م Òك-ال-عصشا وا÷زرة! أانتم ⁄
ت- -رك- -ب- -وا ا◊م- -ار و ⁄ت- -ق- -دم- -وا ل- -ه ا÷زارة ،ب- -ل
أاشش -ب -ع -ت-م-وه ضش-رب-ا ب-ع-دم-ا وضش-ع-ت-م ا÷زرة خ-ل-ف
ذي-ل-ه وا÷زائ-ر خ-ل-ف-ك-م ج-م-ي-ع-ا..ول-هذا ،هذا ما
جنيتم على أانفسشكم ،بعدما جنيتم علينا كلنا
جميعا.
وأاف -ي-ق وأان-ا ‘ لÒج-انسض ع-ل-ى إاث-ر تسش-م-م ع-ائ-ل-ي
ششامل بسشبب تناول سشكر مغششوشض غ Òحلو ..من
صشناعة ﬁلية!!!
ديسسم٢٠١٤ È
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@الرعب الذي سصكن ويسصكن وسصيبقى يسصكن دواخل
وخوارج الوزراء ،ل ُينافسصه سصوى الهلع الذي أاربك أاجرة
اŸوظ-ف Úالك-ح-ي-ان Úوال-زوال-ي-ة وأاخ-ل-ط حسص-اباتهم،
وحّ-ول-ه-م إا ¤ل-ق-م-ة بطعم ““ا÷امبو““ Áضصغها وسصطاء
وب--ارون-ات وŒار ““ع-دÁو ال-ذم-ة““ ل ي-خ-اف-ون ال-ل-ه ول
يخشصون لومة لئم!
ع-ن-دم-ا تصص-ب-ح ك-ل-م-ة ““ب-طاطا““ مرادفة لصصباح ومسصاء
ا Òÿوالسصلم عليكم ،فمن الطبيعي أان تدعو أاصصوات
نّ-ي-رة إا ¤اخ-ت-زال ال-ط-اق-م ا◊ك-ومي -باسصتثناء وزارت
السصيادة وﬁسصوبة على أاصصابع اليد الواحدة -اختزالها
‘ وزارة واح--دة ووح-ي-دة ل-تسص-ي Òشص-ؤوون ““ال-ب-ط-اط-ا““،
وبعدها ربي يجيب ا!Òÿ
 ⁄ي-ع-د األم-ر م-رت-ب-ط-ا ب-حك-اي-ة ““ب-طاطا اÿنازير““ ول
““ال-ف-ريت““ ال-ت-ي ت-ت-ل-قـف-ه-ا م-ق-لة ““ال-فاسصت فود““ عÈ
ّ
شصوارع األحياء الشصعبية ،ولكن اŸوضصوع أاصصبح مرتبطا
بـ““ط-اط-ا““ حك-وم-ة ال-تي هزمتها البطاطا وجعلتها تلتزم
الصص-مت ،ألن وزارت-ي ال-ت-ج-ارة وال-ف-لحة اسصتسصلمتا
للبارونات ورفعتا الراية البيضصاء!
قصصة قانون العرضش والطلب ⁄ ،يعد هو اآلخر ،مقنعا
لغلبية اŸسصحوقة من ا÷زائري ،Úمثلما ⁄
بالنسصبة ل أ
تعد حملت مصصالح اŸراقبة وقمع الغشش تختلف كثÒا
ع-ن ا◊م-لت اŸوسص-م-ي-ة لصص-ط-ياط القطط الضصالة،
ول-ذلك تسص-ت-مــــّر اŸع-ان-اة وتسص-ت-مّ-ر م-ع-ها األسصعار ‘
إاشصعال النار!
ا–اد التجار ومعه ا–اد الفلح ،Úومعهما ا–اد العمال
وكلّ ال–ادات ،وقفوا وسصيقفون إا ¤أابد اآلبدين موقف
اŸت-فّ-رج ،و‘ أاحسص-ن أاو أاسص-وأا ا◊الت الشص-اهد ““أالـي ما
ّ
شصافشش حاجة““ ،وبعدها ل تهمّ ل شصهادته ول اعÎافه
ول ه-م ي-ح-زن-ون ،ف-ب-ع-د خ-راب القرية ل ينفع حضصور
البنـاء!
ّ
لقد سصكن الرعب نفوسش أاغلب الوزراء والولة ،خاصصة
‡ن ‘ بطونهم الت ،Íفالفاشصل والعاجز ،من حقه ،بل
ّ
م-ن واج-ب-ه ،أان ي-ن-ت-ظ-ر تنحيته من مقعده مثلما ينزع
““ال-راشصك-ل-و““ اŸسص-م-ار م-ن ل-وح-ة مبلـلة ،وإاذا كـتبت له
ُ
ّ
ال-ن-ج-اة ،ف-م-ن ح-ق-ه وواج-ب-ه أايضصا أان ُيقيم اŸآادب بدل
اŸنادب!
ك--ان اŸفــــروضش ع--ل--ى ال-ع-اج-زي-ن ّ‡ن ب-ه-دل-ت-ه-م
““ال-ب-ط-اط-ا““ وب-ق-اي-ا ب-ن-اي-ات ““لصص-اصش““ وق-فة رمضصان
وم--ن--ح--ة ال-ت-م-درسش وغÒه-ا م-ن ““اÒÙق-ات““ ال-ت-ي
ان-ف-ج-رت ب-قّ-وة ق-ن-ب-لـــــة هÒوشص-ي-م-ا ،كان اŸفروضش
ع-ل-ي-ه-م ،أان ي-رم-وا اŸنشصــفــــة وي-نسص-ح-بـــوا بشصرف
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بلسشان :جمال لعÓمي
djlalami@yahoo.fr

““طاطا““
حكومة
و““السسيدة““
بطاطا!

عندما تهزم
““السضيدة““ بطاطا
ا◊كومة و“سضح
بوزرائها األرضس قبل أان
“رمد اŸسضتهلك،Ú
فمن الطبيعي أان
يصضبح التغيÒ
ا◊كومي ““قضضية
حياة أاو موت““،
طاŸا أان ““البتاتا““
هزمت ا◊كومة
وحدها وفضضحتها
أامام شضعب أاصضبح
قاب قوسض Úأاو أادنى
من عتبة القدرة
الشضرائية.

وت-رف ويسص-ت-ف-يــــدون م-ن ““الصصرف““ بدل أان تـقطف
ُ
رق--اب--ه-م ال-تــــي أاي-ن-عـــــت وح-ان وق-ف ق-طــــاف-هــــا
بسصيف ا◊جاج!
ن-ع-م ،ح-ب-ل الك-ذب قصص ،Òو““ال-ه-ف““ عمره آايل للزوال،
ول--ذلك أاصص--ب--حت ““ال-ب-ط-اط-ا““ م-رآاة ل-لسص-خ-ري-ة م-ن
مسص-ؤوول ،ÚاŸط-ل-وب م-ن-ه-م وضصع ““بطاطا““ ‘ ا÷يب،
والنتقال إا ¤معركة اسصتقطاب اŸوز و““الكيوي““ والكافيار““
و““األن---ان---اسش““ لكسصـــــب وّد ال---ن--اسش وكسصب ث--ق--ة
األجناسش!
مصصيبة الكث Òمن اŸسصؤوول Úأانهم خضصعوا لغسصيل مخ
ب-قشص-ور ““ال-ب-ط-اط-ا““ ال-ت-ي –ّولت إا ¤قضص-ية رأاي عام،
تفرضش سصعرها بالغا‹ والنفيسش ،ول يهّمها ل إادريسش
ول إابليسش ول حكـة الديسش!
ّ
لبّ-د م-ن م-راج-ع-ة خ-ط-ة ا◊كومة ‘ ““حربها““ اŸفتوحة
ضص-د السص-م-اسص-رة وأاعداء قوت ا÷زائري ،Úوعندها قد
تتغّلب ““طاطا““ على ““السصّيدة““ وتنزل األسصعار ويتوقف
الحتكار وعقلية التكسصار ،أاو ترتفع األجور ولو بواسصطة
““ا◊روز““ والبخور ،وبعدها إان الله الرحيم الغفور!
الوزير أاو الوا‹ الذي غلبته ““الولّية““ بطاطا ،وفّرجت عليه
اŸارة ‘ ا◊ارة ،ل ي-ق-در ع-ل-ى ضص-م-ان ط-ول ال-ن-فسش ‘
““معركة““ تسصتدعي ﬁارب Úيتنفسصون –ت اŸاء ول
يأاكلون ““البطاطا““ إاّل إاذا حلّ عام القحط!
–..ية تقدير وعرفان لهذه ““البطاطا““ التي غلبت وزراء
وولة وأام--ي--ار ،وج--ع--ل--ت-ه-م ““يك-ذب-ون““ ويسص-ت-هÎون
وي--ل--ع--ب-ون ..فكــــــان رده-ا ب-اıتصصـــر اŸف-ي-د :اÈÿ
يجيبوه التوا!¤

صشبيحة سشعود

السضيد ““زعيم عبد الباسضط““ يكشضف:

اإلنتاج ا÷زائري ‘ أاي ﬁصسول أاو صسناعة غذائية
ل يتجاوز نسسبة  %3٠وباقي األرقام ›رد
تصسريحات خيالية لتلقي أاموال الدعم

وهو يعرضس حصضيلة نشضاط مسضتثمرته للموسضم الفÓحي  ،٢٠١٤كشضف السضيد ““زعيم عبد الباسضط““ صضاحب مؤوسضسضة ““األمراء الثÓثة““،
عن ال‚ازات اÙققة ،التقنيات ا÷ديدة اŸسضتعملة ‘ تطوير اإلنتاج ،كما تطرق إا ¤جملة العراقيل والصضعوبات التي
اعÎضضت ““األمراء الثÓثة““ من –ضض ÒالÎبة إا ¤جني اÙصضول ،والتي حالت دون طموحات صضاحبها ‘ بلوغ نسضب أاعلى من
النتائج اÙققة اليوم.
مكننة عملية اإلنتاج ‘ أاول خطوة تقدم
نتائج ‡تازة رغم غياب اÈÿة

@اسص-ت-ه-ل السص-يد ““زعيم عبد الباسصط““ مداخلة
أاثناء عرضش وتقييم نشصاط مسصتثمرته للموسصم
ال-فلحي  - ،2014اسص-ت-ع-دادا ل-دخ-ول م-وسصم
ج--دي--د ب--ق--وة أاك Èب--ع--د ان--ط--لق م--رح--ل-ت-ه
ال-ت-حضصÒي-ة-ب-ال-ت-ط-رق إا ¤ال-تقنيات ا÷ديدة
اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ ت-ط-وير اإلنتاج كمكننة النشصاط
اŸتعلق بعمليتي الغرسش وا÷ني ‘ Œربة أاو¤
للمسصتثمرة ،لتصصنف ضصمن أاوائل اŸسصتثمرات
ال-وط-ن-ي-ة الكÈى ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د هذه
ال-تك-ن-ول-وج-ي-ا ال-ف-لح-ي-ة ا◊دي-ث-ة ،وه-ذا بعد
اع-ت-م-ادها لنظام ““السصقي بالتقط ‘ ““Òإانتاج كل
ﬁاصصيلها ونظام ““البارغول““ ‘ إانتاج الكروم.
وبخصصوصش نسصبة ‚اح هذه التجربة الفتية أاكد
السصيد ““زعيم عبد الباسصط““ أانها  ⁄تكن ناجحة
ب-نسصبة  ‘ %100أاول خ--ط-وة ك-انت ب-ال-نسص-ب-ة
إال--ي--ه-م م-رح-ل-ة اسص-تكشص-اف واك-تسص-اب خÈة
ج-دي-دة ،م-ت-ف-ائل بأان يكون اŸوسصم القادم بإاذن
ال-ل-ه م-ن-اسص-ب-ة إلصص-لح ك-ل األخ-ط-اء و–ق-يق
نسص-ب-ة ‚اح أاع-ل-ى ،م-عربا عن رضصاه الكب Òعن
ال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة ك-أاول Œرب-ة وصص-فها باŸمتازة
خ--اصص--ة أامــــام اف-ت-قــــاد ا÷ــــزائ-ر ل-ل-خـــÈة ‘
›ال إادماج التقنيات والتكنولوجيات ا◊ديـــثة
‘ اÛال ال--ف--لح--ي ،م--ا سص--ي--ج--ع--ل--ه ي--ل-ج-أا
لسص-تــــــÒاد خÈات أاج-ن-ب-ية رائدة ‘ هذا اÛال
خلل اŸرحلة القادمة لتدريب فريق عمل ““األمراء
ال-ث-لث-ة““ ،ال-ذي تعلم من هذه التجربة ا÷ديدة
أانه تقنيا عملية ا÷ني اآل‹ تتطلب إاتباع تقنيات
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خاصصة أاثناء الغرسش تختلف عن تقنية الغرسش
اŸوج-ه-ة ل-ل-ج-ن-ي ال-ي-دوي ،ف-ه-ي تشص-مل طرق
م-ت-ن-وع-ة ك-ل-ه-ا ت-تطلب –ضصÒا مسصبقا وجيدا
لرضش ،ع-ل-ى أان ل تك-ون مسص-اح-ات ال-غرسش
ل -أ
مسص-ط-ح-ة ب-ل ي-جب أان تك-ون أام-اك-ن الغرسش
مرتفعة عن األرضش بإاقامة دوائر صصغÒة ﬁدبة
الشصك-ل ل-وضص-ع ال-ن-ب-تة مع ترك مسصافات دقيقة
Ÿرور ع--ج-لت اآلل-ة ح-ت-ى ل –صص-د الÎب-ة م-ع

اÙصص-ول ،ك-م-ا ت-ت-ط-لب هذه التكنولوجيا التي
سص-وف ت-ع-م-ل اŸسصتثمرة على تطويرها اŸوسصم
ال-ق-ادم  ‘ 2015إان--ت-اج ال-ط-م-اط-م ‘ الشص-رق
ا÷زائ-ري م-ن خ-لل ال-ت-ع-اون مع ايطالي Úمن
ب-ارم-ا وت-ونسص-ي Úل-دي-ه-م خÈة واسص-ع-ة ‘ هذا
اÛال ،ك-م-ا ت-ت-ط-لب ه-ذه التقنية شصتلة خاصصة
تدعى Tomate maturité regroupé
أاي تنضصج ‘ وقت واحد.

العراقيل الدارية والقوان ÚاŸغلقة
–اصسر تطور النتاج وتكلف خزينة الدولة
 ٧٠مليار دولر لتأام Úالحتياجات
الغذائية

ل-ي-ع-رج ب-ع-دها إا ¤سصرد جملة العراقيل واŸشصاكل
اإلدارية والقانونية التي تعيق اŸشصاريع ‘ ا÷زائر
بقوله““ :اŸشصكل ‘ ا÷زائر Ÿا نطّلع على القوانÚ
ونسص-ت-م-ع ل-ل-تصص-ري-ح-ات ال-رسص-مية نتحمسش
ل-لسص-ت-ث-م-ار ،لك-ن عندما نتقدم Ãلفاتنا نتلقى
صص-دم-ات ع-نيفة سصببها العراقيل اإلدارية وغياب
متابعة السصلطات الوصصية للمشصاريع““.
وم-ن ال-ع-راق-ي-ل ال-تي مازلت تواجهها اŸسصتثمرة
ع--ل--ى غ--رار ك-ل اŸن-ت-جﬂ ‘ Úت-ل-ف الشص-عب
ال-ف-لح-ي-ة ،مشصكل غياب األراضصي التي مازالت
ت--ت-حك-م ف-ي-ه-ا وتسصÒه-ا ج-ه-ات ل ع-لق-ة ل-ه-ا
ب-ال-ق-ط-اع ،كذلك قلة مياه السصقي بسصبب انعدام
سص--دود م--وج--ه-ة ل-ل-نشص-اط ال-ف-لح-ي ،األدوي-ة
اŸغشص-وشص-ة ...،أاضص-ف إا ¤ذلك إاشصكالية فوضصوية
السصوق ،فلم نشصاهد يضصيف السصيد ““زعيم عبد
الباسصط““ أاي تقدم ،ل فّعالية ول نتائج فالقوانÚ
›رد ح Èع-ل-ى ورق ،م-ادامت ال-ع-راق-يل نفسصها
ت-تكّ-رر ب-فعل البÒوقراطية وهي ليسصت مشصاكل
““األم--راء ال--ث--لث--ة““ ل-وح-ده-ا إا‰ا مشص-اك-ل ك-ل
اŸت-ع-ام-ل ‘ Úال-ق-ط-اع الفلحي والصصناعي‡ ،ا
يعرقل تقدم عجلة القتصصاد الوطني الذي يبقى
اŸتضصرر األك Èسصيما مع الرتفاع اŸرعب ‘ واردات
ا÷زائر الغذائية بنحو  %70النسصبة التي تكّلف
خ-زي-نة ا÷زائر  70م-ل-ي-ار دولر ‘ ،ال-وقت الذي
ب-إامك-ان-ن-ا ك-ب-ل-د Ãسص-احة ا÷زائر إاطعام إافريقيا
وأاوروبا بأاسصرهما ،فبإامكانيات بلدنا يفÎضش أان
نك-ون دول-ة مصص-درة ل-ل-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ع-امة،
اÿضصر والفواكه.
ل--يكشص--ف السص--ي--د ““زع--ي--م““ أان-ه وأام-ام ف-ات-ورة
السصتÒاد ل تتعدى نسصبة اإلنتاج ا÷زائري ‘ أاي
ﬁصص-ول أاو صص-ن-اع-ة غ-ذائ-ية نسصبة  %30وه-ذا
عكسش الرقم الذي صصّرح به ““عبد الوهاب نوري““
وزي-ر ال-ف-لح-ة ل-دى اف-ت-ت-احه ألشصغال الجتماع
العاشصر ““للسصيام““ اŸنعقد با÷زائر هذا العام ‘ ،أان
تكون ا÷زائر تنتج أاك Ìمن  %70من احتياجاتها
الغذائية ما يعني لو نزيد  %40فقط نصصبح دولة

مصصدرة.
م-ت-اب-ع-ا ان-ه ل ي-رى أاي شص-رك-ة وط-ن-ية مهما كان
حجمها تنتج هذه النسصبة كوننا ل نحقق الكتفاء
ال-ذات-ي ،م-رج-ح-ا أان-ه رÃا تك-ون ه-ذه ال-نسص-ب-ة
خاصصة بولية من وليات الوطن ،قبل أان يطرح
سصؤواله :إاذا كنا ننتج أاك Ìمن  %70من احتياجاتنا
ال-غ-ذائ-ي-ة أاي-ن ي-ذهب م-ب-ل-غ  70م-ل-يار دولر؟،
فالتفسص ÒاŸنطقي الوحيد لهذا التناقضش يضصيف
السص-ي-د ““زع-ي-م““ أان-ن-ا ‘ ا÷زائر أاصصبحنا نعيشش
عصصر اآللة ا◊اسصبة والتصصريحات الكاذبة لنهب
اŸال العام ،فمصصنع الطماطم مثل ينتج  20أالف
ويصصّرح بإانتاج  100أالف لتلقي أاموال الدعم ،و‘
الواقع نحن نسصتورد بواخر من الطماطم بسصبب
م--واج--ه--ة ك-ل اŸشص-اك-ل ال-ت-ي سص-ب-ق ع-رضص-ه-ا
ب-ال-ت-ف-اصص-ي-ل اŸفصص-ل-ة ك-غ-ي-اب األراضص-ي ،ق-ل-ة
وت--ذب--ذب م--ي--اه السص--ق--ي ،األسص-م-دة وال-ب-ذور
اŸغشص-وشص-ة ،ف-وضص-وي-ة السص-وق ،ال-ي-د ال-ع-املة،
ال-ب-ن-وك ،ق-روضش ال-دعم...،كلها مشصاكل جعلت

ألك Ìتفاصسيل زوروا اŸوقع اÿاصس باŸسستثمرة

إان-ت-اج-ن-ا ل ي-ت-ع-دى نسص-ب-ة  %30ف-ق-ط وج-ع-لنا
نسص-تورد  %70م-ن اح-ت-ي-اجاتنا الغذائية والدليل
البواخر األجنبية اّÙملة بكل اŸواد التي ترسصى
ي-وم-ي-ا ‘ م-وان-ئ-نا ،ويتم التصصريح بأارقام خيالية
لتلقي أاموال الدعم وحتى الوزير وكل السصلطات
ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-ب-لد ي-ت-ل-قون تصصريحات كاذبة من
اŸن-ت-ج Úل-لسص-ت-ف-ادة م-ن ال-دع-م ،ل-يسش فقط
مصص-ان-ع ال-ط-م-اطم بل ‘ إانتاج و–ويل كل اŸواد
وه-ي ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-ي ي-جب أان ت-ق-ال ،معربا أانه
ل---يسش ضص--د ال--وزي--ر ول ضص--د أاي سص--ي--اسص--ة أاو
شص-خصص-ي-ة ،ف-اليوم يقول ““وصصلنا إا ¤مرحلة كفانا
الك-لم م-ن أاج-ل السص-ت-م-ت-اع بلذة التكلم ،اليوم
ا◊قيقة أاننا ‘ مواجهة هاجسش البÒوقراطية ألن
اقتصصادنا هو اŸتضصرر الوحيد ،واألجانب يخدمهم
ه-ذا ال-وضص-ع وب-وده-م ل-و ن-نتج ما ل يتجاوز %10
ليسصيطروا على أاسصواقنا““.
وب--خصص--وصش إاط--لق م--ؤوسصسص-ة ““داي““ كشص-ف
السص-ي-د ““زع-ي-م““ أان-ه-ا ت-أاخ-رت بسص-بب العراقيل
اإلدارية والقوان ÚاŸغلقة التي “نع إاقامة مصصانع
ع--ل--ى األراضص--ي ال--ف--لح--ي-ة ح-ت-ى وان ك-انت
ﬂصصصص-ة ل-ت-ح-وي-ل اŸن-ت-وجات الفلحية التي
يفÎضش أان تكون قريبة من مكان اإلنتاج ،لذلك
ي--دع-و ›ددا إا ¤ضص-رورة تك-ي-ي-ف ال-ق-وان Úم-ع
األنشصطة وفتح اÛالت للعمل بدل إاهدار األموال
‘ قروضش دعم تشصغيل الشصباب وما خلفته من
نتائج على شصبابنا واقتصصادنا.
ف-ال-ع-راق-يل التي سصبق ذكرها أانتجت ضصغوطات
أادت إا ¤هجرة عدد كب Òمن اŸسصتثمرين ،ومنهم
م-ن ن-ق-ل اسص-ت-ث-ماراته إا ¤اÿارج ،فتونسش تفتح
أامامنا أابواب العمل بتقد Ëكل التسصهيلت و‘
بلدنا تغلق أامامنا كل الأبواب.
موضصحا ‘ األخ Òأانه ل Áكن التقدم دون العمل
اŸي-دا Êوإارسص-ال ÷ان ل-لمتابعة واŸراقبة اŸيدانية
وب-حث ال-ع-راق-ي-ل ل-ت-ق-د Ëا◊لول ،فالفلحة ل
تسص Òبدراسصة اŸشصاريع من اŸكاتب بل يجب أان
يسص-ب-ق سص-ن ال-ق-وان Úدراسص-ات ﬂتصص-ة ،كما
يجب إاشصراك اŸهني Úودعمهم ولو معنويا على
اŸسص--ت--وى اÙل--ي ،ه-ذا وذك-ر ‘ اÿت-ام أان-ه أاكÈ
مسصتثمر ‘ ولية الطارف ول يعرف وا‹ الولية
كونه  ⁄يزره مسصتثمرته أاو يسصأال عنها يوما.

www.les3princes-dz.com

أاو اتصسلوا على األرقام التالية:
+٠٢١3 ٠ 3٨ ٨6 ٠٢ ٨٨ /+٢١3 ٠ 3٨ ٨6 ٠٢ ٥٠
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بانوراما
األحداث
طÒوشض خالد

@‘ أاول Œرب--ة ل-ه-ا و–ت إاشص-راف مسصÒت-ه-ا
مصصباح وهيبة ،تعد مؤوسصسصة ““ايفانت فور يو““ فضصاءً
لتصصال ،وتقوم
ل-ل-ق-اء وال-ت-واصص-ل بصص-ف-ت-ها وكالة ل إ
ب-ت-ن-ظ-ي-م األح-داث سص-واء الحÎافية مثل اŸعارضش
واŸلتقيات وإاطلق اŸشصاريع بالنسصبة للمؤوسصسصات أاو
اÿاصصة منها كحفلت الزواج وأاعياد اŸيلد وحفلت
السصتقبال.
وه-ذه اŸرة ك-ان ا◊دث ت-ن-ظ-ي-م صص-ال-ون ل-لتكوين
والتعليم الذي جرت فعالياته ‘ ولية بومرداسش بدار
الثقافة ““رشصيد ميمو.““Ê
وك-انت ه-ذه ال-ت-ظاهرة فرصصة لسصتقطاب الشصباب
Ãا ف-ي-ه-م ال-ط-لب ،تهدف إا ¤خلق جو للتظاهرات
الثقافية والتعليمية النادرة ‘ بومرداسش.
وع-ن ه-ذا الصص-ال-ون ،حدثتنا ‡ثلة ““ايفانت فور يو““
ق-ائ-ل-ة ““ه-و م-ن-اسص-ب-ة وضص-عنا فيه كل الختيارات ‘
مك-ان واح-د ،ح-يث ج-ع-لناها –ت تصصرف الطالب
حتى يجد ما يريد دون عناء لتحقيق ما يصصبو إاليه ‘
مسص-ت-ق-ب-ل-ه““ ،وتضصيف ﬁدثتنا أان هدف الصصالون
ك-ان ألج-ل إاع-ادة الن-ت-ع-اشش ل-ل-م-ن-ط-قة من خلل
التعريف Ãدارسش التكوين للطلبة وحتى العمال ‘
اŸؤوسصسص-ات ،ب-ت-ق-د Ëع-روضش م-غ-رية لتحفيزهم
نحو اŸعرفة والعلم.
أام-ا م-ن ح-يث اŸشص-ارك-ة فكانت ‡يزة ،تقول وهيبة
مصص-ب-اح مسصÒة م-ؤوسصسص-ة ““اي-فانت فور يو““ رغم أان
اŸك-ان اıصصصش  ⁄يك-ن ك-بÒا وذلك ل-ت-زام-ن-ها مع
م-ع-رضش ال-عسص-ل ،إال أانه سصجل حضصورا من مناطق
عديدة ،من بومرداسش ،ا÷زائر العاصصمة ،تيزي وزو،
م-ث-ل-ت-ه-ا م-راك-ز تك-وين منها اŸدرسصة العليا للفندقة
لعمال ،اŸعهد الدو‹
واŸدرسص-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ع-ل-ي-ا ل أ
ل-ل-تسص-ي ÒواŸع-ه-د ال-دو‹ ل-ل-تك-نولوجيات ا◊ديثة
واŸع-ه-د ال-عا‹ للتكوين والتصصال ،ومركز الدراسصات
لتحسص Úومرافقة اŸسصÒين وغÒها.
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آراء و أصداء عن التظاهرة

مصباح فريدة منظمة عن
مؤسسة ايفانت فور يو:

@«التفاعل ‘ الصشالون كان ‘
اŸسشتوى ،خاصشة أان اŸششارك‘ Ú
الصشالون  ⁄يكن لهم أاي اعÎاضض
فيما يخصض التنظيم أاو أاي ششيء
آاخر وهذا هو اŸهم بالنسشبة إالينا““.

ح--يث ق-الت وه-ي-ب-ة مصص-ب-اح أان اŸشص-ارك Úك-ان-وا
سصعداء Ãا وجدوه من جانب التنظيم الذي كان ‘
اŸسص--ت-وى.غ Òأان اŸف-اج-أاة ك-انت م-ن ط-رف ال-زوار،
فك-انت نسص-ب-ة اإلق-ب-ال م-ت-وسص-ط-ة أاو بصص-ف-ة عامة
ﬂال-ف-ة لك-ل ال-توقعات ،وتضصيف أانه وحسصب رأايها
رÃا لكون الطالب ‘ بومرداسش ليسش مهتما Ãراكز
ال-تك-وي-ن أاو ب-ال-ت-ظاهرات ،أاو أان مدة يوم ⁄ Úتكن
كافية للحضصور الواسصع.
ولك--ن م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،شص-رف الصص-ال-ون حضص-ور
شصخصصيات مرموقة ‘ الولية مثل رئيسش اÛلسش
الشص-ع-ب-ي ال-ولئ-ي واألم Úال-ع-ام وم-دي-رة ال-ث-قافة
بالولية ومديرة الÎبية للولية.
وك-أاول ط-ب-ع-ة ‘ ب-وم-رداسش ح-ق-ق الصصالون ‚احا
كبÒا ،حسصب قول ‡ثلة مؤوسصسصة ““ايفانت فور يو““،
وحسصب أاراء و أاصصداء اŸشصارك Úفيها وهذا ما شصجع
اŸؤوسصسص-ة ع-ل-ى ال-تحضص Òإلقامة تظاهرة أاخرى من
هذا النوع ‘ طبعة أاخرى ‘ شصهري فيفري ومارسش
‘ سص-ط-ي-ف ووه-ران ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،وب-ذلك تصصبح
سص-ي-اسص-ة اŸؤوسصسص-ة ‘ اŸسصتقبل القريب تركز على
اك-تسص-اح م-زي-د م-ن م-ن-اطق الÎاب الوطني بهدف
التقرب للطالب وإاطارات اŸؤوسصسصات ا÷زائرية.

وسيلة ولد شيخ ممثلة عن
المعهد العالي للتكوين
واﻻتصال بتيزي وزو:

@«” تنظيم الصشالون بطريقة
احÎافية وخاصشة ‘ طريقة
التعامل مع اŸششارك ،Úحيث كنت
وسشسشة،
سشعيدة جدا بالتعامل مع ا Ÿؤ
أاما فيما يخصض نقصض الزوار
فأاعتقد أانها بسشبب تزامنها مع
’ضشافة إا ¤أان
معرضض العسشل ،با إ
الطلبة ‘ بومرداسض عادة ما
يأاخذون نظرة سشيئة عن دار
الثقافة ‘ اقتصشارها على ملتقيات
خاصشة بالفÓحة““.

منير شريف المدير العام لمركز
الدراسات لتحسين ومرافقة
المسيرين ببئر خادم “

@كان الصشالون ‘ اŸسشتوى ،وأانا
ششخصشيا كنت سشعيدا بالتواجد
فيه ،خاصشة أانه ” تنظيمه ‘
و’ية بومرداسض ،رغم أان النقطة
الوحيدة التي أاخذت عن هذه
التظاهرة هي عدم القيام بإاششهار
كب Òللصشالون ،لكن ننتظر أاششياء
أافضشل ‘ اŸسشتقبل القريب وأانا
ششخصشيا اسشتفدت كثÒا من
الصشالون ،حيث سشجلنا توافد 50
طالبا على ا÷ناح اÿاصض بنا““.

صشبيحة سشعود

طبعت مشضاركة ““كوندور الكÎونيكسس““ ‘ الصضالون الدو‹ للطاقات اŸتجددة والنظيفة والتنمية اŸسضتدامة ““ايرا““ ٢٠١٤
ميزة تنوع العروضس الهامة مسضتهدفة القطاع الفÓحي بالدرجة األو“ ،¤اشضيا مع سضياسضة الدولة الرامية إا ¤اعتماد
الطاقات اŸتجددة ‘ القطاعات ا◊يوية على رأاسضها الفÓحة.
@وقد أات-اح الصص-ال-ون ‘ ط-ب-ع-ت-ه الرابعة فرصصة
ت---ب--ادل اŸع--ط--ي--ات واÈÿات ب Úالشص--رك--ات
اŸت-خصصصص-ة اŸشص-ارك-ة ،خ-اصصة مع ارتفاع نسصبة
اŸشص-ارك-ة ه-ذا ال-ع-ام إا ¤م-ا يقارب  110مشصارك
بحضصور  42مؤوسصسصة أاجنبية من أاŸانية ،بولونيا،
فرنسصا ،إاسصبانية ،إايطالية ،الصص.Ú
ه--ذا وك--ان الصص--ال--ون ب--ال--نسص--ب-ة لـ«ك-ون-دور
الكÎون-يكسش““ م-ن-اسص-ب-ة ل-عرضش أاو ¤منتجاتها
اÿاصص-ة ب-ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ال-تي بداأ
تصص-ن-ي-ع-ه-ا ‘ مركب برج بوعريريج بإانتاج أالواح

شصمسصية Ãعدل  50ميغاواط سصنويا باسصتخدام
تكنولوجيا السصليكوم التي تÎاوح قدرتها ما بÚ
 70واط و 280واط ،وي-ع-ت-مد اŸصصنع على فريق
ي-تك-ون من  200ع-ام-ل يشص-تغل بنظام اŸناوبة
 x.28ف-ضص-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ل عــــن اإلفصصــــاح عـــن
مشص-اري-ع-ه-ا اŸرت-قبة خلل السصنت ÚاŸقبلت‘ Ú
›ال ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-فة بتكنولوجية
وخÈة ج-زائ-ري-ة ،ف-ت-م-ثلت عروضصه ‘ اŸضصخات
الزراعية ،الكهرباء الريفية واإلنارة العمومية ،هذا
وأاوضصح البيان اإلعلمي الذي أاصصدرته ““كوندور

بدعــــوة مــن ›مـع ““ ““GIADوفد
›موعة ““بن حمادي““ يلتقي بوزراء
وشسخصسيات رفيــعـــة اŸسستــــــوى
‘ السسودان لبحث سسبل الشســـــراكة

@انتقل وفد مهم من ›موعة ““بن حمادي““ إا ¤السشودان ‘ زيارة
رسشمية دامت ثÓثة أايام بدعوة من ›موعة ““جياد““ السشودانية
’خÒة إا ¤ا÷زائر سشابقا.
بعد الزيارة التي قادت أاعضشاء هذه ا أ
جاء ‘ بيان لـ«كوندور الكÎوميكسض““ أانه وعلى هامشض هذه
الزيارة -بعد زيادة كل مواقع ›مع ““جياد““ -عقد وفد ›موعة
““بن حمادي““ بقيادة رئيسشها السشيد ““عبد الرحمن بن حمادي““ عدة
اجتماعات ولقاءات بششخصشيات سشودانية رفيعة اŸسشتوى من
رجال أاعمال ووزراء قطاعات حسشاسشة على غرار ا’سشتثمار،
الصشناعة ،الزراعة السشودانية.
هذا وتأاتي هذه الزيارة ‘ سشياق تعزيز و“ت Úروابط التعاون

الكÎون-يكسش““ ب-اŸن-اسصبة والذي –وز ““الشصروق
ال-ع-رب-ي““ نسص-خ-ة م-نه ،أان ““كوندور““ تو‹ أاهمية
ك-بÒة ل-ه-ذا ال-ق-ط-اع ك-مصص-در ح-ي-وي Ÿسص-تقبل
الطاقة ‘ ا÷زائر ،فمن شصأانها إارضصاء احتياجات
ال--ف--ئ--ة اŸع--زول-ة م-ن سصك-ان ا÷ن-وب الك-ب‘ Ò
السص-ن-وات ال-ق-ادم-ة ،وب-ه-ذا وق-ع اخ-تيار ““كوندور
الكÎون-يكسش““ ع-ل-ى النفتاح على سصبل التنمية
اŸسصتدامة من خلل السصتثمار ‘ تصصنيع األلواح
الشص--مسص--ي--ة Ÿا ت--ت--م--ت-ع ب-ه ا÷زائ-ر م-ن ث-روة
شصمسصية تعد من ب Úالأهم ‘ العا.⁄

والصشداقة ب ÚاÛموعت Úوتطوير الششراكة ا’قتصشادية بÚ
البلدين ،من حيث “ك ÚاŸسشتثمرين السشوداني Úمن ا’سشتفادة
من اÈÿات الواسشعة Ûموعة ““بن حمادي““ التي تلعب دورا
اسشÎاتيجيا ‘ تنمية ا’قتصشاد ا÷زائري ‘ ›ا’ت متعددة
كا’لكÎونيات ،الصشناعات الغذائية ،و‘ ›ال ا’سشتششارات
ا’سشتثمارية.
’خ Òأاششار البيان أان هذه الزيارة تهدف إا ¤تعزيز العÓقات
و‘ ا أ
التجارية ب Úالبلدين ،بدراسشة وتقييم ›موعة ““بن حمادي““
’هم فرصض ا’سشتثمار ‘ السشوق السشودانية وكذلك البلدان
أ
اÛاورة ‘ اŸسشتقبل القريب.
ديسسم٢٠١٤ È
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الحلف باﷲ في اﻷفﻼم والمسلسﻼت

ظواهر
عزوز صشالح
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يتبادر إا ¤الذهن ‘ الكث Òمن األحيان السضؤوال عن حكم القسضم بالله واليم ‘ ÚاألفÓم واŸسضلسضÓت ،التي تكون أاحداثها
مفÈكة من أاجل تصضوير لقطة أاو سضيناريو مع Úيتطلب اليمن والقسضم بأاسضماء الله ا◊سضنى ،بالرغم من أان الكث Òمن اŸشضاهد
–مل اÿيال ألحداثها ،وإا‰ا جعل هذا من أاجل ايصضال الفكرة للمشضاهد ل غ Òعلى حد قولهم ،هي من اŸسضائل الدقيقة التي
ل ينتبه إاليها الكث Òمن الناسس مادام همهم هو الندماج مع تفاصضيل أاخرى ‘ هذه األعمال– ،مل ‘ طياتها النهي واإلنكار
وغÒها دون علم أاهلها ،تتجاوز بذلك اللقطات التي تصضور ب Úشضخصض Úغريب ‘ Úلقطات مشضبوهة ،فهل يصضح السضتعانة
بالقسضم وبأاسضماء الله العظمى من أاجل عمل ه ÚرÃا يكون كذبة ل غ Òل ترقي حتى إا ¤موضضوع الصضدق ل ‘ التمثيل ول
‘ الواقع.
@لسســــنا بصصـــــدد ا◊ديــــث ع--ن ال-ت-م-ث-ي-ل
وحكمه ‘ الشصريعة أاو غــــÒها من اŸقاييسش وهذا
›ال آاخ--ر ل-ه أاه-ل-ه ،لك-ن ا◊ديث ع-ن ال-قسص-م
ب--أاغ--ل--ظ الÁان ،خ--اصصـــــة إاذا ك--ان اŸشص-ه-د ل
ي--ت-ط-لب ذلك م-ادام األم-ر ل ي-ت-ج-اوز ال-ت-م-ث-ي-ل
ف-حسصب ،ل-ذا ه-ل م-ن اŸع-ق-ول أان ي-ت-خذ الواحد
م--ن--ه--م أاسص--م-اء ال-ل-ه م-ن أاج-ل خ-ل-ق مشص-اه-د
سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ت-قرب اŸشصاهد إا ¤الوقائع حتى ولو
ك--انت ع--ن ط-ريــــق ت-خ-يــــل هــــذا م-ن ط-رف
كاتب السصيناريو أاو اıرج ،واألمثلــــة كثÒة ‘ هذا
الصص-دد ك-م-ن ي-ح-ل-ف علــــى الطــــلق وا◊لف
ع-ل-ى ال-ق-ت-ل ك-م-ن ي-ق-ول ““والله سصأاقتلك““ ،ومن
ي-قسص-م ع-ل-ى الكذب من أاجل Œنب التعذيب أاو
القتـــــل ‘ هذه اŸسصلسصلت واألفلم ،أاو القسصم
ع-ل-ى ف-لن أان-ه م-ات ‘ ط-يات هذا الفيلم وانه ⁄
Áت واقعا ،وهي من األمور التي تلمسش ا◊رمة
والعبث بأاسصماء الله ا◊سصنى من أاجل ل شصيء،
ل-ذا ي-رى أاه-ل ال-ع-ل-م الديني Œنبها وعدم تبديد
اسص--م ال--ل-ه ع-ز وج-ل ‘ ه-ذه األع-م-ال ،ه-ي م-ن
اŸسص-ائ-ل ال-ت-ي تشص-غ-ل الكث Òمن األشصخاصش ‘
البحث عن معرفة حكمها مادامــــت تتعلق باسصم
من أاسصماء الله عز وجل.
ل ننكر أان الكثــــ Òمن اŸشصــــاهد –مل التعظيم
ل-ل-ه و ق-راءة ال-ق-رآان والسص-م-اع إال-يه والصصلة على
اŸصص-ط-ف-ى صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ليه وسصلم ،والدعوة ا¤
أاف-ع-ال ا Òÿوالسص-ت-ق-ام-ة ،وŒنب اŸنك-رات من
الفعل والقول ،وهي من األعمال السصينمائية التي
ل ت--خ--دشش ا◊يــــــــاء أاو “سش ح-دا م-ن ح-دود
الله ،لكن عندما يتحول األمر ‘ بعضصها ا ¤العبث
والقسصم على أاتفه األمور فوجب التفك ‘ Òهذا،
ألن ال-ع-دي-د م-ن اŸواقــــــف ف-ي-ها ل يتطلـــــب ‘

الك--ثــــ Òم--ن األم--ور اÿـــوضش ‘ أاسص--م-اء ال-ل-ه
ب-ال-قسص-م وب-أاغ-ل-ظ-ه ،واŸت-ت-بع لهذا يدرك أان هذا
ال-ي-م Úاو ا◊ل-ف ‘ ب-عضص-ه-ا ل ي-زيد من اŸشصهد
شصيئا ول ينقصش فيه ،فِلم إاذا العمل به من طرف
اŸم-ث-ل أاو ك-ت-اب-ت-ه مـــــن طرف اıــــرج ،وتÈيره
ع-ل-ى أان-ه م-ن أاج-ل الوصصول إا ¤مشصاهد تلمسش
ال-واق-ع ،وه-ي ‘ األصص-ح من األكاذيب اŸفضصوحة،
والكل يعلم هذا.
وقد سصبــــق ا◊ديــــث والتطـــــــرق ‘ الكث Òمن
األم-ور واŸسص-ائ-ل ال-ت-ي –ـــــدث شص-بهات وجب
Œنبها ‘ ا◊يــــاة اليومية للشصخــــصش مثل اللغو
ب-ال-ي-م ،Úفك-يــــف ‘ حيــــاة ‡ثل يقوم بدور ما
من أاجل إا“ام دوره ،علــــــــى سصبيل اŸثال تداول
ك-ل-م-ات وأال-فاظ الطـــــلق واÙرمـــات وكذا لفظ
الزواج ب Úاألفراد إل“ـــــــام عقد القــــران وهـــــي
من وحي اÿيال ل “ت للواقـــــع بصصلـــــة قط،
ول-ق-د أانك-ره-ا الشص-رع ،وغــــÒه-ا مــــن األمــــــور
ال-تــــــي ي-ق-وم ب-ه-ا أاو ي-ت-ل-فظها اŸمثلون من أاجل
ال--وصص-ول إا ¤ع-م-ل ف-ن-ي أاو سص-ي-ن-م-ائــــــي ،و‘
رأايهــــــم أانها ل تكتمل إال وهم يقسصمون بأاغلظ
األÁان ،لكن هيهات.
إان ه--ذا ال--قسص--م ‘ ه-ذه اŸسص-لسص-لت واألف-لم
أاوجب الك-ث Òم-ن أاه-ل ال-ع-ل-م ع-ل-ى العامل Úبها
Œنبها وتركها ،ألنها تدفعه إا ¤التعرضش إا ¤أاسصماء
ال-ل-ه ا◊سص-ن-ى م-ن أاج-ل الك-ذب وه-و ما يناقضش
أاعمالنا ،فكيف نقسصم من أاجل تقرير هذا الكذب
حتى ولو كان من باب الثمتيل فحسصـــــب ،ألن
هـــــذا ‘ أاغ-لـــب األح-ي-ان ي-روضش لسص-ان ال-ف-رد
علــــى ا◊لـــف ألتفه األشصياء التي ل تسصتحـــق
هذا ويصصبح حلفا من سصبب أاو غÒه ،وقــــــد ورد
‘ األثــــر أان ل ن--ط-ي-ع ك-ل حـــلف ،ف-مــــا ب-الك

Ÿــــــن نعــــرف أانه يقـــــوم بدور ‘ عمــــل فنــــي
ل غ Òوه---و خ---ي---ا‹ م---ن اج--ت--هــــاد ال--بشصــــر
ف-حسصــــب ،ه-ذه م-ن اŸوج-بـــــات ال-تــــي يجب
ع-ل-ى ال-ف-ن-ان واŸم-ثل Œنبــــها اتقــــاء وتقديسصا
ألسص--م--اء ال--ل--ه ،ف--ق--د أام--ر وأاوجب ال-قسصــــم إال
ب-اسصـــــم م-ن أاسص-م-ائ-ه ‘ م-واضصع القسصم فقط،
فك-ي-ف Ãن ي-قسص-م ب-أاسص-م-اء ا÷ل-ي-ل م-ن أاجل
الك--ذب أاو ال--تصص-ن-ع ،ب-ل واإلصص-رار ‘ الك-ث Òم-ن
األح-ي-ان ،ل-ذا وجب ع-ل-ي-ه-م رعاية هذا السصم ‘
م-ث-ل ه-ذه األم-ور ع-ل-ى غ-رار ال-ت-م-ثيل ‘ فيلم أاو
مسص-لسص-ل وال-ت-ي ل تسص-اوي ول ت-ق-در ب-أاك Ìمن
جناح بعوضصة إاذا ما قورنت باسصم ا÷للة.
ل--قـــد أاصص--بـــــح ه-ذا ال-قسصــــم ‘ ه-ذه األع-م-ال
ت-ق-ري-ب-ا ع-ن-د ك-ل اŸم-ث-لــــ Úشص-يـــــئ-ا ع-اديــــا،
Œـــــاوزوا بذلك حرمة هذه األسصماء التي ل تليق
إال ‘ اŸقام الرفيع و‘ اŸسصائل التي توجب هذا ،فما
ب-الك ل-و ق-ارن-ا ه-ذا ب-ق-ول الشص-افعي ““ما حلفت ل
صصادقا ول كاذبا““ ،أاما نحن اليوم فنقسصم من أاجل
ال--ع--بث وال-ل-عب ‘ أاف-لم ومسص-لسص-لت ه-ي ‘
األصصل مأاخوذة من اÿيال يغ Òفيها اıرج كيف
وأاي--ن م--ا شص-اء ،فِ-ل-م إادراج اسص-م ا÷لل-ة ‘ ه-ذه
األعمال مادامت أانها ل تزيد ول تنقصش فيه شصيئا،
فاألمر ليسش هينا كما يظن
الك----ث Òم----ن
الناسش.

اŸقرئ ياسس«:Úل يجب القسسم وا◊لف على أاشسياء ل معنى لها»
@ ““وردت آاية صشريحة ‘ القرآان الكر Ëتنهى
عن القسشم ‘ أامور ’ تتطلب ذلك ،و’ يجب
على الفرد ان يجعل اسشم الله عز وجل
للعبث ‘ كل أامر يقوم به ‘ ،قوله عز
’Áانكم ““،
وجل ““و’ Œعلوا الله عرضشة أ
لذا وجب Œنب القسشم وا◊لف ‘ أامور ’
’ن القسشم كذب من أاعظم
تسشتحق ،أ
الذنوب عند الله عز وجل ،وŸا كان ا◊ديث
’فÓم واŸسشلسشÓت فيجب
عن القسشم وا◊لف ‘ ا أ
’نها من لغو ا◊ديث ،ف Óتوجب هذه اليمÚ
Œنبها ،أ
’عمال كونها أاحداث للتمثيل فقط ،فٍلم
‘ هذه ا أ
القسشم باسشم ا÷Óلة فيها ،بل ’ يجب إانزال القسشم عند
’دوار من أاجل مششاهد فيها أاحداث ’
القيام بهذه ا أ
يدركها الفرد و’ يعتقدها واقعا،وهو من اللغو الذي
’ يÎتب عنه كفارة،لكن يجب تركه وŒنبه فقط
خاصشة ‘ هذه ا’مور““
ديسسم٢٠١٤ È
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أامومة
زهور غربي

ه ـ ـ ـذه اﻷعراض تضـ ـ ـر بصحـ ـ ـة رضيـ ـ ـعك!
تعت Èأاول ثÓثة أاشضهر من عمر أاي طفل هي الفÎة ا◊رجة ،التي يجب على األم أان تراقب فيها الطفل
وتتخذ اإلجراءات الطبية الÓزمة لكل حالة ،وهناك بعضس اŸشضاكل التي يجب أان تضضعها األم نصضب عينيها
‘ األيام األو ¤لطفلها.

بوصفار()Jaundice

@تظهر الصص-ف-راء ‘ ال-ط-ف-ل ال-ط-بيعي ‘ اليوم
الثالث بعد الولدة وتكون ‘ بياضش الع Úوا÷لد،
لصص-ف-ر ول-يسش
ويك-ون ال-ل-ون ع-م-وم-ا م-ائ-ل ل -أ
لخضص-ر ،ول يصص-اح-بها أاي أاعراضش خطÒة مثل
ل -أ
ع-دم ال-ق-درة ع-ل-ى ال-رضص-اع-ة أاو ق-ل-ة ‘ ال-نشصاط
اليومي اŸعتاد للطفل من حيث حركته أاو نومه.
إان ال-رضص-اع-ة ال-ط-ب-ي-ع-ية تطيل فÎة الصصفراء ‘
ال-ط-ف-ل ال-طبيعي لفÎة قد تتجاوز الشصهر ،ولكن
ه--ذا ل يسص--ت-دع-ي
القلق

م-ادام أان أاث-ب-تت ال-ت-ح-ال-ي-ل أان الصص-فراء حميدة
لم ‘ هذه
ول-يسصت م-ن ال-ن-وع الضص-ار ،وÁك-ن ل أ
ا◊الة قطع الرضصاعة الطبيعية إاذا أارادت ثلثة أايام
واسص--ت--ع--م-ال ال-ل Íالصص-ن-اع-ي ،ث-م ال-ع-ودة إا¤
الرضصاعة الطبيعية بعد ذلك .

السرة

إان ا◊بل السصري للمولود هو همزة الوصصل بينه
وب Úاألم داخل الرحم طوال مدة ا◊مل ،وتعتÈ
السصرة مكانا يسصهل للميكروبات العيشش فيه ،إاذا
 ⁄ت-ت-م ال-ع-ن-اي-ة ب-ه ب-ال-ط-ري-قة الصصحيحة منذ
السصاعات األو ¤من الولدة .تسصقط بقايا ا◊بل
السصري غالبا ‘ اليوم العاشصر أاو ا◊ادي عشصر بعد
الولدة .ولكن إاذا تأاخر سصقوطها ،يجب القيام
ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-لزم-ة Ÿعرفة السصبب،
ف-ف-ي ب-عضش األح-ي-ان يكون ذلك

نتيجة ÿلل ‘ عمل كرات الدم البيضصاء واŸعروفة
ب-اسص-م ( )leuco peniaوه-و ال-ذي ي-ؤوخ-ر سصقوط
السص--رة Ÿدة ق--د تصص--ل إا ¤شص-ه-ر أاو ي-زي-د ،ولك-ن
يصص-احب ه-ذا اŸرضش أاشص-ي-اء اخ-رى م-ث-ل :تكرار
ح-دوث ال-ت-ه-اب-ات صص-دري-ة أاو نزلت معوية عند
الطفل اŸصصاب ،وجود طفح جلدي.

إرتفاع درجة الحرارة

إان أافضصل مكان لقياسش درجة حرارة الوليد ،هي
ف-ت-ح-ة الشص-رج ،وت-عت Èدرجة ا◊رارة حينئذ هي
درجة ا◊رارة ا◊قيقية ÷سصم الطفل ،علما بأانه
ل-و ” أاخ-ذ درج-ة ا◊رارة م-ن –ت اإلب-ط يجب
إاضص--اف-ة نصص-ف درج-ة إال-ي-ه-ا ل-تصص-ل إا ¤ال-درج-ة
ا◊قيقية للجسصم .ودرجة ا◊رارة عموما تÎاوح
ب 36.5 Úا 37.5 ¤درجة مئوية ،وتعت Èقراءات ما
دون ذلك أاو أاعلى من ذلك تسصتدعي اسصتشصارة
ال-ط-ب-يب ال-ف-وري-ة ،حيث انه يكفي ارتفاع درجة
ا◊رارة ل-تشص-خ-يصش أام-راضش خ-طÒة ك-ال-ت-هاب
السص-ح-اي-ا أاو تسص-م-م الدم أاو غÒهما من ا◊الت
ا◊رجة.

اﻹسهال

و‘ هذا الشصأان ،علينا أان نذكر األم أان الطفل الذي
يرضصع رضصاعة طبيعية Áكن أان يتÈز يوميا من
 7-1مرات بأاشصكال عدة تختلف من شصكل الÈاز
اŸت-م-اسصك إا ¤ال-ق-ط-ع أاو ع-لى شصكل اŸرهم ،وكل
هذه األشصكال تكون ضصمن الÈاز الطبيعي للطفل
ح-ديث ال-ولدة ول ت-ع-ت Èإاسصهال باŸرة .أاما الطفل
ال-ذي ي-ع-ت-مد ‘ رضصاعته على األلبان الصصناعية
ف--ه-و ي-ق-ع أاسصÒا ل-ل-م-غصش واإلمسص-اك ‘ ب-عضش
األح-ي-ان ،ويك-ون ب-رازه أاك“ Ìاسصك-ا م-ن م-ث-يله
الذي يرضصع رضصاعة طبيعية.

التطعيمات

ت-ع-ت Èال-ت-ط-عيمات من أاهم الخÎاعات العلمية
إاضص-اف-ة لصص-حة اإلنسصان ،وخاصصة الطفل حديث
ال-ولدة ،ح-يث إان-ه-ا ت-زوده ب-اŸن-اعة ضصد كث Òمن
اŸيك-روب-ات واألم-راضش اÿطÒة التي Áكن أان
ت-ؤوث-ر ع-لى حياته ومصصÒه .ويجب
ع----ل----ى األم أان ت---ق---وم بك---ل
ال-ت-طعيمات اŸسصجلة ‘ وزارة
الصص-ح-ة وه-ي إاج-مال عبارة
ع--ن ل-ق-اح الل-ت-ه-اب الك-ب-دي
الفÒوسصي ب ،شصلل األطفال ،لقاح
الثلثي البكتÒي ،هيموفيليسش انفلونزا ب،
ت-ط-ع-ي-م ضص-د ال-درن ،ل-ق-اح ا◊م-ى الشص-وك-ي-ة
الرباعي .
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طفولة
زهور غربي

كيف تكتشفين ضعف البصر عند طفلك؟
من ب ÚاŸشضاكل األك Ìحدة لدى األطفال مشضكل النظر ،الذي يتطلب مÓحظة دقيقة من طرف
الوالدين ،حتى Áكن تشضخيصضه و–ديد اŸشضكل أاين يكمن بالضضبط ،خاصضة إاذا علمنا أان هناك مشضاكل
تبدأا صضغÒة وتتفاقم باإلهمال.

@بحلول الشصهر األول إا ¤الثا Êيكون الطفل قادرا
على الÎكيز على وجه األم على سصبيل اŸثال ،بل
ومتابعته وتصصبح العينان أاك Ìاتزانا مع بعضصهما أاو
ت-ق-ل درج-ة ا◊ول السص-اب-ق-ة ،ولك-ن-ه-ا ل ت-ختفي
ب-الضص-رورة ،وت-ق-در درج-ة البصصار هنا  6/180إا¤
 ‘ .6/90ال-فÎة م-ن  3إا 6 ¤شص-هور يكون الطفل
ق-ادرا ع-ل-ى ت-ث-ب-يت وم-ت-اب-ع-ة األشص-ي-اء الصصغÒة
(وليسش الكث Òكالوجه ‘ الفÎة السصابقة) ،وتصصبح
العينان متوازيت( Úأاي ل يكون هناك حول) ،وتقدر
قوة النظر بـ 6/18إا .6/6 ¤وعليه فإان قوة البصصار
وال-ت-حك-م ‘ ا◊ول ع-ن-د ال-ولدة تك-ون بدرجة
م-ق-ب-ول-ة ولك-ن-ه-ا غ Òم-ع-دوم-ة ،وعند عمر
شصهرين يصصبح جيدا وعند عمر  6أاشصهر ل
بد أان يكون ‡تازا ،أاي نظرا ‡تازا ول
ح-ول .وع-ل-ي-ه إاذا خ-رج ط-ف-ل ع-ن ه-ذا
الÎت--يب ف--ق--د يك--ون ه-ذا ان-عك-اسص-ا
Ÿشصك-ل-ة ‘ ال-ن-ظ-ر وتصص-ب-ح م-راج-عة
ال-ط-ب-يب اıتصش واجبة ‘ مثل هذه
ا◊الت:
@ وج---ود خ---ل--ل واضص--ح ‘ ال--ع Úأاو
ال-ع-ي-ن Úباإلضصافة إا ¤كون الطفل ل
يرى على سصبيل اŸثال
@ وجود عتامة ‘ الع.Ú
@ وجود رجفة أاو اهتزاز.
@ وج---ود ح--ول ب--درج--ة ك--بÒة وغÒ
متقطعة.
@ ي-ث-بت ال-ط-ف-ل ن-ظ-ره إا ¤ج-ه-ة واحدة
طوال الوقت.
 يثبت الطفل نظره إا ¤اإلضصاءةفقط طوال الوقت.
@ ق-ي-ام ال-ط-ف-ل ب-دعك
ع---ي---ن---ي--ه بشصك--ل
مسص-ت-م-ر (ل نقصصد
حكة الع.)Ú
@ الع Úل تثبت
‘ مكان واحد.
يختلف ضصعف
ال--ن--ظ-ر ل-دى
األط-ف-ال ع-نه
ع-ند البالغÚ
أاو الكبار ،من
حيث
األسصباب
والعلج
والنتائج
ولكن
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ا÷زئية ا÷وهرية واألهم فهي اŸصصطلح اŸعروف
باسصم  Amblyopicأاو الكسص-ل أاو اÿم-ول ،وه-و
م-ف-ه-وم م-وج-ود ف-ق-ط ع-ن-د التحدث عن ضصعف
ال-ن-ظ-ر ل-دى األطفال إا ¤سصن السصابعة أاو التاسصعة
على األك. Ì
ول--ف--ه--م ه-ذه ال-فك-رة ،ل ب-د م-ن ت-وضص-ي-ح فك-رة
أاسص-اسص-ي-ة وه-ي أان ت-ط-ور النظر عملية مسصتمرة

على مسصتوى عصصب الع Úومركز البصصر بالدماغ
ح-ت-ى ب-ع-د ال-ولدة ،وتسص-تمر إا ¤سصن السصابعة أاو
ال-ت-اسص-ع-ة ،وأاي ضص-ع-ف ن-ظ-ر خ-لل ه-ذه اŸرحلة
ا◊رجة سصوف يؤودي إا ¤خلل ‘ تطور النظر على
مسص-ت-وى م-رك-ز ال-بصص-ر ‘ ال-دم-اغ ،هذا اÿلل لو
اسص-ت-م-ر إا ¤فÎة وإان  ⁄ت-تجاوز األسصابيع فسصوف
ي--ؤودي إا ¤م-ا ي-ع-رف ب-الكسص-ل أاو اÿم-ول ،ح-يث
يسصتمر ضصعف النظر حتى لو أازلنا اŸسصبب األول
لضصعف النظر ،حيث يكون الدماغ قد تعود على
مسص-ت-وى ال-ن-ظ-ر الضص-ع-يف (كسصل) .وعلج هذه
الكسص--ل ي-ح-ت-اج إا ¤ت-نشص-ي-ط ال-ع Úالكسص-ول-ة
ب-ت-غ-ط-ية الع Úالسصليمة لفÎة معينة بعد إازالة
اŸسصبب األول لضصعف النظر .
وعموما Áكن تقسصيم أاسصباب ضصعف النظر
لدى األطفال كالتا‹ :
^األخ-ط-اء النكسص-ارية (قصصر نظر ،طول
ن-ظ-ر( ،وه-و م-ا ي-ح-ت-اج إا ¤ع-لج بالنظارة
الطبية.
^ ا◊ول ،حيث إانه عادة ما يحدث كسصل ‘
الع ÚاŸنحرفة.
^ ع-ي-وب وأام-راضش داخ-ل ال-ع ،Úع-لى
سص-ب-ي-ل اŸث-ال :ع-ت-امة ‘ القرنية ،عتامه ‘
عدسصة الع ،Úخلل ‘ الشصبكية ،وكل هذه
قد تكون ناŒة عن عيوب خلقية ،التهابات
‘ الع ،Úاصصابات..
^ أامراضش عامة لدى الطفل وتؤودي إا¤
ضص--ع--ف ال--ع ،Úم-ث-ل :السص-ح-اي-ا،
نقصش األوكسصج Úلدى الولدة،
أام---راضش ا÷ه---از ال--عصص--ب--ي
العامة.
^ أامراضش وراثية ‘ العائلة،
علما بأان هذه األمراضش ل
ت-ظهر ‘ جميع األجيال
ب---ال---درج--ة أاو ا◊دة
نفسصها ،وكذلك فإان
ظ-----ه-----ور ه-----ذه
األمراضش الوراثية
يتفاوت،
ف-ب-عضصها يظهر
ع---ن--د ال--ولدة
وأاخ-رى ت-ظ-ه-ر
Ãرحلة
ال-طفولة وأاخرى
ع---ن--د ال--ب--ل--وغ
وهكذا.

تغطية
صشبيحة سشعود
تصصوير :خالد مششري

كشضف ““كريسضتيان عسضاف““ اŸسضؤوول األول عن إادارة فريق اŸبيعات ‘ منطقة الشضرق األوسضط وشضمال إافريقيا وتركيا واليونان
على هامشس مشضاركته ‘ اŸلتقى السضنوي لـ«أانفوراما““ بفندق األوراسضي ،أان ““سضيجيت““ تعمل على تطوير وتوسضيع نطاق
أاعمالها ‘ أاسضواق اŸنطقة التي يتو ¤اإلشضراف عليها على غرار ا÷زائر ،حيث حققت الشضركة تفوقا مذه ‘ Óزيادة
حصضتها السضوقية وإاثراء ›موعة منتجاتها وعروضضها اŸطروحة لتسضجل ‰وا ملحوظا ارتفع بنحو  % ٢٠خÓل سضنة  ٢٠١٤وهو
تطور وصضفه السضيد ““كريسضتيان عسضاف““ باŸذهل والكب Òمقارنة بالسضنة اŸاضضية.
@ه-ذا وأاشسار السص-ي-د ““عسص-اف““ أان ا÷زائ-ر من
أاه-م وأاك Èاألسص-واق ‘ اŸن-ط-ق-ة ،ف-ه-ي األو ¤من
ح-يث اسص-ت-ع-م-ال األج-ه-زة اللكÎون-ي-ة وأاحدث
ال-تك-ن-ول-وج-ي-ات ،وه-ذا سصبب كاف حسصب رأايه
ل-ت-ع-م-ل شص-رك-ت-ه ع-ل-ى التواجد بقوة ‘ سصوقها،
خ--اصص-ة وأان-ه-ا ت-زود وك-ي-ل Úم-ن-ت-ج› ‘ Úال
اللكÎون-ي-ات ب-األقراصش الصصلبة وهما ““كوندور““
ال-ت-ي ت-زوده-ا ب-أاح-دث حلولها كالقرصش الصصلب
اÿاصش ب-ال-ل-وح-ات اإللكÎون-ي-ة ال-رق-م واح-د ‘
ال-ع-ا ⁄ل ي-زي-د سص-مكه عن  5م-لم ،و«أالفاترون““
ال-ت-اب-ع-ة Ÿؤوسصسص-ة ““أاو ،““Êف-ي-ما تتعامل مع أاربعة
موزع Úهم أانفوراما ،سصاكومي ،سصي دي أام إاي،
سصي أاشش دي ،وهي تسصعى إا ¤تعزيز تواجدها ‘
ا÷زائ--ر م--ن خ--لل ت--وسص-ي-ع حضص-وره-ا ع-ل-ى
مسص--ت--وى ال--ق--ط--ر ال--وط--ن--ي كسص--وق واع-دة
ل-لسص-ت-ث-م-ار ل-تصص-ب-ح ا÷زائ-ر ب-واب-ة اسص-تثمار
الشصركة ‘ إافريقيا ككل.
وق-د اغ-ت-ن-م ““كريسصتيان عسصاف““ الفرصصة لينوه
ب-اÛه-ودات واألع-مال ا÷بارة التي يؤوديها ‡ثل
الشص-رك-ة ب-ا÷زائ-ر السصيد ““عمر بن رايسش““ منذ
أاكتوبر  ،2013م-ا ج-ع-ل الشص-رك-ة توكل له مهمة
إادارة السص-وق ال-ت-ونسص-ية واŸغربية من ا÷زائر ‘
سصابقة تعد األو ¤من نوعها ،بعد ما كانت تسصÒ
اŸشصاريع األجنبية ‘ ا÷زائر من اŸغرب.
وب--خصص--وصش ت-وسص-ي-ع حضص-ور ““سص-ي-ج-يت““ ‘
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ا÷زائ-ر وإاف-ري-قيا ،أاشصار ““كريسصتيان عسصاف““ إا¤
أان السص-ت-ث-م-ارات ا÷دي-دة ل-لشص-رك-ة ‘ اŸنطقة
خ-لل اŸرح-ل-ة ال-قادمة سصوف ترتكز على تنظيم
وتعزيز قنوات التوزيع والتصصال.

Ùة وجيزة عن Seagate

«سص-ج-يت““ شص-رك-ة أام-ريكية رائدة عاŸيا ‘ ›ال
األق-راصش الصص-ل-ب-ة وحلول التخزين اللكÎونية،
دخلت منتجاتها السصوق ا÷زائرية منذ سصنوات،
لكن معظم العمليات ‘ ا÷زائر قبل سصنة 2013
كانت تسص Òمن خلل مكاتب الشصركة اŸتواجدة
‘ أاوروب--ا ،و«سص--ي--ج-يت““ شص-رك-ة ت-قÎح ح-ل-ول
للتخزين عالية السصعة بتقنية ﬁركات األقراصش
ذات الك--ف--اءة ‘ اسص--ت--ه-لك ال-ط-اق-ة ،ك-أاج-ه-زة

ال-ت-خ-زي-ن اŸتصص-ل-ة ب-الشص-بكة NASال-ت-ي Áكن
للشصركات اسصتخدامها وإادارتها بكل سصهولة دون
ا◊اج-ة إا ¤أاخصص-ائ-ي ،ت-زود الشص-رك-ات الصصغÒة
واŸت-وسص-ط-ة ب-ق-درات ت-خ-زين قائمة على تقنية
م-ع-ل-وم-ات أاك Ìم-رون-ة م-ن ح-يث السص-ت-خدام،
تشصمل هذه اÛموعة خمسصة منتجات صصممت
ل-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات السص-ت-خ-دام-ات اŸن-زل-ي-ة
والشصركات بقدرة اسصتيعاب تصصل إا 50 ¤موظفا
م-ع ضص-م-ان ال-وصص-ول اآلمن إا ¤اŸعلومات ،فضصل
ع-ن ›م-وع-ة واسص-ع-ة م-ن ﬁرك-ات األق-راصش
الصصلبة  HDDوﬁركات األقراصش  SSDوﬁركات
األق-راصش ال-ه-ج-ينة  ،hybrid driveوﬁركات
األق-راصش الصص-ل-ب-ة ل-ل-مراقبة ،Su rveillance HDD
بخدمات  Seagate Rescueالتي تتيح للمؤوسصسصات
اسص-ت-ع-ادة ب-ياناتها اŸفقودة أايا كان سصبب ضصياعها
سص---واء ح---ذفت دون قصص--د أاو أات--ل--فت ب--ف--ع--ل
ال--فÒوسص--ات ،وذلك ع-ل-ى م-دار ث-لث سص-ن-وات
بسصعات تخزين تصصل اإ 6 ¤تÒابايت ،كما Áكنه
تخزين  600سص-اع-ة م-ن اÙتوى عا‹ الوضصوح
بتقنية ‡ ،HDا يجعله األعلى سصعة ضصمن فئة
ﬁرك-ات األق-راصش ال-ث-اب-ت-ة اŸصصممة خصصيصصا
ل-ت-ط-بيقات اŸراقبة ،إاضصافة إا ¤إانشصاء مركز حلول
ألن-ظ-م-ة اŸراق-ب-ة ع Èال-ف-ي-دي-و ل-لمسصاعدة على
–دي-د أافضص-ل ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-داع-م-ة Ÿت-ط-ل-ب-ات
األنظمة األمنية.

عقار جديد يسشرق عقول الفتيات

مــــــــن
الواقــــع

بقي عا ⁄تصضنيع اıدرات
مشضتغ Óمن دون توقف ،من
أاجل تهد ËاألخÓق والعبث
بعقول الشضباب ،ولأÓسضف تصضدر
هذه اŸواد السضامة إا ¤كل
الدول ‘ أاشضكال مـختلفة،
لكن هدفها واحد هو تدمÒ
عقول اŸراهق Úالذين
يسضعون دائما للحصضول على
كل متعة تريح العقل،
و–قق النشضوة الدائمة حتى
ولو كانت على حسضاب
حياتهم ،لكن تعاطيها ⁄
يقف عند الذكور فحسضب ،بل
امتد إا ¤ا÷نسس اللطيف،
هذا األخ Òالذي انسضاق وراء
هذه اıدرات بكل أانواعها،
فقد وصضل مؤوخرا إا ¤السضوق
ا÷زائرية للممنوعات مـخدر
يسضمى ““ا◊لوى““ ،والذي
يعرف ‘ العا ⁄بأاسضره
بـ«ليكسضتا““ ،هذه السضموم
أاصضبحت اليوم تعبث بعقول
بناتنا ‘ غياب أادنى
مراقبة ،وأاضضحت الكثÒات
منهن أاسضÒات لهذه السضموم
القاتلة.

عزوز صشالح

الشصخصش اŸدمن عليها.

توزع ‘ ا◊فÓت اıتلطة
من أاجل اŸتعة الزائدة

ماهية هذه اŸواد اŸوجهة لتدمÒ
األخÓق والعقول

@تدرج م--ث--ل ه--ذه اıدرات ضص-م-ن خ-ان-ة اŸواد
اŸم-ن-وع-ة ال-ت-داول ب Úاألف-رادŸ ،ا لها من تأاث Òعلى
ن-فسص-ي-ة األشص-خ-اصش وع-ق-ولهم جراء اسصتعمالها،
كانت باألمسش تسصتخدم أاو تقدم ‘ شصكل جرعات
أاو إاب-ر أاي سص-وائ-ل ،لك-ن-ه-ا اليوم اتخذت شصكل آاخر،
وه--ي ع-ب-ارة ع-ن أاق-راصش م-ن ﬂت-ل-ف األشصك-ال
واأللوان وتكتب عليها عبارات ﬂتلفة كذلك ،على
غ-رار ““حب““ ،وب-رسص-وم-ات ع-دي-دة م-ث-ل ““القلوب““،
ت-ظ-ه-ر ل-ل-ع-يان ‘ أاول مرة أانها عبارة عن حلويات ‘
شصك-ل أاق-راصش ،لك-ن-ه-ا ‘ األصصل ﬂدرات شصديدة
ال-ت-أاث Òع-ن-د اسص-ت-ع-مالها ،تعت Èهذه اŸواد من اŸواد
اŸه-ل-وسص-ة واŸنشص-ط-ات اÙظ-ورة عاŸيا ،كانت فيما
مضص-ى ت-ق-دم مك-ون-ات-ه-ا ل-ل-م-رضص-ى النفسصيŸ Úا
–ق-ق-ه م-ن ه-دوء ونشص-وة ‡ت-عة لهم ،لكن اليوم
بإاضصافة مواد أاخرى لها –ول تسصويقها إا ¤الشصباب
اŸع-اف-ى م-ن أاج-ل ال-وصص-ول إا ¤مراحل متقدمة من
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اŸت--ع--ة ال--زائ--دة ،اج--ت--ازت ب--ذلك ت-أاث Òاıدرات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸع-روف-ة ،لك-ن ال-تمادي ‘ اسصتعمالها
Áكن أان تصصل آاثاره إا ¤الهلك ،ألنها ‘ األصصل ل
–توي على مواد نقية ،وصصح القول عليها أانها ““قاتلة
الشص-ب-اب““Ÿ ،ا ت-خ-ل-ف-ه م-ن آاث-ار سص-ل-بية وصصلت إا¤
اŸرحلة األخÒة ‘ حياة الشصباب هي اŸوت ،لكن قبل
هذا ،فهي تسصبب تشصنجات ‘ األعصصاب وينتقل
الشصخصش اŸدمن عليها إا ¤مرحلة الهيجان الدائم
من دون توقف ونشصاط غ Òعادي ,ولعل الكث Òمن
ا÷رائ-م ال-ت-ي ت-ق-ع ب Úالشصباب ترجع أاسصبابها إا¤
هذه اŸواد ،ألنها تزيد من نشصاط األفراد تصصل إا ¤حد
العدوانية ،بل إا ¤ارتكاب ا÷رائم والسصرقة من دون
خ-وف ،ألن الشص-ج-اع-ة ت-ق-ف على عاتق هذه اŸواد
السص-ام-ة ال-ت-ي ت-ن-م-ي ه-ذا الشص-ع-ور ل-دى ال-ف-رد،
واŸلح-ظ ‘ ه-ذه اŸواد أان ل-ه-ا ع-دة ت-أاثÒات سصلبية
ع-دي-دة ت-ب-دأا م-ن ال-ه-دوء التام والنشصوة الهدامة إا¤
العنف والعتداء ،وهي من التناقضصات التي تخلفها
ه--ذه اŸواد السص-ام-ة ع-ن-د اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا م-ن ط-رف

إان وصص-ول ا÷نسش ال-ل-ط-ي-ف إا ¤اسص-ت-ع-م-ال ه-ذه
األقراصش اŸهلوسصة ‘ ›تمعنا  ⁄يأات من العدم،
و ⁄تعرضش عليهن ‘ البيوت من أاجل اقتنائها ول ‘
ﬁلت األل-بسص-ة اÿاصص-ة ب-هن ،بل كانت نتيجة
لعدة أاسصباب سصهلت عملية الوصصول إاليها على غرار
حضص-ور ا◊ف-لت اŸاج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ب Úالشصباب
وال--ف--ت--ي-ات ‘ اŸله-ي والك-ب-اري-ه-ات وا◊ف-لت
اÿاصصة ،هذه األماكن هي التي فتحت أاع ÚالكثÒ
م-ن-ه-ن ع-ل-ى ه-ذه اŸواد ال-ت-ي تسص-ت-ع-مل ‘ أاغلب
األح-ي-ان ل-ل-م-ت-ع-ة ال-زائ-دة م-ن دون ح-دود نتيجة
ل-ل-نشص-وة الك-بÒة وال-نشصاط الذي تولده عند اŸدمن
ع-ل-ي-ه-ا ،سص-اه-م بذلك هذا التواصصل غ Òالشصرعي
لسص-ف ل
ب Úاألف-راد ‘ ف-ت-ح ه-ذا ا◊ق-ل ال-ذي ول -أ
توصصد أابوابه طوال أايام السصنة ‘ ا◊فلت اÿاصصة
واŸن-اسص-ب-اتية وغÒها ،سصمحت بانتشصارها بشصكل
واسص-ع ح-ت-ى وإان  ⁄ت-ظ-ه-ر ل-ل-ع-يان مثل اıدرات
اŸعروفة سصابقا ،كل هذه الظروف سصاعدت بشصكل
ك--ب ‘ Òزرع ه--ذا السص--م ‘ ع--ق--ول الك-ثÒات م-ن
ا÷نسش ال-ل-ط-ي-ف ال-ذي كان باألمسش لطيفا ،لكن
ال-ي-وم وب-وصص-ول-ه إا ¤م-راح-ل م-ت-قدمة من تعاطي
اıدرات على غرار““اكسصتا““ –ول إا ¤جنسش عنيف
ت-ع-دى ح-ت-ى ع-ن-ف ال-رجل ‘ الكث Òمن األحيان،
ظهرت آاثاره للعيان ‘ اŸدة األخÒة ‘ اÛتمع.

تسستعمل ‘ الدول اŸنتجة لها من أاجل
متعة خاصسة وعندنا ‘ كل األيام

الغريب ‘ األمر واÙزن ‘ نفسش الوقت أان ‘
ع--دي--د ال--دول ال-ت-ي تصص-ن-ع ه-ذه اŸواد السص-ام-ة
تسصتعمل ‘ مناسصبات قليلة ومن أاجل اŸتعة ولو
إا ¤ح ،Úتنتهي عند انتهاء هذه اŸغامرة مباشصرة،
لكن ‘ الكث Òمن الدول اŸسصتوردة لها بالطرق غÒ
قانونية فإانها تسصتعمل ‘ كل األوقات Ãناسصبة
وم-ن دون-ه-ا ،لك-ن ي-زي-د ال-طلب عليها عند اللقاء
وال-ت-ج-م-ه-ر ب Úا÷نسص ‘ ÚاŸناسصبات الكبÒة
التي تزيد من حماسصة اŸراهقة وتأاث Òهذه اŸواد،
ي-ن-ت-ه-ي ‘ ال-غ-الب بأاضصرار نفسصية أاو جسصمانية
مادامت الشصهوة والنشصوة اجتمعتا ‘ قلب وعقل
واحد ،يعكسش هذا ما وصصلت إاليه حالة الكث Òمن
الشصباب اليوم والعديد من الفتيات التي دنسصت
عقولهن هذه السصموم القاتلة ‘ اÿفاء من دون
رادع ول م--رب ول ن--اه ع--ل--ى ال--ت-ق-رب م-ن ه-ذه
““ا◊ل-وى““ ال-ت-ي رسص-مت ع-ل-ي-ها رسصوم للقلوب،
لكنها قاتلة للحياة فيها ،وبعيد عن ا◊فلت فهي
كذلك توزع ب Úاألفراد ‘ اÿفاء والزوايا اŸظلمة،
وه---ذا م--ا ي--عكسش ح--رم--ت--ه--ا ‘ ال--ت--داول بÚ
الشصخاصش.

التشسه Òلها ‘ ا◊فÓت اŸاجنة
من طرف أاشسباه الفنانÚ

 ⁄يقف فسصاد أاهل البغاء ‘ ا◊فلت اŸاجنة على
الك--لم ال--ف-احشش واŸاج-ن ف-ق-ط ،ب-ل أاصص-ب-ح-وا
ق-ائ-م Úع-ل-ى م-ن-اب-ر ال-تشص-ه Òل-هذه اŸمنوعات
والسص-م-وم ال-ق-ات-ل-ة ال-ت-ي تعبث بحلم اŸراهقÚ
ويزداد ضصحاياها من يوم آلخر ومن سصنة ألخرى
من دون توقف ،فل “ر هذه ا◊فلت إال وتذكر
ك-ل أاشصك-ال اŸم-ن-وع-ات واıدرات ال-ت-ي ت-ع-بث
ب-ع-ق-ول شص-ب-اب-نا وفتياتنا اللواتي تورطن ‘ مثل
هذه اŸواد ،وبات الرجوع عنها صصعبا ‘ غياب من
ينهاهن عن ا◊د منها ،بل ك Ìمن يروج لها على
غ-رار أاب-واق أاشص-ب-اه ال-فنان Úالذين يجرون ‘ كل
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ي-وم إا ¤م-ت-ع-ت-ه-م ال-زائ-ل-ة الك-ث Òم-ن الشص-ب-اب
وال-ف-ت-ي-ات باسصم اŸتعة والÎويح عن النفسش من
أاع--ب--اء ا◊ي-اة الج-ت-م-اع-ي-ة ،وه-م ‘ ا◊ق-ي-ق-ة
يجرونهم إا ¤ضصيق الصصدور ل غ.Ò
إان تسصليط الضصوء على ا÷وانب اŸظلمة من هذا
اŸوضصوع ،هو نتيجة للملحظة الدائمة Ÿا وصصلت
إال-ي-ه ب-عضش ف-ت-ياتنا وأاعينهن سصاهرة –ت تأاثÒ
ه-ذه اŸواد السص-ام-ة ،وه-ذا ي-وح-ي ب-الفسصاد الذي
تفشصى ‘ اÛتمع ككل ،لكن عندما يصصل ا◊ال
إا ¤خ Òم--درسص-ة ‘ اÛت-م-ع ،ف-إان األم-ر أاع-ظ-م،
وجب دق ن-اق-وسش اÿط-ر ,هذا ا÷نسش اللطيف
ال--ذي أاصص--ب-حت ك-ل شص-وائب ا◊ضص-ارة ت-ل-ط-خ
سص-م-ع-ت-ه باسصم التحضصر وا◊رية الشصخصصية،
لك-ن-ه-ا ‘ األصص-ل ه-ي ه-دام-ة لشصخصصه ورفعته
ونقائه ‘ اÛتمع ،اسصتطاعت اجتهادات الفسصاد
أان ت-وصص-ل إال-ي-ن-ا ه-ذا اıدر الذي سصماه أاحدهم
““ا◊لوى““ نسصبة إا ¤شصكله ،لكنه ‘ األصصل يحمل
مرارة عصصفت بعقول فتياتنا وأاوصصلتهن إا ¤اŸوت
البطيء ‘ الكث Òمن زوايا هذا اÛتمع ،وتلشصت
أان-ف-اسص-ه-ن –ت ت-أاث Òأان Úاأل ⁄واŸت-ع-ة الزائلة
جراء هذه السصموم.

من اÛتمع
طÒوشض خالد

الش ـ ـ ـ ـيء
إن زاد عن
حده انقلب
إلى ضده

األطفال أامانة ‘ أاعناقنا ،لذلك يتحرى األهل األسضلوب األمثل لÎبيتهم وتهيئتهم وبعثهم للمجتمع بواقعه ا◊لو واŸر ،وخوفا
عليهم من عدم اندماجهم فيه قد ينحرفون عن أاسضسس الÎبية السضليمة باعتماد إاما الضضرب الذي ‘ اعتقادهم أانه الوسضيلة
السضريعة لتقو Ëسضلوكهم ،فيبتعدون بذلك عن الصض Èوا◊وار والتفتيشس عن ماهية اÿطأا اŸرتكب وسضببه ،أاو ترك الطفل ‘
هواه مع تلبية رغباته ‘ إاطار تدليله ،وب Úهذا وذاك يبقى هذا األخ ‘ Òتصضارع بيت الليونة تارة والقسضوة وا◊زم تارة
أاخرى.
العصسا Ÿن عصسى!

@تعت Èت-رب-ي-ة الطفل مسصؤوولية كبÒة تقع على
عاتق الوالدين ع Èمراحل حياته العمريةŸ ،ا فيها
من صصعوبة ‘ كيفية التعامل معه وتوجيهه إا ¤بر
األم-ان ،خ-اصص-ة إان صص-اح-به سصلوك غ Òمرغوب
ف-ي-ه ،ف-ن-ج-د األه-ل ح-ائ-ري-ن ‘ ف-رضش ال-ع-قاب
اŸن--اسصب ،وم--ن--ه--م م--ن يÎج--م-ه إا ¤الضص-رب
وال-ت-وب-ي-خ ب-اع-ت-ب-اره أاجدى طريقة للتأاديب ،و‘
خضصم هذا ‚د أاناسصا يؤومنون بأان الضصرب هو
وسص-ي-ل-ة ل-لÎب-ي-ة ،وه-و م-ا ي-لخصصه لنا كمال 36
سصنة ،وهو أاب لطفل Úالذي التقينا به أامام ﬁطة
الÎام--واي ب--حسص Úداي ال-ذي ذهب ل-ي-ؤوك-د م-ا
سصبق ذكره فيما جاء عن الرسصول صصلى الله عليه
وسص-ل-م ““م-روا صص-بيانكم بالصصلة إاذا بلغوا سصبعا
واضص--رب--وه--م إاذا ب--ل--غ-و عشص-را““ ،ف-ه-و ي-فضص-ل
األسص--ل--وب الصص-ارم ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذا ا÷ي-ل
الصص-اع-د ،ح-يث ي-رى أان على الوالدين أان يكونا
صص-ارم Úوح-ازمŒ Úاه أاط-ف-ال-ه-م-ا لك-ي يقّوما
سصلوكاتهم ..إا ¤ذلك ذهبت سصمÒة  40سصنة إا¤
حد الشصكوى من أابنائها الثلثة الذين ل ينفكون
ي-ب-دل-ون م-ن تصص-رف-ات-ه-م ح-ت-ى ي-ت-عرضصوا إا¤
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الضص--رب الشص--دي--د م--ن ط--رف األب واألم م-ع-ا،
ل--ي--حّ-دوه-م ع-ن ال-ق-ي-ام بك-وارث غﬁ Òم-ودة
العواقب.
لكن هذا األسصلوب قد يؤودي بالوالدين إا ¤نشصوز
‘ ت--أادي--ة دوره--م--ا اŸن--وط ل-ه-م-ا ،وه-و الÎب-ي-ة
فيدخلن ‘ حيز ا◊كم وا÷لد معا ،ويصصدران
األحكام والعقوبات دون تردد أاو تأان.
تقول خالتي نادية  60سصنة أانها  ⁄تكن تضصرب
أاب-ن-اءه-ا ب-ل ك-ان ال-ن-ظ-ر ‘ أاعينهم بحزم يكفي
ل-ل-ع-ودة ع-م-ا ه-م ع-ل-يه ،واآلن األولياء يعتمدون
ع-ل-ى الضص-رب ح-ت-ى ل ن-ق-ول ال-ع-نف ،فكثÒا ما
نسص-م-ع ع-ن آاب-اء ضص-رب-وا أاب-ناءهم بل وصصلوا إا¤
درج--ة إاراق--ة دم--ائ--ه--م وألت--ف--ه األسص--ب--اب ول
Áن-ح-وه-م ول-و فرصصة لتÈير أافعالهم أاو ﬁاولة
تصصحيح أاخطائهم،وهنا يكون غياب تام للحوار
بينهم .

ا◊وار والصس Èأاسسلوب التنشسئة السسليمة

و ب--ع--ي--دا ع--ن ال--قسص--وة وا◊زم بسص-ل-وك درب
ا÷لدي--ن‚ ،د عكسص--ه--م “ام-ا ي-ن-ت-ه-ج-ون
أاسصلوب الل ÚواŸرونة اŸفرطة با◊وار والصص Èعن

أاخ-ط-اء أاب-ن-ائ-ه-م إا ¤أاب-ع-د ا◊دود ظ-ن-ا منهم أان
ال-ط-ف-ل ي-ح-ت-اج إا ¤رع-اية وحنان ليكون عنصصرا
صصا◊ا ‘ اÛتمع ،و‘ هذا ‚د أامينة  28سصنة،
ال-ت-ي ال-ت-ق-ي-ن-ا بها ونحن ‘ طريقنا إا““ ¤رويسصو““
ف-ت-ق-ول أان-ه ي-جب ع-دم ضص-رب األط-فال أاقل من
سصت سص---ن---وات ،ألن درج--ة اسص--ت--ي--ع--اب--ه--م
وأاجسصامهم ضصعيفة ل حول لهم ول قوة ،وعوضصا
ع-ن ال-ع-ق-اب ا÷سص-م-ا Êن-عاقبهم بطرق أاخرى
مثل حرمانهم من مشصاهدة التلفاز يوم أاو يوم،Ú
أاو ع-دم ا◊ديث م-ع-ه-م حتى يعÎفوا بأاخطائهم
ويطلبوا مسصاﬁتهم.
و بهذا ‚عل الضصرب آاخر ا◊لول Ÿا فيه من أاضصرار
نفسصية تعود بالسصلب على نفسصية الطفل تظهر
ع-ل-ي-ه-م مع مرور الوقت ..إا ¤ذلك ذهبت سصليمة
 32سص-ن-ة ،إا ¤ال-ق-ول أان-ه-ا لح-ظت ع-لى أابنائها
ت-غ-يÒات واضص-ح-ةج-راء ضصربها لهم وأاول شصيء
ت--ذك--ره ه--و اÿوف وال--ع--زل-ة والن-ط-واء ع-ل-ى
أانفسصهم باإلضصافة إا ¤التبول ليل ،واسصتنتجت
‘ األخ Òأان الضص--رب ق--د ي--ؤودي إا ¤ال--ت-م-ادي ‘
اÿط-أا وع-دم النصص-ي-اع ألوام-ر ال-وال-دي-ن ول-هذا
غÒت من أاسصلوبها إا ¤ا◊وار.

‘ ح Úيرى عمي الطاهر  75سصنة أان عدم معاقبة
ال-ط-ف-ل ع-ل-ى أاخ-ط-ائ-ه واإلف-راط ‘ ال-دلل وعدم
رفضش ط-ل-ب-ات-ه غ-ال-ب-ا م-ا ي-ؤودي إا ¤تدهور كب‘ Ò
سصلوكياته خاصصة أان الطفل من جهته يسصتعمل
البكاء وحتى الصصراخ لنيل مراده.

الروضسة واŸدرسسة مرحلتان ضسروريتان
لÎبية األطفال

شص-ت-ان ب Úاألم وم-ن ه-م غ-رباء بالنسصبة للطفل
سصواء اŸربية ‘ الروضصة أاو اŸعلمة ‘ اŸدرسصة ،ألنه
ل Áكن أان نقول أان للمعلمة او اŸربية نفسش الدور
ال--ذي ت--ق--وم ب--ه األم ،ف--ه--ن--ا ي--أات-ي دور ال-راب-ط
ال-ب-ي-ول-وج-ي وال-ع-اط-ف-ي ب Úاألم وط-ف-لها ،لكن
Áك-ن ال-ق-ول أان دوره-م-ا هو دور تكميلي للÎبية
األسص-ري-ة ال-ت-ي ي-تلقاها الطفل ‘ اŸنزل من طرف
الوالدين ،وÁكن أان يكون لدور اŸربية أاو اŸعلمة
دور إايجابي ‘ حالة ما إاذا كانت سصلوكيات الطفل
سص-ي-ئ-ة ،ف-إان اŸع-ل-م-ة أاو اŸرب-ي-ة ت-ق-ومان بتقوË
سص-ل-وك-ياته ،فيعتاد على السصلوك الصصحيح ويدع
السص-ل-وك السص-ي-ئ م-ع ال-وقت ،وه-ذا م-ا أاكدته لنا
سصامية  36سصنة ‘ ،قولها أانه ل بديل عن األم ‘
ك--ل م--راح-ل ‰و ال-ط-ف-ل ال-ع-م-ري-ة ،ف-ل شص-يء
يضصاهي حنانها وحرصصها على فلذات كبدها ،لكن
ال-ي-وم م-ع ا◊ي-اة وت-ط-ورها وفرضش الواقع نفسصه،
أاصصبح للطفل مكان ﬁجوز ‘ الروضصة واŸدرسصة
وأاضصحت اŸربية واŸعلمة تتقاسصم أادوار الÎبية مع
األم ،وت-ت-اب-ع أان-ه-ا واحدة من ب Úاألمهات اللواتي
ي-ح-رصص-ن ع-ل-ى إادخ-ال أاب-نائهن ا ¤الروضصة قبل
اŸدرسصة رغم أانها ماكثة ‘ البيت .
لك-ن ق-د يسص-لك دور ا◊ضص-ان-ة واŸدرسصة منعرجا
آاخ-ر وي-خ-رج عن مسصاره بفرضش أاسصلوب الضصرب
والعقاب على األطفال ،لذلك ارتأاينا التقصصي على
هذا ،وذلك بالتقرب من وهيبة ،وهي مربية بدار
للحضصانة بالكاليتوسش حيث تقول أان الطفل هو
ك-ائ-ن م-ره-ف اإلحسص-اسش وذك-ي ل-ذلك ن-ح-ت-ار
أاسص-ل-وب-ا م-ن-اسص-ب-ا ل-ل-ت-عامل معه ،ليسصاعده على
الن--دم--اج وإاخ--راج ط-اق-ات-ه ومك-ب-وت-ات-ه ‘ إاط-ار
ا÷ماعة ،والعقاب يكون حسصب ا◊اجة لتهذيب
سص-ل-وك-ه وب-ع-ل-م م-ن األول-ي-اء ول يتعدى ترهيبه
ب-ح-رم-ان-ه م-ن اللمجة أاو حرمانه من اŸشصاركة ‘
ال-نشص-اط-ات الÎف-ي-ه-ي-ة ،أاو الضص-رب ‘ ال-يدين او
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ال--رج-ل ،Úوأاضص-افت وه-ي-ب-ة أان-ه-ا ل Œزم ب-ع-دم
ت-ع-رضش ال-ط-ف-ل إا ¤ال-ع-ق-اب والضص-رب اÈŸح من
طرف اŸربية ‘ دور ا◊ضصانة ،فحسصب ما روت لها
إاح--دى األم--ه--ات ال--ت--ي ج-اءت م-ه-رول-ة إلع-ادة
تسصجيل ابنها ‘ الروضصة التي تشصتغل فيها بعدما
اشصتكت من تدهور ‘ سصلوكات ابنها الذي أاصصبح
يخاف كثÒا ول ينام الليل بسصبب الضصرب اÈŸح
الذي كان يتعرضش له.
و م--ن ج--ه-ة أاخ-رى ت-ق-ول إان الضص-رب ‘ اŸراح-ل
التقدمية بعد ا◊ضصانة ضصروري ،وهي ضصد قانون
ال--ذي Áن--ع ذلك ‘ اŸت-وسص-ط،ل أان-ه اآلن أاصص-ب-ح
الطفل يتجرأا على األسصتاذ دون حياء أاو خجل.

بوعÓم قاصسب أاخصسائي نفسساÊ
““ الضسرب أاحد األسساليب غ Òالسسوية
‘ تربية الطفل““

و ألن األسصرة هي اŸؤوسصسصة الÎبوية األو ¤التي
يÎع-رع ف-ي-ه-ا ال-ط-ف-ل وتتشصكل فيها شصخصصيته
ي--جــــب ات--بــــاع أاسص--ال--يب ت--رب--وي-ة صص-ح-ي-ة

ل-ت-ن-م-ي-ت-ه-ا ،ولك-ن قد يتبع ‘ ذلك بعضش الطرق
اÿاط-ئ-ة وال-ت-ي ق-د تسص-بــــب ل-ه آاث-ارا ن-فسص-ي-ة
جانبية ،وللتعمــــــق أاكـــــ ‘ Ìهذا قررنا التقرب
م-ن ب-وع-لم ق-اصصب وهـــــو أاخصص-ائ-ي ن-فسص-اÊ
ح-يث ي-ق-ول ““ألب أاو األم ي-ت-حك-مــــان ‘ نشص-اط
ال-ط-ف-ل ومنعه من القيــــــام بسصلــــوك معـــــــÚ
ل-ت-ح-ق-ي-ق رغ-ب-اتــــه التـــــي يريــــدها حتى ولو
ك----انت مشصــــروعـــــــــة ،أاو ال----زام ال----ط---فـــــل
ب--ال--ق--يـــــام Ãهــــام وواج--ب--ات ت--ف-وق ق-درات-ه
وإامك--ان--ات--ه ح--يـــث ل يسص--مـــــح ل--ه ب--ال-ق-ي-ام
بسص--لـــــوك غــــ Òم--رغــــوب ف-ي-ه ويك-ل-ف-ه ذلك
اسصتخـــــدام العنـــف أاو الضصرب أاو ا◊رمان أاحيانا
وتكـــــون ق--ائ-م-ة اŸم-ن-وع-ات أاك Ìم-ن ق-ائ-مـــــة
اŸسص-م-وحــــات ،ون-ت-ي-جـــة ل-ذلك ي-نشص-أا الطفل
بشص-خصص-يــة ق-ل-قـــــة خ-ائ-ف-ة دائما من السصلطة
ت--تسصـــم ب--اÿجـــــل وا◊سص--اسص--ي--ة ال--زائ--دة
وت-ف-قـــــده ث-ق-ت-ه ب-ن-فسص-ه ،وق-د ي-ن-ت-ج عن ذلك
أايضصــــــــا ط-ف-ل ع-دوا Êي-خ-رب ويكسص-ر أاشص-ي-اء
اآلخ---ري---ن  .ومــــن ج--هـــــة أاخــــــرى ق--د يÎك
ال-وال-دان ال-ط-ف-ل دون تشص-جيـــــع علـــى سصلوك
م--رغ--وب ف-ي-ه أاو السص-ت-ج-اب-ة ل-ه وت-ركـــــه دون
ﬁاسص-ب-ت-ه ع-ل-ى قيامه بسصلوك غـــــــ Òمرغوب
بسصبب النشصغال الدائـــــم عن األبناء وإاهمالهم
اŸسصتمر لهم ،واألبنـــــــاء يفسصرون ذلك على أانه
نوع من النبــــــذ والكراهية واإلهمال ،فتنعكسش
ب--آاث--اره--ا سص--ل--ب--ا ع-ل-ى ‰ـــــوهـــم ال-ن-فسص-ي
ويصص-احـــــب ذلك أاح-ي-ان-ا السص-خ-ري-ة وال-ت-حقÒ
ل---ل---ط---ف---ل ويــــــؤودي ذلك إا ¤اضص--طــــرابــــات
سص-ل-وك-ي-ة ل-دي-ه ك-ال-ع-دوان أاو ال-ع-نـــــاد وعـــــدم
الكÎاث ب-األوام-ر وال-نـــواهــــي ال-ت-ي يصص-دره-ا
ال-وال-دان .والك-ارث-ة الكÈى ه-ي ت-دل-ي-ل ال-ط-فل
وتشص-ج-ي-ع-ه ع-ل-ى –ق-يق
معظم رغباته وعدم كفه
ع---ن ‡ارسص---ة ب--عضش
السص-ل-وك-يات الغ Òمقبولة
سص-واء دي-ن-ي-ا أاو خلقيا أاو اجتماعيا
وال-تسص-اه-ل م-ع-ه ،ل-ذلك فخ Òاألمور
أاوسصطها فل إافراط ول تفريط

الخل ـ ـ ـع موضة النسـاء والرجال مصابـ ـ ـون
«بالخلعة” كلما تأزمت العﻼقة بينهما

زووم
عزوز صشالح
كاريكات:فا— بارة

تعت ÈالعÓقة الزوجية من أاقدسس الروابط ،لذا خصضها الله بعناية خاصضة جعل منها الرابطة األسضمىŸ ،ا
فيها من ضضرر فوري على الزوج Úأاو اÛتمع ككل ‘ حالة تصضدعها ،وإان حصضل فقد شضرع الطÓق واÿلع بينهما بالطرق
الشضرعية والسضليمة ،لكن عندما أاصضبحت هذه الطرق تخضضع لأÓهواء –ولت العÓقة الزوجية للعبث ب Úالأفراد ،تطرح اليوم
الكث Òمن قضضايا اÿلع ‘ اÙاكم من أاجل أاسضباب أاقل ما يقال عنها أانها تافهة ،وأاصضبح األمر أاعظم عندما يتسضاهل اŸشضرع
ا÷زائري ‘ التعجيل ◊ل هذه الرابطة احتكاما إا ¤أاعذار وأاسضباب واهية من دون الرجوع إا ¤األسضباب التي توجب هذا اÿلع
‘ شضريعتنا ،لذا أاصضبح ““موضضة““ تتباهى بها نسضاء اليوم.
اÿلع ‘ ﬁاكمنا –ول إا ¤مزاد علني

@إان ن-صس الشش -ري -ع-ة ‘ اÿل-ع واضش-ح ي-ف-ه-م-ه
غ -ال -ب -ي -ة ال -ن -اسض ،ف -ق -د نصض ع -ل -ى أان ي -ك -ون
’سشباب ضشرورية تقف حاجزا مانعا ‘ تقدم
أ
ال -ع Ó-ق -ة ال -زوج -ي -ة ،ف -ا◊ك -م ف -ي -ه-ا ه-و أان
ت-ق-دم ال-زوج-ة ‘ ح-ال-ة ط-ل-ب-ه-ا اÿلع مبلغا
ماديا ،ثم ا’نفصشال بالÎاضشي ب ÚالطرفÚ
من دون اللجوء إا ¤أامور مادية أاخرى مادام
ط-لب ا’ن-فصش-ال ” ب-اÿل-ع ،ول-يسض ب-ال-طÓ-ق
الذي هو ‘ عصشمة الرجل والذي يوجب حق
الزوجة ‘ ا’سشتفادة من ا◊ضشانة والنفقة
’سشرة
والسشكن ،وقد ورد نصض اÿلع ‘ قانون ا أ
ا÷زائ - - - -ري ‘ اŸادة ““ 54ي-ج-وز ل-ل-زوج-ة أان
تخلع نفسشها من زوجها على مبلغ ما‹ يتم
ا’ت- -ف- -اق ع -ل -ي -ة ب -ي -ن -ه -م -ا ،وإا’ ف -ا◊اك -م أاو
ال -ق -اضش -ي ه-و ال-ذي ي-ح-دد ه-ذا اŸب-ل-غ““ ،غÒ
أاننا نحضشر اليوم ‘ ﬁاكمنا إا ¤خلع يصشنف
’م-ور
ضش -م -ن خ-ان-ة اŸزاد ال-ع-ل-ن-ي م-ن أاج-ل ا أ
اŸادي -ة ف -حسشب ب Úال -زوج ،Úتصش-ل ط-ل-ب-ات
ال -زوج ‘ ح -ال -ة ق-ب-ول اÿل-ع م-ن زوج-ت-ه إا¤
اششÎاط أاموال ضشخمة من أاجل توقيع الفصشل
‘ ه- -ذه ال- -عÓ- -ق -ة ،وك -أان -ه دخ -ل ‘ مشش -روع
Œاري أاو صش -ن -اع -ي م -ن أاج -ل أارب-اح م-ادي-ة ’
أاك Ìو’ أاقل ،دون مراعاة للجانب النفسشي،
’و’د إان ك -ان ه -ن -اك أاو’د،
وك- -ذا وضش- -ع- -ي- -ة ا أ
’م ،ل- -ك -ن -ه -ا ت -ق -ف
ف- -ا◊ضش- -ان- -ة ت- -رج- -ع إا ¤ا أ
عندها دون توليها من بعد إا ¤ششخصض آاخر
م- -ث- -ل- -م- -ا ي- -ح- -دث ‘ ا’ن -فصش -ال ع -ن ط -ري -ق
ال- -طÓ- -ق ‘ ،اŸق- -اب- -ل ف- -إان ال -زوج -ة ت -ط -لب
’و’د والسشكن من الزوج ،بالرغم
النفقة وا أ
من أان طلب اÿلع من طرف الزوجة يبقي
لها ماعدا ا◊ضشانة كحق ،ونصض اÿلع واضشح
’سش -رة ا÷زائ -ري ،ل -ك -ن
وصش- -ري -ح ‘ ق -ان -ون ا أ
ت- -ط- -لب ال- -زوج -ة ه -ذه الشش -روط ع -ب -ث -ا رÃا
مسشايرة للوقت فقط ’ غ.Ò

طلب اÿلع من أاجل
اللحاق بشسخصس آاخر
أاو الزواج من مغÎب

إان ال - -تسش - -اه - -ل م- -ع ك- -ل
ام- - -رأاة ت- - -ط - -لب اÿل - -ع
ج - -ع - -ل - -ه ال - -وسش - -ي - -ل - -ة
’قرب للمرأاة لهجر
ا أ
’تفه
زوجها حتى أ
’سش -ب -اب ،ب -ل م -ن
ا أ
أاج-ل أاسش-ب-اب ت-ه-ز
الششرف ‘ بعضض
’ح-ي-ان ،ك-يف
ا أ
يرضشى القانون
‡ن ت- - - -ط- - - -لب
اÿلع من أاجل
اللحاق
بصش -دي -ق -ه-ا أاو
عشش-ي-ق-ه-ا وإان
ك- - - - - - - - - - -انت ’
ت -ظ -ه -ر ه -ذه
الرغبة
38
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ل -ل -ع -ي -ان ،أاو رغ -ب-ة م-ن-ه-ا ‘ ال-زواج م-ن آاخ-ر
◊اجة ‘ نفسشها كمغÎب مث ،Óوقد Ÿسشت
ال- -ك -ث Òم -ن ه -ذه ال -قضش -اي -ا ‘ اÙاك -م‘ ،
ح ⁄ Úتقم ا◊جة على زوجها وا’حتكام
’سش-ب-اب الشش-رع-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-ق ل-ه-ا طلب
إا ¤ا أ
’مور التي يجب على
اÿلع منه ،وهي من ا أ
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى ال- -ق- -ان- -ون دارسش- -ت- -ه -ا ق -ب -ل
ا’سش-ت-ج-اب-ة ل-ه-ذا اÿل-ع ال-ذي أاصش-بح من باب
العبث بقدسشية العÓقة الزوجية من دون
مراعاة للنتائج السشلبية التي تÎتب عنه
’سشرة والÎكيبة ا’جتماعية ككل،
على ا أ
’خÒة ه - -و ان- -تشش- -ار
’ون - -ة ا أ
واÓŸح - -ظ ‘ ا آ
ال- -ظ -اه -رة بشش -ك -ل واسش -ع ،خ -اصش -ة Ÿا أاسش -ق -ط
حضشور وموافقة الزوج على اÿلع ،ويكفي
’سش -ب -اب ف -ق-ط ،وه-ذا زاد م-ن ح-ري-ة
ت -وف -ر ا أ
’خ Òأاي اÿل- - - - - -ع إا¤
اŸرأاة و–ول ه - - - - - -ذا ا أ
’ضش- - - -اف - - -ة إا¤
م- - - -وضش- - - -ة ب Úال- - - -نسش- - - -اء ،ب- - - -ا إ
ا’سش -ت -ق Ó-ل -ي -ة وا◊ري -ة الشش -خصش -ي -ة ال -ت -ي
أاصش- - -ب - -حت “ل - -ك - -ه - -ا اŸرأاة ال - -ي - -وم ،ح - -يث
ت -خ -لصشت م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة اŸادي-ة واŸع-ن-وي-ة
’مسض على
للزوج التي كانت تعا Êمنها با أ
حد تعب ÒالكثÒات ،وهذا ما خلق لديها
الشش -ج -اع -ة ال -ك -ام -ل -ة ل -ط -لب اÿل -ع و–م-ل
وول -ي -ت -ه سش -واء م -ن ال-ن-اح-ي-ة اŸادي-ة أاو
مسش  -ؤ
النفسشية أامام اÛتمع أاو القانون.

اÿلع من أاجل اŸركب اŸريح
واŸنزل الواسسع

 ⁄يأات ‘ الششرع وجوب الرجل التماسض كل
الطرق لتحقيق اŸاديات من أاجل اŸركب
اŸريح واŸنزل الواسشع للزوجة ،بل النفقة
عليها والضشروريات فحسشب ،فينفق كل ذي
سش -ع -ة م -ن سش -ع-ت-ه ،ي-ع-ن-ي حسشب ق-درت-ه ‘ ،
ح Úتلجأا بعضض النسشاء إا ¤اÙاكم من أاجل
طلب اÿلع من أاجل أاششياء مادية بعيدة
اŸن -ال م -ن ط -رف ال -زوج ،دون م-راع-اة
ل- -ظ- -روف- -ه ،ف -ت -ت -ع -دى ب -ذلك ط -لب
’حيان
اŸسشتحيل ‘ الكث Òمن ا أ
من دون مراعاة قدسشية العÓقة
’و’د م -ن
ال -زوج -ي -ة وح -ي -اة ا أ
بعد هذا الفعل ،بل اŸششرع
ا÷زائ- - -ري فصش- - -ل ‘ ه- - -ذا
ع -ل -ى أان ط -لب اÿل-ع م-ن
أاج -ل ال -ن -ف -ق-ة ’ ي-ت-م،
ف -أاوجب ع -ل -ي-ه-ا أاو’،

أان ت -ق -وم ال -زوج -ة ‘ ه -ذه ا◊ال -ة ـ أاي ع-دم-
النفقة عليها من طرف الزوج ـ برفع دعوى
ضش -ده ،وال-ق-اضش-ي ي-ق-وم ب-ا◊ك-م ل-ه-ا ب-ث-ب-وت
النفقة عليها ،فإاذا – ⁄صشل الزوجة على
ه - -ذا ا◊ق م - -ن ب - -ع - -د ا◊ك - -م ،وجب ع - -ل- -ى
القاضشي ا’سشتجابة لها بالتطليق أاو اÿلع،
وهنا يوضشح أان طلب اÿلع من أاجل النفقة
’ ي - -ق - -ب - -ل إا’ إاذا صش - -در ح- -ك- -م ع- -ل- -ى ال- -زوج
بالنفقة و ⁄يطبق هذا ا◊كم ،وليسض طلب
اÿل-ع م-ن أاج-ل ال-رف-اه-ي-ة ،وم-ن دون ال-نظر
إاﬂ ¤ل- - -ف- - -ات ه- - -ذا ا’ن- - -فصش- - -ال أاو ال- - -ع- - -بث
ب- -ال- -عÓ- -ق- -ة ال- -زوج- -ي- -ة أاو ال- -ن- -ف- -ق- -ة ع- -ل -ى
’سش-ب-اب ال-ت-ي ت-ع-تÈ
ال -ك -م -ال -ي -ات .إان ه-ذه ا أ
ت -اف -ه -ة م -ق -ارن -ة ب -ح -ج -م ق -داسش -ة ال-عÓ-ق-ة
ال -زوج -ي-ة ،ت-ع-كسض أان ال-ل-ج-وء إا ¤اÿل-ع م-ن
Óسشباب اŸذكورة ششجع بصشفة
طرف اŸرأاة ل أ
’سشر من أاجل ’ ششيء ،لكن
كبÒة تهد Ëا أ
ه -ذا ’ ي -ن-ف-ي أان ال-ك-ث Òم-ن ال-نسش-اء وج-دن
ه -ذه ال -ط -ري -ق -ة م -ري -ح -ة ل -ق -ط -ع ال-عÓ-ق-ة
ال -زوج -ي-ة ال-ت-ي تضش-ره-ا أاك‡ Ìا ت-ن-ف-ع-ه-ا،
’سش- -ب- -اب
ع - -ل - -ى غ - -رار ال - -ل - -وات - -ي ات - -خ - -ذن ا أ
ا◊ق -ي -ق-ي-ة ل-ل-خ-ل-ع اŸذك-ورة شش-رع-ا وال-ت-ي
ي-ل-مسش-ه-ا اŸن-ط-ق وال-ق-ان-ون ال-وضش-ع-ي واقعا،
وي -ك -ون نصش -ه -ا ح -م -اي-ة ل-ل-م-رأاة و’ ع-يب ‘
ه- - -ذا ،م- - -ادامت اŸرأاة ت - -ع - -يشض ‘ ك - -اب - -وسض
عÓقة منتهية الصشÓحية.

األسسباب التي توجب طلب اÿلع للضسرر
الذي يلحقه بالزوجة

’سش - -بــــاب غـــــ Òال - -واردة ‘
ب- - -ع - -ي - -دا ع - -ن ا أ
’سش- - - -بـــــاب
الشش - - - -رع‚ ،د ال - - - -ك - - - -ث Òم - - - -ن ا أ
ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت -وجب اÿل -ع ،وت -ك -ون
Ãثابة إاسشعاف للمراأة من
عÓقة زوجية تسشبح ‘
ق -ع -ر ا÷ح -ي -م ،م-ن-ه-ا أان
ت - - -ك- - -ون اŸرأاة ‘ ضش- - -رر
وق-د ات-ف-ق ال-ع-ل-م-اء على
أان الضش- - -رر ي - -ك - -ون م - -ث Ó- -
ح-ق-ه-ا ال-عاطفي وا÷نسشي،
’ضش-اف-ة ا ¤ال-ن-ف-ق-ة ،ل-ك-ن
ب-ا إ
النفقة على الضشروريات ليسض
ع -ل -ى ال -ك -م -ال -ي -ات ك-م-ا أاسش-ل-ف-ن-ا
ال- - -ذك - -ر ،وإان ك - -انت –ت - -ك - -م إا¤
القاضشي ‘ هذا قبل اÿلع ،وقد ورد
حديث صشريح على أان اŸرأاة التي تطلب
اÿلع من غ Òبأاسض و’ ضشرر فقد توعدها
ال- -ل -ه ع -ز وج -ل ،وهــــذا ‘ قــــول ال -رسش -ول
صش -ل -ى ال -ل -ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ““أاÁا ام-رأاة سش-أالت
زوج -ه -ا ال -ط Ó-ق م -ن غ Òم -ا ب -أاسض ف -ح -رام-
ع -ل -ي -ه-ا رائ-ح-ة ا÷ن-ة““ ،ه-ذا ا◊ديث ي-بÚ
ق-داسش-ة ال-عÓ-ق-ة ب Úال-زوج ،Úل-ك-ن ال-ي-وم
Óسش -ف أاصش -ب-ح اÿل-ع ع-ن-د
ول  -أ
اŸرأاة سش -ه  Ó-م -ث-ل ال-ت-ح-ي-ة
والسش Ó-م ،م -ن دون م -راع -اة
Óث-ار السش-ل-ب-ي-ة ال-ن-اŒة
ل -آ
ع - - -ن ه- - -ذا ال- - -ت- - -ه- - -ور
والطيشض.

أازواج
طÒوشض خالد

شضاءت الطبيعة
اإللهية بأان
تكون القوامة
للرجال ،لكي
يسضود التوازن
‘ ا◊ياة
الروحية ،لكن
بعضس الزوجات
لزلن يحاولن
التعدي على
كل اŸوازين
التقليدية
اŸعروفة ،وأاردن
بتسضلطهن
انتزاع هذا ا◊ق
اŸوروث قهرا أاو
رضضوخا من
طرف شضريكهن،
ليجعلنه
ضضعيفا
مسضتسضلما لكل
رغباتهن ،ل حول
ول قوة له وذلك
إلرضضاء غرورهن
فقط ،فيحتكرن
صضÓحيات
القيادة لهن،
مسضببات ظهور
صضدع ل يلتئم،
منذرات بانهيار
بيت األسضرة
وحتى العائلة
وصضول إا¤
اÛتمع.
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ضعف
شخصية
الزوج
الرجل كبشس فداء ‘ يد اŸرأاة

@‚د بعضش األزواج ‘ حالة خضصوع تام لزوجاتهم ،ليصصبحوا بذلك
تابع Úلهن ‘ ا◊ياة الزوجية والعملية وحتى ‘ أامور ا◊ياة ،فاقدين
ب-ذلك لسص-ل-ط-ت-ه-م ل-ت-ن-ال ال-زوج-ة ح-ق ات-خاذ القرارات وتنفيذها
ول-ي-حك-م ع-ل-ى ال-زوج ب-الضص-ع-ف م-دى ا◊ي-اة ،حيث ل يسصتطيع
تقليصش مدة عقوبته وجرÁته ‘ ذلك ،أانه اسصتسصلم لزوجته فقط،
وعن هذا الضصعف أاردنا طرح هذه القضصية ‘ أاوسصاط الناسش لتقصصي
آارائهم فذهبنا ‘ جولة إا ¤حسص Úداي ،حيث قالت خديجة  31سصنة
أانه كثÒا ما نسصمع أاو نرى رجال ضصعيفي الشصخصصية مع زوجاتهم
وه-ي ت-ع-ت-ق-د أان ال-رج-ل مسصك Úل حول له ول قوة له أامام سصيطرة
وإاك-راه ال-زوج-ة اŸتسص-ل-ط-ة ،وتضص-يف أان سصبب ضصعفه يكون أاحيانا
اختيارا منه حبا ‘ زوجته وخوفا من فقدانها ،فيلبي لها كل طلباتها،
حيث ل يرفضش لها أامرا ،فل ›ال لكلمة ““ل““ ‘ قاموسش حياتهما،
فيكون متسصاهل معها وهي تسصتغل ذلك إلرضصاء غرورها و–قيق
ط-م-وح-ات-ه-ا.ك-م-ا ق-د ي-رج-ع ه-ذا الضص-ع-ف أاحيانا أاخرى إا ¤عوامل
نفسصية ،ترسصبــت عنــــــده عـــــ Èمراحل حياته منذ الصصغر سصواء
كانت ‘ اŸنزل أاو الشصارع وحتــــى اŸدرسصــــة ،و‘ هذا يقول سصمÒ
 30سص-ن-ة ““ال-ظ-اه-ر أان سص-بب ضصعف شصخصصيــــة الرجل يرجع إا¤
ال--ت-ه-م-يشش ال-ذي ت-ع-رضش ل-ه م-ن-ذ الصص-غــــر وع-دم السص-م-اح ل-ه
باŸشصاركة ‘ اتخاذ القرارات ،حيث ل –Îم آاراؤوه ،فيؤوثر ذلك على
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الختلط ويكون انطوائيا على نفسصه ومعزول عن اآلخرين سصواء ‘
الشصارع أاو اŸدرسصة أاو غÒها ،و هذا ما يجعل شصخصصيته ضصعيفة أامام
اŸرأاة ،لكن تبقى شصخصصيته خارج البيت ومع أاهله ﬁل اسصتفهام““.

زمان عن Îقد و...¤

نتعجب لصصوت رجل مسصك Úل يسصمع له صصوت ‘ حضصور زوجته،
ف-ه-و اÿروف ال-ودي-ع ال-ذي يسص-م-ح لصص-احبه بالتضصحية به ،لكننا
‚ده خارج بيته رجل يتباهى برجولته وكلمته التي ل تصص Òاثن،Ú
وهو ما ذهب إاليه فوزي  27سصنة الذي اسصتحضصر لنا قصصة صصديقه
ال-ذي ظ-ل ي-نك-ر م-ا ي-ت-داول ع-ل-ى أالسص-ن-ة ال-ن-اسش ح-ول-ه ،بأانه بل
شصخصصية وزوجته –تقره رغم أانه خارج منزله عن Îزمانه ،يهابه
الصصغ Òوالكب Òويرى اŸرأاة عبدة له ،تطيعه وتسصهر إلرضصائه وليسش
لها حقوق غ Òاألكل والشصرب والتنفسش حتى رأاى بأام عينيه حقيقة
صصديقه.ومن جهة أاخرى‚ ،د فريدة  25سصنة التي ترى أان الزواج
هو احÎام متبادل ومسصؤوولية مشصÎكة ب Úالزوج ،Úوهذا ل Œده
‘ زواج أاخيها ،فهي ترثي ◊اله وتخجل لتصصرفاته بعد ما دخل ‘
ال-ق-فصش ال-زوجي ،واخÈتنا أانه ل
يرفضش لها أامرا ول يتدخل ‘
شص--ؤوون--ه-ا ‘ ،ح Úأان-ه-ا
ت-رسص-م ل-ه ك-ل خ-ط-ط
ا◊ي------اة و–دد ل-----ه
ع-لق-ات-ه م-ع ال-ن-اسش
ح--ت--ى م--ع أاسص--رت-ه،
وال--غ-ريب أان-ه أاصص-ب-ح
ي-----زاول ﬂت-----ل----ف
ال-نشص-اط-ات اŸنزلية من
جلي للصصحون ووصصل به
األم-ر ح-ت-ى إا ¤ت-غ-يÒ
ح-ف-اظ-ات أاطفاله،
وه-ي مفتخرة
بذلك

وتتابع فريدة قائلة ““أاتاسصف Ÿا آال إاليه أاخي بعد ما كان
م-تسص-ل-ط-ا يخافه ا÷ميع حتى أامي ،يتدخل ‘ كل
صصغÒة وكبÒة تخصصنا ‘ ،ضصحكنا وطريقة مشصينا
و‘ لباسصنا ،حيث كان يحّرم علينا اجتياز عتبة باب
اŸنزل ،ول أادري كيف أاصصبحت تتحكم فيه زوجته
لهذه الدرجة““.
هن نسصاء طاغيات ‘ األرضش ،لكن اŸدهشش أانهن
 ⁄ي--ق--ف--ن ع--ن--د ه--ذا ا◊د ،ب--ل ‚د أاخ-ري-ات
يشصÎطن ح Úالزواج من الرجل الذي سصيصصبح
شص-ريك ح-ي-ات-ه-ا أان يك-ون أاق-ل منها ‘ اŸسصتوى،
ب-ن-ي-ة اسص-تضص-ع-اف-ه والسص-ي-ط-رة ع-ل-يه لتضصمن
حريتها و–قيق كل رغباتها وأاهدافها دون وجود
م-ع-ارضص-ة ت-ذك-ر ،وإان وج-دت ك-ان ال-ط-لق دون
تردد ،ويذهب بذلك األبناء ضصحيتهما.

الدنيا –ت أاقدام الزوجات!

هك--ذا أارادت ب--عضص--ه--ن أان تك-ون ال-دن-ي-ا –ت
أاق-دام-ه-ن ،ح-يث ال-رجل فيها يكون دوم التأاهب،
ي-ن-ت-ظ-ر إاشص-ارة م-نهن إلرضصاء غرورهن ،وإاشصباع
رغباتهن فقط ،وخوفا من جÈوت الرجل تسصبقه
اŸرأاة إلث-ب-ات وج-وده-ا وك-ي-ان-ه-ا ،فتقع ‘ مشصكلة
أاخرى ،حيث تنقلب اŸوازين وتصصبح القوة ‘ يدها
عوضصا عن زوجها متمة بذلك شصخصصية الرجل،
ف-ت-ظ-هـــــر ‘ شصك-ل اŸرأاة اŸسصÎج-ل-ة ،مسصتولية
ب-ذلك ع-ل-ى صص-لح-ي-ات-ه وﬁط-م-ة ك-ل اŸعايÒ
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-وجـــــوب ق-وامة الرجل على اŸرأاة،
وه-ذا م-ا أاك-ده ل-ن-ا بعضش اŸارة ح Úسصأالناهم عن
سص-بب تسص-ل-ط اŸرأاة ،فـــــÒى ي-وسص-ف  32سصنة
الذي التقينا به أامام أاحد اŸقاهي ‘ حسص Úداي،
أان ذلك يرجع إا ¤شصخصصية اŸرأاة اŸسصÎجلة حتى
ل نقول اŸريضصة اŸتشصبهة بالرجل ،وذلك بسصبب
ت-داخ-ل األدوار ب Úال-زوج وزوج-ت-ه وه-و السص-بب
الرئيسش للطلق ‘ ›تمعنا ،وأان قابلية الرجل
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ل-لن-ق-ي-اد ل-ل-م-رأاة والنصص-ي-اع ل-ه-ا تضص-ع-ف من
شصخصصيته.

ضسعف شسخصسية الزوج وأاثر ذلك
على الزوجة واألبناء

ول نسصتطيع التطرق Ÿوضصوع ضصعف شصخصصية
ال--رج--ل أاو ال-زوج دون ال-ت-ع-رضش ألث-ر ذلك ع-ل-ى
ال-زوج-ة واألب-ن-اء ،ل-ذا اقÎب-ن-ا من السصيد بوعلم
ق--اصصب وه-و أاخصص-ائ-ي ن-فسص-ا ،Êح-يث ق-ال أان
ه-ن-اك ع-وام-ل ت-ت-حك-م ‘ تشصك-ي-ل شص-خصصية
الوالدين قبل حتى أان يقÎنا ،وبالتحديد نتحدث
ه-ن-ا عــــن شص-خصص-يـــــة ال-زوج أاو األب وأاث-ر ذلك
سص-واء م-ن ح-يث الضص-ع-ف أاو ال-ق-وة ع-لى الزوجة
واألبناء.
فالزوج هو بدوره مر على مرحلة الطفولة ،حيث
ت-تك-ون شص-خصص-ي-ت-ه ت-ل-يها فÎة اŸراهقة ،فالزوج
الذي تعرضش إا ¤تنشصئة اجتماعية أاسصرية سصلبية
ك-ان ‰ط الÎب-ي-ة ‰ط-ا تسص-ل-ط-ي-ا دك-ت-ات-وري-ا،
ف-ال-ط-ف-ل ال-ذي ه-و زوج اŸسص-تقبل سصوف تÎهل
شصخصصيته وتضصعف وتكسصر ول يسصتطيع اتخاذ

ق-رارات ه-ام-ة مسص-تقبل ،ليسش لديه القدرة على
اŸبادرة ،قلق اجتماعي ...الخ.
وم-ن-ه ف-إان-ه ب-عد أان يك Èويتزوج يجدر به –مل
مسص-ؤوول-ي-ة نفسصه وذاته ومسصؤوولية زوجته وهذه
األخÒة إان كانت متسصلطة سصتزيد من معاناة ذلك
الزوج الذي يعا Êأاصصل من ضصعف الشصخصصية،
وح-ت-ى ل-و ك-انت الزوجة إانسصانة عاقلة ومتفهمة،
ف-إان-ه-ا م-ع م-رور ال-وقت سص-تنبذ وتكره ذلك الزوج
الضص-ع-ي-ف الشص-خصص-ية ،ألنها بفطرتها –ب أان
تكون –ت جناح رجل قوي الشصخصصية ،وإاذا ما
فقدته ‘ زوجها قد تصصاب مع مرور الوقت ببعضش
الضص-ط-راب-ات ال-ن-فسصية كاÿوف من اŸسصتقبل
واÿوف ع-ل-ى أاب-ن-ائ-ه-ا وتنشصئتهم ،وبالتا‹ فإان
ال-ت-ف-اع-ل وال-ت-واصص-ل ب Úال-زوج Úسصوف يزداد
سص-ل-ب-ي-ة ،ف-ال-زوج ه-ن-ا ق-د ي-ت-حول من السصلوك
السص-ل-ب-ي إا ¤السص-ل-وك العدائي ،يصصبح عنيفا ‘
تصصرفاته ويعنف زوجته ،ولكن ‘ أاغلب األحيان
يعنف أابناءه أاو إاخوته ،ومن خلل ذلك كله فإان له
ان-عك-اسص-ات ع-ل-ى شص-خصص-ي-ة األط-فال ،فالطفل
ي-ت-ع-ل-م ال-ع-نف من الكبار ،أاضصف إا ¤ذلك يشصعر
ال--ط--ف-ل ب-ع-دم األم-ان وت-زداد ﬂاوف-ه اŸرضص-ي-ة
كخوف اÿروج من اŸنزل ،اÿوف من الذهاب إا¤
اŸدرسص-ة ...ال-خ ،وم-ن ه-ن-ا ت-ب-دأا م-ع-ان-اة ال-ط-ف-ل
ف-ي-دخ-ل ‘ ن-ف-ق م-ظ-ل-م ك-أان ي-ت-علم اسصتهلك
ال-ت-دخ Úواıدرات ،اŸه-ل-وسص-ات (يفكر ‘ كونها
سصتنسصيه هموم البيت).
وم--ن--ه ف--إان-ه ل-يسش ه-ن-اك أاحسص-ن م-ن ا◊وار
وال--ت--واصص--ل ب Úأاط--راف األسص-رة ،أاي ال-زوج م-ع
ال-زوج-ة وك-له-م-ا م-ع اب-ن-ائ-ه-ما ،فعلى الزوج أان
يكون على قدر اŸسصؤوولية التي أاوكلت إاليه ،وأان
يسصتمع لزوجته لرÃا “لك من رجاحة العقل ما
يخرجه من مشصاكله ،وعليه أان يكون مؤوكدا لذاته
ليسش بالصصراخ ول بالهروب ،بل باŸواجهة وتعلم
اإلصص--غ--اء ،وأان يك--ون ل--دي-ه ب-ع-د ن-ظ-ر وت-فكÒ
مسص-ت-ق-ب-ل-ي ،كما أانه على الزوجة –مل زوجها،
ف-ه-و م-ه-م-ا ك-ان زوج-ه-ا وأاب أاب-ن-ائ-ه-ا ورب
األسصرة ،ومهما كانت قوية الشصخصصية،
فإانها –تاج تدخلته ونصصائحه.

زيارة
خاصضة
عزوز صشالح
تصصوير :نبيل زاهي

ﻻعب فريق جبهة التحرير الوطني:

أارادها زيارة ÷ميع أاصضدقائه ‘ فريق جبهة التحرير ،وليسضت زيارة خاصضة له وحده ،لمسس فيها طيف العديد منهم
فلم يبق منهم إال ثÓثة عشضر بعد ما كانوا اثن ÚوثÓث Úلعبا ،تدحرجنا معه ع Èبوابة الزمن إا ¤سضنوات السضتعمار ونبشضنا
‘ ذكريات رمز من رموز الدفاع عن الوطن ،لكن بطريقة خاصضة وهي الكرة اŸسضتدير ،خصضصس لنا هذه اŸسضاحة
الزمنية للحديث عن الهارب Úإا ¤تونسس الذين كانوا Ãثابة ميÓد لوطن اسضمه جزائر مسضتقلة بعد السضتعمار.
من فريق ““سسانت توجان““ بالعاصسمة
إا““ ¤ملعب رانسس““ الفرنسسي

@«ك--ان ظ--ه--وري م--ع ف-ري-ق ““سص-انت ت-وج-ان““
بالعاصصمة Ãثابة اÿطوات األو ¤التي صصنعت
م-ن-ي وج-ه-ا رياضصيا معروفا– ،ولت فيما بعد إا¤
لعب ع--اŸي ‘ ال-ف-ري-ق ال-ف-رنسص-ي ال-عسصك-ري
وف-ري-ق ““م-ل-عب رانسش““ الذي كان مفخرة فرنسصا
وأاوروبا ككل ‘ تلك الفÎة““ ،هو أاول ا◊ديث الينا
من ذي ““الشصعر األبيضش““ ،مسصÒة رياضصية كانت
ل-ل-م-ت-ع-ة فقط و–ولت إا ¤قضصية وطنية أارهبت
ف--رنسص--ا ع-ل-ى وج-ه اÿصص-وصش ،وك-انت م-ث-ال
ي-ق-ت-دى ب-ه ‘ الدفاع عن الوطن ليسش بالسصلح
ولك-ن ب-ط-ري-ق-ة أاخ-رىŒ ،ول-ن-ا رف-ق-ت-ه ‘ م-ق-ر
اللعب Úالقدامى ÷بهة التحرير ‘ أاروقة تضصم
خ Òم-ا أا‚بت الك-رة ا÷زائ-ري-ة وهو فريق جبهة
التحرير الوطني الذي اعت Èالكث Òميلده Ãثابة
م-ي-لد وط-ن اسص-م-ه ج-زائر مسصتقلة ،تنقلنا بÚ
صص-ف-ح-ات ت-اري-خ ه-ذا ال-ف-ري-ق ون-ح-ن ن-نظر ‘
قسصمات وجه ““ﬁمد معوشش““ وعيناه تسصÎقان
من ح Úآلخر نظرة للتأامل ‘ واحد من أاصصدقائه
وصص-وره-م ب-األبيضش واألسصود تزين جدران اŸقر
وك--أان--ه ي--خ--اط-ب-ه-م ،وك-ان ه-و واح-د م-ن ذلك
الك-وم-ن-دوسش ،ف-ف-ي ال-وقت ال-ذي كانت فرنسصا
–تل ا÷زائر ،كان أاŸع أاولد ا÷زائر للكرة يقودون
أاغ-لب ف-رق ف-رنسص-ا ،ب-ل وي-ه-ن-دسص-ون أاف-راحها،
أاوليسش ““رشصيد ﬂلو‘““ من أاهداهم الكأاسش مع
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ال-ف-ري-ق ال-عسصك-ري ال-ذي ك-ان يضصم كذلك هذا
الرجل ““ﬁمد معوشش““؟

بومزراق وبن تيفور ولعريبي
اŸهندسسون الثÓثة ŸيÓد فريق
جبهة ا◊رير

 ⁄ي-أات ه-ذا ال-ف-ري-ق من العدم ،بعد تفك Òطويل
Ùمد معوشش ““إان السصرية والتنظيم اÙكم هما
من صصنعا هذا الفريق– ،دث ““بومزراق““ إا““ ¤بن
ت-ي-ف-ور““ ‘ أاول ل-ق-اء م-عه و ⁄أاعرف ما دار بينهما،
ودع--ا Êل-ل-ق-اء ‘ إاح-دى أاك Èم-ق-اه-ي ف-رنسص-ا ‘
ب-اريسش وه-ي ““ل-و دي-ب-ار““ وأان-ا ›ن-د ‘ ا÷يشش
ال-ف-رنسص-ي وب-ج-نسص-ي-ة ف-رنسصية ول أانكر ذلك،
واليوم ا◊مد لله جزائري حر و‘ جزائر مسصتقلة،
ك--ان ي-ط-لب م-ن-ي ا◊ضص-ور ب-ال-زي ال-عسصك-ري
كالعادة ،ل أادري Ÿاذا؟ لكن هذا ما كان يلح عليه ‘
كل مرة– ،ولنا بعدها إا ¤مقهى آاخر وهو ““مقهى
لوكسصمبورغ““ أاين التقينا ““ﬂتار لعريبي““ رحمه
ال-ل-ه ،وه-ن-ا أافصص-ح-ا ‹ ع-ن فكرة تأاسصيسش فريق
وطني من اÎÙف ،Úالفكرة التي عÈت عنها أانها
ع--اŸي--ة ‘ ذلك ال--وقت ،لك-ن-ه-م-ا اشصÎط-ا ع-ل-ي
السص-ري-ة ال-ت-امة ،وتصصوروا أان ““ﬂلو‘““ كان ينام
م-ع-ي ج-ن-ب-ا إا ¤ج-نب م-ن شص-ه-ر ديسصم Èحتى
اف--ري-ل و ⁄أاط-ل-ع-ه ع-ل-ى ال-فك-رة““.ب-اريسش ه-ي
ب-اريسش ،أاحسصسص-ن-ا أان ال-رج-ل كان يعشصق هذه
اŸدينة رÃا ألنها كانت شصاهدة على ميلد ““فريق
األف-لن““ ،رم-ز م-ن رم-وز اŸق-اوم-ة ا÷زائرية ““13

اف-ريل  1958ك-ان ي-وم األح-د وه-و ال-تاريخ الذي
ح-دد ل-ل-ه-روب م-ن البطولة الفرنسصية ،لكن قبل
هذا كانت دراسصة عميقة للرزنامة ‘ تلك ا÷ولة
م-ن ط-رف ““ب-وم-زراق““ و«ب-ن ت-يفور““ ،هذا األخÒ
ال-ذي ك-ان م-ن-اضص-ل ب-أا” م-ع-ن-ى الك-لمة ،رفقة
زوج-ت-ه ح-ت-ى بتمرير السصلح للثورة ا÷زائرية،
وكانت اللقاءات هي ا÷ولة التي سصهلت عملية
ال-ه-روب ،م-ق-اب-ل-ة م-وناكو التي ل تبعد كثÒا عن
ايطاليا ضصد ““اون ج ،““Úوكانت تضصم كل من ““بن
ت-ي-ف-ور ،زي-ت-و،Êب-و بكر ،قدور ،بخرو‘ ‘ ،فريق
اÿصصم ““عمار رواي““““ .سصانت اتيان ضصد بيزيل““
تضصم ““رشصيد ﬂلو‘““ باإلضصافة إا““ ¤كرما‹““ مع
ل-ي-ون ول-ع-ريبي مع ““سصات““ والهروب ع““ Èليون““
إا““ ¤ج-ن-ي-ف““ م-دة سص-اع-ت ‘ Úالسص-ي-ارة ،اŸقابلة
ال-ث-ال-ث-ة ب““ Úم-لعب رانسش““ الذي كنت العب له
و«ت-ول-وز““ تضص-م ““ب-راه-ي-م-ي وب-وشص-وك““ ،وكان
ال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-م-ل-ت-قى ‘ ““لوزان““ ع Èباريسش،
طلبت من ا÷ميع الركوب كل على حدا ‘ القطار
لعدم لفت النتباه وهي خطة ““بومزراق““ ،وصصلت
إا ¤باريسش ثم ““لوزان““ من أاجل اللقاء ،لكن طال
النتظار وكانت اŸفاجأاة.

الجهوية تنخر مجتمعن ـا
ببطء وسـ ـ ـ ـ ـوف نحاربه ـ ـا
بكل الطرق

إاصسابة ““رشسيد ﬂلو‘““ والدخول
إا ¤تونسس من دوÊ

يظن اليوم الكث Òمن الناسش أانه كان هناك عشصرة
لع--ب Úف--ق--ط ق--رروا ال-ه-روب إا ¤ت-ونسش ،لك-ن
الصصحيح كنا أاحد عشصر لعبا ،والفريق ل يتم إال
ب-ه-ذا ال-ع-دد ⁄ ،أاك-ن أادري أان ““ﬂلو‘““ أاصصيب ‘
اŸق-اب-ل-ة وح-ول إا ¤اŸسص-تشص-ف-ى وأاط-ل-قت إاشصاعة
إاصصابته ‘ الدماغ ،كان ل Áلك جواز سصفر إال بعد
خ-روج-ه ‘ ال-ي-وم اŸوا‹ م-ن اŸسص-تشص-ف-ى ،ت-نقل
ا÷م-ي-ع م-ع-ه إا ¤إاق-ام-ة ““ف-رح-ات عباسش““ ،ثم إا¤
ت-ونسش ،أام-ا أان-ا ف-ان-تظرت حتى السصاعة العاشصرة
ل--ي--ل ورج--عت إا ¤ب--اريسش ووصص--لت السص--اع--ة
السص-اب-ع-ة صص-ب-اح-ا ،وأاول ما وقعت عليه عيناي ‘
كشصك لبيع ا÷رائد ‘ اÙطة:

جريد ““لكيب““ بالبنط العريضس:
اÎÙفون ا÷زائريون يفرون إا ¤تونسس
وا÷ندي ﬁمد معوشس مفقود

«نسص--او ،““Êك--ل--م-ة ق-ال-ه-ا ﬁم-د م-ع-وشش وه-و
ي--تسص-اءل ““ل أادري Ÿاذا ،لك-ن-ه-م نسص-او،Êوأاول م-ا
ق--مت ب--ه ه--و ال--رك-وب ‘ أاول ق-ط-ار ي-ق-ل-ن-ي إا¤
سصويسصرا ،عشصرة ثوان أامام ا÷مركي والشصرطي
‘ ا◊دود ك--انت ك--اف--ي--ة ل-وضص-ع السص-لسص-ل ‘
م-عصص-م-ي ،حولت مباشصرة إا ¤األسصر ‘ ““الظلمة““
من دون نور ‘ غياهب السصجنŸ ،دة ثلثة أايام،
ث-م ن-ق-لت إا ¤سص-ج-ن آاخ-ر Ÿدة شصهر تقريبا ،وكان
الفرج على يد جÔال وهو رئيسش الشصرف لفريق
““ملعب رانسش““ الذي كنت أالعب له وكان يحبني
ك-ثÒا ،ب-ل ك-ان ضص-د اسص-ت-ع-م-ار ف-رنسصا للجزائر،
حولت بعدها إا ““¤الشصامو ““Êإا ¤مدرسصة ‘ أاعا‹
ا÷ب--ال ،ك-نت ق-ادرا ع-ل-ى ال-ه-رب إا ¤اي-ط-ال-ي-ا او
سص-ويسص-را ب-حك-م ق-رب ا◊دود ،لكنني  ⁄أافعل،
وأاول م-ا ط-ل-ب-ه م-ن-ي قائد اŸدرسصة ““كولونال““ عدم
ال-ه-روب ،ألن-ه  ⁄ي-ب-ق ‹ الك-ث Òإلن-ه-اء خ-دمتي
وال-ت-ح-رر ،وغ Òاسص-م-ي إا““ ¤ج-ون ارل-ونداز““ ،بعد
ث--لث--ة عشص--ر شص-ه-را رج-عت إا ¤ف-ري-ق ““م-ل-عب
رانسش““ ،لقيت الÎحيب من طرف الكل ،و ⁄أالق
أاي إاه--ان--ة ،ل--ع--بت ب-ع-ده-ا ث-لث أاو أارب-ع
م-قابلت ،وشصاءت األقدار
أان أات--واج--د

إصابة رشيد مخلوفي كانت
السبب في تأخري للهروب
إلى تونس

م-ع ف-ري-ق-ي ‘ روسص-ي-ا رف-ق-ة فريق جبهة التحرير
ال-وط-ن-ي ،أاق-ي-م اج-ت-م-اع من طرف أاصصدقائي ‘
ف-ري-ق ا÷ب-ه-ة م-ن أاج-ل خطفي وإارسصال ““سصعيد
ح--داد““ ل--ه--ذا ،لك--ن ب--ع-د تشص-اور م-ط-ول وب-ع-د
اسص-تشص-ارة سص-ي-اسص-ي ‘ تلك الفÎة ،اقÎح عليهم
تركي خوفا من وقوع انزلق ديبلوماسصي ،وحولت
بعدها من فريقي إا ¤باريسش التي كانت Ãثابة
باب الفرج ‹ ،ألنها قريبة من كل اŸسصؤوول.Ú

الوصسول أاخÒا إا ¤تونسس ‘ ١٩6٠

““ل-و ق-ي-ل ألح-د أان سص-فرك من فرنسصا إا ¤تونسش
سصوف يسصتغرق عام Úكامل Úلن يصصدق ،لكن
حدث هذا معي ،كنت من األوائل الذين طرحت
عليهم فكرة تأاسصيسش فريق جبهة التحرير ،وأاول
من بادر بالهروب من التجنيد الفرنسصي ،وأاول من
وصصل إاﬁ ¤طة الهروب ‘ ““لوزان““ ،لكنني كنت
األخ 11 ‘ Òلعبا األوائل الذين قرروا الهروب إا¤
ت-ونسش ،لك-ن ك-ان ‹ ال-فضص-ل ب-ع-د فضص-ل الله ‘
–وي-ل الك-ث Òم-ن ال-لع-ب Úإا ¤ت-ونسش واكتمل
نصصاب  32لعبا بالتواتر ،وا◊مد لله““.
«إان ميلد فريق جبهة التحرير كان Ãثابة إاسصقاط
للقناع على ما تقوم به فرنسصا ‘ ا÷زائر أامام حتى

الشص-عب ال-ف-رنسص-ي ن-فسص-ه ،فلم تكن لديه فكرة
ك-بÒة ع-ل-ى اح-ت-لل ف-رنسص-ا للجزائر ،ومند ذلك
الهروب إا ¤تونسش ،أادرك الكث Òمنهم ما يحدث ‘
ا÷زائر ،كنا سصفراء للجزائر ‘ تلك الفÎة مادامت
سصفارتنا  ⁄تكن موجودة ،سصواء ‘ اŸشصرق العربي
أاو شص-رق أاوروب-ا و‘ ك-ل األق-ط-ار ،اسص-ت-ط-ع-نا بهذا
الفريق أان نلفت نظر كل الشصعوب إالينا ،وسصاهمنا
رف-ق-ة اÛن-دي-ن ب-السص-لح ل-ل-ت-ع-ري-ف بقضصيتنا
وط-رح-ه-ا ‘ ه-ي-ئ-ة األ· اŸت-ح-دة ،م-ازل-نا إا ¤حد
السصاعة نتلقى الحÎام والÎحاب من كل البلدان،
 ⁄أارجع إا ¤فرنسصا منذ خروجي منها ،وŸا خÒت ‘
ال-ه-ج-رة ،ذه-بت إا ¤سص-ويسصرا كمدرب ،وŸا طلب
مني الرجوع إا ¤ا÷زائر  1963من أاجل النهوضش
ب-الك-رة ا÷زائ-ري-ة رج-عت ،وم-ن ت-لك ال-فÎة وأان-ا
أاع-م-ل ‘ ا÷زائ-ر““.بقيت Ÿسصات افراد هذا الفريق
–قق ‚احات كبÒة ‘ الكرة ا÷زائرية حتى بعد
السص-ت-قلل منذ  1976م-ن ““ع-ب-د ا◊ميد زوبا““
ون-ي-ل ك-أاسش اف-ري-ق-ي-ا م-ع م-ولودية ا÷زائر مرورا
بفريق  1982إا ¤ن-ي-ل الك-أاسش الف-ريقية على يد
اŸرح-وم ع-ب-د ا◊م-ي-د ك-رما‹ ،ا◊مد لله““ ،كانت
خ-ا“ة ون-ق-ط-ة ال-ن-هاية من طرف أاحد مهندسصي
فريق جبهة التحرير وفريق الهارب Úإا ¤تونسش ‘
زي--ارة خ--اصص--ة ““Ùم--د م--ع--وشش““ خصص--ه--ا ه--و
ألصصدقائه.
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إاسضÓميات
إاعداد  :ياسش Úفضشيل

مـا هو الواحد الذي ’ ثا Êله ؟
 .2وما هما ا’ثنان اللذان ’ ثالث لهما ؟
 .3ومن هم الثÓثة الذين ’ رابع لهم ؟
’ربعة الذين ’ خامسض لهم ؟
 .4ومن هم ا أ
 .5ومن هم اÿمسشة الذين ’ سشادسض لهم ؟
 .6ومن هم السشتة الذين ’ سشابع لهم ؟
 .7ومن هم السشبعة الذين ’ ثامن لهم ؟
 .8ومن هم الثمانية الذين ’ تاسشع لهم ؟
 .9ومن هم التسشعة الذين ’ عاششر لهم ؟
 .10وما هن العششرة التي تقبل الزيادة ؟
’حدى عششرة الÓتي ’ ثاÊ
 .11وما هن ا إ
عششر لهم ؟
’ثنتا عششرة الÓتي ’ ثالث
 .12وما هي ا إ
عششر لهم ؟
 .13وم -ن ه -م ال-ثÓ-ث-ة عشش-ر ال-ذي-ن ’ راب-ع
عششر لهم ؟
 .14وم -ا ه -و الشش -يء ال -ذي ي-ت-ن-فسض و’ روح
فيه ؟
 .15وما هو الق Èالذي سشار بصشاحبه ؟
 .16ومن هم الذين كذبوا ودخلوا ا÷نة ؟
 .17ومــــا ه- -و الشش- -يء ال- -ذي خ- -ل- -ق- -ه ال- -ل- -ه
وأانكره ؟
’ششياء التي خلقها الله بدون
 .18وما هي ا أ
أاب وأام ؟
 .19وم- -ن ه- -و اıل- -وق م -ن ن -ار وم -ن ه -لك
بالنار ومن حفظ من النار ؟
 .20وم - -ن ال - -ذي خ- -ل- -ق م- -ن ا◊ج- -ر وه- -لك
با◊جر وحفظ با◊جر ؟
 .21وم - -ا ه - -و الشش - -يء ال - -ذي خ- -ل- -ق- -ه ال- -ل- -ه
واسشتعظمه؟
 .22وم -ا ه -ي الشش -ج -رة ال -ت-ي ل-ه-ا اث-ن-ا عشش-ر
غصشنًا و‘ كل غصشن ثÓث Úورقة و‘ كل
ورقة خمسض ثمرات،
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اقرأ وتدبر

ثÓث منها بالظل واثنتان منها بالششمسض ؟

اﻹجابه
 .1الواحد الذي ’ ثا Êله هو الله سشبحانه
وتعا. ¤
 .2وا’ث -ن -ان ال -ل -ذان ’ ث -الث ل -ه -م -ا ال -ل -ي -ل
وال-ن-ه-ار ق-ال ت-ع-ا““ ¤وج-ع-ل-ن-ا ال-ليل والنهار
آايت.““Ú
 .3والثÓثة الذين ’ رابع لهم أاعذار موسشى
مع اÿضشر ‘ إاعطاب السشفينة وقتل الغÓم
وإاقامة ا÷دار.
’ربعة الذين ’ خامسض لهم التوراة
 .4وا أ
’‚يل والزبور والقرآان الكر. Ë
وا إ
 .5واÿمسشة الذين ’ سشادسض لهم الصشلوات
اŸفروضشة .
’يام
 .6والسشتة الذين ’ سشابع لهم فهي ا أ
التي خلق الله تعا ¤فيها الكون .
.7والسش -ب-ع-ة ال-ذي ’ ث-ام-ن ل-ه-م ه-ي السش-ب-ع
سشماوات قال تعا““ ¤الذي خلق سشبع سشموات
طباقا““.
 .8والثمانية الذي ’ تاسشع لهم هم حملة
ع-رشض ال-رح-م-ن ق-ال ت-ع-ا““ ¤وي-ح-م-ل عرشض
ربك يومئ ٍ
ذ ثمانية““.
 .9وال - -تسش - -ع - -ة ال - -ت- -ي ’ ع- -اشش- -ر ل- -ه- -ا وه- -ي
م- -ع -ج -زات سش -ي -دن -ا م -وسش -ى ع -ل -ي -ه السش Ó-م -
(ال- -عصش- -ى  +ال- -ي- -د  +ال- -ط- -وف- -ان  +السش- -ن -ون +
الضشفادع  +الدم  +القمل  +ا÷راد  +القمل) .
 .10وأام -ا ال -عشش -رة ال-ت-ي ت-ق-ب-ل ال-زي-ادة ه-ي
ا◊سش -ن -ات ،ق -ال ال -رسش -ول صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسشلم ““من جاء با◊سشنة فله عششرة أامثالها
’جر Ÿن يششاء““.
والله يضشاعف ا أ
’حد عششر الذين ’ ثا Êعششر لهم
 .11وا أ
هم أاخوة يوسشف عليه السشÓم .
.12وا’ث -ن -ا عشش -ر ال -ذي -ن ’ ث-الث عشش-ر
لهم هي معجزة موسشى عليه
السشÓم ،قال تعا““ ¤وإاذ
اسش-تسش-ق-ى م-وسش-ى
لقومه
فقلنا

اضشرب بعصشاك ا◊جر فانفجرت منه اثنتا
عششرة عيناً““.
 .13والثÓثة عششر الذين ’ رابع عششر لهم
هم اخوة يوسشف عليه السشÓم وأامه وأابيه.
 .14وأام- -ا ال- -ذي ي -ت -ن -فسض و’ روح ف -ي -ه ه -و
الصشبح قال تعا““ ¤والصشبح إاذا تنفسض““.
 .15وأام - -ا ال - -ق Èال- -ذي سش- -ار بصش- -اح- -ب- -ه ه- -و
ا◊وت ال -ذي ال -ت -ق -م سش -ي -دن-ا ي-ونسض ع-ل-ي-ه
السشÓم .
 .16وأام -ا ال -ذي -ن ك-ذب-وا ودخ-ل-وا ا÷ن-ة ه-م
اخ -وة ي -وسش -ف ع -ل-ي-ه السشÓ-م ع-ن-دم-ا ق-ال-وا
’بيهم ذهبنا لنسشتبق وتركنا يوسشف عند
أ
م -ت -اع -ن -ا ف-أاك-ل-ه ال-ذئب ,وع-ن-دم-ا ان-كشش-ف
كذبهم قال أاخوهم ’ تÌيب عليكم وقال
أاب-وه-م ي-ع-ق-وب سش-أاسش-ت-غ-ف-ر ل-ك-م رب-ك-م إان-ه
كان غفارا.
 .17و أام -ا الشش-يء ال-ذي خ-ل-ق-ه ال-ل-ه وأان-ك-ره
ه - -و صش - -وت ا◊م Òق - -ال ت - -ع - -ا““ ¤إان أان - -ك - -ر
’صشوات لصشوت ا◊م.““Ò
ا أ
’ششياء التي خلقها الله وليسض لها
 .18وأاما ا أ
أاب أاو أام هم:
آادم عليه السشÓم  +اÓŸئكة  +ناقة صشالح +
وكبشض إابراهيم عليهم السشÓم
 .19وأاما من خلق من نار فهو إابليسض ومن
ه-لك ب-ال-ن-ار ف-ه-و أاب-و ج-ه-ل وجماعته وأاما
م -ن ح -ف -ظ م-ن ال-ن-ار ف-ه-و إاب-راه-ي-م ع-ل-ي-ه
السشÓم ،قال تعا““ ¤يا نار كو Êبردًا وسشÓمًا
على إابراهيم““.
 .20وأام -ا م -ن خ -ل -ق م -ن ح -ج -ر ف -ه -ي ن -اق -ة
صشالح وأاما من هلك با◊جر فهم أاصشحاب
الفيل وأاما من حفظ با◊جر فهم أاصشحاب
الكهف.
 .21وأام - - -ا الشش - - -يء ال - - -ذي خ- - -ل- - -ق- - -ه ال- - -ل- - -ه
واسشتعظمه هو كيد النسشاء ،قال تعا““ ¤إان
كيدكن عظيم““.
 .22وأاما الششجرة التي بها اثنا عششر غصشنا
و‘ كل غصشن ثÓث Úورقة و‘ كل ورقة
خ-مسض ث-م-رات ،ثÓ-ث م-ن-ه-ا ب-ال-ظ-ل واث-ن-ان
م- -ن- -ه- -ا ب -الشش -مسض = ف -الشش -ج -رة ه -ي السش -ن -ة
’وراق ه -ي أاي -ام -
’شش -ه -ر وا أ
’غصش- -ان ه -ي ا أ
وا أ
الشش- -ه- -ر وال -ث -م -رات اÿمسض ه -ي الصش -ل -وات،
ثÓث منهن لي ً
 Óواثنتان منهن ‘ النهار.

Ÿاذا نهانا النبي صسلى الله عليه
وسسلم عن النفخ ‘ الطعام؟

لماذا أمك تؤلمها رجليها؟

@أاتعلم Ÿاذا نهانا النبي صصلى الله عليه وسصلم عن النفخ ‘ الطعام والشصراب
السصاخن لتÈيده؟
هي حركة تلقائية عند الكث Òوتتكرر بشصكل يومـــي ،خاصصـــــة لدى أاطفالنا.
أاتعلم أان النبي صصلى الله عليه وسصلم نهى عن هذا الفعل وهو الذي ل ينطق
ع-ن ال-ه-وى .وا◊ق-ي-ق-ة ال-علمية تقول أانه توجد ‘ اجسصامنا بكتÒيا صصديقة
بعكسش تلك الضصارة ‘ بأاجسصامنا وهي تسصاعد ا÷سصم على مقاومة بعضش
األم-راضش وت-وج-د ب-ا◊ل-ق ،لك-ن ح-ي-ن-م-ا ي-ق-وم النسصان بالنفخ تخرج هذه
ال-بكÎي-ا م-ع ال-ه-واء اÿارج م-ن ج-وف اإلنسص-ان ،ولك-ن Ãج-رد م-لمسص-تها
لسصطح سصاخن تتحول إا ¤بكÎيا ضصارة مؤودية إا ¤اإلصصابة بالسصرطان.
وألجل ما ذكر ننصصح بعدم النفخ ‘ الطعام السصاخن.

لماذا ﻻ تصلي؟
‘ الدنيا
 .1مادمت ’ تصشلي ينزع الله الÈكة من عمرك...
 .2مادمت ’ تصشلي ظلمة مسشتدÁة ‘ وجهك.
وجر عليه من الله.
 .3مادمت ’ تصشلي كل عمل تعمله ’ ت ؤ
 .4مادمت ’ تصشلي ’ يرفع دعاؤوك إا ¤السشماء.
 .5مادمت ’ تصشلي ’ يقبل دعاء غÒك لك.
 .6مادمت ’تصشلي “قتك اÓÿئق ‘ دار الدنيا .
عند اŸوت
 .1مادمت ’ تصشلي سشتموت ذلي.ًÓ
 .2مادمت ’ تصشلي سشتموت جائعاً.
 .3مادمت ’ تصشلي سشتموت عطششانًا ولو سشقيت بحار الدنيا.
‘ القÈ
 .1مادمت ’ تصشلي سشيضشيق عليك قÈك حتى تختلف أاضشÓعك.
 .2مادمت ’ تصشلي سشيوقد عليك قÈك وتتقلب على ا÷مر كل
ليله وكل نهار.
 .3مادمت ’ تصشلي فلك موعد مع ثعبان كل يوم خمسشاً فمازال
ي -ع -ذبك ع -ن ت -رك صش Ó-ة ال -ف -ج -ر ح -ت -ى صش Ó-ة ال -ظ -ه -ر وم-ازال
يعذبك عن ترك صشÓة الظهر حتى صشÓة العصشر وهكذا...
’رضض سشبع Úذراعا.
بكل ضشربة من هذا الثعبان تغوصض ‘ ا أ
‘ يوم القيامة
 .1ـ مادمت ’ تصشلي سشتسشحب على وجهك على جمر من النار.
 .2مادمت ’ تصشلي ينظر الله إاليك بع Úالغضشب وقت ا◊سشاب فيقع
◊م وجهك.
 .3مادمت ’ تصشلي سشتحاسشب حسشاباً ششديدًا ويأامر الله بك إا ¤النار.
فهل مازلت ’ تصشلي؟
سشبحآان الله و بحمده سشبحآان الله العظيم

@‘ ال -رح -م وضش -ع ال -ل-ه ال-ط-ف-ل ‘ سش-ائ-ل م-ل-ح-ي شش-دي-د
اŸلوحة ليطفو جسشمه فينعدم ثقله ،و رزقه يأاتيه
’م الذي
دون عناء عن طريق ا◊بل السشري اŸربوط با أ
’م ‘ طعامها ’
ينقل له كل أاسشباب الرزق ،فإان قصشرت ا أ
ي -ن -قصض ع -ل -ى ا÷ن Úشش -يء ل -وج -ود غ -دد ت -ق-وم ب-إاذاب-ة
’م لتعويضض النقصض ،لذلك ‚د أاسشنانها
أاسشنان وعظام ا أ
وŸها مع تقدم السشن ويقولون اŸرأاة
وركبها ورجليها ت ؤ
تششيب قبل الرجل.
لو يعلم كل إانسشان أانه يذوب عظم أامه ’حتار كيف
يجازيها!
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الشروق تدخل جامع بني أمية
المعبد الذي تحول إلى كنسية ثم جامع !..

ق ص ض ـ ـــ ــ ة
م ك ـ ـ ـــ ـ ا ن

كل شسيء ‘ ا÷امع األموي يقبل القسسمة على أاربع!
وسضط دمشضق القدÁة وبحجارته
الصضماء التي أاسضسضت ◊ضضارات سضادت،
ثم بادت ،فمن اŸعابد اآلرامية ا¤
الكنائسس واخÒا بني جامع بني أامية
الكب Òاك Èمسضجد ‘ السضÓم ،فيه
اجتمعت اŸتناقضضات وفيه اجتمعت
األصضالة ،وفيه اجتمعت ا÷مالية،
وفيه اجتمع التاريخ مع ا◊ضضارة مع
ا÷مال ،كل ذلك –ت عباءة دينية.
يعد جامع بني أامية الكب Òكما
يتعارف عليه أاهل الشضام من اجمل ما
انتجه الفن اŸعماري حتى اآلن ،ونقل
عن الوليد بن عبد اŸلك با Êهذا
ا÷امع قوله( :إا Êاريد ان أابني
مسضجدا  ⁄ي Íمن مضضى قبلي ،ولن
يبني من يأاتي بعدي مثله).
لقد أاراد بنو أامية ان يصضنعوا ›دا
لدولتهم فاختار الوليد اجمل مناطق
دمشضق لبناء مسضجد توقعوا ان يخلد
دولتهم ،وفع– Óقق ذلك لهم
واصضبح ا÷امع األموي مركز الدولة
السضÓمية التي انطلقت إا ¤كل
أاصضقاع العا..⁄
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مراسصل الشصروق العربي من دمشصق

ﬁمود ﬁمد عيد الصشالح

السسوق الذي جمع الناسس ‘ اŸسسجد

@كان موقع ا÷امع األموي سصوقا Œاريا واصصبح معبدا
‘ القرن اŸيلدي الول (معبد اإلله حدد اآلرامي) وبعد
انتشصار الديانة اŸسصيحية و‘ عهد اإلمÈاطور الروماÊ
ت-ي-ودوسش األول  379م  395 -م –ول اŸع--ب--د إا¤
ك-ن-يسص-ة ب-اسص-م ك-ن-يسص-ة ال-قديسش يوحنا اŸعمدان
اŸوج-ود ضص-ري-حه داخل ا÷امع واŸعروف أايضصا باسصم
(ال-ن-ب-ي ي-ح-يى) ،وأاهم اآلثار اŸسصيحية اŸتبقية رأاسش
القديسش يوحنا اŸعمدان وجرن اŸعمودية ،وهو جرن
رخ--ام-ي ع-ظ-ي-م ال-ق-دم ت-ظ-ه-ر ع-ل-ى ج-وان-ب-ه آاث-ار
اŸسصتحاثات .و ⁄يبق من آاثار هذا اŸعبد الذي بلغت
مسصاحته 380 300م ،إالّ ل-وح م-ن ا◊ج-ر ال-بازلتي
األسصود نحتت عليه صصورة ألسصد ›نح وقد ع Ìعلى
ه-ذا ال-ل-وح ا◊ج-ري ‘ ا÷دار الشص-م-ا‹ ع-ن-د ال-قيام
ب-إاع-ادة ت-رم-ي-م ا÷ام-ع وإاصص-لح-ه ،وه-و ﬁفوظ ‘
اŸتحف الوطني بدمشصق حتى اآلن.
بعد فتح بلد الشصام من قبل اŸسصلم Úبقيادة خالد بن
الوليد وابو عبيدة بن ا÷راح دخل كل منهما دمشصق
م-ن ج-ه-ة ،لك-ن خ-ال-د ب-ن الوليد دخل
بالقوة (عنوة) ،اما عبيدة بن ا÷راح
دخ-ل دمشص-ق صصلحا بالتفاق
م-ع اه-ا‹ دمشص-ق ،وك-تب
أاب-و ع-ب-ي-دة رضص-ي الله
عنه

كتاب أامان وأاقّر بأايدي النصصارى أاربع عشصرة كنيسصة
وأاخ-ذ م-ن-ه-م نصص-ف ه-ذه الك-ن-يسصة (كنيسصة يوحنا
اŸعمدان) بحكم أان البلد فتحه خالد بن الوليد رضصي
ال-ل-ه ع-ن-ه م-ن ال-ب-اب الشص-رق-ي ب-السص-ي-ف وأاخ-ذت
ال--نصص-ارى األم-ان م-ن أاب-ي ع-ب-ي-دة وه-و ع-ل-ى ب-اب
ا÷اب-ي-ة ،ف-اخ-ت-ل-فوا ،ثم اتفقوا على أان جعلوا نصصف
ال-ب-ل-د صص-ل-ح-اً ونصص-فه عنوة ،فأاخذ اŸسصلمون نصصف
هذه الكنيسصة الشصرقي فجعله أابو عبيدة رضصي الله
عنه مسصجدا ً وكانت قد صصارت إاليه إامارة الشصام فكان
أاول م-ن صص-ل-ى ف-ي-ه أاب-و ع-ب-ي-دة رضص-ي ال-له عنه ،ثم
الصص-ح-اب-ة ب-ع-ده ‘ ال-ب-ق-ع-ة ال-ت-ي ي-قال لها ﬁراب
الصصحابة رضصي الله عنهم.

رأاسس النبي يحي –ت أارضس اŸسسجد

عندما تو ¤الوليد بن عبد اŸلك اÿلفة عزم على أاخذ
بقية هذه الكنيسصة وأاضصافها إا ¤اŸسصجد ،وذلك لتأاَذي
اŸسصلم Úمن سصماع قراءة النصصارى ‘ اإل‚يل ورفع
أاصص--وات--ه--م ‘ الصص--لة ،ف--أاحsب أان ي--ب-ع-ده-م ع-ن
اŸسصلم Úفطلب النصصارى وسصأالهم أان يخرجوا عن
ب-ق-ي-ة الك-ن-يسص-ة وي-عّوضصهم إاقطاعات كثÒة عرضصها
عليهم وأان يقّر لهم أاربع كنائسش  ⁄تدخل ‘ العهد،
ثم أامر الوليد بالهدم ،ووقف على أاعلى مكان منها فوق
اŸذب--ح األك Èال-ذي يسص-م-ون-ه الشص-اه-د وأاخ-ذ ف-أاسص-اً
وضص-رب أاع-ل-ى ح-جر فأالقاه ،فتبادر األمراء واألجناد إا¤
الهدم بالتكب Òوالتهليل.

بدأا الوليد بناء وتوسصيع اŸسصجد ‘ العام  586هـ
واسصتغرقت عملية البناء عشصر سصنوات ،شصارك ‘
العمل  12أالف عامل وﬂتصش وفني ،وبلغت كلفة
البناء سصتة ملي Úدينار ،أاي ما يعادل خراج الدولة
سص-ب-ع سص-ن-وات ،ل-ي-ن-ت-ه-ي العمل ‘ عام  596هـ
ويخرج بصصورته البهّية التي تليق بعظمة الدولة
اإلسص-لم-ي-ة وع-اصص-م-ت-ه-ا دمشصق ،فجاء فريدا ً‘
هندسصته ُ ⁄ي Íعلى نسصقه ‘ العهود السصابقة أاي
ب-ن-اء آاخ-ر.وع-ن ي-زي-د ب-ن واق-د ق-ال :وجدنا مغارة
ع-ن-دم-ا ك-ن-ا ن-ب-ني اŸسصجد فأاخÈنا الوليد بها و‘
اŸسص-اء دخ-ل-ه-ا ال-ول-ي-د فوجد فيها صصندوقا صصغÒا
وعندما فتحه وجد فيه رأاسش يحي بن زكريا فرده
إا ¤مك-ان-ه وق-ال اج-ع-ل-وا ال-ع-م-ود الذي فوقه معينا
(عمودا مسصفط الرأاسش).
يشصكل ا◊رم أاحد أاهم اقسصام ا÷امع وتبلغ ابعاده
 136 137م وهو يتكون من اعمدة حجرية توازي
ال-ق-ب-ة ال-رئ-يسص-ية (قبة النسصر) ويتأالف ا◊رم من
 /24/ق-ن-ط-رة م-وازي-ة ÷دار ا÷امع ا÷نوبي وقد
ن-ف-ذت ه-ذه ال-ق-ن-اط-ر وفق اجمل الطرز اŸعمارية.
وي-غ-ط-ي ه-ذا ا÷ن-اح اŸت-وسصط سصقف ‘ وسصطه
ت-ن-هضش ق-ب-ة ال-نسصر اŸؤولفة من قبة نصصف كروية
م-ن اÿشصب اŸصصّ-ف-ح ،وت-رت-ف-ع ال-ق-ب-ة عن أارضش
ا÷امع ()45م ،وهي بقطر ( )16مÎا ً.
‘ حرم ا÷امع أاربعة ﬁاريب ،اÙراب األصصلي ‘
م---ن---تصص--ف ا÷دار ال--ق--ب--ل--ي .وه--ذه اÙاريب
ﬂصصصص--ة ل-ل-م-ذاهب األرب-ع-ة .و‘ أاع-ل-ى ج-دار
القبلة ،تنفتح على امتداده نوافذ ذات زجاج ملون،
عددها ( )44نافذة مع سصت نوافذ ‘ الوسصط ،ويقوم
إا ¤جانب اÙراب الكب Òمن Èحجري رائع.
إان جميع الزخارف الرخامية اŸنقوشصة ‘ اÙراب
واŸن Èو‘ اÙاريب األخرى هي آايات فنية ،صصنعها
اŸب-دع-ون ال-دمشص-ق-ي-ون ال-ذي-ن نقلوا فنونهم إا¤
أانحاء كثÒة من البلد العربية واإلسصلمية .ولقد
زينت جدران ا◊رم بالفسصيفسصاء والرخام.
و‘ ال-قسص-م اÿل-ف-ي م-ن ا◊رم ،ت-وجد مقصصورة
ل-ل-نسص-اء ب-نقوشصها اÿشصبية البديعة ،فيها كانت
Œلسش ““حفصصة““ بنت عمر ،و«خولة““ بنت األزور
لتُعّلما النسصاء أامور الدين .وأامامه توجد اŸقصصورة
سصلطان.
الّتي كان يجلسش فيها ال ّ

الصسحن والرواق

يشصكل صصحن ا÷امع الفناء الفضصائي الذي يطل
ع-ل-ي-ه ا◊رم واŸشصاهد والروقة الثلثة ،ومسصاحة
الصص-حن هي 60 22.5م و–ي-ط ب-ه م-ن جوانبه
الثلثة أاروقة وأاعمدة شصاﬂة ،ارتفاع الواحد منها
15.35م ،ويتضصمن الصصحن ثلث قباب هي:
القبة الغربية (قبة اŸال) ،أانشصأاها الفضصل بن صصالح
بن علي العباسصي أايام اŸهدي سصنة 171هـ ويظهر
أانها كانت مغلقة والناسش يتوهمون أان فيها ماًل،
وعندما فتحت ‘ زمن «سصيباي» سصنة 922هـ ⁄
ي-ج-دوا ف-ي-ه-ا إال أاوراق-اً ومصص-اح-ف باÿط الكو‘،
وت-دع-ى أايضص-اً (ق-ب-ة اÿزنة) ،وهي ﬁمولة على
ث-م-ان-ي-ة أاع-م-دة م-غ-روسص-ة ‘ ال-بلط دون قواعد
ومازالت –تفظ بتيجانها الكورانثية ا÷ميلة.

القبة الشصرقية وتعرف بقبة (زين العابدين) ،كانت
تسصمى قبة يزيد ،وتسصمى اآلن قبة السصاعات ،إاذ
كانت فيها سصاعات اŸسصجد.
ال-ق-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ق-ب-ة (ال-بحرة الفوارة) وهي وسصط
صصحن ا÷امع ،وأانشصئت على بحÒة ماء واسصعة
ك--انت م--ن ال--رخ-ام وأاق-ي-مت سص-ن-ة 369هـ .أام--ا
ا÷دران ف-ه-ي مكسص-وة ب-ال-فسص-ي-فسص-اء.وت-وجد
خ-ل-ف األروق-ة مشص-اه-د وزواي-ا وغ-رف ،واŸشص-اهد
ع-ب-ارة ع-ن ق-اع-ات مسص-ت-طيلة كبÒة اسصتخدمت
كمسصاجد صصغÒة ملحقة با÷امع ،وكان لكل منها
إام-ام خ-اصش ،وت-ت-وزع أارب-ع-ة مشصاهد على ﬁيط
اŸسص-ج-د ،وه-ي مشص-ه-د أاب-ي بكر أاو مشصهد عروة،
ومشصهد عمر ،ومشصهد عثمان أاو اŸشصهد الكما‹،
ومشص-ه-د ع-ل-ي أاو مشص-ه-د زي-ن العابدين اŸعروف
Ãشصهد ا◊سص.Ú

اŸآاذن

ت-طّ-ل م-ن أاع-ل-ى اŸسص-ج-د م-آاذن األم-وي ال-ثلث
ال-ب-اق-ي-ات ،وه-ي ث-لثة أابراج شصاهقات ،تتوسصط
األو ¤ا÷دار الشص--م--ا‹ وه--ي م-ئ-ذن-ة ال-ع-روسش
والث-ن-ت-ان األخ-ري-ان ُب-ن-ي-ت-ا ‘ زاوي-ت-ي اُŸصص-ل-ى
الشص-رق-ي-ة وال-غ-رب-ي-ة ،ف-وق اثن Úمن أابراج اŸعبد
ال-ق-دÁة ،وق-د ُعِ -رَف-ت ب-اسص-م م-ئ-ذن-ة ع-يسص-ى.
ن اŸآاذن الثلث ُبنيت ‘ عهد الوليد
وا÷دير ذكره أا ّ
” Œدي-ده-ا ‘ ال-عصص-ور ال-لح-ق-ة .وهذه اŸآاذن
و ّ
أاّول-ه-ا وأاج-م-ل-ها مئذنة ““قايتباي““ نسصبًة للسصلطان
اŸملوكي الذي أاعاد بناءها .وللجامع قبة كبÒة «قبة
ال-نسص-ر» وث-لث ق-ب-اب ‘ صص-ح-نه وللجامع أاربعة
أاب-واب ،ب-اب الÈي-د م-ن ال-غ-رب وب-اب جÒون من
الشصرق وباب الكلسصة من الشصمال وباب الزيادة
من ا÷نوب ،وينفتح من داخل ا◊رم.

خصسوصسيات ا÷امع

ل شصيٍء يقبل القسصمة على
‘ اŸسصجد األموي ك ّ
أاربعة :جدار القبلة عرضصه 136م ،وعدد النوافذ من
الشصرق والغرب  40نافذة ،وأابوابه أاربعة ،وﬁاريبه
أارب-ع-ة ،وعدد أاعمدته  52ع-م-وًدا ،ارتفاع كل واحٍد
فيها 8م ،ووزن-ه  8أاط-ن-ان .أاّما الÌيات اŸتدّلية من
السص-ق-ف ف-ه-ي تشصك-ي-ل-ة من كل عصصور التاريخ،
بعضصها ‡لوكي وبعضصها عثما Êولكن أاكÌها من
الّ-ن-ح-اسش الشص-ام-ي اŸط-روق .ال ّسص-ج-اجيد أاي ًضصا
ُم-ت-ن-وع-ة اŸصص-در ،وه-ي ج-م-ي-عها أاصصلية اŸنشصأا،
و–م-ل ت-واق-ي-ع َم-ن قاموا بإانتاجها.يتميز ا÷امع
األم--وي ع--ن غÒه م--ن اŸسص--اج--د أان اآلذان ف--ي-ه
جماعي؛ إاذ ُيرفع من عدة مؤوذن Úوليسش من مؤوذن
واحد؛ فاآلذان جماعي متوارث من عهد بني أامية،
ح-يث ُي-ق-ام ف-ي-ه أاذان ج-م-اع-ي بأاصصوات عدد من
اŸؤوذن ÚاŸشص-ه-وري-ن ب-عذوبة الصصوت ،وإاتقان فن
األذان ،الذين تنسصاب أاصصواتهم ‘ اليوم خمسش
م-رات .ا÷ام-ع األم-وي كان وليزال مدرسصة كبÒة
يلقي فيه العلماء واŸشصايخ والفقهاء دروسصهم .كما
عّلم فيه صصحابيون وصصحابيات أاجلء ،مثل خولة
ب-نت األزور ،ورف-ي-دة األسص-ل-م-ي-ة .ودّرسش ف-يه من
لمة أابو بكر الرازي،
العلماء والفلسصفة الكبار الع ّ

واÿوارزم--ي وال--ف--ي--لسص--وف الشص-ه Òأاب-و نصص-ر
ال-ف-اراب-ي .وروع-ي ‘ بناء اŸسصجد األموي مسصأالة
الضص-غ-ط ا÷وي وا◊رارة؛ إاذ أان اŸسص-ج-د ل ت-وجد
ف--ي--ه ا◊شص--رات ،ول مك-ان ‘ سص-ق-ف-ه وج-دران-ه
ل--ل--ع--نك--ب--وت أاو الصص--راصص Òأاو م--ا سص-واه-ا م-ن
ا◊شص-رات ،وي-رج-ع ذلك إا ¤اإلب-داع ال-ه-ن-دسصي،
ال--ذي ي--ج--ع--ل الضص-غ-ط ا÷وي داخ-ل اŸسص-ج-د
م-ن-خ-فضص-اً ب-نسص-ب-ة نصص-ف درج-ة ،ع-ن الضصغط
خارجه ،وهو ما يجعل تلك ا◊شصرات ل Œد مكانًا
مناسصبًا لها للمقام ‘ ا÷امع األموي.وهو أاول جامع
يدخله أاحد باباوات روما عندما زار مدينة دمشصق،
وك-ان ذلك ع-ام  2001م ع-ن-دم-ا قام بزيارته البابا
يوحنا بولسش الثا.Ê
 ⁄ي-ح-اف-ظ ا÷ام-ع ع-لى الشصكل الذي بني عليه،
فقد تعرضش لكث Òمن الكوارث وا◊رائق والزلزل
التي غÒت معاŸه كثÒا ،وأاهم هذه الكوارث حريق
ع--ام 461ه--ـ1069 /م وح--ري--ق ع--ام 1311ه--ـ /
1893م ال-ل-ذان ذه-ب-ا بك-ث Òم-ن ت-زيينات ا÷امع
وآاثاره الهامة .أاتى حريق عام 1069م على جميع
ﬁاسص-ن ا÷ام-ع وم-ا ف-يه من الزخارف والنقوشش
ال-ب-دي-ع-ة اŸوج-ودة منذ أايام الوليد وظل على حاله
ح-ت-ى ” Œدي-ده ع-ام 1072م ،ث-م ت-ت-الت عليه
ال-زلزل وا◊رائ-ق ،وان-ت-ابه اإلهمال مرة حتى جاء
اŸلك ال-ظ-اه-ر فك-ان م-ن ب-داي-ة إاصص-لحاته أان قام
ب-ت-ن-ظ-ي-ف ا÷ام-ع وغسص-ل رخامه وفرشصه وأاعاده
مسص-ج-دا ل-ل-ع-بادة والعلم وزينه بالذهب ولوحات
ال-فسص-ي-فسصاء والنقوشش والزخارف ‘ .عام 1311
هـ1893 /م شصب حريق أاتى على سصقف ا÷امع
وج-دران-ه وأاب-واب-ه وسص-دته ،و ⁄يسصلم إال اŸشصهد
ال--غ--رب--ي .وأادى ه--ذا ا◊ري--ق ال--ه-ائ-ل إا ¤ت-ل-ف
اŸصص-ح-ف ال-ع-ث-م-ا Êالذي كان قد أارسصله اÿليفة
عثمان بن عفان إا ¤بلد الشصام عندما قام بتدوين
القرآان ،و‘ عام  1314هـ 1896 /م بدأات عمليات
ت-رم-ي-م اŸسص-ج-د ب-أام-ر م-ن الوا‹ ناظم باشصا وا‹
دمشصق ودام العمل تسصع سصنوات وقدرت النفقات
بسصبع Úأالف لÒة ذهبية.
‘ ع-ام  1414ه-ـ 1994 /م أام-ر ال-رئيسش الراحل
ح-اف-ظ األسص-د ب-ح-م-ل-ة ت-رم-ي-م ك-بÒة ل-ل-ج-ام-ع
وم-ل-ح-ق-ات-ه وأاع-م-دت-ه الكثÒة وأابنيته مع ا◊فاظ
على طرازه األصصيل ولوحات الفسصيفسصاء الرائعة
وال--ن-ق-وشش وال-زخ-ارف و” الكشص-ف م-ن إاح-دى
ا÷هات خارج جدران ا÷امع عن آاثار رومانية غاية
‘ األهمية للمعابد قبل قيام ا÷امع و” ترميمها
وال-ع-ن-اي-ة ب-ه-ا و” إاع-ادة اف-ت-تاح اŸسصجد من قبل
ال-رئ-يسش ال-راح-ل ح-اف-ظ األسص-د بعدما ” مسصح
ج--دي--د وتسص--ج--ي--ل ج-م-ي-ع اآلث-ار اإلسص-لم-ي-ة
وال-ت-اري-خ-ي-ة القدÁة وتوثيقها ،ليزداد جامع بني
أامية هيبة وفخامة.
يعد جامع بني أامية الكب Òمن أاهم وأاك Èا÷وامع
ولزال ﬁاف-ظ-اً ع-لى مكانته الدينية والجتماعية
والسص-ي-اح-ي-ة وع-ل-ى أاه-م اŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ية فيه
واŸع-م-اري-ة وال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن روائ-ع ف-ن ال-ع-مارة
اإلسص-لم-ي-ة ،وه-و ق-بلة اŸسصلم ÚواŸؤومن Úحتى
عصصرنا ا◊اضصر.
ديسسم٢٠١٤ È
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ما ﻻ تعرفونـــــــه
عــــن الُمـــنشـــــد

حوار
العدد

جلول

حوار و :رابح عÓوة
تصصوير :نبيل زاهي

المنشد جلول يصرح بندم للشروق العربي:

@ اسشمه بالكامل جلول بلُموري ،من
مواليد  22جانفي 1964م (خمسشون
سشنة) ببلدية ع Úفارسض بو’ية
معسشكر غرب الوطن.
@ ا◊الة ا’جتماعية :متزوج وأاب
ل Íعلي ( 21سشنة) وسشارة ( 7سشنوات).
@ قبل احÎافه الغناء ،عمل الششاب
جلول ‘ ›ال التدريسض كمعلم
باŸرحلة الثانوية  -قسشم علوم
طبيعية ورياضشيات ،ليششتغل ’حقا
مسشاعدا تربويا.
@ بدأا جلول مششوار الغناء سشنة ،83
من خÓل غنائه ‘ عدد من
اŸطاعم الليلية .و‘ سشنة 2000
حقق الفنان التائب إا ¤الله ‚احا
كبÒا بأاغنية ““ما عليشض““ التي كانت
من إانتاج
ششركة ﬁمد
سشان كريبان.
@ توالت
النجاحات
بعدها،
فقدم
جلول:
““صشغÒة
وبلوطة““،
““بالدراهم““““ ،ششكون
كان يقول““ ،وكان آاخر
عمل ينزل له سشنة 2006
أالبوم ““قطعت الليفري““.
@ ‘ صشيف  ،2007قرر الششاب
جلول اعتزال الغناء على
خلفية وفاة صشديقه اŸقرب
جدا اŸوسشيقي تاج الدين
عينوسض ليقرر بعدها بفÎة
’نششاد الديني.
ا’Œاه إا ¤ا إ
@ قدم جلول  4أالبومات
إانششادية ،طرح منها  3هي ““كلنا
غزة““““ ،رمضشان راه جانا““““ ،يا ربي
ي““ وأالبوم ““كنت غلطان““
أالطف ب ّ
الذي  ⁄يطرح بعد.

«توبة ﷲ يا العاصي توبة ﷲ” ألبوم من خمسة أناشيد دينية
Ÿنششد جلول 2014
«الششروق العربي““ تنششر جديد ا ُ

’خ Òعن قرب
على هامشض لقائناب اŸنششد جلول ،كششف ا أ
توبة لله يا العاصشي توبة
’نششادي الرابع الذي يضشم سشتة أاناششيد دينية
طرح أالبومه ا إ
لله
كان يفÎضض طرحه خÓل ششهر رمضشان يحمل عنوان
هاذ الدنيا فانية إاياك
«كنت غلطان ‘ حسشابي““ .من عناوينه :
تعطيها Ÿان
““رمضشان ضشيف الرحمان““““ ،أابكي يا قلبي أابكي““،
وحياة الناسض فانية
““توبة لله يا عاصشي““ التي
ماششية ..ماششية للنسشيان
من اŸفÎضض أان Œمعه ‘ ششكل ثنائي مع الفنان التائب
توب وأارجع واحذر من
’نششودة
وخرا الششاب صشحراوي““ ،الله الله ما ششاء الله““ ،وإاعادة أ
م ؤ
الششيطان
““ طلع البدر علينا““ بتوزيع جديد .وحصشريا خصّض جلول قراء
يرميك بعيد ‘ بحور
›لة ““الششروق العربي““ Ãقطع من أانششودته ““توبة لله يا
النسشيان
العاصشي““ يقول مطلعها:
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«حينما أسمع أغنياتي أبكي ندمـا عليها»

@ أاتأا ⁄عندمــــــــــــا أاسشمــــع أاغنياتي وأامضشــــي الليـــل حزينا والندم والبكاء يعتصشــــــراÊ
@ أاي عائد إا ¤الله أاكيــــد سشيـــÓقي ابــــتÓءات ،وا◊مـــد لله إاذا أاحــــب الله عبـــــدا ابتÓه
@ إاطعـــام عائلتـــي مـــــن حـــÓل خـــــ Òمــــن إاطعــــامهــــم مــــا طـــاب ولــذ مـــن حــــــــرام

وفاة صديقي المقرب وراء توبتي

@ من غناء الراي إا ¤التوبة
النصشوح ..كيف بدأات القصشة؟
^ بسص-م ال-ل-ه ال-رح-من الرحيم والصصلة والسصلم
ع-ل-ى رسص-ول ال-ل-ه ،ال-لهم صصلي وسصّلم وبارك على
سصيدنا ﬁمد وعلى آاله وصصحبه أاجمع ..ÚالكثÒ
من الناسش يعرفونني ،ألنني كنت من فنا Êأاغنية
الراي ،لكن ‘ الواقع ما ل يعرفه الكثÒون أان ا◊اجة
وال-ف-ق-ر ه-م-ا ما دفعا Êإا ¤اختيار ذلك الطريق .بكل
صص--راح--ة ،ك-نت ب-ح-اج-ة إا ¤اŸال Ÿسص-اع-دة وال-دّي
وإاخوتي ،كنا عائلة فقÒة جدا ،والبؤوسش يخيم على
ب-ي-ت-ن-ا ،كسص-بت م-ن وراء الغناء شصهرة كبÒة وأاموال
طائلة ،لكن ا◊مد لله جاءت فرصصة توبتي وعدت
إا ¤طريق الله.
@ولكن كيف كانت نقطة –ولك
من حياة السشهر واÓŸهي إا ¤حياة
اŸسشاجد؟
^كان ‹ صصديق يدعى تاج الدين عينوسش رحمه
ال-ل-ه وأاسصك-ن-ه فسص-ي-ح جنانه ،كان اŸوزع اŸوسصيقي
Ÿع-ظ-م أاغ-ن-ي-ات-ي ..ك-نت أاع-تÈه صصديقي ورفيقي
وأاحب ال-ن-اسش إاّ‹ ،ك-ان ي-ع-رف ك-ل أاسصراري وكنت
أاعرف كل أاسصراره ،كنا سصويا Ÿدة شصهر نحيي العديد
م-ن ا◊ف-لت ‘ الك-ث Òم-ن ولي-ات ال-وط-ن ،وبعد
عودتنا إا ¤وهران شصهر جويلية  ،2007ذهب كل منا
إا ¤بيته على أاسصاسش اللقاء ‘ اليوم اŸوا‹ .و‘ صصباح
ذلك اليوم اتصصل بي شصقيقه ليخ ÊÈأان تاج الدين
قد مات.
@موت تاج الدين كانت نقطة
التحول إاذا؟
^ نعم ،وكان ذلك من حسصن حظي ..ألنه  ⁄يكن
قد مضصى على زواجه رحمه الله إال شصهرا و 17يوما،
و ⁄ي-ت-ج-اوز  27سص-ن-ة م-ن ع-م-ره أان-ذاك ،أاصصبت
بصصدمة كبÒة جراء هذا ا Èÿوأاصصبحت ل أافكر إال
‘ اŸوت ،وق-لت ‘ ن-فسص-ي إاذا ك-ان صص-ديقي وأاقرب
ال-ن-اسش إاّ‹ م-ات ‘ ع-ز الشص-ب-اب ،فك-يف سصيلقي
ج-ل-ول رب-ه إاذا م-ات؟! ب-ق-يت م-تأاثرا Ÿدة  3أاو  4أايام
واتصصلت بعدها بأاحد الشصيوخ فقال ‹ :إانها علمات
التوبة ،فقررت أان أاتوب التوبة النصصوح.

قبل اﻻعتزال لم تكن لي رسالة
هادفة

القصضة الكاملة لتوبته ..حاجته للمال
حولته من مــدرسس ثانوي إا ¤مغن!
وصضول إا ¤قراره العتزال وهو ‘ قمة
‚احه وشضهرته ..مـحطات عديدة ‘
مشضوار اŸنشضد جلول  -مغني الراي
سضابقا -ترصضدها ›لة ““الشضروق العربي““
‘ هذا ا◊وار الذي فتح فيه مـحدثنا
قلبه وعقله لنا ،وروى ألول مرة كيف
هداه الله إا ¤قرار اعتزال الغناء ذات
شضهر جويلية من عام .2007

@ كيف واجهت –ديات ا◊ياة
ومصشاعبها بعد ا’عتزال؟
^بك-ل صص-راح-ة ،أاي ع-ائ-د إا ¤ال-ل-ه أاك-ي-د سصيلقي
اب-ت-لءات ،وا◊م-د ل-ل-ه إاذا أاحب ال-ل-ه ع-ب-دا اب-تله،
حقيقة  ⁄أاعد أاكسصب األموال الكثÒة مثل السصابق،
ولكن ا◊مد لله قليل حلل خ Òمن كث Òيدخلك
ال-ن-ار ..وال-ل-ه إاط-ع-ام ع-ائ-ل-ت-ي ق-ط-ع-ة خبز وبعضش
ا◊ليب من حلل خ Òمن إاطعامهم ما طاب ولذ من
ح-رام .ول ع-يشص-ة إال ع-يشص-ة اآلخ-رة ،ال-دن-يا ◊ظة
قصصÒة وسصتنتهي ل ﬁالة.
’ن عندما
@ كيف يتصشرف جلول ا آ
يسشمع أاغانيه القدÁة تصشدح من
’ششرطة؟
Óﬁت ا أ
^والله أاتأا ⁄كثÒا ،وقد أامضصي الليل تعيسصا حزينا
وال-ن-دم وال-بك-اء ي-عتصصرا ،Êأل Êأانا السصبب ‘ ذلك
وليسش البائع ،ومع ذلك أاحاول ‘ بعضش األحيان أان
أاقنع البائع بعدم بيع الشصريط حتى ولو اضصطررت إا¤
أان أادفع له ثمن تلك األشصرطة من جيبي.
@لهذه الدرجة ندمت؟

^نعم ،لهذه الدرجة ،كنت ‘ اŸاضصي أاغني للنسصاء
واŸال والدنيا ⁄ ..تكن ‹ رسصالة هادفة ،بكل صصراحة
أاغنية الراي عبارة عن Œارة تكسصبك اŸال وŒعلك
تخسصر نفسصك ،أاما اآلن فأانا أاقدم األناشصيد الÎبوية
الهادفة ،وأاناشصيد ‘ وصصف عظمة الله وصصفاته العليا
ومدح الرسصول صصلى الله عليه وسصلم.
@كيف هي عÓقتك مع زمÓئك
اŸغن Úبعد التوبة؟
^بك-ل صص-راح-ة ،أان-ا دائ-م-ا ع-ل-ى اتصص-ال بهم وهم
إاخ-وت-ي وأاح-ب-ه-م ‘ ال-ل-ه ،وف-ي-هم الكث Òمن اÒÿ
وأاغ-ل-ب-ه-م يصصلون وا◊مد لله ،وأانا على يق Úأانهم
سص-ي-ت-وب-ون إان شص-اء ال-له كما حدث مع األخ الشصاب
صص-ح-راوي ال-ذي أاق-ن-عته مؤوخرا بتسصجيل أانشصودة
معي بعد ما تاب الله عليه وزار مكة اŸكرمة.
«اللهم أاهدنا وتب علينا““
@ من تتوقع أان تكون توبته بعد
الششاب صشحراوي مباششرة؟
^الشصاب أانور ،فهو أاك Ìمن يحافظ على الصصلوات
اÿمسش ‘ اŸسصجد ..وبات يقرأا ويتمعن ‘ القرآان
أاك Ìم-ن أاي وقت مضص-ى ،ل-ذلك إان شص-اء ال-ل-ه ي-عفو
ع-ل-ي-ه رب ال-ع-ا ..ÚŸوأانور دائما ما يردد ““اللهم أاهدنا
وتب ع-ل-ي-ن-ا““ وال-ل-ه سص-ي-ه-ديه Ãشصيئته .كذلك ل
أانسص-ى الشص-اب رضص-وان ،ع-ب-اسش ،رضص-ا ال-وهرا،Ê
ب-لل الصص-غ ،Òه-واري ال-دوف-ان ،ك-ل-هم ما شصاء الله
صصاروا يÎددون على مسصاجد الله.
@ماذا عن مششاريعك اŸسشتقبلية؟
^ لدّيا جولة ‘ عدد من وليات الوطن ،باإلضصافة إا¤
اب-ت-ه-الت ودورات إانشص-ادي-ة Ãسصجد ““نور الهدى““
بـ«بوردو““ ‘ فرنسصا سصÒافقني فيها األخ هواري بن
ﬂتار رئيسش فرقة ““العروة الوثقى““ التي تأاسصسصت
عام  86وتضصم  10أافراد .كما نحن بصصدد التحضصÒ
ألوبÒات وط-ن-ي إانشص-ادي ضص-خ-م ي-ح-م-ل عنوان
““جيل األمسش يعود اليوم““.
@هل من كلمة أاخÒة –ب أان
تختم بها حوارنا؟
^أاشصكركم على إاتاحة ‹ فرصصة هذا ا◊وار الطيب.
أا“نى أانني أافدت بهذا ا◊وار من هم مقبلون على
التوبة وشصجعتهم على اŸضصي ُقدما إا ¤التصصالح مع
ال--ن--فسش ..ال-دن-ي-ا ف-ان-ي-ة وقصصÒة ج-دا ف-ح-ذار أان
تأاخذكم عن طاعة الله.
ديسسم٢٠١٤ È
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أاسضماء من
الذاكرة

أاطفأا شضمعة ميÓده السضابعة و
السضتون قبل أان يطفئ بعدها
بخمسضة أاشضهر شضمعة حياته ،من
ظل يرتقي بنفسضه و إايانا ‘
‡لكة الورقة و القلم من قمة
عالية إا ¤قمم أاعلى ،من ل يفقه
سضبي Óللسضأام و الفشضل ،قيل عنه أانه
متنبي عصضرنا ا◊ديث ،و سضلمت
األلسضن التي تفوهت بذلك ،له ‘ جل
ميادين ا◊ياة بصضمة ،يع Èعن ما يراه و
ما يعيشضه بأاحرف زاهية ،و إاذ بها وجدت
لتخطط فحسضب بأانامله و
على أاسضطره الذهبية
،و Œمع برسضم من
احÎافه كأانها
نوتات موسضيقية
تتأاهب لتشضكيل
نغمة يحرصس
دائما على أان
يكون عنوانها
““األمل ““.

آامنة بلورنة

محمــــود
درويـــش

كــلمــاتـــه
أقــوى من
الرصــــاص
وهــــزمت
إعـــــــــﻼم
إ س ـ ـ ـ ـ ر ائ ي ـ ـ ـ ل

درويشس ..طفولٌة تناسست أالعابها
ت الشسعر دفاعاً عن أامتها
و احÎف ْ
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@شساع ٌر نقشش مكانته ‘ الذاكرة العربية و اإلنسصانية ُ،يلهم
العزائم و يشصحذ اإلرادات ،إاّنه اŸغروم باألشصياء الناعمة و
اŸعيشصة الراقية ،فارسش الكلمات اÎŸاقصصة على صصفحات
ال--عشص--ق و األم--ل ،الشص-اع-ر الك-بﬁ Òم-ود درويشش ،ذاك
اإلنسص-ان ذو ا◊ضص-ور اŸت-مّ-ي-ز اŸف-ع-م ب-األح-اسص-يسش التي
سص-دْت ‘ أاشص-ع-ا ٍر و خ-واط-ر اّت-خ-ذ م-ن-ه-ا أادوية ُيعالج بها
ّ Œ
أاسصقام و هموم بلده ُ،ولد ‘  13مارسش من ربيع ‘ 1941
ق-ري-ة الÈوة ،و ه-ي ق-ري-ة ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة تقع ‘ ا÷ليل قرب
سص-اح-ل عك-ا ،أاي-ن ع-اشش ح-ي-اته الطفولية ،يجول بكلماته
ال-ع-ذب-ة ب Úال-ورود وسص-ط ح-دائ-ق ق-ري-ت-ه الصصغÒة
،مُ-داف-ع-اً ب-ه-ا م-ن-ذ ال-وه-ل-ة األو ¤عن قضصية بلده
ال-ق-اط-ن-ة ‘ أاع-م-اق ح-ي-ات-ه .خ-رج و أاسص-رت-ه بُرفقة
ال-لج-ئ Úال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úإا ¤ل-بنان و عمره سصtت
سصنوات ،ثم كانت عودتهم ِخفيًة عام  ‘ 1949عيدِ
ا“ام ات-ف-اق-ي-ات السصلم اŸوؤقتة ،ليصصطدم بجدا ٍر من
خيبة األمل و يجد قريته الأم التي ترّبى ‘ أاحضصانها
ق-د ت-هّ-دمْت و اŸوشص-اف -ق-ري-ة زراعية إاسصرائيلية -قد
طالتْ أاراضصيها .
بدأا صصاحب األنامل الذهبية بكتابة الشصعر مبكرا ً أاين
ك-ان ‘ اŸرح-ل-ة الب-ت-دائ-ي-ة ،و ق-د لقى اسصتحسصاناً و
تشصجيعًا من بعضش معّلميه ،و ‘ عام  1958كان لهذا
الشص-اع-ر األصص-ي-ل أاّول ف-رصص-ة إلل-ق-اء قصص-يدة له يوم
السص-ت-ق-لل ال-ع-اشص-ر إلسصرائيل و هي بعنوان ““أاخي
العÈي ““،جاءت هذه األخÒة مقاِرنة ب Úظروف حياة
األطفال العرب مقابل اليهود ،اسصُتدعي على إاثرها إا¤
مكتب ا◊اكم العسصكري الذي قام بتوبيخه و هدده
ب-فصص-ل أاب-ي-ه م-ن العمل ‘ اÙجر إاذا اسصتمّر بتأاليف
ن العزÁة –طّم ا◊واجز ،
أاشصعار شصبيهة ،غ Òأا ّ

م-ن-ه-ا ،ف-ق-اموا Ãزج كلماتها مع اŸوسصيقى العذبة و
ت-غّ-ن-وا ب-ه-ا ك-م-ارسصيل خليفة ،أاحمد قعبور ،ماجدة
الرومي ،أاصصالة نصصري ،و آاخرها قصصيدة ““كردسصتان
““ال-ت-ي ت-وّلْ-ت اŸط-رب-ة اللبنانية ““نسصرين حميدان
““أاداءها بتلح ÚاŸوسصيقار الكردي ““هلكوت زاهر ““.

جمع الكث Òمن البداهة و األŸعية
‘ حقيبة وداعه و رحل ..

ن درويشش اسصتمّر بكتابة الشصعر و نشصر ديوانه
إاذ أا ّ
األول ‘ التاسصعة عشصرة من عمره و أالبسصه عنوان
““عصصاف Òبل أاجنحة ““،و ‘ اÛمل كان له ما يزيد
عن ثلث Úديوانًا تراوحت ب Úشصعرٍ و ن، Ìو التي
برع ‘ نظمها و إالقائها و جََعلها ‘ القمة تÎبع على
ع-رشش األح-اسص-يسش ‘ ق-ل-وب عاشصقيه على غرار
““أاوراق الزيتون ـ عاشصق من فلسصط Úـ آاخر الليل ـ
مطٌر ناعم ‘ خريف بعيد ـ يوميات ا◊زن العادي ـ
ي-وم-ي-ات ج-رح ف-لسص-ط-ي-ن-ي ـ م-ديح الظّل العا‹ ـ
حصصار Ÿدائح البحر ـ ذاكرة للنسصيان ـ أاثر الفراشصة
ـري-ت-ا -ح-ب-ي-ب-تي تنهضش من نومها -ل تعتذر عما
ف-ع-لت -شص-يء ع-ن ال-وط-ن Ÿ-اذا ت-ركت ا◊صصان
وح-ي-دا ً-ب-ط-اق-ة ه-وية““،كما ترك ن tصصُه ““‘ حضصرة
ى كبÒا ً وسصط العا ⁄العربي خاصصة ،و
الغياب ““صصد ً
ق-ام بك-ت-اب-ة وثيقة إاعلن السصتقلل الفلسصطيني
” إاعلنها ‘ ا÷زائر .
التي ّ

ط ب Úالسسياسسي و الفني ‘ شسعرّيته
تراُب ٌ

درويشش  ⁄يطله ا◊زن القاتل ،و  ⁄يعرف الرجوع
إا ¤ال---وراء ،ب---ل ان--تسصب إا ¤ا◊زب الشص--ي--وع--ي
اإلسص-رائ-ي-ل-ي و ع-م-ل ‘ صص-حافة ا◊زب فور ا“ام
ت-ع-ل-ي-م-ه ال-ث-ان-وي ‘ م-درسص-ة يني ،ضصف إا ¤هذا
اشصÎاك--ه ‘ –ري-ر ج-ري-دة ال-ف-ج-ر .ك-ان ن-اشص-ط-اً
سص-ي-اسص-ي-اً ب-لسص-اٍن ح-اّد و بتصصريحاٍت قوية ،األمر
ال--ذي أاّدى إا ¤اع--ت--ق--ال--ه م--ن ط--رف السص-ل-ط-ات
اإلسصرائيلية ‘ عديد اŸناسصبات و أاّولها العام 1961
ت وِجهته اإل–اد
امتدادا ً حتى العام ، 1972أاين كان ْ
السص-وف-ي-ات-ي ب-غ-ي-ة الدراسصة ،و من ثّم النتقال إا¤
ال--ق--اه--رة ح--يث ال--ت--ح--ق Ãن--ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ،و ك-انت ل-ه ال-ف-رصص-ة ل-ل-ع-م-ل ‘
م-ؤوسصسص-ات ال-نشص-ر و ال-دراسصات التابعة لها بلبنان
،كما أاسصسش ›لة الكرمل الثقافية ،و تو ¤منصصب
رئيسش رابطة الكتاب و الصصحفي ÚالفلسصطينيÚ
،ك-انت اق-ام-ت-ه ‘ ب-اريسش قبل عودته إا ¤وطنه بعد
سصجاٍل و جدال لزيارة والدته التي شصّده ا◊ن Úإاليها
و ل-ل-وط-ن.ككّ-ل مُ-بدٍع ،حصصد درويشش ثمار إابداعه
حيث نال على عّدة جوائز و تكرÁات ،منها جائزة
لوتسش عام ، 1969و كذا درع الثورة الفلسصطينية و

لوحة أاوربا للشصعر عام ، 1981جائزتي ابن سصينا و
لين ‘ Úاإل–اد السصوفياتي عامي  1982و 1983
ع--ل--ى ال--ت-وا‹ ّ –،صص-ل أايضص-اً ع-ل-ى ج-ائ-زة األمÒ
ك-لوسش ال-ه-ولندية سصنة  2004و ج-ائ-زة القاهرة
ل-لشص-ع-ر العربي سصنة ، 2007ه-ذا و أاع-ل-نت سصنة
 2008وزارة التصصالت الفلسصطينية عن إاصصدارها
ط--اب--ع ب--ري--دي ي-ح-م-ل صص-ورة ﬁم-ود درويشش
÷.م-ال-ي-اِت أاشص-ع-اره ك-ان لبعضش الفنان Úنصصيٌب

ب-ع-د ه-ذا ا◊صص-اد اŸك-ل-ل ب-ال-ذهب ،سص-اف-ر شصاعر
سش
السصيف و القلم طويلً على غ Òعادته ،و كأانه أاح ّ
أاّنها األيام اŸعدودات التي تبّقت من حياته ،وّدعها
دون سص--اب--ق إان-ذار ،و إاذ ب-ه ي-ه-جسش Ãوت-ه اŸبّك-ر
،حيث أاجرى درويشش عملية القلب اŸفتوح ‘ اŸركز
الطبي ‘ هيوسص Ïو التي دخل بعدها ‘ غيبوبة
أاّدت إا ¤وف-ات-ه ب-ع-د ق-را ٍر م-ن األط-ب-اء ل-ن-زع أاج-ه-زة
اإلنعاشش ،ليشصهد التاسصع من شصهر أاوت عام 2008
غياب أاحد أابرز اŸسصاهم ‘ Úتطوير الشصعر العربي
ا◊ديث و إادخ-ال ال-رم-زي-ة فيه ،غياب قبطان قارب
الك-ل-م-ات ال-ت-ي ل-ط-اŸا ت-رّب-عْت ك-اŸلكة على بحور
الشصعر العربي .و على إاثر هذا ا◊دث ،أاعلن رئيسش
السصلطة الفلسصطينية ﬁمود عباسش ا◊داد  3أايام
‘ ك-اف-ة األراضص-ي ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ح-زناً على وفاة
الشصاعر الفلسصطيني ،ملّقبًا إاياه بعاشصق فلسصط Úو
رائد اŸشصروع الثقا‘ ا◊ديث اللمع و اŸعطاء ،و قد
حضص-ر ج-ن-ازت-ه ‘ ال-ث-الث عشص-ر م-ن ذات الشص-ه-ر
Ãدي-ن-ة رام ال-ل-ه اآللف م-ن أاب-ن-اء ج-ل-دت-ه و العا⁄
ال-ع-رب-ي أاج-م-ع ،ح-يث ُخ-صصصصت ل-ه هناك قطعة
أارضش ‘ قصص--ر رام ال--ل-ه ال-ث-ق-ا‘ و ّ” اإلع-لن ع-ن
تسص---م---ي---ة ال---قصص--ر ب--قصص--ر ﬁم--ود درويشش
ل-ل-ث-ق-اف-ة.رح-ل ÷وار رب-ه ب-عد أان طبع على قلوبنا
خ--وات--ي--م األم-ل و ت-رك ل-ن-ا ه-ذا الصص-غ ÒلÔع-اه و
ن-تشصّ-ب-ث ب-ج-ذوره ،كم هي عظيمة رثائياته التي
سصّ-ط-ره-ا ع-ل-ى جب Úالقدر ،يومها  ⁄يقتصصر على
رثاء ياسصر عرفات فحسصب بل Œاوزه .إانه درويشش
ال-ع-ظ-ي-م ،كّ-ل األق-لم و الك-لمات و مفردات اللغة ل
تسص--ت-ط-ي-ع أان ت-رسص-م م-لم-ح ال-وداع األخ، Òو أان
تسص--ت--وعب مك--ام--ن ا◊زن اŸن-ح-وت-ة ‘ أاع-م-اق
القلوب.
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فن
للشروق العربي

خالد طÒوشض
تصصوير :خالد مششري

بخطى ثابتة ،اقتحمت عا⁄
التمثيل من بوابة اإلذاعة،
لتحÎفه من خÓل مـختلف
األعمال التلفزيونية ،بداية
بفيلم ““عايلة كي الناسس““
إا““ ¤كيد الزمن““ وصضول إا¤
،
“
“
ي
ض
““الوجه اآلخر““ فـ«أاسضرار اŸاض
وخرا عمل مششÎك
@كان لك م ؤ
ة
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
احتكت بعمالقة الدرامة ا
–ت عنوان ““رجال الفرقان““،
ر
ا
ب
ر
ا
ب
ة
ح
أامثال عثمان عريوات وفتي
فلماذا  ⁄ير النور بعد؟
والقائمة طويلة ،على خطى أاختها،
^ل أاعلم Ÿاذا Á ⁄ر العمل ‘ رمضصان ،فاألمر خارج
تفكر ‘ اÿوضس ‘ Œربة اإلخراج،
عن نطاقي ،مع أانه عمل تاريخي ضصخم للمخرج
هي اŸمثلة زينب عراسس كانت لنا
السص-وري ““خ-ال-د اÿال-د““ ،يحكي قصصة شصخصصية
دردشضة شضروقية معها.
““حسصن بن علي اŸسصيلي““ وهو مفتي وقاضش من
اŸسص--ي-ل-ة ‘ ال-ق-رن  ،14م-ن ب-ط-ول-ة ع-ب-د ال-ن-ور
شص--ل--وشش ،وأاديت أان--ا دور ال-زوج-ة ،وشص-ارك ف-ي-ه
العديد من اŸمثل Úمن العاصصمة ووهران وعنابة
وقسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-اإلضص-اف-ة إا ¤بعضش الفنان Úمن
سصوريا ومصصر واليمن.

@صشادف أان تكون بداياتك من
خÓل فيلم ““عايلة كي الناسض““ ،إا¤
من يرجع الفضشل ‘ ذلك؟
^كنت آانذاك أاعمل ‘ اإلذاعة ،حتى عرضش علي
اŸشص-ارك-ة ‘ ف-ي-ل-م ع-اي-لة كي الناسش
ل-ل-مخرج عمر تريباشش من
ط-----رف اŸم-----ث-----لÚ
صص-ب-ي-ح-ة شص-امي
وم---راد زي--رو،Ê
ووافقت ،فكان
دوري واح--دة
م--ن ب--ن--ات
عثمان
عريوات
اŸتزوجات
ال--ل--وات-ي ”
اسصتدعاءهن
ل-ل-تشص-اور ‘ زواج
األخ األك.È
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@هل الثقة بالنفسض كفيلة
بالوقوف أامام عمالقة الفن مثل
عثمان عريوات وفتيحة باربار؟
^شص-خصص-ي-ة ال-ف-ن-ان Úت-زي-دك ث-ق-ة ب-ال-نفسش،
ف-ع-ث-م-ان ع-ري-وات ه-و ف-ن-ان ب-أا” م-عنى الكلمة
ويك-ف-ي أان ي-ج-لسش م-عك ح-ت-ى يرسصم البسصمة
والضصحك على وجوه الذين من حوله ،أاما فتيحة
ب--رب--ار ف--ال--بسص-اط-ة وال-ت-واضص-ع م-ن سص-م-ات-ه-ا،
يسص-اع-دان-ه-ا ع-ل-ى كسص-ر أاي ح-اج-ز ب-ي-ن-ها وبÚ
اŸم--ث--ل Úاآلخ--ري--ن ،ول أانسص--ى فضص--ل--ه--ا ف-ق-د
سصاعدتني كثÒا.
@جسشدت ‘ مسشلسشل ““كيد الزمن““
’خت
للمخرج جمال فزاز دور ا أ
ا’نتهازية التي –اول دائما إارضشاء
مصشا◊ها الششخصشية ،إا ¤أاي مدى
كنت راضشية عن هذا الدور؟
^كانت أاول مشصاركة ‹ ‘ مسصلسصل ومع أاختي،
ك--نت راضص-ي-ة ك-ل ال-رضص-ا ع-ل-ى ال-دور رغ-م أان-ه-ا
شص-خصص-ي-ة –ب مصصا◊ها أاول وأاخÒا ،أل Êكنت
أاريد Œربة أادوار ﬂتلفة أاك.Ì
@ششهد فيلم ““سشو’““ للمخرج حسشÚ
مزيا Êانسشحاب بعضض الفنان Úمن
اŸششاركة فيه ،فما سشبب ذلك؟
^ت-ق-مصصت شص-خصص-ي-ة األم ‘ ““سص-ول““ مع اıرج
حسص Úم--زي--ا Êال--ذي ” تصص--وي-ره ‘ ت-اغ-يت،
وصص-ح-ي-ح أان-ه ك-انت ه-ن-اك ب-عضش اŸشص-اكل بÚ
ب-عضش اŸم-ث-ل Úواıرج بسص-بب األوضص-اع اŸزري-ة
التي كانت هناك ،لكن  ⁄يكن هناك أاي انسصحاب
م-ن-ه-م ،ولسصت ﬂول-ة للحديث بلسصانهم ،فكل
واحد مسصؤوول عن نفسصه.

التلفزيون إا ¤حد احتوائها على
أالفاظ سشوقية بعيدة عن لهجتنا؟
^ن--ع--م ،ه-ذا م-وج-ود بكÌة ‘ مسص-لسص-لت-ن-ا،
ويجب أان ينظف ا◊وار من األلفاظ الفرنسصية
الدخيلة على لغتنا العربية وبعضش كلم الشصارع
اŸت-داول ،وذلك ب-اسص-تعمال لهجة مهذبة يتقبلها
اŸشصاهد واŸسصتمع.

@ بعدها ،غبت أاو غيبت زينب
’عمال
عراسض عن ﬂتلف ا أ
ا÷زائرية لفÎة معينة ،فما
السشبب ‘ ذلك؟
^ب-ال-ف-ع-ل ،ب-ع-د مشص-ارك-تي ‘ فيلم ““سصول““ ‘
 2010غ-ي-بت لسص-ن-ة كاملة ،فلم يتصصل بي اأي
ﬂرج ،ول أاعرف األسصباب وراء ذلك.
@عدت إا ¤التمثيل من بوابة
’خر““ مع أاختك
مسشلسشل ““الوجه ا آ
جميلة ،كيف وجدت العمل،
خاصشة أانه من إاخراج هذه
’خÒة؟
ا أ
^ب-ع-د غ-ي-اب لسص-نة عدت من خلل مسصلسصل
““ال-وج-ه اآلخ-ر““ ،م-ن إان-ت-اج م-ؤوسصسصة الشصروق،
ولقد أاديت فيه دور أاسصتاذة جامعيةÃ ” ،شصاركة
ال-ع-دي-د م-ن اŸمثل Úمنهم ليندة ياسصم ،Úمراد
زي-رو ،Êج-م-ال بوناب ،مسصكود ،وغÒهم ،وكان
ع-م-ل م-ري-ح-ا ل-يسش ألن-ه من إاخراج أاختي ،فأانا
أارتاح مع كل اıرج Úوليسش ‹ مشصكل مع أاي
كان.
@’حظنا من خÓل ﬂتلف
’عمال التي ششاركت فيها
ا أ
’دوار الثانوية ،فإا¤
تقوقعك ‘ ا أ
متى تنتظر زينب عراسض
’دوار؟
’قتناصض أاو ¤ا أ
^◊د اآلن  ⁄آاخذ دور البطولة ،رغم أانه ‹ أادوارا
كثÒة إا ¤جانب البطولة ،وهذا يرجع إا ¤اقÎاحات
اıرج ،Úوك--ي--ف--ي-ة رؤوي-ت-ه-م ‹ واألدوار ال-ت-ي
تتناسصب مع شصخصصيتي.
’عمال التي مرت
@ما رأايك ‘ ا أ
‘ رمضشان لهذه السشنة؟
^‘ القنوات اÿاصصة كانت هناك بعضش األعمال
الك--ارث-ي-ة ال-ت-ي ل أاري-د ال-ت-ح-دث ع-ن-ه-ا ،أام-ا ‘
ال-ت-ل-فزيون ا÷زائري فقد أاعجبني مسصلسصلن
ه-م-ا ““م-ع-ان-اة ام-رأاة““ ل-ع-م-ر ت-ري-ب-اشش و«أاح-لم
مؤوجلة““.
’عمال ‘
@وصشل تد Êا أ
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@رغم كل ششيء ،ا÷مهور أاو
اŸششاهد مازال وفيا للتلفزيون،
خاصشة ‘ رمضشان ،فهل سشيأاتي
يوم Áل انتظار بزوغ عمل ‘
اŸسشتوى؟
^ل أاظ--ن ذلك ،ألن ا÷م-ه-ور ه-و مسص-ت-ه-لك Ÿا
ي-ع-رضش ‘ ال-ت-ل-فزيون من أاعمال جيدة كانت أام
ردي-ئ-ة ،و‚د ال-ن-اسش يصص-ف-ق-ون ل-ها دائما ،وإان
تك-ل-م-ن-ا أاو ان-ت-ق-دن-ا ت-لك األع-م-ال نك-ون دائ-ما
متهم.Ú
@ع ÈخÈتك الطويلة ،ماذا
تقÎح ÚلÒتقي التلفزيون
ا÷زائري Ÿتطلبات اŸششاهد؟
^أانا أارى أان ÷نة القراءة هي اŸسصؤوولة عن هذه
ال-رداءة ،ألن-ه-ا تسص-م-ح Ãرور أاع-م-ال ليسصت ‘
اŸسص-ت-وى ،ف-ي-جب غ-رب-ل-ة ه-ذه النصصوصش قبل
وصصولها إا ¤اŸشصاهد.
@ما رأايك حول اقتحام الوجوه
الششابة التي ’ Œربة لها و’
’دوار ‘
خÈة ﬂتلف ا أ
’خÒة؟
’ونة ا أ
اŸسشلسشÓت ‘ ا آ
^مع أان هؤولء الشصباب ل Áلكون خÈة كبÒة ،إال
أا Êأاح-ب-بت ال-فك-رة ،ف-ل-دي-ن-ا شصباب وشصابات ‘
اŸسصتوى ،يحتاجون فقط اŸتابعة ،فعلى سصبيل
اŸث--ال م--ن ت-ق-مصصت شص-خصص-ي-ة ““لل ف-اط-م-ة
نسص-وم-ر““  ⁄ت-خ-دم الدور كثÒا ،فكانت تنقصصها
ال-روح ا÷زائ-ري-ة ال-غ-ي-ورة ع-ل-ى بلدها ،فلماذا ل
ي-دخ-رون م-ا يصص-رف ع-ل-ى الغرباء مقابل إاعطاء
الفرصصة للشصباب ا÷زائري ليقول كلمة الفصصل
‘ ذلك.
@ما حظ زينب عراسض من
اŸسشرح؟
^ ⁄تتح ‹ فرصصة اعتلء خشصبة اŸسصرح ،ألنه ⁄
تقÎح علي أاعمال مسصرحية ،فأانا لسصت ﬁتكة
ب-اŸسص-ؤوول Úع-ن-ه ،ف-ب-داي-ات-ي كانت مع اŸسصرح
اإلذاع-ي منذ  23سص-ن-ة ،وق-د تعاملت مع ﬁمد
ون-يشش ،وق-م-ن-ا ب-ع-دة أاع-م-ال م-ن سصك-اتشصات
وق--راءة الشص--ع--ر ومسص-لسص-لت م-ث-ل إاب-راه-ي-م
اÿليل.
@يقال أاننا ’ نسشتطيع ا◊ديث
عن السشنيما ‘ ا÷زائر Ãا أاننا ’
‰تلك صشناعة سشنيمائية ،فما

رأايك؟
^زم-ن السص-ن-ي-م-ا ق-د وّل-ى وال-يوم ماتت ،مع أان
ه-ن-اك ب-عضش اÙاولت إلع-ادة إارج-اع-ها وجعلها
تتجاوب مع وقتنا ا◊ا‹ ،إال أان أاعمال مثل ““أابناء
ن-وف-م ““Èو«ع-ط-لة اŸفتشش الطاهر““ لن تعاد أابدا،
ألنه ل يوجد من يقدم سصيناريو ‘ اŸسصتوى.
@ما دور النقد ‘ حياة زينب
عراسض الفنية ،وإا ¤أاي مدى
تتقبله؟
^أانا ‘ احتكاك دائم مع الناسش ،وأاتقبل اأي نقد
ك-ان ،ف-ه-ي آاراؤوه-م اÿاصص-ة وأانا أاحÎمها ،حيث
أاح--اول دائ--م--ا اسص--ت--غ-لل-ه-ا ‘ ﬁاول-ة إاك-م-ال
النقائصش على أادائي وتصصحيح أاخطائي.
@هل فكرت زينب عراسض ‘
السش Òعلى خطى أاختها واقتحام
’خراج؟
عا ⁄ا إ
^فكرت ‘ اإلخراج ،لكن ليسش ‘ الوقت ا◊ا‹،
فأانا ﬁتكة مع اıرج ،Úو‹ رؤوية أاريد تقدÁها
إان أاتيحت ‹ الفرصصة.
@هل من أاعمال مسشتقبلية؟
^ع-ل-ى ا÷م-ه-ور انتظار ““رجال الفرقان““ لزينب
ع--راسش ‘ دور ف-اط-م-ة ،وغ Òذلك ت-ب-ق-ى ›رد
وعود ل أاسصتطيع اإلفصصاح عنها.
@كيف ترغب ‘ Úانهاء ا◊وار؟
^‘ األخ Òأاق-ول أان-ن-ا ق-د نضص-طر إا ¤قبول بعضش
األع-م-ال ال-ت-ي ق-د ل ترضصي البعضش ،وذلك ألن
اإلنتاج ليسش غزيرا ،فالختيار ليسش ب Úأايدينا،
لكن هذا ل يعني أان نقبل باألعمال الرديئة ،لكن
الفنان اŸبدع هو الذي يزيد من مسصتوى العمل
حتى ولو  ⁄يكن ‘ اŸسصتوى.

الماجيك
مجيد بوقرة

رياضضة
صشالح عزوز

قلب األسضد ،الصضخرة ،ا÷دار الصضلب ،قل عنه ما شضئت ،لكن يجب أان
تكون كلماتك مرادفة للقوة ،اسضم نادت به حنجرة كل من عرف الكرة
ا÷زائرية وكل من أاحب الفريق الوطني ،لقب تداولته كل صضفحات
جرائد العا ⁄وهو ““اŸاجيك““ ،الرجل الذي كان صضمام األمان ‘ فريق
مـحاربي الصضحراء،
@لقد صسنع ›دا للكرة ا÷زائرية قبل أان يصصنع
›دا لنفسصه ،ألنه باختصصار أاحب ا÷زائر قبل
غÒها من األ· ،لبى النداء وهو ‘ أاوج العطاء ‘
اŸلعب األوروب--ي-ة ⁄ ،ت-غ-ره ك-ل األل-وان ،لك-ن
ال-ل-ون األخضص-ر ه-و م-ا أاغ-راه ،دمعت عيناه حزنا
ب-ع-د عشص-ري-ة ك-ام-ل-ة –ت األضصواء ‘ ملعب
ا÷زائر مع فريق ““األفناك““ ،ها هو اليوم يتجه إا¤
مصص-اف اŸت-ق-اع-دي-ن ع-ل-ى ال-لعب الدو‹ ،تاركا
وراءه سصجل رياضصيا خطه بكل أالوان التحدي مع
اÿضص-ر ،ي-ت-زي-ن ‘ كل أافراح الكرة التي أانسصتنا
ك-ل ضص-ع-ف ووه-ن مسصنا ،عشصنا معه بكل فخر
واع-ت-زاز م-لح-م ل ت-نسصى كان هو قائد ا÷وق
ف-ي-ه-ا.ل-ق-د ك-ان من الواجب علينا أان نقف وقفة
احÎام-ا Ÿن ك-ان اŸق-ات-ل م-ن أاج-ل إاسص-ع-اد أاب-ن-اء
اÿضص-ر ،ك-ي-ف ل ،وك-ن-ا ب-األمسش ن-خ-ج-ل من
تاريخ تلطخ بعار الهزÁة مع من كانوا باألمسش
‘ حضص-رة ا÷زائ-ر إاع-راب-ه-م م-ب-ني للمجهول،
لكن مع هذا البن البار لبلده اسصتطعنا أان ننطق
أاسص-م-اءه-م بك-ل ف-خ-ر واع-ت-زاز إا ¤جانب أاعرق
ال-ف-رق وأا›ده-ا ك-ان ““اŸاج-يك““ ال-ق-ائ-د ف-ي-ه-ا،
واŸؤول--ف ‘ ك--ت--اب-ة ت-اري-خ-ه-ا ،وسص-وف ي-ب-ق-ى
لل-ئ-ا ‘ سص-م-اء الك-رة ا÷زائ-رية
مشص-ت-ع-ل م-ت -أ
وال--ع--ا ⁄ب--أاسص--ره ،ألن الك-رة ال-ت-ي ول-دت ه-ذا
السصم ،أابدا لن تكون عاقرا ‘ أان تنجب غÒه،
ألن سصللة األقوياء لن تنقرضش ‘ بلدنا.
صص-ال وج-ال ‘ ال-ب-ط-ولة اإل‚ليزية بعد ما رحل
م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسص-ية بالرغم من القدرات
ال-ه-ائ-ل-ة ال-تي كان Áتلكها ““اŸاجيك““ ،حيث بدأا
مشص--واره ‘ ع--ا ⁄الك--رة اŸسص--ت--دي-رة م-ع ن-ادي
““ق-ي-ت-م-ي““ الفرنسصي ألقل من  14سص-نة ،أاظهر
ف-ي-ه-ا ق-درات ه-ائ-ل-ة Œاوزت ال-ف-رق الصص-غ-رى
ووجب ضصمه إا ¤فريق من الطراز العا‹ وكانت
ال-وج-ه-ة ف-ري-ق ““قوينون لكون““ ليكون أاول عقد
احÎا‘ ‘ ح-ي-ات-ه ال-ري-اضص-ي-ة ،وق-د أارج-ع الكثÒ
رحيله من البطولة الفرنسصية ،بالرغم من قوته
وح-نك-ت-ه ‘ ل-عب الك-رة “سصك-ه بالصصيام ،وهو
القرار الذي  ⁄يعجب الكث Òمن القائم Úعلى
شصؤوون الكرة ‘ فرنسصا ،واألندية التي لعب لها
وك-ان م-ن-اف ل-تعليماتهم ،وكانت الوجهة فريق
““شص-ي-ف-ي-ل-د وي-ن-زداي““ ال‚ل-يزي ،ثم انتقل إا¤
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““تشصارلتون أاتليتيك““ ،ليحط الرحال ‘ الفريق
ال--ذي ت--وه-ج ف-ي-ه اسص-م-ه وسص-ط-ع ‚م-ه وه-و
““غ-لسص-غ-و ري-ن-جرز““ األسصكتلندي ،الذي يعتÈ
ذروة ‚اح مسصÒته الكروية ،ثم رحل
إاى ال-ب-ط-ول-ة ال-ق-ط-ري-ة م-وسص-م
 2012- 2011إا ¤ف--ري-ق
““ÿوي-ا““ وال-ذي ن-ال معه عدة

ال-ق-اب وسص-ج-ل العديد من األهداف ا◊اسصمة،
وك-انت Ãث-اب-ة ت-ودي-ع اŸسص-ت-وى ال-عا‹ ‘ عا⁄
““األن-دي-ة““ ،لك-ن م-ازال مع اÿصصر وهاجا ا ¤آاخر
◊ظ-ة ‘ مشص-واره ،ب-ل ي-ن-ت-ظ-ر منه الكث Òفيما
بقي من مشصواره.
ك--ان أاول ظ--ه-ور لـ«اŸاج-يك““ ‘
أاول م-ق-اب-ل-ة ضص-د زÁب-ابوي
 ،2003سصجل أاربعة أاهداف
مع اŸنتخب الوطني ،كان
الأغلى فيها هدف اŸقابلة
ال-ف-اصصلة ضصد ““بوركينا
ف--اسص-و““ ال-ذي سص-م-ح
ل--ل-ج-رائ-ر ب-اŸرور إا¤
ك---أاسش ال---ع---ا‘ ⁄
الÈازيل .2014

ه-ي إاذا اÿط-وات األو ¤ل-لدفاع
الصص--لب ““›ي--د ب--وق-رة““ ال-ذي ب-دأا
صص-غÒا وان-ت-ه-ى أاح-د أاحسص-ن اŸداف-عÚ
ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-ع-اŸي ب-اعÎاف الك-ث Òم-ن
اıتصص ‘ Úعا ⁄الكرة واألسصماء الكبÒة ‘ عا⁄
اŸسص-ت-دي-رة ،مسصÒة ري-اضص-ية كانت بعلمة جيد
حيدا سصواء مع الفرق التي لعب لها أاو مع الفريق
الوطني خاصصة ،عشصرية كاملة مع فريق ““األفناك““
ت-ب-ق-ى خ-ال-دة م-ع-ه وم-ع ك-ل م-ن عاشش ◊ظات
الن--تصص--ار وال--ف-رح سص-واء م-ن ق-ريب م-ن ع-ل-ى
اŸدرج--ات أاو م--ن وراء الشص--اشص--ات ⁄ ،ن--رد ذك--ر
ﬁط--ات اŸاج--يك ،ألن-ن-ا م-ت-أاك-دون أان ك-ل م-ن
عشصق اللون األخضصر للفريق الوطني يعرفها حق
اŸع-رف-ة ،وي-ح-ف-ظها عن ظهر قلب ،فقد كان اŸثال
األق-رب ل-ل-ن-ج-اح والصصمود رغم كل الهزات التي
أاصصابت الفريق الوطني إا ¤أان اسصتقر اسصمه بÚ
ال--ف--رق الك--بÒة ،وت-دح-رجت م-رت-ب-ة ﬁارب-ي
الصص--ح--راء إا ¤الصص-ف-وف األو ‘ ¤الك-رة ال-ع-اŸي-ة
ل· ،وكان ““اŸاجيك““ واحدا من اŸؤوسصسص Úلهذا
ل أ
النجاح ،بل كان اÿب Òالذي اطمأان كل من لعب
إا ¤ج-ن-ب-ه وه-و واق-ف م-ن-تصصب ‘ وسصط دفاع
““اÿضصر““.

من قال نسسيت مقابلة ““كوت
ديفوار““ و““بوركينا فاسسو““ فقد كذب

إان ال-ت-أاري-خ ل-ه-ذا السص-م  ⁄يك-ن ول-يد
الصصدفة ول ضصربة حظ ،كيف ل ،وقد كان
الشصاهد ‘ مباريات كان هو الفاصصل فيها،
أا ⁄يهدنا اŸرور إا ¤الوقت اإلضصا‘ للمرور
إا ¤نصص-ف ك-أاسش أا· إاف-ري-ق-يا أامام ““كوت
دي-ف-وار““ ،وق-د ن-ال ال-ي-أاسش م-ن-ا ،وسص-قط
““ديدي دروغبا““ ب Úأارجله ،أا ⁄يكن رجل
ال---فصص--ل ‘ اŸرور إا ¤ك--أاسش ال--ع--ا‘ ⁄
م-ل-ح-م-ة ““تشص-اك-ر““ ،وع-ب-ثت ا÷زائر
ب-ف-رق ك-بÒة م-ن ب-ع-ده-ا ‘ م-لعب
الÈازيل وأامام مرآاى كل العا ،⁄وكانوا
خ Òسصفراء لها ،لقد مهد للنضصباط
وصصنع القوة ،ومنح األمل ،ورصش
الصص-ف ،ف-ان-ق-ط-ع ال-وصص-ال
على العديد من اŸهاجمÚ
ال--ذي-ن سص-ق-ط كÈي-اؤوه-م
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–ت أاقدام ““اŸاجيك““ ،إان ذكر هات ÚاŸقابلت Úمن
ب-اب ال-ذك-ر ل ا◊صص-ر ،ف-ع-ندما يتحول اŸدافع إا¤
مهاجم ويكون له القرار ‘ فصصل اÿطاب فحتما
هو ““›يد بوقرة““.
إان التواصصل مع ذكريات لعب كرة قدم لن تنقطع
م-ادامت ق-ل-وب ال-ع-اشص-ق Úل-ه وﬁبيه تهتف له

وت-ن-بضش ك-ل-م-ا ظ-هر اسصمه ،وسصوف يبقى إاسصم
““اŸاجيك““ ظاهرا للعيان اينما ذكر فريق اÙارب،Ú
ويبقى اسصمه يرن ‘ أاذن كل من يقف على خط
الدفاع ‘ فريق ““األفناك““ ،ألنه حتما حفظ الدرسش
م-ن-ه ،وسص-يك-ون اÙف-ز واŸن-م-ي ل-طاقة الجتهاد
وال-ع-م-ل .فشصك-را لك ب-ال-رغ-م من أانه حان
وقت غيابك.

اÙطة األخÒة

عشصرية كاملة بدأات سصنة  2004وانتهت ‘
 ‘ 2014م-لع-ب-ن-ا ،ه-ي سص-نوات من النجاح ‘
ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ا÷زائري ،كانت كافية ليكون
أاحد أاعمدة وصصمام األمان ‘ اÿط اÿلفي للكرة
ا÷زائرية ‘ هذه العشصرية ،كان اŸدافع ا◊ق ‘
كتابة تاريخ ‚اح فريق ﬁاربي الصصحراء ،كتب
اسص-م-ه ب-ال-ب-ن-ط ال-ع-ريضش ع-لى كل الصصفحات،
وعاشش معه عشصاقه كل األفراح ،وكم كانت كثÒة
م-ع-ه ⁄ ،ي-ن-ط-ف-ئ ن-وره ،لك-ن األقدار هكذا ،تبدأا
ب-دم-وع ال-ف-رح وت-ن-ت-ه-ي بدموع ا◊زن والفرقة،
وسصيبقى ذلك العملق الذي مر من هنا ،وأاصصبح
ال-رق-م اث-ن Úم-رادف-ا لسص-م-ه ‘ ق-ميصش فريقنا،
سصوف يغيب عن ملعبنا ،لكن سصتبقى
ك-ل ال-ذك-ري-ات ال-ت-ي رسصمها اسصمه
ت-رج ‘ ك-ل زاوي-ة م-ن زوايا اŸلعب
التي شصهدت على ‚احه ،وسصوف
ي-ذك-ره ك-ل م-ن ي-ذك-ر م-ث-ال للنجاح
والنضصباط،ف قف له ووفه التبجيل.

حلوة البراوني
المقادير
@بيضشتان@ 150غ
سشكر@100غ
زبدة@200غ ششكو’طة
سشوداء@50غ
فرينة@100غ جوز
قطع كبÒة

للطﻼء:
@200غ
ششكو’طة
سشوداء@50غ
كرÁة
طازجة

للتزيين:
أانصشاف جوز

التحضير
للطﻼء:

غلي الكرÁة
الطازجة على
النار ثم أاضشيفي
إاليها قطع
الششكو’طة
وأاخلطي جيدا.
اطلي سشطح
ا◊لوى ثم
إاقطعي إا¤
مثلثات
وزينيها
بأانصشاف ا÷وز.

مﻼحضة:
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طريقة
التحضير

‘ حمام مائي أاذيبي الششكو’طة
السش -وداء ،أاضش -ي -ف -ي إال -ي-ه-ا ال-زب-دة
وات-رك-ي-ه-ا ت-ذوب ،أاخ-ف-قي يدويا
البيضض مع السشكر حتى يبيضض ثم
أاضش - - - -ي - - - -ف - - - -ي إال- - - -ي- - - -ه ال- - - -زب- - - -دة
والششكو’طة والفرينة وأاخفقي
ج-ي-دا ح-ت-ى ت-ت-ج-انسض كل اŸواد،
أاضش- -ي- -ف- -ي ق- -ط- -ع ا÷وز وأاف- -رغ- -ي
اÿل - -ي - -ط ‘ صش- -ي- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ف- -رن
م- -ده- -ون -ة ب -ال -زب -دة أاو م -غ -ل -ف -ة
ب-ورق-ة ال-ط-ه-ي ،أادخ-ل-يها ‘ فرن
سش- -اخ- -ن  ، 180ب - -ع - -د رب - -ع سش - -اع- -ة
أادخلي سشياخ أاو سشك ‘ Úا◊لوى
إاذا ك - -ان ج - -اف - -ا ان - -زع - -ي ا◊ل- -وى
واتركيها تÈد.

المقادير

طبق الشوفلور بالدجاج

@قطع
دجاج من
الفخذ@حبة ثوم كبÒة
مرحية@ملعقة أاكل معجون
الطماطم@نصشف ملعقة أاكل
كمون@ فلفل أاسشود@ فلفل عكري
رأاسض من زهرة ““الششوفلور““على
ششكل أازهار صشغÒة مبيضض ‘
اŸاء واŸلح@زيت@ نصشف
كوب حمصض منقوع ليلة
من قبل

لعجينة
الشوفلور

@أاربعة مÓعق
بقدونسض
مفروم@بيضشتان
@ 4مÓعق
فرينة@ 4مÓعق
مرق الدجاج

طريقة
التحضير
‘ ط -ن -ج -رة ق -ل -ي ال -دج-اج ج-ي-دا ،أاضش-ي-ف-ي اŸل-ح و م-ع-ج-ون
’سشود والكمون والفلفل العكري ،مرقي
الطماطم والفلفل ا أ
ب-اŸاء السش-اخ-ن وأاضش-ي-ف-ي ا◊مصض وات-رك-ي-ه ي-نضش-ج.أاخ-فقي
’سش-ود أاضش-ي-ف-ي اŸرق وأاخ-ف-ق-ي
ال -ب -يضض م-ع اŸل-ح وال-ف-ل-ف-ل ا أ
ج-ي-دا ،أاضش-ي-ف-ي ال-ب-ق-دونسض وال-ف-ري-ن-ة واخلطي جيدا حتى
–صش-ل-ي ع-ل-ى ع-ج-ي-ن-ة خ-ف-ي-ف-ة.ضشعي أازهار ““الششوفلور““ ‘
خليط العج Úواقليه ‘ زيت غزير حتى يتحمر من كل
ا÷ه-ات.ق-دم-ي أازه-ار ““الشش-وف-ل-ور““ اŸق-ل-ي-ة م-ع اŸرق وق-طع
الدجاج كما هو مب ‘ Úالصشورة.

غراتان السلق والبطاطا
المقادير

@ 2حبات
بطاطا مسشلوقة
‘ اŸاء واŸلح
@ربطة سشلق
مبيضشة ‘ اŸاء
واŸلح،
@حبة بصشل
كبÒة مقطعة
قطع صشغÒة،
@200غ ◊م
عجل مرحي،
@ 4بيضشات،
@فلفل أاسشود،
@جوزة الطيب
(اختياري)،
@200غ جÍ
طري،
@100غ جÍ
غرويار.
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طريقة
التحضير

ارح-ي ال-ب-ط-اط-ا ع-ل-ى شش-ك-ل ““بÒي““ أاضش-ي-ف-ي إاليها بيضشة كاملة
وا÷ Íالطري قطع صشغÒة ،ضشعيها ‘ أاسشفل طبق الفرن ،قلي
البصشل ‘ الزيت مع اŸلح حتى يتكرمل ،أاضشيفي إاليه اللحم
اŸرحي واتركيه حتى يتغ Òلونه إا ¤البني ،تبليه بالفلفل
’سشود وضشعيه جانبا ‘ ،نفسض اŸقÓة و‘ نفسض الزيت التي
ا أ
قليتي فيها اللحم والبصشل قلي السشلق اŸبيضض حتى يتبخر
’سشود.
منه السشائل ،ثم أاضشيفي إاليه  3بيضشات مع الفلفل ا أ
ضشعي اللحم على البطاطا ثم طبقة من السشلق ورششي السشطح
با÷ ÍاŸبششور وأادخليه الفرن حتى يجف البيضض ويتحمر
السشطح.

BYA CREATION
تكشف عن تشكيلتها الجديدة..

موضضة
اخترنا لكم في هذا العدد
تشكيلة متنوعة من اخر ما
ابدعت انامل المصممة
باية..
أزياء تقليدية بلمسات
عصرية تعكس مقومات
التراث الجزائري العريق،من
الشاوي إلى القفطان
فالوهراني و العاصمي..

أزياء تقليدية
بتصاميم عصرية
صارخة

تصميم وأكسيسوار:
تصوير:

زأهي نبيل

مكان التصوير:

شساطئ ألعقيد عباسس،
دوأودة ألبحرية
شكر خاص للسيد:

ماسسينيسسا أوعبد
ألسسÓم على
مسساهمته ‘ أ‚از
هذأ ألعمل
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العارضة:

صسÈين وهابي
Baya création
0557178654 Tél :
Adresse : Cité des 100 logts,
Bt N°: 02, les grands vents,
Ouled fayet alger
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عنايــة

مدرسضــــــة

صشبيحة سشعود

كيف أعتني بقدمي إذا كنت مصابا بالسكري؟
العناية بالقدم عند اŸصضاب Úبالسضكري مسضأالة صضحية بالدرجة األو ،¤تتخطى كل ا÷وانب Ãا فيها ا÷مالية ،لذلك
تسضتوجب ضضرورة اللتزام بخطوات خاصضة للحفاظ أاول على صضحة القدم بتفادي كل اŸضضاعفات من األبسضط إا ¤األخطر ،مع
ضضمان اإلطÓلة ا÷مالية ،خاصضة عند السضيدات ،لذلك ÷أانا إا ¤أاخذ رأاي الطبيب وخبÒة التجميل للخروج بهذه النصضائح.
@أاّك-د ال-طبيب ““م--ول-ود ك-رو““ أان-ه ع-ل-ى اŸصص-ابÚ
بالسصكري اتخاذ احتياطات أاك Ìمن غÒهم لتفادي
مضصاعفات إاصصابة القدم السصكري ،التي أادت ‘ كثÒ
م--ن ا◊الت إا ¤ع--م-ل-ي-ة ال-ب Îبسص-بب اإله-م-ال،
ال--لم--ب--الة وق--ل-ة ال-ت-وع-ي-ة ب-اıاط-ر ،ف-اŸصص-اب
ب-السصك-ري ‘ أاغ-لب األح-ي-ان ل يشصعر بأاي أا ⁄عند
اإلصصابة ،لذلك يشصّدد الدكتور على ضصرورة التقيد
بهذه اإلرشصادات:
@أاول وأاهم شصيء هو تعديل نسصبة السصكر ‘ الدم
والنتباه إا ¤نوع الغذاء لتحقيق التوازن الصصحي.
@ ا◊رصش على النظافة ،عند الدخول إا ¤البيت ‘
ك-ل مسص-اء ي-جب غسص-ل األرج-ل ج-ي-دا وŒف-ي-فها
بفوطة قطنية نظيفة ،مع ا◊رصش على التجفيف
ا÷ي-د م-ا ب Úاألصص-اب-ع ل-ت-ف-ادي ظ-هور الفطريات،
خاصصة وأان أاغلب مشصاكل القدم السصكري تكون ‘
األصصبع الكب Òوما ب Úاألصصابع ‡ا ينتج التهابات.
@ على اŸصصاب Úبالسصكري فحصش وتفقد أاقدامهم
بشصك-ل مسص-ت-م-ر لكشص-ف أاي ع-لم-ات أاو إاصصابات
ب-ث-ور ،ج-روح أاو اح-م-رار ق-ب-ل أان ت-ت-ف-اق-م وتصص-بح
مضصاعفاتها خطÒة.
@ يجب تقليم األظافر على شصكل مربع مع Œاوز
األصصابع بواحد ملم لتفادي الصصدمات اŸباشصرة على
ا÷ل-د ،م-ع ت-ف-ادي قصش ال-زواي-ا ،خاصصة ا÷لد على
أاطراف األصصابع.
@ اخ-ت-ي-ار ا÷وارب ال-ق-ط-ن-ي-ة واألح-ذي-ة اŸري-حة،
الرخوة واŸرنة ويسصتحسصن أان تكون أاوسصع بدرجة
على مقياسش القدم لتفادي حدوث أاي ضصغوطات أاو
جروح ،مع Œنب األحذية اŸفتوحة.
@ ل-ل-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن مشصكل تعرق القدم يجب
وضصع غÈة ““الطالك““ لمتصصاصش العرق مع ا◊رصش
على اقتناء ““الطالك““ الطبي من الصصيدليات وتفادي
األنواع اŸعطرة التي تباع ‘ األرصصفة وﬁلت مواد
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التجميل مهما كانت علماتها.
@ تفادي اŸشصي بقدم Úحافيت.Ú
@ اله-ت-م-ام ب-تلطيف وترطيب األقدام بالكرÁات
اŸرطبة اÿاصصة التي تباع ‘ الصصيدليات ،خاصصة ‘
فصصل الشصتاء ،أاين تظهر مشصكلت جفاف البشصرة
وب-رودة األق-دام‡ ،ا ي-ن-ج-م ع-ن-ه-ا مشص-اك-ل أاخرى
ك-ال-تشص-ق-ق-ات التي تعت Èالعدو األول واألك Èللقدم
السصك-ري ،لسص-ي-م-ا وبشص-رة اŸصص-اب Úب-السصك-ري
تكون أاك Ìجفافا من غÒهم طوال السصنة وتزداد مع
ان----خ---ف---اضش درج---ة ا◊رارة ،وÃا أان اŸصص---ابÚ
ب-السصك-ري ل-دي-ه-م مناعة أاقل ،فل يجب أان يÎكوا
أاقدامهم دون حمايتها باŸرطبات.
@ يجب مراجعة الطبيب اŸعالج أاو أاي طبيب فورا ‘
حالة ا◊كة التي قد –دث جروحا ،وإاذا لوحظ أاي
ت-غ ‘ Òل-ون ال-ق-دم أاو شصك-ل-ه-ا ك-الن-تفاخ ،التورم أاو
السص---ي---لن ،خ---اصص--ة إاذا ك--انت ه--ذه األع--راضش
مصصحوبة با◊مى أاو األ.⁄
@ إاذا كانت أاقدام اŸصصاب بالسصكري ‘ حالة تهج أاو

 Main d’orمدرسسة اليد الذهبية
دروسس ‘ ا◊Óقة و التجميل
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 ٤٩شارع حسيبة
بن بوعلي الجزائر
العاصمة

اح-م-رار ي-جب الب-ت-ع-اد ع-ن اسص-ت-ع-مال اŸطهرات
الك-ح-ول-ي-ة ،كون الكحول مادة مهيجة وترفع درجة
ا◊رارة ‡ا يزيد اÿطورة ،مع تفادي اسصتعمال أاي
مطهر أاو مسصتحضصر من دون اسصتشصارة طبية ،بل
يسصتوجب زيارة الطبيب على الفور ليتو ¤تنظيفها
ووصصف العلج اللزم.
@ أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-لسص-يدات اللواتي اعتدن العناية
ب-أاق-دام-هن ‘ الصصالونات اŸتخصصصصة عليهن إاخبار
أاخصص-ائ-ي-ة ال-ت-ج-م-ي-ل بأانهن مصصابات بالسصكري
ألخ----ذ الح----ت----ي---اط---ات ال---لزم---ة ،إاذ Áك---ن
ل-ل-مسص-ت-حضص-رات أان تسص-بب خ-ط-ورة على القدم
كالنتفاخ...
@ كذلك بالنسصبة لطريقة برد األظافر التي يجب
أان تكون مربعة الشصكل وحتى األدوات اŸسصتعملة
كتفادي اÈŸد ا◊ديدي وتعويضصه بالنوع اÿشصبي
أاو من الورق اŸقوى غ Òالقابل للسصتعمال ›ددا.
@وب-خصص-وصش أاداة الÈد ا◊دي-دي-ة ل-ل-تخلصش من
ا÷لد اŸيت فهي ‡نوعة على اŸصصاب Úبالسصكري.

الهاتف

021235349
0775284015
0550831149

دروسس باإلقامة للقاطنات
خارج العاصسمة

مؤسسة  KHERIFI RAMDANEتقترح عليكم

ديكور

صالونات أنيقة من القماش الرفيع

اختيار وتصصوير:
خالد مششري

اخÎنا لكم ‘ هذا العدد تشضكيلة متنوعة من صضالونات القماشس الرفيع ومن آاخر ما توصضلت إاليه اŸوضضة ‘ عا⁄
الصضالونات الفاخرة› ..موعة بأالوان زاهية ومتناسضقة ÷لسضات مبهرة..

78

Ets KHERIFI RAMDANE
N10 Bois des Cars, Delly Brahim
Tel : 021 36 13 48
Fax : 021 36 27 51
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uما رأايك ‘ رئيسض حزب
ا’سشتقÓل اŸغربي الذي
يصشّر على أان الزطلة مثل
الكرموسض؟
á«æ¨e/¿.»∏Y
@اŸدع---و شص---ب---اط راه---و ““ب---ل
سصّباط““ ..فل تقلق يا سصي علي..
اŸزط--ول م-ا ي-ع-رفشش ي-فّ-رق بÚ
الزطلة والÈيوشش والكرموسش.
 uمار رأايك ‘ تقارير
تقول بأان هناك أاسشاتذة
““سشلفي ““Úيرفضشون
الوقوف لتحية العلم
باŸدارسض؟
¿GôªY »æH/Ü.óªëe
@لك--ن--ه-م ي-ق-ف-ون ‘ ““لشص-ان““
ل--ل--حصص--ول ع--ل--ى ك-اسصك-روط
كرنطيطة.
Ÿuاذا يختفي الوزراء

80
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السشابقون ،من بينهم بن
بوزيد وجمال ولد عباسض
وغÒهم؟
¿Gôgh/h.áª«°ùf
@ألن--ه--م ‘ ““اسصÎاح-ة ﬁارب““
وسص-ي-ع-ودون ‘ ي-وم م-ن األي-ام..
والفاهم يفهم.

الثورة التحريرية يا
جدو؟
IôjƒÑdG/R.áª«¡a
@Ÿاذا –رج-ي-نني يا فهومة ..لقد
ك-نت ن-ائ-م-ا م-ث-لما كان أاولون ‘
سص-اب-ع ن-وم-ة ع-ن-دما خرجت أاول
رصصاصصة ‘ نوفم.1954 È

Ÿuاذا ُيفÈك اıزن
ل مّرة قصشة
اŸغربي ‘ ك ّ
’ تبكي و’ تُـضشحك
للتحامل على ا÷زائر؟
á«æ¨e/ñ.OGôe
@ألنه ““ما حملشش““ و«ما بلعشش““
اسص--ت--م-رار غ-ل-ق ا◊دود وم-ع-ه-ا
اسصتمرار تعليق نقل فناجل مرË
وقشش بختة!

uوزير الصشحة قال
Ÿسشتخدمي القطاع
مهددا :حان وقت
ا◊سشاب ..ما رأايك؟
áª°UÉ©dG/hD..»∏Y
@ع-ت-ق-د أانه قالها مازحا..ف وقت
ا◊سصاب لن يأاتي إاّل عندما تقوم
القيامة ،والله أاعلم.

uهل اششÎيت سشردوكا
أاحمر Ãناسشبة ““سشويقة““
ّﬁرم؟
¢†«ÑdG /h.á°ù«f
@◊م---د ل--ل--ه ع--ن--دي ا◊اج--ة
فضص-ول-ي-ة ..خ-لت-نا شصوّية ّﬂلع
تاع كبشش العيد.
uهل هي ظاهرة صشحية
هذه الششهادات اŸتضشاربة
Ûاهدين عايششوا
الثورة التحريرية؟
áæJÉH/ógÉée øHG
@أانت راك ح--اب ت--ب--اصص-ي-ن-ي..
خّلي الب Òبغطاه.
uهل ُيعقل أان أاسشعار
البطاطا تنافسض أاسشعار
اŸوز والكيوي؟
»æZƒH/»dGhõdG »∏Y
@أا ⁄تسص-م-ع ب-أان البطاطا أاصصبح
اسصمها ““تفاح األرضش““؟
uكيف احتفلت بعيد

uسشمعنا بأانك سشجلت ‘
برنامج ““عدل  ““2بعد ما
اسشتفدت من مسشكن
اجتماعي؟
ájÉZQ/Ω.¬∏dG óÑY
@ت--اع وج--ه--ي ..را Êسص--اك-ن ‘
عشّص-ة ورث-ت-ه-ا فضص-ولية عن جدة
جدتها ..الله يبقي السص.Î
uهل أانت جاهز لفصشل
ششتاء عاصشف؟
¢SÉbhGC /¿.óªëe
طح ..لكن يبدو أانك يا
@شصطّح شص ّ
ﬁم--د ““م-وال-ف““ ب-اÿلي-ع ت-اع
صصلحة النوادر.
uأا’ تضشع حدا يا فضشو‹
’لتهاب أاسشعار البطاطا
وششقيقاتها؟
ôµ°ù©e /Ü.ó«©°S
@ي-ا سص-ي سص-ع-يد هاذي السصّيدة
ب-اط-اط-ا راهة قادرة على شصقاها..
أاو ⁄تسص-م-ع ب-أان-ه-ا –ّولت ع-ن-د
““لشص-يشص-ي““ إا““ ¤ت-فاح األرضش““..
الله يبقي السص.Î

إاعداد إالياسس ‚يمي

1

3

2

Ilyas_nedjimi@hotmail.fr

شسخصسيات ومشساه
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6

5

8

7

9

من هي؟ ملكة مصشرية  ،آاخر ملوك البلطمية ‘ مصشر ( 69ق.م  30 -ق  .م)
@ا’عتماد 2 + 1 + 4 + 7 + 2 + 6 :
@بحر يقع جنوب ششرق أامريكا الششمالية 3 + 5 + 3 + 8 + 6 + 1 + 2 + 9 :
’كوادور4 +7 + 3 + 1 :
@عاصشمة ا إ

الكلمات اتقاطعة

أإفقيا
 - 1من اÙيطات  -حرف جر
 - 2من اÓŸئكة (م)
 -3نزل ومرقد (م)  -من العمÓت (ن)(م)
 - 4فريق كرة قدم إاسشبا Êعريق
 - 5وقت  -أاششكر واعÎف
 - 6دمششق بالÓتينبة  -موضشع سشقوط مياه
’نهار (ن)
ا أ
 - 7من أالفاظ الطÓق (م)  -جمع قبيلة (م)
 - 8الطور (مبعÌة)
 - 9حارسض كرة قدم إاسشباÊ
 - 10حرف عطف  -علة ومرضض (م)  -يلي الÈق

7 6 5

2

3

@واحد حابسض حب
يششارك ‘ برنامج إاذاعي
Óمثال الششعبية..
ل أ
قالهم:
«االباب ا‹ يجيك منه
الريح ..ماتغلقوشض
مليحة النسشمة
فالصشيف““

4

5

6

عموديا

 - 1ششاعر أاموي  -والد
 - 2الغادر (م)
 - 3دولة أاوروبية
 - 4طفل غ Òششرعي (م)  -جزيرة إايطالية (م)
 - 5للنهي  -حجر كر - Ëحصشة ونصشيب (م)
 - 6مدينة هندية ( -م) عاصشمة آاسشياوية (م)
 - 7ينتمي إا ¤ا’ششÎاكية (ن)(م)
’زرق (م)  ’ -يفششى
 - 8من أاسشماء اللون ا أ
 - 9يقوم عليه البيت (ن)  -والدي
 -10فؤواد (م)  -طرف الششيء

1

1

2

4 3

10 9 8

7

@واحد مهبول دخلوه
يخدم عسشاسض ‘
جبانة ..تفاهمو عليه
صشحابو باه يخوفوه ‘
الليل لبسشو ‹ زارات
بيوضشة وخرجولوا..
غ Òششافهم رفد بارا تاع
حديد وبقا يجري
موراهم وقالهم ايا كل
واحد يحكم قÈو ،واشض
عمبالكم اŸوت لعبة..
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SUDOKU
سســـودوكــــــو
@ تتأالف لعبة سشودوكو من  9مربعات
كبÒة ،داخل كل واحد منها  9مربعات صشغÒة
لتششكل الششبكة من  81مربعا صشغÒا.
وعليه:
 Óهذه اŸربعات الصشغÒة بأارقام من  1إا 9 ¤بششرط:
إام أ
 1ـ أان ’ يتكرر الرقم داخل الششبكة أافقيا وعموديا
 2ـ أان ’ يتكرر أاي رقم داخل أاي مربع من اŸربعات
التسشعة الكبÒة

ا

الكلمة الطائعة
’تية و‘ كل ا’Œاهات
@اششطب الكلمات ا آ
’خ 11 Òحرفا تكون بها
ليتبقى لديك ‘ ا أ
اسشم معاهدة عقدها الرسشول (صض) مع
مششركي قريشض

إلكلمات
’حزاب  -حن- Ú
تبوك  -ا أ
بني اŸصشطلق  -ذات
الرقاع  -بني النضش- Ò
بحران  -الطائف -
ا◊ديبية  -العششÒة -
السشويق  -بني قريظة  -بدر
 -أاحد.

1
6
9
7

8

6
3

3
9

3
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4
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7
4
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@مزطول راح للطبيب
يششكي له كل ما يرقد
يحلم بقطط يلعبو ‘
البالون ..قالو الدكتور:
مÎقدشض يوم .. Úقال
اŸزطول :منجمشض على
خاطرغدوة ’ فينال
@واحد مزطول حكموا
’عدام ..و Ÿا
عليه با إ
حان وقت إاعدامه طلبوا
منه أان يقول آاخر ششيء
لهم
فقال :أاهدي هذا
’عدام ا ¤عائلتي
ا إ
وخالتي دليلة بإاسشبانيا
وعمتي زهور بفرنسشا
وكل أاعمامي وأاجدادي
وخاصشة خاصشة ا¤
حبيبي الغا‹ ياسشر
وكذلك عادل
والكتكوتة ياسشم Úوكل
’صشدقاء اŸقربÚ
ا أ
لـــي.
@ واحد فنيان بزاف،
طاحتلو  100دج من
جيبو -
ما’ ﬁبشض يهزها وبدأا
يدعي ويقول :ياربي
ترجع من Úطاحت

9
8
1

5

ديسسم٢٠١٤ È

81

íÑ°ûdG ÖJÉµdG :É¡Ñàµj
’ول م- -ن ““زع- -م -اء““ ال -ع -رب
@ان-ت-هى ط- -م- -وح ا÷ي- -ل ا أ
واŸسشلم ،Úوجاء ا÷يل الثا Êوهو –ت أاقدام حكم
لعسشكر وا’سشتبداد والطغيان ،الذين فضشلوا التعامل
م -ع ال -ن -ظ -ام ال-ع-اŸي ك-م-كسشب وك-دع-ام-ة لشش-رع-ي-ة
اكتسشبوها من دعم الغرب لهم ،طاŸا هم يضشمون
له ا’سشتقرار ولو عن طريق الظلم والقوة ،وبالتا‹
ضش-م-ان مصش-ا◊ه-م ‘ ال-ن-ف-ط و‘ اÒÿات ال-ب-اط-نية
’سشواق اŸفتوحة لبضشائعهم!.
و‘ ا أ
هذا هو واقع القدسض وفلسشط Úوغزة اليوم! مهددون
ال -ي -وم ن -ح -ن ح -ت -ى ‘ وج-ودن-ا ك-أام-ة! ف-ي-م-ا ال-ك-ي-ان
الصش-ه-ي-و Êوخ-دام-ه ‘ ال-ع-ا ،⁄ي-ع-م-لون على الدفع
ن -ح -و ت-خ-ل-ي ال-ع-رب ع-ن قضش-ي-ت-ه-م ،ل-تصش-ب-ح ال-ق-دسض
وفلسشط Úقضشية الفلسشطيني Úوحدهم! بل قضشية
الرئيسض وحده! يتفاوضشون معه ‘ ركن وزاوية’ ،
يسشتطيع عنها حيادا! والنهاية ،هي القبول بتسشوية
ك -ي -ف -م -ا ك -انت ول -و ب -ه -دم ال-ق-دسض وت-ف-ت-يت الشش-عب
’بقاء على رقع جغرافية كالثوب اŸرقع
الواحد وا إ
’ واصش- -ل ب- -ي- -ن -ه -ا و’ وشش -ائ -ج و’ ت -واصش -ل و’ ام -ت -داد
ط -ب -ي -ع -ي! شش-عب ’ج-ئ ‘ بÓ-ده –ت ح-ك-م وصش-اي-ة
’ك :Èدولة إاسشرائيل اليهودية!
تعمل –ت الوصشي ا أ
‰ت على وقـــــع ما يجري ‘ فلسشط Úوالقدسض من
ان-ت-ه-اك-ات وﬁاول-ة تشش-ت-يت ال-بصش-ر ع-م-ا ي-حدث كل
يوم من تدنيسض لبيـــت اŸقدسض ومششاريع سشرطانية
اسشتيطانية من أاجل ا◊ل النهائي اŸتمثل ‘ قبول
’مر قد آال إا ¤ما ⁄
’جد ا أ
’مر الواقع على حاله! ،أ
ا أ
أاكن أاتوقعه! اŸسشلمون هم من تسشلم حائط اŸبكي
م- -ن ال -ي -ه -ود ‘ ،إاط -ار ت -ب -ادل اŸرق -ع -ات ‘ ال -ق -دسض
الشش -رق -ي -ة وال-غ-رب-ي-ة! ال-ي-ه-ود أاخ-ذوا ب-يت اŸق-دسض
وه-دم-وه وب-ن-وا م-ك-ان-ه م-ا ي-ع-رف ب-ه-ي-ك-ل سش-ل-ي-مان،
فيما ترك للمسشلم Úحارة اŸغاربة وحائد اŸبكى!
قيل لهم :أانتم تقولون أان ﬁمدا قد ربط الÈاق هنا
بجوار حائط اŸبكى قبل أان يسشرى به إا ¤السشماوات
’حصشنة وكالبغال إا¤
العÓ؟ إاذن ،نحن نربطكم كا أ
ه -ذا ا◊ائ -ط ،ال -ذي ه -و ح -ائ -ط -ن -ا ال -ذي ك -ن -ا ن -ب -ك-ي
ب-ج-واره وأام-ام-ه ،ت-وب-ة ع-م-ا ف-ع-ل-ن-ا ون-ف-ع-ل كل يوم!
اليوم ““إانه لكم““ أابكوا مثلنا وعوضشا عنا ،ما يكفيكم
من البكاء! واششهقوا واندبوا حظكم أامامه وبجواره!
أان -ت -م ’ ي-ن-ف-ع م-ع-ك-م سش-وى ال-ب-ك-اء! أاب-ك-وا ك-ال-نسش-اء،
’نكم لو كنتم رجا’ Ÿا فرطتم ‘ الع Òإاضشافة إا¤
أ
ما أاضشعتموه ‘ النف !Òف Óأانتم نفر” ’ خفافا و’
ث -ق -ا’ و’ ج -اه -د” ،و’ أان -ت -م ت -اج-ر” و’ رب-ح-ت-م
اŸال والقوة! فأابكوا والطموا خدودكم حتى تنسشلخ
وج -ن -ات-ك-م وح-ت-ى تÎم-د أاع-ي-ن-ك-م .ب-اŸق-اب-ل ،ق-ام-
اليهود ببناء هيكل زعم أانه بني على أانقاضض هيكل
’مÈاط-ور ال-ب-اب-ل-ي ““ن-ب-وخ-ند
سش-ل-ي-م-ان ال-ذي دم-ره ا إ
نصش-ر““ ق-ب-ل أان ي-ع-ي-دوا ب-ن-اءه م-ن ج-دي-د –ت ح-كم
الفرسض الذين أاعادوا الكرة وتغلبوا على البابلي.Ú
’مÈاط- -ور ال- -روم -ا““ Êت -ي -ت -وسض““ ،سش -ي -ق -وم -
غ Òأان ا إ
باحتÓل فلسشط Úوتششتيت اليهود وتدم ،Òوللمرة
’خÒة ،الهيكل الثا .Êمنذ ذلك ا◊،Ú
الثانية وا أ
 ⁄تقم للهيكل قائمة .لقد أاجروا ا◊فريات وزوروا
’ث-ار ب-ط-ري-ق-ة ع-ل-م-ي-ة (اك-تشش-فت م-ن طرف
ح-ت-ى ا آ
البوليسض قبل نحو  10سشنوات! وهذه حقيقة فعلية،
’نÎنت)،
’ط Ó-ع ع -ل -ى ت -ف -اصش -ي -ل -ه -ا ع -ل -ى ا إ
Áك -ن ا إ
ولكنهم هذه اŸرة ،ذهبوا مباششرة إا ¤الهدف :بيت
اŸق- - -دسض ه - -و ال - -ه - -دف! و’ ب - -د م - -ن ﬁو ك - -ل آاث - -ار
اŸسش- -ل- -م ÚواŸسش- -ي- -ح- -ي ‘ Úال- -ق- -دسض وت- -ه- -وي- -ده -ا
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اغتيال
القدسس
لم يكن في يوم من
األيام القدسس أاكثر
عرضضة للخطر
الصضهيوني كما هو
عليه اليوم! كما أان
القضضية الفلسضطينية،
لم تكن يوما من األيام
أاكثر عرضضة لضضرب
عرضس حائط ““المبكى““
بها ،كما هي اليوم!
السضبب ،هو الوضضع
العربي واإلسضÓمي
العام الناتج عن
شضيخوخته كنظام
تقليدي هرم في
الحكم بدون أان يترك
أاية فرصضة للتجديد
والتحفيز والبقاء على
يقظة الشضباب المتحفز
دوما ،طلبا للجديد
ولبلوغ المقصضد واألمل
والطموح!

ب -اŸط -ل -ق ل-تصش-ب-ح ال-ق-دسض ع-اصش-م-ة م-وح-دة ل-دول-ة
إاسش-رائ-ي-ل ال-ي-ه-ودي-ة (م-ع-ل-وم ،ت-اري-خ-ي-ا أان اليهود ⁄
ي -ت -ف -اه -م -وا و ⁄ي -ت -ح -دوا ح -ول ف -ك -رة إاق-ام-ة دول-ة
لليهود! بل أاك Ìمن ذلك ⁄ ،يتفاهموا حتى على
ك- -ون ““ال- -ق- -دسض““ (أاورشش- -ل- -ي- -م) ه -ي ع -اصش -م -ة ال -ي -ه -ود
التاريخية!
ف  Ó-ت -زال ط -ائ -ف -ة م -ن -ه-م ‘ الشش-م-ال ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي،
وب - -ال- -ذات ‘ ن- -اب- -لسض ،ت- -رفضض ف- -ك- -رة إاق- -ام- -ة دول- -ة
إاسش -رائ -ي -ل وع-اصش-م-ت-ه-ا ال-ق-دسض!..ل-ه-ذا ،ف-إان ““ي-ه-وذا““
ال-ت-ي ه-ي اŸن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-ف-لسش-ط ÚاÙت-لة ،
ان -ط Ó-ق -ا م -ن ال -ق -دسض ب -اŒاه ا÷ن -وب ،و«السش -ام-رة““
التي تقع من القدسض إا ¤الششمال ’ ،تزا’ منطقيتÚ
غ Òمتحدت ‘ Úالعرف اليهودي القد !Ëف Óيزال
سشكان ““السشامرة““ ‘ الششمال ،يرون ‘ نابلسض عاصشمة
’ن اليهود ششعب وديانة وليسض
لهم وليسض لدولتهم ،أ
دولة وجنسشية!
ف -ي -م -ا ي -ه -ود ا÷ن-وب (ي-ه-وذا) ي-رون أان أارضض اŸي-ع-اد
ال -ت -ي ه -ي ف -لسش -ط Úبشش -م -ال -ه -ا وج-ن-وب-ه-ا ،ه-ي أارضض
اليهود ودولتهم التي وعدهم الله إاياها!).
ال- -ي- -ه- -ود ،صش- -اروا أاك Ìم- -ن ذلك ي- -ط- -ال- -ب -ون ب -يÌب
القدÁة ،وبإارث بني النظ Òونب قينقاع وخي!È
’مÓ-ك اŸزع-وم-ة
ووصش -ل -وا إا ¤اسش -ت -ع-ادة ك-ث Òم-ن ا أ
ل -ه -م وال -ت -ي أا‡ه -ا م-ن-ه-م ““ﬁم-د““ ب-دون وج-ه ح-ق!
واÙاكم الدولية فصشلت لصشا◊هم!! ““ القاضشي هو
اÿصشم وا◊كم!““ ‘ .ا÷زائر ،اسشتعاد اليهود كافة
““حقوقهم““ التي كانت لهم يوم دخول الفرنسشي!Ú
وه -ذا ب -ع-د أان صش-رن-ا دول-ة ب Ó-شش-عب! الشش-عب ،رح-م-ة
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه! ان -ت -ه -ى أاج -ل -ه وان -ق -رضض ب -ك -ل أاشش-ك-ال
’‡ ،⁄ا
ا’ن -ق -راضض! ف -م -ن -ه -م م -ن م -ات ب -ال -غصش-ة وا أ
ي- -ح- -دث ،وال- -ب- -عضض ب- -ال- -رصش- -اصض وال -ب -عضض ب -اŸرضض
’وب-ئ-ة ال-ف-ت-اك-ة ال-ت-ي ح-ول-ت-ه-م إا ¤بشش-ر
ال -عضش -ال وا أ
على أاششكال ““زامبي““ Áششون غ Òآابه Úو’ عارفÚ
أاي- -ن ه- -م و’ إا ¤أاي- -ن ي- -ت- -ج -ه -ون! ك -ل ه -م -ه -م ا’أك -ل
والششرب! و ⁄كان ◊م البششر ودمهم! يأاكلون ◊وم
إاخ- -وت- -ه -م م -ي -ت !Úه -ذا ق -ب -ل أان ي -قضش -ى ع -ل -ى ه -ذه
ال -ك -ائ -ن -ات الشش -ع -ب -ي -ة ال -زام -ب -ي -ة ،ب -ت-دخ-ل أاج-ن-ب-ي
واسش-ت-ئصش-ال ج-م-اع-ي ضش-م-ان-ا ل-ن-ج-اة ال-ق-ل-ة ال-ن-اجية!
ال- -ت -ي ’ ت -زال ‘ ا◊ك -م ،و’ ي -ت -ج -اوز ع -دده -ا األ -ف
ششخصض!
عندما أافقت من نومي ،وجدت نفسشي ’ زلت أاتابع
سشلسشلة ““( ““The walking deadاŸوت اŸششاء““ على
’Ÿانية تسشمى قناة ““إاغتيال““ ()RTL
قناة ناطقة با أ

