حكومة «تسسرق» فقراءها !
لجتماعي لهذه السشنة بضشريبة جديدة
@سسيتفاجأا اŸواطنون مع الدخول ا إ
لن حكومتنا ““ ششاطرة ““ ‘
على ما يبيعونه وسشتكون بحق ضشربة ‘ الرأاسس ،أ
إادخال يدها ‘ جيوب الناسس من عدة جهات و بإاسشم القانون.
لمÓ-ك والسش-ي-ارات
ف- -ك -ي -ف ن -فسش -ر إادراج  17ب -اŸائ -ة كضش -ري -ب -ة ع -ل -ى ب-ي-ع ا أ
اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ‘ ق-ان-ون اŸال-ي-ة ا÷دي-د؟ Ãع-ن-ى أان ك-ل م-واط-ن ي-ب-ي-ع حاجة
بقيمة مائة مليون سشنتيم لزم عليه إاعطاء طوعا أاو كرها ا◊كومة مليون
وسشبع مائة أالف سشنتيم.
لجور التي تتغنى بها حكومتنا ‘ كل مرة
تفسش Òهذا الكÓم أان الزيادة ‘ ا أ
م-ن ك-ل سش-ن-ة تسشÎج-ع-ه-ا ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي ت-ريد وبالكيفية التي تششاء،و‘
الوقت الذي –ب أايضشا.
ولء اŸت -ح -ك -م -ون ‘ رق -اب وج -ي -وب ا÷زائ-ريŒ Úاوزوا نسش-ب-ة الشش-رع ‘
ه -ؤ
ال -زك -اة ال -ت -ي ق -دره -ا رب السش -م -اوات م -ن -ذ م-ئ-ات السش-ن Úبـ  2.5ب-اŸائ-ة فقط
وبششروط عقلية ومنطقية ،يضشاف إاليها دوران السشنة عليها،وبلوغها النصشاب
لخراج ربع العششر من الزكاة.
كششرط Úأاسشاسشي Úإ
لمة،وحكومتنا سشلخت هذا الششعب وتتلذذ بهذا
إان رب العا ÚŸرأاف بهذه ا أ
التعذيب وصشادراتنا خارج ›ال اÙروقات  ⁄تتعد  2باŸائة.
ه-م ي-ري-دون ت-ع-ويضس إاخ-ف-اق-ات-ه-م ‘ ﬂت-ل-ف اŸي-ادي-ن وال-ق-ط-اع-ات ب-قطع
وازرة اŸق-ط-ع Úأاصش ‘ Ó-غ-زة
لق-ت-ط-اع م-ن أاج-وره-م،وم -ؤ
ج -ي -وب ال -ف-ق-راء،وا إ
لرداف والزغاريد ‘ مهرجانات غنائية بششرق ووسشط البÓد.
وفلسشط Úبهز ا أ
نعم أايها القارئ الكر Ëأاصشبحنا نفتخر بتضشامننا مع فلسشط ““ Úبالششطيح
والرديح““ ويبعث رئيسس ا÷مهورية رسشالة إا ¤منظمي هذه ا◊فÓت بضشرورة
إاظ-ه-ار ه-ذا ال-تضش-ام-ن وت-خصش-يصس ك-ل م-داخ-ي-ل-ه إا ¤ع-ائÓت وضشحايا العدوان
الصش-ه-ي-و ، Êم-اذا ل-و ق-ام شش-ه-داء ا÷زائ-ر م-ن ق-ب-وره-م ووج-دون-ا ن-رقصس ع-لى
جراح فلسشط ، Úوآاخرون يتحكمون ‘ رواتب الفقراء من القوم  ،ينامون
ع -ل-ى ق-رار وي-ن-اقضش-ون-ه ‘ الصش-ب-اح ...إان-ه-م ي-ج-رب-ون ف-ي-ن-ا ك-ل شش-يء ،
وي -ت -ف -رج -ون ع -ل -ي -ن -ا وف -ي -ن -ا أايضش -ا ك -ل مسش -اء ع -ل -ى شش-اشش-ات
التلفزيون Ã ،اذا يرد الششعب على هذه القرارات ثم
يضشحكون علينا  ،ويتسشلون Ãا نقوله لهم.
ل-ق-د إاشش-ت-ه-رت ح-ك-وم-ت-نا بدقيقة صشمت إاذا
تضش-ام-نت م-ع شش-عب م-ا ‘ دول-ة شش-ق-ي-ق-ة
،أام-ا شش-ع-ب-ه-ا ف-ه-و ل يسش-ت-ه-ل ح-ت-ى
ثانية ‘ نظرها.
ول ح-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـــــول ول قـــــــوة
إال بالله.

ياسش Úفضشيل

4
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@اŸدير العام مسصؤوول النشصر
علي فضسيل
@مدير التحرير
ياسس Úفضسيل

لة شسهرية

@القسصم التجاري
سسم Òبوجاجة
زروقة حنان

لعلم والنشصر
شصهرية تصصدر عن مؤوسصسصة الشصروق لل إ

@مسصؤوولة اإلدارة
فايزة حسسيني
@تركيب و إاخراج
إابراهيم عمران

القيصضر كاظم السضاهر

ل أاملك سسوى
كلماتي ألŸلم جراح
بغداد وأامسسح دموع
أاطفال غزة

@التوزيع
مؤوسسسسة الشسروق
@الطباعة

٥٠

بغية التفريق بÚ
الزوج:Ú

زيارة خاصضة

عائلة نوبلي فاضسل:
““إارفعوا أايديكم عن
أاعمال فاضسل““

«التخبيب»
اإللكÎو Êقنبلة
موقوتة تهدم
بيوتنا
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40
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ا◊كومة قدمت شضرطا تعجيزيا للمسضتثمرين..

مؤوسسسسة ““داي““ إلنقاذ اŸشساريع
الفÓحية Ãنطقة
““البسسباسس““

«سسـبــــتـمبـــــــــر» الشسهــــــــر
الذي تخافه أامريكا ،وتقاتل بسسببه!..
عناية مع مدرسضــة

التشسقق الذي يقلق أاغلب النسساء..
..لصسحتك وجمالك اعتـني بقدميك

موضضة

١٤

عبا ءات أنيقة
بتصاميم
عصرية من
دار لريام”

تعادل  ١٠٠سضيجارة

الشسيشسة..عادة شسرقية تقتحم ا÷لسسات
ا÷زائرية وتطرد النوم عنهم إا ¤الفجر
سسبتم٢٠١٤ È

@هاتف:
٠٢١/٧٧/٣٣/٧٧
٠٢١/٧٧/٣٠/٧٩
٠٢١/٧٧/٣٠/٣٩
@فاكسس:
٠٢١/٧٧/٣١/٣٨
@اŸوقع اللكÎو:Ê

الشيخ الحسناوي

٥٢

@العنوان الÈيدي
 02شصارع النسصانية ،حسص Úداي،
ا÷زائر العاصصمة

٥٤

أسسمــــــــــاء
من ألذأكرة

اÿجول الذي نبغ
فـي األغنية
اŸلتزمة!
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هيئة التحرير:

@عزوز صصالح @صصبيحة سصعود
@راضصية حجاب@خالد طÒشش
@غربي زهور

شسهداء الشسروق

@مليكة صصابور:
اغتيلت ‘  21ماي 1995
@خديجة دحما:Ê
اغتيلت ‘  05ديسصم1995 È
@حموي مقران:
اغتيل ‘  15اكتوبر 1996
جويلية
أاوت ٢٠١١

h

إإششـ ـ ـرإق ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ياسض Úفضضيل

ب«Úغول»
و«إاسسرائيل»

@م-ا يضس-حك ح-د ال-ب-ك-اء أان
زع -ي -م ح -زب ““ت-اج““ ع-م-ار
غ-ول دع-ا صش-راح-ة ب-ال-فم
اŸل - - -ي - - -ان إاﬁ ¤اك - - -م- - -ة
إاسشرائيل بدعوى ارتكابها
لنسشانية...
جرائم ضشد ا إ
ج- - - -م - - -ي - - -ل م - - -ث - - -ل ه - - -ذا
ال -ك Ó-م..ل-ك-ن غ-ول نسش-ي
أان الطريق السشيار وبسشبب
ل‚از قتل من
الغشس ‘ ا إ
ا÷زائ- - - - - - - - - -ري Úأاك‡ Ìا
قتلته إاسشرائيل ‘ حربها
لخÒة مع غزة..
ا أ
ف -م -ن أاح -ق ب -أان ي -قs-دم إا¤
ال -ع -دال -ة ل -ل -م-ح-اك-م-ة إاذا
نظرنا إا ¤الرقم اıيف
للفي قتيل
الذي Œاوز ا أ
‘ الطريق السشيار؟!
إان- -ه- -م ي -رج -ع -ون ذلك إا¤
ت - -ه- -ور السش- -ائ- -ق Úوع- -دم- -
احÎام - - -ه - - -م ل - - -ق - - -ان - - -ون
اŸرور..ق- - - - - -ب - - - - -ل ه - - - - -ذا
احÎم- - - - -وا اŸق - - - -اي - - - -يسس
واŸع - -اي Òال - -دول - -ي- -ة ‘
ب-ن-اء ال-ط-رق-ات وا÷سش-ور،
ووف -روا الإن -ارة ال -ل -ي -ل-ي-ة
ث - - - -م أالصش - - - -ق- - - -وا غÒه- - - -ا
بالسشائق.Ú
إاذا..ل ت -ت-ح-دث ي-ا ““غ-ول““
ع-ن إاسش-رائ-ي-ل..ف-طريقك
أاخطر من الصشهاينة ..
وَق َ-ت َ-ل-ت أاك‡ Ìا ق-ت-ل-ت-ه
ط- - - - -ائ- - - - -رات ال - - - -ع - - - -دو ‘
فلسشط!Ú
8
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في فنزويﻼ :ضريبة على
الهواء النقي!
إاسشمها ““ضشريبة التنفسس““

@كل نفسس ‘ مطار ““ميكويتيا““ الدو‹ بالعاصشمة
الفنزويلية كاراكاسس أاصشبح له ثمن بسشبب ضشريبة
جديدة فرضشت على اŸسشافرين ‘ هذا اŸطار
تدعى ““ضشريبة التنفسس““.وتغطي هذه الضشريبة
لدخال هذه
لنظمة اŸثبتة حديثاً إ
تكاليف ا أ
التقنية ا÷ديدة التي تتيح تقليل ‰و البكتÒيا
‘ الهواء ““من أاجل حماية صشحة اŸسشافرين““ ،فضشًÓ
عن تعقيم اŸبنى وإازالة الروائح الكريهة منه ،وفقاً
Ÿا جاء ‘ بيان وزارة اŸياه والنقل ا÷وي.ولفتت
لخبارية نق ً
 Óعن البيان أان مطار
ششبكة بي بي سشي ا إ
لول من نوعه على نطاق أامريكا
““ميكويتيا““ يعد ا أ
ا÷نوبية ومنطقة البحر الكاريبي ،الذي يسشتخدم
هذه التقنية التكنولوجية.ودخلت ““ضشريبة
التنفسس““ حيز التنفيذ بداية من  1جويلية
اŸاضشي ،وُتطبق على جميع ركاب ششركات الطÒان
اÙلية والعاŸية ،مثÒة جدل واسشعًا حول جدوى
هذه الضشريبة وفوائدها الصشحية ،غ Òأانها  ⁄تÌ
اسشتغراب العديد من الفنزويلي ÚاŸعتادين على
الضشرائب اŸتتالية.

بريطاني ـ ـ ـة ترمي نفسه ـ ـ ـ ـا من الطابـ ـ ـق
الخامس للتخلص من آﻻم أسنانها!

لسشنان عندما
@وضسعت سشيدة بريطانية حدًا Ÿعاناتها مع أا ⁄ا أ
أاق -دمت ع -ل -ى رم -ي ن -فسش -ه -ا م -ن أاع -ل-ى م-رآاب ل-لسش-ي-ارات م-ت-ع-دد
ل ‘ ⁄أاسشنانها حرمها من النوم
الطوابق ،وذلك بعد سشنوات من ا أ
وتناول الطعام وحّول حياتها إا ¤جحيم ل يطاق.وتعا Êجانيت
ورابسش-تون ( 58ع-امً-ا) م-ن آالم شش-دي-دة وشش-ع-ور ب-الشش-ل-ل ‘ وج-ه-ها
منذ سشنوات ،وذلك بعد أان خضشعت لعملية حششو ‘ أاحد أاضشراسشها،
لطباء ‘ وصشف عÓج فعال يريحها من آالمها.وكانت
وفششل ا أ
جانيت قد توجهت بصشحبة زوجها ‘  29مارسس اŸاضشي إا ¤عيادة
طبيب أاسشنان ‘ مدينة ““بÓك بول““ بهدف إاجراء عمل جراحي
لخÒة
على ضشرسشها ،إال أانها عدلت عن موقفها ‘ اللحظات ا أ
وأاخÈت زوجها بعدم رغبتها ‘ إاجراء ا÷راحة.

كوريا ..السماح بالقيلولة
أثناء العمل!

@اعتمدت العاصشمة الكورية ا÷نوبية ““سشيول““ خطة لزيادة
لف-راد ورف-ع ك-ف-اءت-ه-م ت-ق-وم ع-ل-ى السش-م-اح ل-ه-م
إان -ت -اج -ي-ة ا أ
باÿلود للراحة وأاخذ غفوة نوم بسشيطة Ÿدة سشاعة بعد
ال -ظ -ه -ر أاث -ن -اء ال -وج -ود ‘ ال -ع-م-ل.وأاك-د ›لسس اŸدي-ن-ة أان
العمال Áكنهم النوم ‘ الردهات أاو ‘ قاعات الجتماعات
أاو ‘ أاي أام- - -اك - -ن أاخ - -رى.وÁن - -ح ال - -ق - -رار ا÷دي - -د ا◊ري - -ة
ل-ل-م-وظ-ف ب-اخ-ت-ي-ار سش-اع-ة ل-ل-ن-وم ‘ ال-وقت م-ا ب Úال-واحدة
والسش -ادسش-ة ب-ع-د ال-ظ-ه-ر ،ول-ك-ن إاذا م-ا غ-ط اŸوظ-ف ‘ ال-ن-وم-
Ÿدة أاطول ،سشيكون عليه إاما أان يواصشل العمل بعد سشاعات
العمل الرسشمية أاو القدوم مبكرا ‘ اليوم التا‹.
ووع -د ›لسس ال -ع -اصش -م -ة ال -ك -وري -ة ب-ت-خصش-يصس اŸزي-د م-ن
لنششاء أاماكن راحة أاك Ìللموظف.Ú
لموال السشنة اŸقبلة إ
ا أ
وحسشب منظمة التعاون القتصشادي والتنمية ،فإان الكوريÚ
لق-ل م-ن ال-ن-وم م-ن ب Úج-م-ي-ع
ا÷ن -وب -ي Úي-ن-ال-ون ال-قسش-ط ا أ
ال -دول اŸت -ق -دم-ة ،إاذ ي-ن-ام-ون ‘ اŸت-وسش-ط  469دق-ائ-ق (7.8
سشاعات) يوميا.

أمريكية تتصل
بالشرطة لتنقذها
من غضب قطتها!

@أاصسيبت القطة الروسشية ““كاشس““ بنوبة هياج
دف -عت صش -اح -ب-ت-ه-ا إا ¤التصش-ال ب-ال-ن-ج-دة ‘
لمريكية.
ولية فلوريدا ا أ
واصش - -ط - -ح- -بت الشش- -رط- -ة ““ك- -اشس““ إا ¤ا◊ج- -ر
الصش- -ح- -ي ب -ع -د أان أاث -ارت ح -ال -ة م -ن ال -رعب
ودفعت سشكان اŸنزل إا ¤الحتماء بإاحدى
الغرف.
وق-الت تÒيسش-ا ج-ري-ج-وري ( 50ع-امًا) التي
“لك القطة ‘ اتصشالها بخدمة النجدة ““ل
Áكنني اÿروج ،لقد حاصشرتنا ‘ غرفة
لن ،ل نعلم
نومنا ،إانها خارج غرفة نومي ا آ
ماذا نفعل““.
وذك- -رت تÒيسش- -ا أان ال- -ق -ط -ة وه -ي م -ن ن -وع
القطط الروسشية بدأات ‘ التصشرف العنيف
‘ وقت سشابق من ذلك اليوم ،لذا احتجزها
زوجها ‘ دورة اŸياه لبعضس الوقت.
وقالت إان قدمها رÃا وطئت على القطة
ع- - -ن ط- - -ري - -ق اÿط - -أا ‡ا أاث - -ار سش - -ل - -وك - -ه - -ا
ال- -ع- -ن- -ي- -ف ،وأاضش -افت أان -ه ع -ن -دم -ا خ -رجت
القطة ““إانتابتها نوبة جنون““ وظلت “وء
وتخدششهم وتخيفهم ،وذكرت أانها وزوجها
لرجل.
لذرع وا أ
نزفا بسشبب خدوشس ‘ ا أ
وك-ت-بت الشش-رط-ة ‘ ت-ق-ري-ره-ا عن الواقعة
أان القطة كاشس ““هاجمت مالكيها““ .وأاضشافت
أان مركزًا لرعاية ا◊يوانات تسشلم القطة
ووضشعها ‘ ا◊جر الصشحي Ÿدة 10
أايام للتحقق من إاصشابتها بداء
الكلب.

@دخلت من العطلة الصشيفية وأانا ناسشي بأانه علي
أان أالتحق باŸدرسشة التي أاعلم فيها ““البزاوز““ منذ
كنت ““بزا““!““ .بازت““ فيها ذاكرتي معهم حتى أاÊ
بقيت ‘ نهاية عمري ““أاتبزز““ مع ““البزاوز““! بل ،لقد
أاع -ادت -ن -ي ال -ذاك -رة اŸنسش -ي-ة إا ¤أاي-ام ““ت-اب-زوزيت““!
صش-رت أال-عب م-ع ال-تÓ-م-ي-ذ ل-عب ““ال-ب-زاوز““ :أاصش-فعهم
ويصش- -ف- -ع- -ون- -ن- -ي! ن -ل -عب ل -ع -ب -ة ““ال -ك -اشس ك -اشس““ بÚ
الطاولت وخلف اÿزائن ،اŸششكل أانه ‘ البداية،
كان التÓميذ يضشحكون مني وأانا كنت أاعتقد أانني
أاضش -حك م -ع -ه-م! ف-رق أان تضش-حك ““م-ع““ أاح-ده-م وه-و
لÊ
يضش -حك ““ع -ل -يك““ ،ل -ك-ن ،أان-ا  ⁄أاك-ن أاب-ا‹ ب-ذلك ،أ
بكل بسشاطة  ⁄أاكن أاعي هذه اŸسشأالة جيدا! لكن مع
ال -زم -ن ،صش -رت أان -ا م -ن يضش -حك ع -ل -ي -ه -م ح -ت -ى وه -م
يصشفعونني! فقد كان يبدو ‹ أا Êأاقلهم سشنا وأانهم
أاك Èم -ن -ي ق -ل -ي  !Ó-ل -ه -ذا ك -نت أالع-ب-ه-م ك-أا Êأاصش-غ-ر
منهم! ومع ذلك ،كانوا يخرجون مسشتوعب Úللدرسس
ومولوع Úبالعودة إاليه يوم الغد! أانا الوحيد الذي
 ⁄أاكن أاعا ‘ Êهذه اŸدرسشة ورÃا ‘ كل اŸدارسس
لخ-رى م-ن مشش-ك-ل-ة ““تشش-ي-ط ““Úال-تÓ-م-ي-ذ وع-ن-فهم
ا أ
وصشخبهم! كنا Ÿا نبدأا ““الصشفيع““ ‘ وقت السشÎاحة،
و‘ بداية الدرسس ،ل نتوقف حتى ““نعرق““ من فرط
ا÷ري وال- -ل- -عب ب Úال- -ط- -اولت! ك- -ن- -ا ن- -ل- -عب ل- -ع- -ب- -ة
““الغميضشة““ أاحيانا :لعبة يصشفع كل من يلقى عليه
ال -ق -بضس ق -ب -ل أان ي -خ -ت -ب-ئ ورك-ل-ة إان اك-تشش-ف ب-ع-د أان
ي- -خ- -ت- -ب- -ئ! ك -نت ع -ادة أان -ا م -ن ي -حصش -ل ع -ل -ى  3أاو 4
صش -ف -ع -ات ..و›م -وع -ة م-ن ال-ركÓ-ت ك-ل ي-وم ..ك-ان
ذلك يعجبني ،لكن عندما أاقول لهم““ :ل صشفعة ول
لن ..بدأا الدرسس!““ ،يأاخذ كل واحد مكانه
ركلة بعد ا آ
ويبدأا الدرسس بكل جدية ونششاط! كأان ششيئا  ⁄يكن..
كأان آالة –كمت ‘ عقولهم وسشلوكهم ،مع أان هذه
للة هي طريقة التعامل وبيداغوجيا الهبوط من
ا آ
أاجل الصشعود! أاي النزول إا ¤عقلية الطفل والتلميذ
من أاجل رفعه ورفع مسشتواه وترقيته إا ¤أاعلى (على
الوزيرة أان ُتصشفع لكي ترفع مسشتوى التعليم عندنا!)
لدارة
هذه البيداغوجيا ⁄ ،تكن بدون مششاكل مع ا إ
لسش-ات-ذة! ف-ق-د دخل
واŸف-تشش Úوح-ت-ى م-ع ال-زمÓ-ء ا أ
علينا اŸدير ذات مرة منذ سشنوات ،ليجد كل واحد
ف -ي -ن -ا ق -د وضش -ع ““عصش -اب-ة““ ع-ل-ى ع-ي-ن-ي-ه وي-ج-ري بÚ
لن-ف-اق““..أاي اŸم-رات داخ-ل ال-قسش-م ،أاك-ي-د أان-ه ف-ت-ح
““ا أ
فمه على مصشراعيه Ÿا وقف على هذا اŸششهد (أانا
ب -ع -دة ،م -ا شش -ف -ت -هشس إاذا ح -ل ف -م -ه ق-د ه-اااك وإال ق-د
ل Êك- -نت م- -غ -مضس ال -ع -ي -ن Úوأاح -اول أان
ه- -اااااااااك!) أ
أاهرب خوفا من أان يلقى علي فريق التتبع والتعقب
ال-ق-بضس ويشش-ب-ع-ون-ن-ي صش-ف-ع-ا ورك .Ó-ال-تÓ-م-ي-ذ أايضش-ا
كانوا ل يرون ماذا يحدث! وكانوا يبحثون عن رجل
سشم Úأاصشلع لكي يركلون مؤوخرته ويصشفعون صشلعته
التي ل يعرفون من أاين تبدأا وأاين تنتهي! (فالوجه
عندي ،غﬁ Òدد اÙيط واŸعا :⁄يبدأا من ا◊لق
وي -ن-ت-ه-ي ب-خ-ل-ف ال-رق-ب-ة وع-ل-ى ال-وج-ه !Úح-ت-ى أاÊ
أاحيانا أانسشى فأاغسشل مؤوخرة رأاسشي عوضس وجهي وأانا
أاتوضشأا! .بل أان البعضس عندما يرا Êذاهبا ،يعتقد أان
قادم!!.فقد تششابه علي القفا والوجه!)
دخ -ل اŸدي -ر خ -لسش -ة إا ¤ال -قسش-م ،ل-ك-ن م-ا إان ت-ورطت
ق- -دم- -اه ب Úأاق- -دام وأاي- -ادي ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ اŸتشش- -اب -ك -ة
ال -ب -اح -ث -ة ع -ن -ي ،ح -ت-ى أال-ق-وا ع-ل-ي-ه ال-ق-بضس وت-ع-ا¤
تشش-وف ““الصش-ف-اع-ي““ ال-ت-ي أاخ-ذ ح-ينها!..أاششبعوه ركÓ
وصش- -ف- -ع- -ا ،ق- -ب -ل أان يصش -رخ وي -رف -ع صش -وت -ه ت -ع -ن -ي -ف -ا
لهم!.توقف ““تبادل إاطÓق الصشفائع““ ورمى كل واحد
ف- -ي- -ن- -ا عصش- -اب -ة ال -ع -ي -ن ،ÚلÒوا ك -ي -ف ك -ان اŸدي -ر
““يتمرمد““ بكل أانواع الركÓت والصشفع.
ا◊ادث Á ⁄ر دون ع -ق -اب ‹ ول -ل -ت Ó-م-ي-ذ ،وت-وب-ي-خ
خاصس وتقرير Ÿديرية الÎبية وللمفتشس ..ا◊مد
ل -ل -ه أان م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة  ⁄ت-أاخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار
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صسفاعة
اŸعلم..
ُتعلم!

لسضت أادري Ÿاذا صضرت
هكذا نسضايا إا ¤أابعد
حد؟ اŸشضكل ،هو أان
ظاهرة تطور النسضيان
‘ تنامي مسضتمر عند
ا÷ميع عندنا ..إا‰ا أانا
من طينة أاخرى! أانا
أانسضى بامتياز ..ومع
تقدمي ‘ السضن ،صضار
النسضيان عندي ““ثقافة““!
““ثقافة النسضيان““ ..فقد
صضرت أا“رسس على فن
تذكر النسضيان ،أاي
طريقة ‘ نسضيان
النسضيان ،وهذا لكي
أاتذكر ما أانسضاه ،لكن هذا
يتطلب ›هودا فكريا
أاك Èمن حجم ذاكرتي
اŸتهالكة من فرط
إاشضباعها وشضحنها بكل
التوافه التي ل تسضمن ول
تغني..بل تفقر الذاكرة
مع الزمن.

ت-ق-ري-ره السش-ل-ب-ي وال-ذي ك-ان ي-ط-لب فيه
نقلي إا ¤مدرسشة بعيدة ““اŸنال““ ‘ قرية
ل م -اء ف -ي -ه -ا ول سش -ك-ن ول ن-ق-ل..ول ح-ت-ى
مدرسشة! :زوج أاقسشام لتÓميذ صشاروا رجال
من فرط تكرار السشنة لسشنوات ،حتى أانك Ÿا
تسش -أال أاح -ده -م ع -ن اŸسش -ت -وى ال -دراسش -ي ال-ذي
يدرسس به ،يقول لك““ :نقرا ‘ السشنة السشابعة
لو““!¤
نتاع السشنة ا أ
م-دي-ر الÎب-ي-ة أاب-ق-ا ،Êوه-ذا Ÿع-رف-ت-ه السش-اب-ق-ة
بي ،فقد كان زميل دراسشة ويعرف مسشتوايا ..كما
لقسشام الذين كنت
كان يعرف مسشتوى التÓميذ وا أ
أادرسش-ه-م ط-ي-ل-ة مسش-اري ال-وظ-ي-ف-ي! م-اذا يفعل مدير
الÎب- -ي- -ة؟ ي- -رسش- -ل م- -ف- -تشش- -ا ل- -ي- -ق- -ف ع- -ل -ى ال -وضش -ع.
اŸف- -تشش- -ون ،ع- -ادة م- -ا ك -ان -وا ي -زورون -ن -ي م -ع م -دي -ر
اŸدرسشة ،أاحيانا بدون سشابق إانذار وأاحيانا مع إانذار
مسش- -ب- -ق ،وك- -ان- -وا ي- -ذه -ب -ون ج -د م -رت -اح Úل -ل -درسس
ولسش-ل-وك ال-تÓ-م-ي-ذ وت-ف-اع-ل-ه-م مع الدرسس ،حتى أاÊ
أاعطيت ›موعة دروسس ‰وذجية ‘ عدة مدراسس
لسشف ⁄ ،تكن دائما
بحضشور اŸفتشش ÚواŸدراء! مع ا أ
ب -ن-فسس اŸسش-ت-وى ك-م-ا ه-و ا◊ال دوم-ا م-ع تÓ-م-ذت-ي!
(والسشبب واضشح :ما كان كاين ل صشفع ل ركل! هذا هو
السشبب! ..أاي ل يوجد تفاعل مسشبق بيني وب Úهؤولء
لخ-ر ‘
ال -ت Ó-م -ي-ذ ال-ذي-ن ي-ع-رضش-ون ع-ل-ي م-ن ح Úآ
م-دارسس ﬂت-ل-ف-ة! ل-ه-ذا ،صش-رت أاخ-ذ تÓ-م-ذتي معي
ل -ل-م-دارسس ال-ت-ي أاع-ط-ي ف-ي-ه-ا دروسش-ا ‰وذج-ي-ة أام-ام-
لدارة واŸفتشش ..Úوكانت هذه الدروسس
اŸعلم Úوا إ
لبهار! حتى ولو كانت بدون ““درسس
‘ غاية النجاح وا إ
تطبيقي““ قبل الدرسس النظري! أاي ل صشفع ول ركل إال
‘ قسشمنا ‘ مدرسشتنا!)
ه -ذه اŸرة ،اŸف -تشس ،ج -اء واŸدي -ر غ -ائب ،وج -اء ‘
وقت ““ت- -ب- -ادل الصش -ف -ائ -ع وال -رك -ائ -ل““ ،أاي ع -ن -د ب -داي -ة
الدراسشة Ÿدة  10دقائق! حظه وحشس ،ورÃا حظي أانا
أايضش - -ا ك - -ان أاوحشس! صش - -ف - -ع - -وه ورك - -ل - -وه ح - -ت - -ى ق - -ال
““باز““..وهذه اŸرة ،كان التقرير فاصشل! أارسشلو Êإا¤
لط- -ف- -ال
م - -درسش- -ة اŸشش- -اغ- -ب ‘ Úدوار ل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ““ا أ
الششواب.““Ú
(لسشت أادري كيف سشأاتصشرف معهم؟ بالركل والصشفع؟
لصشوب اÿروج
أام أاقلبها له ““بونية““؟..يبدو أانه من ا أ
‘ تقاعد قبل سشنة من إانهاء  30سشنة من ““التمرميد““.
وأافيق من نومي وقد صشفعت نفسشي بصشفعة أافقَدت
صش -واب -ي ،وه -ذاع -ن -دم -ا ح -اولت م -ب -اغ -ت -ة ن-ام-وسش-ة،
لسشعتني وطارتŸ !..ا ““تكلمت الصشفعة““ ‘ وجهي..
كانت الناموسشة قد طارت ..والنعاسس أايضشا!

@فلقد ك- -ان ع- -ل- -ي ،م- -ا إان ك -دت أاخ -رج ‘ ع -ط -ل -ة
لسش -ت -م -ت -ع ب -ب -عضس ال -راح -ة ،أان أاواج -ه مصش-اري-ف
أ
رمضشان! رمضشان الذي من اŸفروضس ششرعا وعمÓ
وف -لسش -ف-ة ،أان ي-ك-ون شش-ه-ر ح-م-ي-ة و«ري-ج-ي-م““ م-ن
الشش -ي -ط -ان ال -رج -ي-م ،م-ن م-أاك-ل ومشش-رب وفسش-وق
وفجور وتبذير طيلة سشنة بأاكملها ،وأان نتعفف
لم-ور ل-ن-ت-ف-رغ ل-ل-ع-ب-ادة وال-تقليل من
ع-ن ه-ذه ا أ
لكل ،فإاذا بنا نحن نفعل العكسس “اما! نأاكل ‘
ا أ
رمضشان (ششهر الصشيام) مال نأاكله ‘ ثÓثة أاششهر
لششهر!
‘ غÒه من ا أ
لسش-راف ‘ ك-ل شش-يء :أاك-ل،
شش -ه -ر م -ن ال -ت-ب-ذي-ر وا إ
شش- -رب ،زلب- -ي- -ة  ،شش- -ام- -ي- -ة ،ق- -ط -اي -ف! ك -ل أان -واع
لسش-م-اك اÛم-دة ع-رف-ه-ا م-ط-ب-خ-ي ،ال-ذي ي-بدأا
ا أ
يطبخ ويغلي با◊ركة منذ بداية الظهر! وهذا
–ضشÒا لعششر دقائق الكافية لكتسشاح وإابادة ما
على الطاولة!
كلفني هذا الششهر ماهية ثÓثة أاششهر ونصشف.
كما كلفني تعبا وأارقا وقلة نوم ل تقدر بثمن!
م -ع أا Êم -ن ال -ن -اسس ال -ذي ل ي -ن -ام-ون ك-ثÒا ،ل ‘
رمضشان ول ‘ غÒه ،وأاحسشد من يقول ‹ أا Êأانام
‘ رمضشان  25سشاعة ‘  24سشاعة! أاسشتيقظ على
السش- -اب- -ع- -ة صش- -ب- -اح -ا ب -ع -د أان أاك -ون ق -د اسش -ت -قضشت
ل -لسش -ح -ور وصش Ó-ة الصش -ب -ح .أاك -ون ق -د ‰ت ق -ب-ي-ل
الصشبح نحو سشاعتÃ .Úا يعني ،أا Êل أانام أاكÌ
م -ن  4سش- -اع -ات ‘  24سش-اع-ة! أاب-ق-ى ط-ي-ل-ة النهار
أاح- -م- -ل وأان- -ق- -ل ك -ا◊م -ار م -ط -الب ال -دار ال -ت -ي ل
لششÎي بصشÓ
ت-ن-ت-ه-ي! أاششÎي ب-ال-ت-قسش-يط! أاخرج أ
وأاع -ود ،ف-ي-ق-ال ‹ :ي-خصس ال-ث-وم! أاخ-رج! أاح-ي-ان-ا،
ف- -أانسش- -ى وع- -وضس أان أاششÎي ال- -ث -وم ،أاششÎي اÿب -ز!
لعود لششراء الثوم! أاخرج عادة  10مرات
فأاضشطر أ
لمر ،أاضشيع فيه الوقت
يوميا! أانا يعجبني هذا ا أ
‘ اÿروج وال- -دخ- -ول ،ل- -ك- -ن ا◊رارة ت- -ق- -ت- -ل ‘
الصشيف :العطشس يرفع درجة الغليان عندي إا¤
الذروة ،لهذا ما إان يأاتي اŸغرب حتى أاكون قد
ان-ط-ف-أات! ل أاح-د ي-ك-ل-م-ن-ي ق-ب-ل أان أاف-رق الصش-ي-ام-
ع -ل-ى سش-ي-ج-ارة وق-ه-وة ب-ريسس! ب-ع-ده-ا ع-اد ت-أات-ي
الصشÓة ثم ا◊ريرة ومششتقاتها!
أاقول هذا من باب التذك Òبأا Êخرجت من ششهر
رمضش -ان م -كسش -را م -ن ك-ل ا÷وانب ،ل-ي-أات-ي ال-ع-ي-د
لط-ف-ال (وع-ن-دي  12ت-ب-ارك ال-ل-ه وك-ل
ب -أال-بسش-ة ا أ
واح- - - - - -د ي- - - - - -حب يششÎي ف- - - - - -ق - - - - -ط اŸارك - - - - -ة..
ال-ت-ي-ك-ي..ن-ت-اع ل-ه-ي-ه!) وح-ل-وي-ات العيد التي ل
تقل على  10أانواع! وكلها مصشنوعة إاما من اللوز أاو
ا÷وز أاو ال -ك -اوك -او أاو ال -ب -يسش -ط-اشس!.ي-ع-ن-ي ت-روح
تشش -ري ““م -اروت -ي““ خ Òلك!) .ث -م ي-أات-ي شش-ه-ر أاوت
ل Êلو  ⁄أادبر
أاخÒا للعطلة على ششاطئ البحر! أ
لهم مكانا يأاوون إاليه ‘ أاوت ،وعلى البحر ،لكان
أاب - -ن - -ائ - -ي ق- -د ““آاوو ““Êإا ¤رك- -ن شش- -دي- -د ،وأاك- -ل- -وÊ
بالتأاكيد ! لكن باشس؟ بححح! الدراهم كÓوهم؟
ل-ك-ن ع-ل-ي أان ““أاك-ردي““!.ب-يشش-م-رغ-ا ي-ع-ن-ي! يعني
هما على هم! .أاخذت بيتا ‘ ششقة ششعبية على
شش -اط -ئ شش -ع -ب -ي رخ -يصس ن -وع -ا م -ا (ل ت -ق -ل ع -ن 5
لسش- - -ب- - -وع! .أاخ- - -ذت أاسش- - -ب - -وع Úبـ 10
مÓ- - -ي ‘ Úا أ
Óكل
مÓي !Úهذا فقط مقابل النوم! ل دخل ل أ
والشش- -رب ‘ اŸسش- -أال- -ة! اŸه -م أان  15ي-وم-ا كلفتي
نحو  15مليونا! ..وكيف؟ على أاسشوأا صشورة خلقها
ال- -ل- -ه! :ال- -وسش- -خ ،اŸاء م- -ا ك -انشس ،ال -ذب -ان ك -اي -ن،
الناموسس هااااك!! ،الرقاد ماكانشس ،الصشراخ كاين،
ا◊سس بزاف ،البزاوز كأانك ‘ مدرسشة مششاغب..Ú
الدرديك من فوق ومن –ت! اŸوسشيقى التافهة
لحياء اÛارة (يسشمعوننا من
على مسشمع آاذان ا أ
لخرى للبحر..من آاليكانت!..رÃا لهذا
الضشفة ا أ
لسش-ب-ان-ي-ة ““آا‹ ك-ان-ت-ي““
السش -بب سش -م -يت اŸدي -ن-ة ا إ
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خروج عند
الدخول

وجدت نفسضي اأدخل موسضم
““الدخول الإجتماعي““ واأنا غير
““مجموع““ على بعضضي! كاأني
خرجت من حرب غير متكافئة
وعدوانية كتلك التي اقترفها
الإجرام الصضهيوني على
سضكان غزة الأبرياء! دخلت اإلى
العمل بعد عطلة ““بالسضيف““..
وليسضت عطلة صضيف!.

لسشبان
يقولون أان أاصشلها ““علي يغني““  ،بعد سشماع ا إ
Óذان! لكن أانا أافند هذه النظرية! لقد سشمعوا
ل آ
““تواغ““ و«عياط““ و«الزقا““ والغناء نتاعنا!) .أاغاÊ
تافهة كتفاهة اŸكان والغاششي فيها Ãن فيهم
أان -ا وم -ن م -ع -ي! .سش -ل-فت  15م-ل-ي-ون ،سش-وف أارده-ا
ب-ال-ت-قسش-ي-ط ع-ل-ى  15شش -ه-را! ي-ع-ن-ي ط-ي-ل-ة سش-ن-ة
ونصش- -ف! والسش- -ن -ة اŸق -ب -ل -ة م -ا ن -يشس ع -ارف واشس
ندير! نبحر ‘ حمام البيت! ‘ البينوار!
ه- -ك- -ذا ،أان- -ه- -يت شش- -ه- -ري ال- -ع- -ط -ل -ة وأان -ا م -ع -ط -ل
كسش-ي-ارت-ي اŸل-ع-ون-ة اŸف-ري-ط-ة م-ن ك-ل ج-ه-ة!““
ال -زيت ت -ق -ط -ر ،اŸاء يسش -ي-ل ،الشش-اط-م-ا م-ث-ق-وب-ة
وت -ط -ل -ق وح -د ا◊سس –سش -ب -ه -ا ه-ي-ل-ي-ك-وب !Îم-ا
ت -ب -غ -يشس ت -ن -وضس ،ال -ب -ن -اوات ‡سش -وح ،Úال-ط-ول
رشش-ات ب-اŸب-يت ب-رة..ف-أارغ-مت ع-ل-ى أان ““أاح-رششها
ب -السش -ي -م -ا““..ال -زج -اج م -ا ي -ت -ب -ع -لشس وإاذا ت-ب-ل-ع م-ا
لبواب يكوانسشيوا عليك ‘ الداخل،
يتحلشس..ا أ
وإاذا ك - - - - -نت ‘ اÿارج م - - - - -ا ي- - - - -ت- - - - -ح- - - - -ل- - - - -وشس إال
ب-ال-ت-ورن-ي-ف-يسس(..ول-دي اب-ن ال-ك-لب ..زعق علي
ق -ال ‹ :دي -رل -ه -ا للرم!)..ا◊اصش -ل..م-اذا أاق-ول:
ب -دأات ال -ع-م-ل وأان-ا ل أاع-رف م-اذا أاع-م-ل! ال-ت-ع-ل-ي-م
صشعب والبزاوز أاصشعب..وأانا على وششك أان أانتهي
إا ¤صشف ““اŸوتى ـ قاعدين““..ول حول ول قوة إال
بالله من التقاعد ‘ بلدنا! :زوجتي خرجت ‘
ت -ق -اع -د م -ن ال -ت -ع -ل -ي -م ق -ب -ل سش -ن-وات ،م-اه-ي-ت-ه-ا
الششهرية ل تتجاوز مليو Êسشنتيم! زوج مÓيÚ
واشس ت- -دي -ر ب -ه -ا ع -ن -دن -ا؟ ا◊م -د ل -ل -ه أا Êل زلت
أاع -م -ل و ⁄أاك -م -ل ب-ع-د  30سش-ن-ة م-ن ال-ع-م-ل رغ-م
““تطوري ‘ السشن““ ..ما بغيتشس نخرج ..أاخاف أان
ي - -ع - -ط - -و Êم - -ل - -ي - -ون ونصس! ل- -ك- -ن ي- -ب- -دو أان- -ه- -م
سش -ي -ط -ردون -ن -ي ه -ذا ال -ع -ام! ت-ع-ل-ي-م-ة سشÓ-ل! م-ن
-Œاوز  ،60ي-ح-ال ع-ل-ى اŸع-اشس ب-السش-ي-ف ع-ليهم
و‘ كل مؤوسشسشات الوظيف العمومي! قلت له ‘
خاطري :أانتم وزراء وولة وحكومة ومسشئول..Ú
ما كانشس واحد فيكم أاقل من  70سشنة! واشس بكم
م -ا خ -رج -ت-وشس ت-ق-اع-د ،وإال ال-ت-ق-اع-د غ Òع-ل-ى
الناسس اللي كيفنا؟ تتقاعدوا بنا؟ عÓشس الرئيسس
م- - -ا خ- - -رجشس ت- - -ق- - -اع - -د ،ع Ó- -شس أانت آاسش Ó- -ل م - -ا
خرجتشس تقاعد ..وفÓن وفÓن! الصشغ Òفيهم
راه ‘ عمر الششيخ اŸقرا Êوبوعمامة!..تزعقوا
علينا ..آاآاآايا ..خلونا! كرهنا منكم!..
ما إان أاكملت كتابة هذا اŸقال ،حتى اتصشلوا بي
من اŸدرسشة يقولون ‹ :راها جات لديسشيزيون
نتاعك ..خرجوك قي تقاعد بنصس خلصشة!
سسبتم٢٠١٤ È
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@نعم ،غزة ‘ القلب ،وا÷زائري مع فلسصط ÚظاŸة أاو
مظلومة ،لكن متاعب ومصصائب الدنيا ،جعل اŸغبون،Ú
ي-نشص-غ-ل-ون Ãا ل-ذ وط-اب ،وي-ت-ن-اسصون عن غ Òقصصد
م-ل-ف-ات أاخ-رى Œاه-ل-ه-ا أاغلب القادة وا◊كام من ““بني
ع-رب-ان““ ّ‡ن ل ي-ج-ت-م-ع-ون وإاذا اج-ت-م-ع-وا ف-إان-ه-م ل
يتفقون ،وإاذا اتفقوا فإانهم ل يتفقون إال على ““خلها““ !
ل Áكن Ÿواطن بيته مهدد بالسصقوط فوق رأاسصه وعلى
رؤووسش أاب-ن-ائ-ه ،أان ي-فك-ر سصوى ‘ النجاة بحياته ،وهذه
واح-دة أاخ-رى م-ن ال-ق-ن-ابل اŸزروعة ب Úأاحضصان زوالية
ال-ع-رب ع-م-وم-ا وا÷زائري Úخصصوصصا‡ ،ن أاصصبحوا
غارق ‘ Úمآاسصي ا◊ياة ومشصاكلها التي ل تكاد تنتهي
إال باŸوت و‘ أاحسصن األحوال بشصق األنفسش.
ل-ق-د أانسص-ى زل-زال ال-ف-ا— أاوت والهزات اإلرتدادية التي
ت-ب-ع-ت-ه ع-ل-ى مسصتوى عملية الÎحيل أاو ما أاطلق عليها
تسص-م-ي-ة ““الÎح-ي-ل الكÈى““ ،ضص-ربات موجعة ،نتيجة
األ ⁄وا◊زن واÿوف م---ن م--ا ه--و آات ،ول--ذلك خ--رج
اÿائ--ف--ون واÙق--ورون إا ¤الشص-وارع ‘ اح-ت-ج-اج-ات
ق ‘ ا◊ياة.
للمطالبة بإاعادة اإلسصكان حفاظا على ا◊ ّ
وتشص-اء األق-دار أان ي-ع-ود هذا اŸوسصم الدخول اŸدرسصي،
ب-ع-د صص-ي-ف سص-اخ-ن ،ط-ب-ي-عيا وسصياسصيا ودبلوماسصيا
واج-ت-م-اع-ي-ا ودول-ي-ا ،و ⁄يع Ìالباقي اŸتبقي من البقية
ال--ب-اق-ي-ة ل-ب-ق-اي-ا ال-ع-رب واŸسص-ل-م Úم-ن ا÷زائ-ريÚ
وأاتربائهم ،سصوى انتظار القضصاء والقدر ،وانتظار رحمة
ال-ل-ه ،وسص-ط ت-لعب سص-ي-اسص-ي Úون-ف-اق م-ت-لع-بÚ
ي-ق-ول-ون م-ا ل ي-ف-ع-ل-ون وي-ف-ع-ل-ون ما ل يقولون ،وهم
يحÎفون زرع النفاق والشصقاق !
وسص-ط خ-وف داخ-ل-ي م-ن ال-زلزل أاو ما يسصميها العلماء
وال-ف-لك-ي-ون وال-ب-اح-ث-ون ب-الك-وارث ال-ط-بيعية ،خوف
خ-ارج-ي ،غ-ذت-ه سص-قوط الطائرة السصبانية اŸؤوجرة من
ط---رف اÿط---وط ا÷وي---ة ا÷زائ--ري--ة ،و«غضصب““ آال
صص-ه-ي-ون و«ب-ن-ي ك-ل-ب-ون““ ‘ إاسص-رائيل بسصبب الـ 25
مليون دولر التي منحتها ا÷زائر لسصكان غزة بقرار من
ال-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وخ-وف يغذيه كذلك إارهابيون
منتشصرون على ا◊دود مع ا÷ارة تونسش وليبيا وما‹،
إاضص-اف-ة إا ¤خ-وف يصص-ن-ع-ه ““ج-ارنا اŸلك““ Ãواصصلة ضصّخ
ا◊شصيشش والزطلة باŒاه ا÷زائر.
هذه األحداث اŸثÒة وا◊وادث اÿطÒة ،يعيشصها العامة
م-ن ا÷زائ-ري Úع-ل-ى أاعصص-اب-هم ،وقد انتهى رمضصان
اŸعظم فأانفقوا واسصتدانوا ،ومنهم من واجه عيد الفطر
ع-ن ط-ري-ق ““ال-ف-اسص-ي-ل-يتي““ ،وهاهو الدخول اŸدرسصي
يÎبصش ب-ج-ي-وب-ه-م السص-وء ،ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن ع-ي-د
األضص-ح-ى ال-ذي ق-د ي-واجه أازمة أاو ندرة ماشصية بسصبب
ا◊مى القلعية التي أابادت نسصل األبقار وهزت عرشش
وزارة ال-ف-لح-ة ون-ق-لت ال-رعب إا ¤سص-م-اسص-رة ال-ل-حوم
ا◊مراء.
اŸواطن اليائسش واŸقنوط يدفع الثمن والفاتورة ‘ النازل
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بلسشان :جمال لعÓمي
djlalami@yahoo.fr

زلط وتفرعÚ
ماد إاين
أا÷Òيا !
مصضيبة ا÷زائريÚ
خاصضة الغÓبى
منهم ،أان أاجرة كل
شضهر ياكلها الشضهر
اŸوا‹ أاك ،Óوهاهو
الدخول الجتماعي
حل وار–ل ،ليلتهم
بالتحالف مع الدخول
اŸدرسضي ،قبل نحو
شضهر عن عيد
األضضحى اŸبارك،
وهذه خاصضية قد
تكون ““ماد إاين
أا÷Òيا““ ،فالراتب
الشضهري  ⁄يعد
كافيا لسضدـ الرمق،
ولذلك ينشضغل
األغلبية اŸسضحوقة
من شضعيب اÿد،Ë
بيوميات ل تكاد
تنتهي ،ولذلك أايضضا
يتناسضى ““اŸزلوطون““
غزة ول يأابهون
بتعديل الدسضتور ول
بالسضياسضة ول بتجديد
الŸÈان واÛالسس
اıلية.

والطالع ،وب Úمصصروف ا÷يب الذي ُيفلسش اŸزلوط،Ú
يواصصل البزناسصية ومعهم البارونات ‘ جمع ““النفايات““
ب-إادخ-ال أاي-دي-ه-م إا ¤ج-يوب اŸغبون Úوأاموال الدولة‘ ،
عمليات نهب وسصلب ورشصوة وعمولة و«تشصيبا““ وفسصاد
يك-اد ي-ت-حّ-ول إا ¤ه-واية أاو رياضصة تنافسش رياضصة حمل
األثقال والقفز بالزانة والغطسش –ت اŸاء ،فل حول ول
ي العظيم!
قّوة إال بالله العل ّ
لك-ن ،ا÷زائ-ري ““زوا‹ وف-ح-ل““ ،فرغم الزلزال وفوضصى
الÎح-ي-ل و«ت-ب-ه-دي-ل““ األم-ي-ار وال-ولة ،ورغ-م م-آاسص-ي
األسص--ع--ار واألسص--واق ون--ف--ق--ات اŸواسص--م ال--دي--ن--ي-ة
والجتماعية ،ورغم ا◊مى القلعية التي ضصربت البقر
وال-بشص-ر واق-ت-ل-عت الشص-ج-ر وا◊ج-ر ،ورغ-م ط-اع-ون
السص-ي-اسص-ي Úوك-ولÒا األح-زاب وال-وزراء وال-غ-م-اسصÚ
واŸنتفع ،Úإال أان هذا ا÷زائري ،ظل ومازال وسصيبقى
بشصلغم الراحل هواري بومدين ..مع فلسصط ÚظاŸة أاو
مظلومة.
ه--ذا ““اŸوسص-ط-اشش““ ه-و م-وسص-ط-اشش ك-ل ا÷زائ-ريÚ
الذين يعيشصوهم بأاغلبيتهم وعلى ““الزلط والتفرع““Ú
وأايضص--ا و‘ ك--ث Òم-ن األح-ي-ان بـ ““ال-ن-ي-ف واÿسص-ارة““،
ول-ذلك ت-غضصب إاسص-رائ-ي-ل““ ،وُي-واصص-ل ““أام ÒاŸؤوم-ن““Ú
رئ--يسش ““÷ن--ة ال--ق--دسش““ ع--ل-ى تشص-ي-ي-د ““الشص-ب-اك
اإللكÎو ““Êع-ل-ى ا◊دود اŸغ-ل-ق-ة ،وتصصّ-ر ف-رنسص-ا على
إاح-ي-اء ““ال-ت-خ-لط““ ك-لما تعلق األمر بقضصية فيها وعليها
ا÷زائر ،ولعل حكاية سصقوط الطائرة ““ا÷زائرية““ Ãا‹،
كانت دليل آاخر على حربائية ““فافا““ !
أاه-ل ب-ال-دخ-ول اإلج-ت-م-اع-ي واŸدرسصي ا÷ديد ،والله
يك-ون ‘ ع-ون ج-زائ-ري Úي-ب-ق-ى رزقهم على الله ،ومع
ذلك فإانهم مع كل اŸظلوم ÚواŸضصطهدين من مشصارق
األرضش وم--غ--ارب--ه--ا ،خ--اصص--ة م-ن إاخ-وان-ه-م ال-ع-رب
واŸسص---ل---م ،Úف---أاي---ن اŸفّ---ر؟..ال---ل---ه ي--ج--يب اÒÿ
واÿم..Òاللهم آام Úيا رب العال.Ú

صشبيحة سشعود

ا◊كومة قدمت شضرطا تعجيزيا للمسضتثمرين..

مؤوسسسسة ““داي““ إلنقاذ اŸشساريع الفÓحية
Ãنطقة ““البسسباسس““

‘ الوقت الذي يشضهد فيه قطاع الفÓحة تراجعا مـحسضوسضا ‘ شضعب الزراعات التحويلية على رأاسضها شضعبة الطماطم
بأانواعها التي تشضتهر بإانتاجها منطقة البسضباسس بولية الطارف ،ل يزال فÓحو اŸنطقة يواجهون شضروطا تعجيزية تعيق
اسضتفادتهم من برنامج الدعم الفÓحي الذي أاطلقته ا◊كومة ‘ إاطار اıطط الوطني لتنمية وتطوير قطاع الفÓحة ،ما
جعل أاك Èمنتجي الطماطم باŸنطقة يفكر ‘ إاطÓق مؤوسضسضة بإامكانات ضضخمة لدفع عجلة ‰و اŸشضاريع الفÓحية والتكفل
باحتياجات الفÓح.Ú

@عقد إايجار األرضش Ÿدة  3سصنوات من الشصروط
التعجيزية للدعم والفلح هو اÿاسصر األكÈ
ات-ه-م اŸن-ت-ج ال-فلحي لشصعبة الطماطم السصيد
““زع-ي-م““ ،ال-ت-ع-ق-ي-دات اإلداري-ة وب-عضش ال-ب-ن-ود
اÙددة لشص-روط السص-ت-ف-ادة م-ن ال-دع-م بالعتاد
ال-ف-لح-ي ك-اشصÎاط ع-ق-د ملكية األرضش أاو عقد
اإليجار Ÿدة  3سصنوات كاملة ،بتأاجيل السصتفادة
م-ن ب-رن-ام-ج الدعم وتعطيل اŸشصاريع الفلحية،
حيث ل يزال عدد كب Òمن الفلح Úينتظرون
دورهم للسصتفادة من مسصاعدات الدولة خاصصة
‘ ولي-ة ““ال-ط-ارف““ ‘ وقت يشص-ه-د ف-ي-ه ال-ع-ت-اد
ال-ف-لح-ي ارت-فاعا ﬁسصوسصا ‘ األسصعار ،لنجد
ق-ان-ون ال-دع-م حسصب ﬁدث-ن-ا ي-ح-م-ل بعضش
البنود التي ل تخدم الفلح والقطاع ككل .وقصصد
14

سسبتم٢٠١٤ È

إان-ع-اشش ال-ق-ط-اع ال-زراع-ي وال-قضص-اء ع-ل-ى كافة
ال-ع-راق-ي-ل اŸت-فشص-ي-ة ‘ الولية اŸذكورة ،يطالب
السص--ي--د ““زع--ي-م““ ن-ي-اب-ة ع-ن ك-اف-ة ال-ف-لحÚ
ب-اŸن-ط-ق-ة ،ب-وج-وب ت-دخ-ل ال-وزارة الوصصية مع
ضص-رورة رف-ع ب-عضش الشص-روط خاصصة التعجيزية
منها بالنسصبة للفلح الذي Áلك نية حقيقية ‘
تطوير إانتاجه ،باعتبار أان اŸشصاكل التي يواجهها
ال--ف--لح تسص--ت--دع--ي ضص-رورة إاع-ادة ن-ظ-ر وزارة
ال-ف-لح-ة ‘ ت-ف-اصص-يل سصياسصة الدعم الفلحي
وشصروط السصتفادة منه ،فضصل عن فرضش رقابة
صص-ارم-ة Ÿت-اب-ع-ة ال-ق-روضش إان ك-انت فعل توجه
للسصتثمار ‘ اŸشصاريع الفلحية.
وب-ه-دف ت-وضص-ي-ح وج-ه-ة ن-ظ-ره ح-ول م-ا سصماه
بالشصروط التعجيزية التي تتضصمنها بعضش بنود

مشص-اري-ع ال-دع-م اسصتدل السصيد ““زعيم““ بتقنية
السص-ق-ي ب-ال-ت-ق-ط ÒاŸدع-مة بنسصبة  %100أاي
Ãع-ن-ى ال-ف-لح ي-ت-لقى دعما يقدر بـ 11مليون
سص-ن-ت-ي-م على كل هكتار ،لكن بشصرط أان يكون
لرضش أاو يك-ون
ه--و صص-احب اŸلك-ي-ة اÿاصص-ة ل -أ
ح-ائ-ز ع-ل-ى ع-ق-د إاي-ج-ار الأرضش Ÿدة  3سصنوات
كاملة ،وهذا ما يجده ل يخدم الفلح لكون معظم
لراضص-ي وأاصص-ح-اب-ه-ا
ال--ف-لح Úغ Òم-الك Úل -أ
ي-ؤوج-رون-ه-ا Ÿدة سصنة واحدة فقط قابلة للتجديد،
و‘ أاغ-لب ا◊الت ي-فضص-ل-ون ت-أاجÒه-ا Ÿمارسصة
نشصاط آاخر غ Òإانتاج الطماطم كزراعة ا◊بوب
الذي باتت اليوم تغزو منطقة البسصباسش ،ليقف
هذا الشصرط عائقا ‘ وجه الفلح لينتزع منه حق
السصتفادة من امتيازات الدعم.

Ãشستلة ضسخمة وعتاد بأاحدث
التكنولوجيات
مؤوسسسسة «داي» سستصسبح الوسسيط
‘ “ويل اŸشساريع الفÓحية

أاوضص--ح السص--ي--د ““زع--ي-م““ أان ال-ف-لح ‘ شص-ع-ب-ة
الطماطم اليوم يتلقى دعما يقدر بـ  4دج ‘ الكلغ
الواحد فيما يتلقى صصاحب اŸصصنع  1.5دج للكلغ،
Ãعنى ﬁصصول الطماطم مدعم بـ 5.5دج وهو
رق-م ي-ب-دو ل ب-أاسش ب-ه ،لك-ن ع-ن-د احتسصاب كل
تكاليف اإلنتاج واÿسصائر التي يتعرضش لها اŸنتج
كل موسصم لسصيما مع األدوية ا÷نيسصة الفاقدة
ل-ل-ف-ع-ال-ي-ة ،تضصاعف تكلفة كراء األرضش  3إا4 ¤
مرات ،الشصتلة ،تكاليف الغرسش وا÷ني ،النقل،
اليد العاملة ...يتضصح أان الفلح هو اÿاسصر األك،È
ه--ذا م-ا يسص-ت-وجب – حسصب السص-ي-د ““زع-ي-م““ –
السص-ت-ع-ج-ال ‘ ضص-ب-ط ال-دع-م وإاع-ادة ال-نظر ‘
ت-ف-اصص-ي-ل-ه وشص-روط السصتفادة منه ،حيث ‘ كل
م-رة وزارة ال-ف-لح-ة ت-ع-ل-ن ع-ن إاج-راءات ج-ديدة
ت-ت-ع-ل-ق بسص-ياسصة الدعم اŸطبقة بغية النهوضش
بقطاع الفلحة لكنها غ Òكافية بالنسصبة للفلح
إاذا ذهبت فعل ‘ الŒاه الصصحيح ،و‘ ظل هذه
الشص-روط ال-ت-ع-ج-ي-زي-ة ل-لسص-ت-ف-ادة م-ن الدعم
ال-ف-لح-ي ي-ت-اب-ع السص-يد ““زعيم““““ :قررت إاطلق
م--ؤوسصسص--ة ““داي““ ل-ل-تك-ف-ل ب-ت-م-وي-ل اŸشص-اري-ع

السص-ت-ث-م-اري-ة ل-نسص-بة معينة من الفلح‘ ،Ú
خ-ط-وة سص-ب-اّق-ة ت-ه-دف ب-األسصاسش إا ¤النهوضش
بقطاع الفلحة الذي صصار يعرف تراجعا ‘ وتÒة
ال-ن-م-و بسص-بب اŸشص-اك-ل وال-عراقيل التي يعرفها
برنامج السصتفادة من الدعم الفلحي““.
وم-ؤوسصسص-ة ال-ت-ط-وي-ر ال-فلحي ياسصمينة ““داي““
نشص--أات م--ن رح-م م-ؤوسصسص-ة ““األم-راء ال-ث-لث-ة““
وسص-ت-ع-م-ل باŸوازاة معها من أاجل تدعيم الفلح،
ب-ع-د إانشص-ائ-ها Ÿشصتلة ضصخمة واسصتقدامها لعتاد
فلحي بأاحدث التكنولوجيات ،هذا وسصيتمحور
دورها ‘ التكفل بالفلح من حيث تزويده بعتاد
السص-ق-ي ب-ال-ت-ق-ط ،Òال-غ-رسش وا÷ن-ي وبشصتلة
لسصواق،
الطماطم بأانواعها الصصناعية واŸوجهة ل أ
حيث من اŸنتظر أان تعرضش شصركة ““الداي““ على
وزارة ال-ف-لح-ة مشص-اري-ع-ه-ا ال-ت-ي سصتدخل حيز
التنفيذ ابتداء من شصهر ديسصم ÈاŸقبل ،اŸشصاريع
ال-ت-ي ج-اءت لخ-ت-زال ال-وقت واŸسصافات بتعامل
م-ؤوسصسص-ة ““ال-داي““ م-ب-اشص-رة م-ع وزارة ال-ف-لح-ة
لتكون الوسصيط ب Úالسصلطة األو ¤والفلح.
يشص-ار أان صص-احب اŸب-ادرة سص-ي-ع-رضش ل-لنقاشش
خلل األيام اŸقبلة ‘ لقاء خاصش سصيجمعه بوزير
ال-ف-لح-ة مشص-اري-ع-ه الرامية إا ¤تزويد الفلحÚ
ب-الشص-ت-لة والتكفل بعملية الغرسش وا÷ني بآالية
اŸكننة مع تزويد الفلح بتقنيات السصقي ا◊ديثة

ألك Ìتفاصسيل زوروا اŸوقع اÿاصس باŸسستثمرة

م-ن خ-لل ال-تك-ف-ل ب-ت-نصص-يب أان-اب-يب السصقي
ب-ال-ت-ق-ط Òبجودة عالية مع السصهر على صصيانتها
وتغيÒها كل سصنة على كل اŸسصاحات اŸغروسصة،
فضصل عن تزويد الفلح باألدوية واألسصمدة وبكل
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الصص-ح-ة ال-ن-ب-ات-ي-ة ،م-ق-اب-ل تلقي
م-ؤوسصسص-ة ““داي““ أام-وال ال-دع-م اŸق-دم-ة م-ن قبل
ال-وزارة ب-أاق-ل تك-ل-فة ‡ا هي عليه اليوم وبفعالية
أاك Èكونها تذهب مباشصرة لتطوير قطاع الفلحة،
ك-م-ا أان ع-م-لية الدعم سصتصصبح أاك Ìتنظيما ألن
التعامل سصيكون مع شصخصش واحد ،فالدول تقدم
Ÿؤوسصسص---ة ““داي““  3دج ع-ن الشص-ت-لة و 2دج ع-ن
ا÷ن--ي اآل‹ إاضص-اف-ة إا 11 ¤م-ل-يون سصنتيم عن
ت-ق-ن-ية السصقي بالتقط Òللهكتار الواحد ،باŸقابل
الفلح يبيع الطماطم للمصصنع بسصعر ثابت يقدر
بـ 12دج ك--ون-ه م-دع-م ب-نسص-ب-ة  %100وهك--ذا
يسص-ت-ف-ي-د ال-ف-لح من الدعم وهو مرتاح والدولة
ت-ن-ف-ق م-ن أاج-ل رف-ع مسص-توى القطاع ،والعملية
تك-ون م-ن-ظ-م-ة ‘ ع-ق-ود وف-وات Òوال-دع-م يوجه
م-ب-اشص-رة ل-ل-ف-لح ل لصص-احب اŸصص-ن-ع ب-اع-تباره
ال-ع-نصص-ر ال-فّ-ع-ال ‘ ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع والنهوضش
بشص-ع-ب-ة ال-ط-م-اط-م التي تعد الطارف الرائدة ‘
›ال-ه-ا ع-لى اŸسصتوى الوطني واÙلي ،وهذا ما
سصيمكن األسصعار من السصتقرار عند سصقف واحد
–دده الوزارة للحد من الفوضصى.

www.les3princes-dz.com

أاو اتصسلوا على األرقام التالية:
+٠٢١٣ ٠ ٣٨ ٨6 ٠٢ ٨٨ /+٢١٣ ٠ ٣٨ ٨6 ٠٢ ٥٠
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من اÛتمع
صشالح عزوز

موجات التغي‘ Ò
العا ⁄بأاسضره ومسضت
كل األقطار دون
اسضتثناء ،عصضفت
بالكث Òمن األخÓق
واŸبادئ ،فقد
أاصضبح الفرد ‘
الوطن العربي
اŸسضلم يتشضبه بأاهل
الكفر ‘ العديد
من السضلوكيات
واŸظاهر ،بالرغم
من أان هذه األخÒة ل
تراعي معاي Òوقيم
اÛتمع اŸسضلم ول
تليق Ãظهره ،بل
تنا‘ الدين
والشضرع ،حتى ولو
كانت الفتوى ‘
أامرها بينة وواضضحة
بحرمتها او
بكراهيتها.
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رسول اﷲ | نهى عن حلق «القزع»”..

..وجزائريون يتحدون الشسرع بحÓقة نصسف
الشسعر ،ويتباهون به أامام الناسس!
@تغزو اليوم ظاهرة ““القزع““ شصوارعنا بشصكل رهيب ،و‰ت
لن-ظ-ار ،من دون مراعاة للقيم
‘ اÛت-م-ع بشصك-ل م-ل-فت ل -أ
الج--ت--م--اع-ي-ة وا◊دود اÿل-ق-ي-ة ،ورسص-مت ب-ذلك صص-ورة
لشصباب فتنته مظاهر ا◊ضصارة الغربية حتى بفتاتها والتي
تتحدى ‘ جوهرها الشصرع والدين.

وهذا همهم ،فهم يسصعون من وراء هذا إا ¤إاضصعاف النفوسش
وق-ت-ل ال-ه-م-م ‘ ›ت-م-ع ي-دي-ن ب-اإلسصلم وزرع الكث Òمن
السصلوكيات التي تدفعنا إا ¤التشصكيك ‘ العقيدة وتضصارب
لسصف فينا من الشصباب
اآلراء من أاجل فرضش ثقافتهم ،ول أ
من انسصاق وراء أاهوائه من غ Òعلم ول حيلة.

«القزع امتداد ◊ضسارات زائلة»

«اتخذوا القزع افتخارا وزينة واتخده شسبابنا
تشسبها ل غ»Ò

إان ظاهرة حلق بعضش الرأاسش وترك البعضش اآلخر ،ليسصت
وليدة العصصر ا◊ديث ،ألن هذه الظاهرة كانت منذ األزمنة
ال-ب-ع-ي-دة وج-ذورها ضصاربة مند القدم ،وقد وردت العديد من
األح-اديث ال-ن-ب-وي-ة –رم هذا الشصكل من حلق الرأاسش ،فقد
نهى عليه الصصلة والسصلم صصبيا حلق بعضش الرأاسش وترك
ال-ب-عضش اآلخ-ر ‘ ،أان ي-ح-ل-ق-ه ك-ل-ه أاو يÎكه كله ،وهو ﬁرم
خاصصة إاذا كان تشصبها بالكفار وهو حال الكث Òمن الشصباب
ال-ي-وم ،ف-ق-د ات-خ-ذوا م-ن ه-ذه ا◊لق-ة تشص-ب-ها بالكث Òمن
ال-لع-ب Úوال-ف-ن-ان Úال-ذي-ن ي-ت-م-نون مكانهم بالرغم من
اخ--ت--لف--ات--ه--م ال-ع-ق-ائ-دي-ة وال-فك-ري-ة والÎك-ي-ب-ة
الجتماعية ،فقد أاسصدل هذا التشصبه
أاج-ن-ح-ته على الشصباب حتى
أاصص-ب-ح-وا ل يسص-ت-طيعون
التفريق ب Úما هو مكروه
وم--ا ه-و ﬁرم ،شص-ب-اب
ي--ه--رول--ون وراء ف-ت-ات
ال---ت---حضص---ر ال--ذي ل
يسص-م-ن ول يغني من
ج-وع ،تشص-بها Ãن ل
صص-ل-ة ل-هم بديننا ول
Ãع--ت-ق-دات-ن-ا ،ب-ل
ي-ت-ح-دون ك-ل ما
ح-رم-ه ال-له بهذه
السصلوكيات،
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لسصف أاصصبحت منتشصرة ‘ أاوسصاط
إان هذه ا◊لقة التي ول أ
شصبابنا بشصكل رهيب ،هي إاكراما ◊فدة من أاعلنوا ا◊رب
علنا على معتقدات هذا الدين مند األزل ،ولعل اŸتتبع لتاريخ
ا◊ضصارات السصابقة يرى أان القزع الذي نراه اليوم هو امتداد
لثقافة بعيدة ” ،إاحياؤوها من طرف هذا ا÷يل ‘ اÛتمعات
الغربية ،وقد كان لوسصائل العلم الدور الكب ‘ Òانتشصارها
ب Úال-ن-ج-وم ‘ ﬂت-ل-ف م-ي-ادي-ن-ه-م ،م-ن لعب ÚوفنانÚ
وم-ث-ق-ف ،ÚوŸا ك-ان ال-ع-ا ⁄ق-ري-ة صص-غÒة فقد انتشصرت هذه
ا◊لقة ‘ كل األقطار Ãا فيها العربية التي تختلف ‘ الكثÒ
من األمور باÛتمعات الغربية ،بل تتصصادم معها
‘ طريقة العيشش والسصلوك على غرار
هذه التسصريحات التي نراها اليوم،
ول ي-ه-م الأم-ر ع-ن-ده-م ،بل هو
م-ف-خ-رة ‡ن جعل تسصريحة
شص--ع--ره ام--ت--دادا ل--ث--ق--اف-ة
›ت-م-ع-ه ،غ Òأان-ه-ا ع-ندما
ت---ن---تشص--ر ب Úالشص--ب--اب
اŸسص--ل--م ال--ذي ي--درك “ام
اإلدراك أان ال--تشص-ب-ه ب-الك-ف-ار
ﬁرم أاصص-ل ،ف-إان األم-ر أاعظم،
فل تهمهم نوايا الغربي ‘ Úنشصر
هذه السصلوكيات وحتى ولو كانت
م--ع--ادي--ة ل--ل--دي-ن والشص-رع ،ف-ل
–سص-ب-ه-م ‘ غ-ف-ل-ة ‡ا ي-ح-رم-ه
اإلسص-لم وم-ا ي-ن-بذه ،بل يرمون بها
عمدا ‘ أاوسصاط الشصباب الذي يلهث
وراء ال-ف-ت-ات م-ن أاج-ل خ-لق عصصبة ‘
رح-م ›ت-م-عاتنا تعادي معتقداته
م--ن غ Òع-ل-م Ãث-ل ه-ذه
اŸظاهر.

«عندما يصسبح القزع رسسالة “رر
من طرف النجوم»

بالنظر إا ¤انتشصار هذه التسصريحة ب Úالشصباب فإان
مصص-دره-ا ه-م ال-ن-ج-وم ‘ ك-ل اŸي-ادي-ن ،ي-ت-ن-اقلها
الشصباب من بعد وهذا حبا ‘ الشصخصش الذي قدمها
إا ¤اÛتمع وتشصبها به ،وحتى وإان كانت ل تعنينا ‘
شص-يء ،وه-ي ›رد تسص-ريحة –مل دللت أاهلها
و ⁄يقم بها أاهلها عبثا ،فإان العديد من األفراد بالغوا
‘ التقليد الذي وصصل إا ¤درجة أاخد حتى الفتاة من
السصلوكيات والبعد عن ا÷وهر ،كما أانها ل تخصش
شص-ب-اب-ن-ا ل م-ن ق-ريب ول م-ن ب-عيد ،لكن ‚ومية
هؤولء أاعمت بصصÒة شصبابنا بÈيقها فأاصصبح العديد
م--ن ﬁب--ي ومشص-ج-ع-ي ه-ؤولء ال-ن-ج-وم أاسص-رى
حركاتهم وخرجاتهم التي ل تنتهي ،بل منهم من
أاصصبح من روادها.
ك-انت ولت-زال وسص-ائ-ل اإلع-لم ال-ع-اŸي-ة هي رائدة
الÎويج لهذه التسصريحات التي نراها اليوم ،ويتزين
ب-ه-ا الك-ث Òم-ن شص-ب-اب-نا وان كانت غريبة ،بل منها
اŸضصحكة التي ل تليق بنا ،بل بأاصصحابها ماداموا هم
السص-ب-اق-ون إا ¤إاي-ج-اده-ا ،وأاصص-ب-ح-نا اليوم نحضصر
ل-تسص-ري-ح-ات ،ك-ن-ا ل ن-راه-ا إال ع Èوسصائل اإلعلم
ال-ع-اŸي-ة م-ن ›ت-م-ع-ات غ-ري-ب-ة ع-نا ‘ كل األمور
وال-تصص-رف-ات وحتى طرق العيشش ،لكنها أاصصبحت
حقيقة ب Úأاقرب الناسش إالينا من أاصصدقاء وأاهل ،
ول-و تسص-أال ال-واح-د م-ن-ه-م Ÿا هو على هذه
ال-تسص-ري-ح-ة ل يسص-ت-طيع أان يذكر لك
لصص-اح-ب-ه-ا أاو مصص-دره-ا وي-بقى هو
ال-ع-لم-ة اŸسصجلة ل أاك Ìول أاقل،
من دون معرفة Ÿضصارها داخل
اÛت--م--ع م--ن ال--ن--اح--ي--ة
الشص-رعية وحتى العرف،
ف-ه-م يشص-وهون صصور
›ت--م-ع إاسص-لم-ي
ي-ن-ب-ذ م-ث-ل ه-ذه
اŸظ---اه--ر ،ألن
ف--ي--ه--ا م-ن
التشصبه

بأاهل الكفر وهم ل يدركون هذا.ليسش ببعيد عنا ‘
ميادين الكرة فنحن نشصاهد لعب Úيتزينون بهذه
ال-تسص-ري-ح-ات بطرق ﬂتلفة ،فهم بذلك Áررون
رسص-الت وسص-ل-وك-ي-ات ال-غ Òال-ت-ي ل ي-ع-لم إال الله
نواياها ،فقد أاصصبحوا وسصيلة لنشصر ثقافات الغ ÒبÚ
أاوسص-اط الشص-ب-اب اÙب ل-ه-م واŸت-تبع لكل صصغÒة
وكبÒة عنهم.

«أاهل القزع منتشسرون ‘ مسساجدنا جمعوا
ب Úالفرضس واŸكروه»

ك-م-ا أاسصلفنا الذكر ،فقد
وردت ال-ع-ديد
من

األح-اديث ع-ن رسص-ول ال-ل-ه ال-تي تنهى عن مثل
هذه الظاهرة التي أاصصبحت منتشصرة بشصكل كبÒ
‘ اآلون--ة األخÒة وب--ط-رق ﬂت-ل-ف-ة ك-ل حسصب
اŸصصدر اŸلهم له ،وهو تشصبه بأاهل الكفر ول يحق
Ÿسصلم أان يكون الكافر اŸلحد اŸلهم له ،خاصصة ‘
ه-ذه السص-ل-وك-يات التي تعكسش مدى تأاث Òالفكر
الغربي على شصبابنا دون اسصتثناء ،ما يلفت النظر
‘ الك-ث Òم-ن األح-ي-ان أان ح-ملة هذه التسصريحة
تراهم سصجدا ركعا ‘ اŸسصاجد ،من السصباق Úإا¤
الصص-ف-وف األو ،¤ف-إان  ⁄ي-ج-ع-ل ال-ل-ه ل-لمرء من
ق-ل-ب ‘ Úج-وف-ه فك-ي-ف ج-م-ع الك-ث Òم-ن هؤولء
الشصباب ب Úالفرضش كالصصلة ‘ ا÷ماعة وبÚ
اŸكروه واÙرم ‘ مثل هذه الظاهرة ،إان هذا يوحي
بشصك--ل ك--بÃ Òدى ت--ع--ل--ق ق-ل-وب الك-ث Òم-ن-ا
ب-ا◊ضص-ارة ال-غ-رب-ي-ة وإان ك-انت ضص-ارة لصص-ورتنا
ك-مسص-ل-م ،Úولسص-ل-وك-ن-ا ب-ال-رغ-م من اختلفنا
الصصريح الذي بيننا ،فكيف أاصصبح الواحد منا ناقل
Ÿثل هذه اŸظاهر من دون “عن فيها؟ Ÿاذا أاصصبح
كل ما يأاتينا من الغرب يؤوخذ من دون أان نسصقطه
على معاي› Òتمعنا ،هل يوافقه أاو يخالفه؟
و‘ سصنام هذا كله Ÿاذا أاصصبح اÛتمع
ال-ع-رب-ي اŸسص-ل-م يتأاثر أامام كل
ه-ذه السص-لوكيات واŸظاهر
ال-ت-ي تهب بها تيارات
ال-فك-ر ال-غربي و‘
اŸق-اب-ل ل ي-ؤوثر
فيهم؟

سسبتم٢٠١٤ È
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أامومة
راضشية حجاب

غالبا ما يكون
مؤشرا على
اﻹجهاض

ﻻ تستهزئي بالنزيف أثناء
الحمل فقد يكون خطيرا!

تدخل الكث Òمن ا◊وامل ‘ دوامة من اÿوف والقلق Ãجرد اكتشضافها بعضس بقع الدم فما بالك بالنزيف الذي عادة ما يكون
مؤوشضرا على حدوث إاجهاضس ل قدر الله ،وهو ما قادنا ÿوضس اŸوضضوع .وألن النزيف يختلف باختÓف مرحلته ما ب Úاألشضهر
األو ¤الوسضطى واألخÒة طرقنا باب األخصضائية ليلى سضـمــا.Ê
@ و‘ اŸوضسوع تقول الدكتورة أان 20من اŸائة من النسصاء يعان Úمن
ال-ن-زي-ف خ-لل أاشص-هر ا◊مل الثلثة األو ¤ويكون النزيف طبيعيا
نتيجة حدوث انغراسش البويضصة اŸلقحة ‘ بطانة الرحم ،ما بÚ
اليوم الـ  6والـ  12من ا◊مل ،ويكون عبارة عن نقط دم صصغÒة
ويسص-ت-م-ر م-ن بضص-ع سصاعات لبضصعة أايام ،مضصيفة أانه من
اŸمك--ن ج--دا إان يك--ون م--ؤوشص-را ع-ن ح-ودث إاج-ه-اضش:
““اإلج-ه-اضش م-ن أاك Ìاألسص-ب-اب شص-ي-وع-اً للنزيف أاثناء
ا◊مل ،فنصصف النسصاء اللتي يعان Úمن النزيف ‘
لجهاضش ،ولكن
أاشصهر ا◊مل األو ¤يكون نتيجة ل إ
ال-ن-زي-ف اŸرت-ب-ط ب-اإلج-ه-اضش يك-ون مصص-ح-وباً
ب---ب--عضش األع--راضش األخ--رى م--ث--ل :ح--دوث
تشص-ن-ج-ات أاسص-ف-ل البطن ،ومرور
ب--عضش األنسص--ج-ة م-ن خ-لل
اŸهبل““.
وأاشص-ارت اŸت-ح-دث-ة أان-ه قد
يكون دليل على انغراسش
ال-ب-ويضص-ة خ-ارج ال-رح-م
““داخ-ل ق-ناة فالوب““ ،ومع
ت-ق-دم ا◊م-ل Áكن أان
ي-ؤودي إا ¤ان-ف-جار القناة
ويك----ون ال----ن----زي----ف
مصص--ح--وب--اً ب--أاع--راضش
ا◊م---ل خ---ارج ال--رح--م
األخ---رى م---ث---ل ال---دوار
وال--ت--ق-لصص-ات الشص-دي-دة
أاسصفل البطن .أاو أان يكون
بسص---بب ح---دوث ح---م--ل
ع-ن-قودي““ :يحدث عند ‰و
أانسص-ج-ة غ Òط-ب-يعية داخل
ال-رح-م ب-دًل من الطفل وهي
ح-ال-ة ن-ادرة ويك-ون ال-ن-زي-ف
مصص--ح--وب--اً ب-أاع-راضش ا◊م-ل
األخ-رى م-ث-ل ال-غ-ث-ي-ان وال-ق-يء
و‰و سص--ري--ع ل--ل--رح--م““ .وتشص--م-ل
األسص-ب-اب األخ-رى– حسصب ال-ط-بيبة
دائما –  :تغÒات عنق الرحم ،ا÷ماع
واخ--ت--ب--ار ع--ن--ق ال--رح--م ،إاضص--اف-ة
لل-ت-ه-اب-ات ع-ن-ق ال-رح-م واŸه-ب-ل،
العدوى اŸنقولة جنسصيًا.
وتقول األخصصائية إانه على السصيدة
ا◊امل ّدق ناقوسش اÿطر إاذا ما حدث
النزيف ‘ الثلث الثا Êوالثالث أاو األخÒ
20

سسبتم٢٠١٤ È

من ا◊مل«:النزيف ‘ الثلث Úالثا Êأاو الثالث من ا◊مل أامر
يدعو للقلق ألنه يشص Òلوجود مشصكلة لدى األم أاو الطفل،
وي-جب اسص-ت-دع-اء ال-ط-ب-يب ‘ ا◊ال ،وم-ن أاسصباب
النزيف ‘ الثلث الثا Êوالثالث من ا◊مل:
@الـمشيمة المنزاحة :ن-ت-يجة لوجود اŸشصيمة ‘
ا÷زء السصفلي من الرحم وهي حالة نادرة جدا،
وهي حالة طارئة –تاج لعناية طبية فائقة.
@ ان-فصص-ال اŸشص-ي-مة اŸبكر ويحدث ‘  1من
اŸائة من ا◊الت ويحدث قبل أاو أاثناء حدوث
اıاضش وي-ن-ت-ج ع-نه نزيف شصديد .وتشصمل
األع-راضش األخ-رى لن-فصص-ال اŸشص-ي-مة آالم ‘
البطن ،نزول دم متجلط من اŸهبل وآالم بالظهر.
@“زق ال-رح-م و–دث ن-ت-ي-ج-ة ل-وج-ود ن-دب-ة
قيصصرية سصابقة مفتوحة وتتطلب ضصرورة إاجراء
جراحة قيصصرية ‘ ا◊ال.
@اﻷوعية المنزاحة :وهي حالة شصديدة اÿطورة
وتشص-م-ل أاع-راضص-ها النزيف اŸفرط ،وزيادة سصرعة
ضصربات قلب ا÷ن.Ú
@ال--ولدة اŸبك--رة م--ن اŸمك-ن أان –دث ق-ب-ل
األسص-بوع الـ 37وي-جب اإلسص-راع ب-الذهاب
ل-ل-ط-ب-يب وتشصمل األعراضش اŸصصاحبة آالم
اıاضش إافرازات مهبلية ،آالم أاسصفل الظهر.
وتشص--م-ل األع-راضش األخ-رى :إاصص-اب-ة ع-ن-ق ال-رح-م،
اŸهبل ،األورام ا◊ميدة ،األورام السصرطانية.
وت-نصص-ح ال-ط-بيبة السصيدة اŸصصابة بنزيف غÒ
طبيعي أاثناء حملها بضصرورة الذهاب إا ¤عيادة
ﬂتصصة““ :الطبيبة مهمة هنا ،وعليك مراقبة
ل-ون ال-دم اÿارج م-ن ح-يث ال-ل-ون سصواء كان
ف-ا–ا أاو داك-ن-ا ،ن-زول دم م-ت-جلط ،وجود أاي
إافرازات أاو أانسصجة ،مع Œنب أاي اتصصال
جنسصي مع الزوج ‘ تلك اŸرحلة ،وحتما
سص--ت--خضص--عك ط--ب-ي-ب-تك ل-ف-حصش
اŸوج-ات ف-وق الصص-وت-ي-ة Ÿعرفة سصبب
النزيف.
وت-ب-ق-ى اŸؤوشص-رات ال-ت-ال-ية دليل على
وجود مشصكلة خطÒة:
^ أا ⁄شصديد
^ تقلصصات أاسصفل البطن.
^ نزيف حاد.
^ إافرازات مهبلية –توي على أانسصجة.
^ إاغماء.
^ حمى ورعشصة.

طفولة
راضشية حجاب

يؤدي إلى عرج إذا لم يتم العﻼج

تجنبـ ـ ـو ا خل ـ ـ ـع الوﻻدة عنـ ـ ـد اﻷطف ـ ـال
المبك ـ ـ ـر
بالكش ـ ـف

يبدأا ظهور مرضس خلع الولدة عند األطفال
بعد األشضهر الثÓثة األو ¤من عمره ،وهو
مصضنف ضضمن األمراضس القدÁة
واŸتعارف عليها عند الكثÒين ،إال أان
األمهات يجهلن ما هو وما هي أاسضبابه
وكيفية تشضخيصضه والعÓج اŸناسضب له،
وهو ما جعلنا نعرج عليه مع طبيبتنا
هذه اŸرة.
@وتعرف الدكتورة ““نعيمة بن موسصى““ أاخصصائية
طب أاطفال ،خلع الولدة عند األطفال بأانه““ :خروج
رأاسش الفخذ من التجويف ا◊ّقي والطرف العلوي
لعظمة الفخذ بشصكل كامل أاو جزئي ،ففي الوضصع
ال-ط-ب-ي-ع-ي يك-ون ه-ذان ال-ع-ظ-م-ان م-ل-تصص-قان
بعضصهما البعضش ويزيد اسصتقرارهما وﬁافظتهما
ع-ل-ى ذلك ال-وضص-ع األرب-ط-ة وال-عضصلت اÙيطة
بهما ،أاما ‘ حالة اÿلع يخرج رأاسش عظمة الفخذ
من التجويف ا◊قي ،حيث يؤوثر ذلك بالتا‹ على
ت-غ-ذي-ة اŸفصص-ل وح-ج-مه‡ ،ا يؤودي بعد ذلك إا¤
حدوث تشصوهات وقصصر ‘ عظمة الفخذ وغالباً ما
يؤودي إا ¤عرج إاذا  ⁄يتم العلج““.
وب-خصص-وصش األسص-ب-اب ال-ت-ي ت-ق-ف خ-ل-ف خ-لع
ال-ولدة ع-ن-د األط-ف-ال ،ب-غضش ال-نظر عن الطريقة
التي “ت وفقها عملية الولدة التي “ت ،تعدد
اŸتحدثة أاسصبابا أاخرى وهي:
@ ارتخاء األربطة اÙيطة Ãفصصل الفخذ.
@ وضص-ع-ي-ة ال-ط-ف-ل ‘ رح-م األم وك-مية السصائل
األمينوسصي.
@ وضصعية الطفل بعد الولدة خصصوصصًا ‘ اŸهد.
@كما أان العامل الوراثي يلعب دور أاحيانًا.
مشصÒة ‘ ال--وقت ذات-ه إا ¤أان السص-بب ا◊ق-ي-ق-ي
ليزال مبهما““ :ا◊قيقة ليزال السصبب األكيد غÒ
واضصح ،كما أانه من الصصعب تشصخيصش خلع الولدة
عند األطفال ،ألنه فعلياً ل يتسصبب بأا ⁄أاو تيّبسش
ب-اŸفصص-ل ،ل-ذا ل بّ-د م-ن ال-ف-حصش اŸتكرر ،أاما بعد
عمر السصنة –عندما يبدأا الطفل باŸشصي– سصيبدو
عليه اÿلع ،حيث أان الرجل اŸصصابة تكون أاقصصر
م-ن ال-رج-ل السص-ل-يمة إال ‘ حال كان اÿلع ‘ كل
القدم.““Ú
وتشص-م-ل ال-ط-رق ال-ت-ي يجب اتباعها ‘ علج
خلع الولدة عند األطفال عدة خطوات ،ربطتها
الدكتورة بالعمر الذي يحدد طريقة العلج :نعتمد
‘ علج هذا اŸرضش على السصن ،والذي من خلله
ن-ح-دد م-ا ي-جب أان يك-ون وع-ل-ى أاسصاسصه هنالك
طرق وخطوات معينة للعلج:
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^ إاذا كان اÿلع منذ ◊ظة الولدة أاو خلل األشصهر
األو ¤من عمر الطفل ،بحيث يكون اÿلع ليسش
بنسصبة كبÒة ويعا Êالورك من عدم اسصتقرار وقد

ي-ع-ود ل-وضص-عيته السصليمة خلل أاسصبوع أاو شصهر،
يك-ون ال-ع-لج م-ن-ذ الولدة حتى عمر سصتة أاشصهر
بوضصع رباط أاو جهاز ورÃا جبسش حسصب ا◊الة،
وي--ل--بسش ال--ط--ف--ل ع--ادة ا÷ه--از Ÿدة تÎاوح بÚ
شص-ه-ري-ن إا ¤أارب-ع-ة أاشص-ه-ر ب-ع-د ه-ذه اŸدة ُيلبسش
ا÷هاز ‘ الليل Ÿدة ثلثة أاشصهر تقريبًا و‘ حالت
نادرة قد يحتاج إا ¤تدخل جراحي.
^ يكون العلج من سصتة أاشصهر إا 18 ¤شصهرا ً عن
طريق إارجاع اÿلع –ت التخدير الكامل مع أاشصعة
ملونة للورك للتأاكد من وضصعية الورك عند رجوعه
ومن ثم وضصع ““بنطلون جبسصي““ Ÿدة ثلثة أاشصهر
ُي-غs-ي-ر ا÷بسش خ-لل-ه-ا مرة واحدة –ت التخدير
الك-ام-ل م-ع ال-ت-أاك-د م-رة أاخ-رى من وضصعية الورك
وي-زال ا÷بسش ويÎك Ÿدة شص-ه-ر ت-ق-ريباً ،ثم يزال
ا÷بسش “ام-اً ‘ ال-ع-ي-ادة م-ع ال-ت-أاكد من وضصعية
الورك باألشصعة السصينية.
^ أاما العلج فوق  18شصهرا ً ،فالعلج ا÷راحي
ُي-ع-ت Èشص-ب-ه ضص-روري ومن ثّم وضصع بنطلون
جبسصي Ÿدة ثلثة أاسصابيع.
إان خ-ل-ع ال-ولدة ع-ن-د األط-ف-ال أامر ل يجب إاهماله
ويسص--ت--وجب ال-ف-حصش السص-ري-ري اŸتك-رر ع-ن-د
الطبيب.

روبورتاج
إاشضهاي

خالد طÒوشس
تصصوير :نبيل زاهي

@صسارت م-ؤوسصسص-ة دار ال-رج-اء ““أامÒال““ لصصناعة
ال-ده-ون والÈن-ي-ق تعتلي اŸراتب األو› ‘ ¤ال
الصص-ب-اغ-ة ‘ ا÷زائ-ر ،ح-يث ت-ع-رف م-ن-ت-ج-اتها
ان-تشصـــارا واسص-ع-ا ك-م-ا ون-وعا ‘ السصوق الوطنية
وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-ا –وز ع-ل-ى م-نتج عا‹ ا÷ودة ‘
مسص-ت-وى ت-ط-ل-عــــات اŸسص-ت-ه-لك ،وه-ذا نتيجة
ت-داخ-ل ع-دة ع-وام-ل شص-املــــة لكل معا Êالريادة
م-ن-ه-ا تشصك-ي-ل-ة م-واده-ا األول-ي-ة اıتــــارة ع-لى
أاسص-اسش ي-ج-ع-ل-ه-ا تسص-ت-ط-يــــع التنـــــــافسش ‘
لقوى ،إاضصافـــــة إا ¤التنسصيق
سصوق البقاء فيه ل أ
ب Úاإلنتاج حسصب طلبات الزبــــون واŸسصتهلك
م---ن ح--يث السص--ع--ر وا÷ودة ،دون أان ن--نسص--ى
ال--تسص--وي--ق ال--ذي ي--ع--ت Èح--ل-قــــة وصص-ل بÚ
اŸؤوسصسص--ة وج--م--ي--ع ن--ق--اط ال-ب-يـــع ع ÈالÎاب
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ال-وط-ن-ي ،ول-ه-ذا ك-ل-ه ” تسص-خ Òموارد بشصرية
وم-ادي-ة ل-لسص-هـــــر ع-لى راحة وإارضصاء اŸسصتهلك
أاول وأاخÒا.
عـــــن ه--ذه اŸؤوسصسصـــة ،ي--ق--ول م-دي-ره-ا ال-ع-ام
السص-ي-د ““ﬁم-د ع-لم““““ :ت-قــــوم ب-تصص-ن-يع مواد
ال-ده-ن ال-ت-زي-ي-ن-ي-ة ال-داخلية واÿارجية ،حيث
أانشص----ئت اŸؤوسصسص----ة سص---ن---ة  ،2006م--ق-ره-ا
اإلج-ت-م-اع-ي ‘ ““ب-ن-ي م-راد““ ب-ال-ب-ليـــــدة ،بينما
يتواجد اŸصصنع ‘ اŸنطقة الصصناعية ‘ ““بومدفع““
ب-ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى ،ويكون التسصويق والتوزيع
على مسصتوى الÎاب الوطني ،وهدفنا هو إايصصال
اŸن--ت--ج إاŒ ¤ار ا÷م--ل--ة وال--ت-ج-زئ-ة وب-ع-ده إا¤
اŸسصتهلك““.
وح--رصصت م--ؤوسصسص--ة دار ال-رج-اء ““أامÒال““ ع-ل-ى

اإلختيار األمثل للمواد األولية سصواء كانت ﬁلية
أاو مسصتوردة وذلك لÎجمتها ‘ شصكل منتج يحتل
الرفوف األو ‘ ¤واجهات اÙلت واŸتاجر ،وعن
اخ-ت-ي-ار ه-ذه اŸواد ،ي-ق-ول اŸدي-ر العام للمؤوسصسصة
““تسص-ت-ورد الشص-رك-ة م-ا يعادل  %60م-ن اÿارج،
ح-يث ن-ق-وم ب-اق-ت-ن-ائ-ه-ا م-ن ف-رنسص-ا ،إاسص-ب-انيا،
الÈتغال ،تركيا ،سصويسصرا وحوا‹  40%نشصÎيها
لسص-ف ح-وا‹
م-ن السص-وق ا÷زائ-ري-ة ،لك-ن ول -أ
 %80إا %90 ¤م-ن اŸواد األول-ي-ة اÙل-ي-ة التي
تدخل ‘ تكوين الدهون هي مسصتوردة ،فنحن ل
‰لك ‘ ا÷زائ-ر صص-ن-اع-ة م-ن اŸواد األولية فكلها
مواد كيميائية مصصنعة ‘ اÿارج ،وبالنسصبة Ÿواد
ال-ت-غ-ليف فهي ﬁلية الصصنع مثل ورق التغليف،
الدلء والعلب واألكياسش““.

وف-ي-م-ا ي-خصش ال-رق-اب-ة ع-لى اŸواد األولية ،يضصيف
السصيد ““ﬁمد علم““““ :تخضصع هذه اŸواد ألسصسش
علمية على مسصتوى ا Èıاÿاصش باŸؤوسصسصة ‘
اŸصصنع ببومدفع حتى قبل اسصتÒادها ،فÔاقب اŸادة
األولية ويتم فحصصها إان كانت مطابقة Ÿعاي Òا÷ودة
وال-ن-وع-ي-ة ،وبصص-فة عامة نحن ل نواجه أاي إاشصكال

على مسصتوى اŸواد األولية ،ألننا ‘ اŸؤوسصسصة نعمل
على إاخراج اŸنتج بشصكله النهائي  100على قاعدة
لشصتعال
م-ائ-ي-ة ،ف-ه-ي ل –ت-وي على مواد قابلة ل إ
واŸواد ال-زي-ت-ي-ة““ .ول-رسص-م م-ع-ا ⁄م-نتج يكون وفق
م-ع-اي Òع-اŸي-ة ،ت-ع-مل مؤوسصسصة دار الرجاء ““أامÒال““
بالسصهر على إانتاجه ‘ مراحل إلرضصاء الزبون ،و‘
ه-ذا ي-ق-ول اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-مؤوسصسصة السصيد ﬁمد
علمÁ““ :ر اإلنتاج بعدة مراحل ،أاهمها –ضص ÒاŸواد
األول-ي-ة ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘ ت-ركيبة اŸنتج باإلضصافة إا¤
–ضص Òأاوزان هذه اŸواد ،ونقوم بعد ذلك بإادخالها ‘
اآللت ل-تصص-ن-ي-ع-ه-ا ل-تصص-ل إا ¤م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ب-ئة
وال-ت-غ-ل-ي-ف ع-ن ط-ري-ق وضص-ع رقم ا◊صصة وتاريخ
اإلنتاج وتاريخ إانتهاء الصصلحية ،وŸا يحضصر اإلنتاج
ي-ذهب إا ¤ال-ت-خ-زين وبعدها إا ¤اŸسصتهلك .وتتوفر
اŸؤوسصسص--ة ع-ل-ى  14م-ن-ت-ج-ا ‘ السص-وق و–ت-ل
م-ن-ت-ج-ات دار ال-رج-اء اŸراتب األو ¤ع-ل-ى اŸسصتوى
ال-وط-ن-ي““.و“ت-لك اŸؤوسصسص-ة شص-هادة براءة إاخÎاع
م-ن-ت-ج أامÒال ي-اسص-م ،Úوع-ن ه-ذا اŸن-ت-ج يضصيف
““ﬁمد علم““““ :هو مركب جزائري  100باŸائة وهو
مصصنع من الورق ويأاتي ‘ أاكياسش وÁثل هذا اŸنتج
 %70م-ن م-ب-ي-ع-ات الشص-رك-ة ،وألج-ل ذلك قمنا
ب-اخÎاع آال-ة ل-تصص-ن-ي-ع ه-ذا اŸن-ت-ج ،أاما ما تبقى من

دهانات فلدينا آالت تركية وفرنسصية مسصتوردة““.
وŒن-د م-ؤوسصسص-ة دار ال-رج-اء ““أامÒال““ ل-ه-ذا ف-ري-ق-ا
ل-ل-ع-مل متكونا من  80ع-ام-ل وه-و م-ا أاكده ﬁمد
علم““ :لدينا  80عامل منهم أاصصحاب شصهادات عليا
ومتخرجون جامعيون ،خاصصة ‘ ›ال اإلدارة ،كما
نقوم بتشصغيل عمال بشصكل موسصمي مثل طلب
جامعي ،Úخاصصة ‘ فÎة الصصيف Ÿدة ثلث أاشصهر،
ف-اŸن-ت-ج م-طلوب بكÌة ‘ الفÎة الصصيفية من نهاية
شص-ه-ر أاف-ري-ل إا ¤أاك-توبر ،ومع دخول شصهري نوفمÈ
وديسص-م Èن-دخ-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حضص Òللموسصم
اإلجتماعي مع اŸواد ا÷ديدة ،وندخل هذه اŸواد قيد
الدراسصة ،و‘ شصهر فيفري ندخل ‘ مرحلة اإلنتاج
لتكون جاهزة للعرضش ‘ شصهر أافريل““.
ومن حيث سصلمة العمال ،يتابع ﬁمد علم قوله:
““ن-ح-ن ح-ذرون وم-داوم-ون ع-ل-ى سص-لمة العمال،
ونسص-ع-ى إا ¤رق-اب-ت-هم دوريا كل شصهر لدى مصصالح
طب العمل على مسصتوى اŸصصنع ،كما تقوم مصصالح
ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ومصص-ال-ح ال-تجارة بجولت دورية
Ÿت-اب-ع-ة ال-ظ-روف األمنية على مسصتوى اŸؤوسصسصة،
وع--م--وم-ا ل ت-واج-ه-ن-ا صص-ع-وب-ات ‘ ت-وف Òاألم-ن
والسص-لم-ة Ÿوظ-ف-ي-نا ،ألن منتجاتنا مبنية بنسصبة
 %100على قاعدة مائية ،أاما من حيث تأام Úالعمال
فنحن نعمل ‘ إاطار قانون واضصح ،فكل العامل‘ Ú
اŸؤوسصسصة مؤومنون ‘ الصصندوق الوطني للتأامينات،
ك-م-ا ق-منا بتوف Òالنقل لـ 15إاط-ارا ،أام-ا باقي العمال
فيقطنون Ãحاذاة اŸؤوسصسصة““.
و–اول دار الرجاء ““أامÒال““ للدهون والÈنيق بفضصل
م--وارده-ا ال-بشص-ري-ة واŸادي-ة أان تك-ون ‘ مسص-ت-وى
ت-ط-ل-ع-ات اŸسص-ت-ه-لك ،وبفضصل تسصويق منتجاتها
التي تعت Èحلقة وصصل بينها وب Úالزبون ،و‘ هذا
يقول مديرها العام““ :اŸؤوسصسصة تقوم على التسصويق
والتوزيع ،فهي تتعامل مع  60موزعا على اŸسصتوى
ال-وط-ن-ي ،وي-ت-م هذا على شصبكة توزيع خاصصة بنا،
وترسصم بذلك سصياسصة تسصويق خاصصة تقوم على
إارضص-اء اŸسص-ت-ه-لك من حيث ا÷ودة وفرضش أاسصعار
ت-ن-افسص-ي-ة لكسصب ث-ق-ة الزبون واŸسصتهلك والبقاء
على صصلة معه على الدوام ،كما نعمل على دراسصة
ذه-ن-ي-ت-ه م-ن خلل جولت وكلئنا التجاري ÚعÈ
كامل الÎاب الوطني““.
سسبتم٢٠١٤ È
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إاسضتطÓع
خالد طÒوشس
كاريكات:فا— بارة

يختلفون لحاجة في نفس يعقوب

شب ـ ـ ـ ـاب ه ـ ـدف ـ ـ ـ ـ ـهم ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الحيـ ـ ـ ـاة:
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
أ و ﻻ أكون!

منا من يتبنى فلسضفة خاصضة به ‘
ا◊ياة ،قائمة على فكرة الختÓف
تتلخصس ‘ عبارة ““خالف تعرف““ سضواء
–ت سضقف البيت أاو خارجه وذلك
ليصضبح شضغلهم الشضاغل اإلختÓف ‘
أاشضكال عدة ،فنجدهم مث Óيعارضضون أاي
فكرة تطرح للنقاشس حتى ولو كانوا
على خطأا ،متمسضك Úبذلك بالسضلبيات
ومبتعدين أاحيانا عن اإليجابيات،
فيظهرون مـخالف Úلبني جيلهم ‘
اÛتمع شضك Óومضضمونا ‘ ،مظهرهم
وسضلوكياتهم ،أاي يسضÒون عكسس التيار،
وصضفة الفضضول عند الصضحفي قادتنا
إا ¤بعضس شضوارع العاصضمة بنواحي
““حسض Úداي““ و«رويسضو““ ،وذلك للتقرب
من بعضس اŸارة لتقصضي رأايهم حول هذا
اŸبدأا واسضتفسضارهم عن سضبب هذا
اإلختÓف..فكان لنا هذا اإلسضتطÓع.
عدم الثقة ‘ النفسس هاجسسهم
‘ الختÓف

@يرى ع-ماد  31سص-ن-ة أان م-ن ي-تخذون فلسصفة
اإلخ-ت-لف ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن أان-فسص-ه-م هم ضصعاف
ن--ف--وسش وم--رضص-ى ي-غ-ط-ون ع-ل-ى شص-ع-وره-م
بالنقصش وعدم الثقة ،ويتابع ““ يتشصبث هذا النوع
من الناسش بأافكارهم رغم علمهم بعدم صصحتها
فيدخلهم ذلك ‘ قوقعة الغرور والتعا‹ وكما يقال
28
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““رأاي-ي صص-ح-ي-ح ي-ح-تمل اÿطأا ورأاي غÒي خطاأ
ي-ح-ت-م-ل الصص-واب““ ..ف-ت-ج-د ه-ؤولء ي-دخلون ‘
نقاشش ل يفقهون حتى موضصوعه ويصصرون على
أان يك-ون رأاي-ه-م ﬂال-ف-ا ل-رأاي اآلخرين فهدفهم
ف-ق-ط ﬂال-ف-ة اآلخ-ري-ن ‘ ال-رأاي حتى واإن كانوا
مدرك Úأانهم على خطأا““.

كسسب الشسهرة سسبيلهم

وال-ب-عضش اآلخ-ر ل يك-ت-ف-ي ب-إاظ-ه-ار السص-لبية ‘
أافك-اره-م ف-ق-ط ،ب-ل ي-ت-ع-دى إا ¤م-ظهره ولباسصه
وطريقة كلمه مع الناسش ÷ذب اإلنتباه وقول ها
نحن هنا ،بوضصعهم أاقنعة يتصصرفون من خللها
ك-أان-ه-م ‚وم عصصرهم ،حيث يوجهون األضصواء
إاليهم ‘ أاي مكان حلوا به ..إا ¤ذلك ذهب فؤواد 27
سصنة إا ¤القول أان فئة الشصباب وخاصصة اŸراهقÚ
ه--م اŸع--ن--يÃ Úا سص-ب-ق ،ف-ه-م ي-ح-ت-اج-ون إا¤
م-ت-ن-فسش حسصب اع-ت-ق-اده-م إلخ-راج مكبوتات
أان-فسص-ه-م ،وي-ظ-هر هذا ‘ شصكلهم وتصصرفاتهم،
غ--اي--ت-ه-م ‘ ذلك ال-وصص-ول ل-ل-م-ع-رف-ة أال و ه-ي
الشص-ه-رة ،ل ال-ث-ق-اف-ة ،ف-ه-ن-اك م-ن ي-تشص-ب-ه-ون
ب-ال-نسص-اء وذلك ت-قـــل-يــــدا ل-ل-غ-رب ‘ وضص-عهم
أاق-راط واخ-ت-لق ﬂت-لـــــف تسص-ري-حات الشصعر
م---ن ال---قصص Òإا ¤ال---ط---وي---ل ،وط--بـــــع أاغ--رب
الرسصومات على أاجسصادهم على هيئة أاوشصام‘ ،
ح Úي-ذهب آاخ-رون إا ¤إات-ب-اع أاح-دث صص-ي-ح-ات
اŸوضصة من أالبسصة وأاحذية وغ Òذلك من ﬁاولة

ق-ي-ادة السص-ي-ارة بسص-رع-ات جنونية ،وإاسصتحداث
ع-دي-د ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ب-ه-لوانية ‘ قيادة الدراجات
ال-ن-اري-ة ،وه-ذا ك-ل-ه إلحداث الفرق ولفت اإلنتباه
ليسش إال.
أام-ا ك-ر 35 Ëسص-نــــــة ،ال-ذي ال-ت-قيـــــنا به أامام
ﬁطة الÎامواي ‘ ““رويسصو““ ،فلم يتوان ‘ إابداء
غضص---ب---ه ‡ن سص---مــــاه---م ب---اŸع---ارضصـــــÚ
واÿارج Úع-ن م-ل-ة اÛت-م-ع ،ألن-ه-م متطفلون
ويخالفون بدون سصبب أاو أاسصاسش منطقي مقنع،
والعجيب ‘ األمر أانك Œده يعارضش فيما يخدم
توجهه أاو فكره فقط ،أاو الكلم Ûرد اŸعارضصة لعدم
لخر
ت-ق-ب-ل-ه ال-طرف الطارح للموضصوع أاو ليب Úل آ
أان-ه م-ن ال-ن-خ-ب-ة وه-و أافضصل من غÒه ،ويضصيف
ق-ائ-ل““ :ي-حضص-ر Êع-ل-ى إاث-ر ه-ذا أاح-د األصصدقاء
ال-ذي-ن ل ي-ف-قهون شصيئا ويتحدثون كثÒا ،حيث
أان-ه أاب-دى ب-ل-ب-ل-ة ح-ي-نما كان يبدي رأاية معارضصا
ل-ل-ن-اخب ال-وط-ني وحيد حاليلوزيشش منذ تأاهل
ه--ذا األخ Òإا ¤ك--أاسش ال--ع--ا ،⁄رغ--م ع-دم إاŸام-ه
ب-ال-ري-اضصة ،فكنت أاحاول إاقناعه بعكسش توجهه،
لكن دون جدوى ،فكان يقابل هذا با÷دال أاحيانا
ب-الشص-ج-ار م-هددا هو وجماعته بإاقامة الشصغب ‘
حال اÿروج من الدور األول بدون نتيجة تذكر““،
وأاضص-اف أان م-ث-ل ه-ؤولء يشص-ت-ت-ون أافك-ار الناسش
وح-ت-ى اسص-ت-ق-راره-م وسصك-ي-ن-تهم ،فمن خلل
ال-ت-عصصب ألفك-ارهم يبثون اÿوف والÎهيب ‘
أاوسصاط الناسش.

مــــــــن
الواقــــع
زهÒة ›راب

يسضعى بعضس
األشضخاصس والذين
أاسضماهم النبي
صضلى الله عليه
وسضلم بـ«اıبب““Ú
وحذرنا منهم ،إا¤
اقتحام العÓقات
الزوجية وزرع
النميمة وا◊قد
ب ÚالزوجÚ
وافتعال اÓÿفات
واŸشضاكل بينهما
بغية تفريقهما،
لتتحول بذلك
حياتهما إا¤
جحيم دائم
وصضراخ وشضجارات
غ Òمنتهية تصضل
أاحيانا ◊د الطÓق
وهدم دعائم
عائلة كانت تعيشس
‘ سضعادة وهدوء
دائم.Ú
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«التخبيب» اﻹلكتروني قنبلة موقوتة
تهدم بيوتنا
بغية التفريق بين الزوجين:

@يسسلك ““اıببون““ أاو اŸفسصدون الذين يحشصرون أانفسصهم
‘ ال-ع-لق-ات ال-زوج-ي-ة ال-ع-دي-د م-ن الوسصائل إلدراك هدفهم
ال-وح-ي-د وه-و ال-ت-ف-ري-ق ب Úزوج Úم-ت-حاب Úونشصر العداوة
وال-ب-غضص-اء ب-ي-نهماÃ ،ختلف السصبل ويعمدون إا ¤اسصتعمال
ﬂت-ل-ف ال-وسص-ائ-ل ،ومع تطور العصصر أاصصبحت التكنولوجيا
ط--رف--ا ‘ ““ال-ت-خ-ب-يب““ واف-ت-ع-ال ه-ذه اÿلف-ات وال-ن-زاع-ات
وال-ت-ح-ريضش ع-ل-ى إافسص-اد ال-ع-لق-ات ال-زوج-ي-ة ،ف-في داخل
اŸنتديات وعلى شصبكات التواصصل الجتماعي ““الفايسصبوك““،
““ت-وي ““Îي-رت-دي ال-ع-دي-د من األشصخاصش ثوب الناصصح اÙب
ل-ل-خ Òل-ي-ق-دم نصص-ائ-ح ه-دام-ة ت-قضص-ي على ا◊ياة الزوجية
وتفرق بينهم.عشصرات القصصصش واŸنشصورات التي تروي فيها
صص-اح-ب-ات-ه-ا قصصصص-ه-ن ومشص-اك-ل-ه-ن الشصخصصية بحثا عن
اŸشصورة واإلعانة ‘ كيفية Œاوز هذه اÿلفات،
غ Òأان ب-عضش ال-ت-عليقات والنصصائح سصواء
م----ن األصص----دق---اء ا◊ق---ي---ق---ي Úأاو
اإلفÎاضص-ي Úق-د ت-دف-ع صص-اح-ب-تها
لتخاذ القرار غ ÒاŸناسصب.
ومن ب Úا◊كايات قصصة سصيدة
شص--اب--ة م-نشص-ورة ‘ صص-ف-ح-ة
““ف--ايسص--ب-وك-ي-ة““ ﬂصصصص-ة
ل---ل---م--لبسش ال--نسص--وي--ة
وتصص---دي--رة ال--ع--رائسش،
تقول فيها :أابلغ من العمر
 27سصنة ،متزوجة منذ
 5سص---ن---وات ،أام
ل--ط--ف--ل ،Úك-نت
أاع-م-ل ‘ إاحدى
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الشصركات الوطنية ،غ Òأانني بعد ولدة ابني الثا Êاسصتفدت
م-ن ع-ط-ل-ة أام-ومة Ÿدة ثلثة أاشصهر ،ثم  3أاشص-هر أاخرى بدون
راتب ،وعندما أاردت العودة إا ¤العمل رفضش زوجي وطلب مني
البقاء ‘ البيت لÎبية أابنائي وهو ما  ⁄نتفق عليه مسصبقا ،فقد
ك-ان دائ-م-ا ي-ح-ث-ن-ي ويشصجعني على العمل وقد تغ Òمؤوخرا
واع-ت Èاألم-ر ﬁسص-وم-ا ،فك-ي-ف أاتصص-رف؟ ل-ت-أاتي التعليقات
م-ع-ظ-م-ه-ا –ريضص-ي-ة ،فمن اŸعلقات من تطلب منها الطلق
وال-ب-دء م-ن ج-دي-د ،ف-ع-م-ل-ه-ا أاه-م بك-ث Òم-ن ال-زواج ،فالزوج
سص-ي-ت-غ Òل ﬁال-ة وق-د ي-ت-خ-ل-ى عنها ‘ يوم من األيام ،لكن
العمل هو ضصمانها وسصلحها ‘ اŸسصتقبل .أاما أاخرى فأاشصارت
عليها بالتمسصك بعملها وخروجها إاليه حتى وإان رفضش زوجها
ذلك ،ف-ل ي-ج-وز ل-ه أان يصص-ادر ح-ق-ه-ا ‘ ال-ع-مل ...وقد ذهبت
إاح--داه--ن أاب-ع-د م-ن ه-ذا
ب-ق-ول-ها أان العمل هو
وح-ده سصلح اŸرأاة،
أام----ا األم---وم---ة
واŸن--زل ف--ه-ي
ح-ياة روتينية
تناسصب
السصيدات
البدائيات.

و‘ رسص-ال-ة أاخ-رى ،تسص-رد سص-ي-دة مشصك-ل-ت-ها مع
زوج-ه-ا وال-ذي ت-ع-ت-ق-د أان-ه ي-خ-ونها مع زميلته ‘
ال-ع-م-ل ،ف-ه-ذه الأخÒة ت-تصص-ل ب-ه أاث-ن-اء ت-واجده
ب-ال-ب-يت وق-د وج-دت رسصائل قصصÒة بينهما ،كما
خ-ب-بت ل-ه-ا م-وظ-فة أاخرى تعمل معهما أانه اعتاد
ع-ل-ى ت-وصص-ي-ل-ه-ا إا ¤مسصك-نها بعد انتهاء العمل،
وه-ي ﬁت-ارة ج-دا ‘ م-واج-ه-ت-ه بخيانته واألدلة
ال-ق-اط-ع-ة التي بحوزتها ،أام تصصمت على خيانته
وت-ل-ت-فت ألب-ن-ائ-ه-ا ف-ق-ط ،.وه-نا انطلقت سصيول
اŸعلقات اıببات واللواتي اعتÈن سصكوتها على
خيانته إاهانة لها ولكرامتها كامرأاة ،ومن الضصروري
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ج--دا أان ت-ط-لب ال-ط-لق ف-يسص-ت-ح-ي-ل ال-ع-يشش
ب--ج--انب زوج خ--ائ-ن .وه-ن-اك م-ن ه-اج-م-ن-اه-ا
ووصصفن صصمتها ضصعفا منها وحرصصها ‘ ا◊فاظ
ع-ل-ى ب-ي-ت-ه-ا ال-زوجي خوف وج ،Íطالبات منها
فضص-ح ال-زوج اÿائ-ن ‘ وسص-ط-ه ال-ع-ائلي حتى ل
يكرر فعلته.
فبمجرد قراءة هذه التعليقات سصتمتلئ اŸرأاة حقدا
وتسص-تشص-ي-ط غ-ي-ظا ،واŸؤوكد أانها لن تتخذ القرار
اŸن-اسصب ح-ت-ى ت-ت-مك-ن م-ن ال-ت-غ-لب على هذه
اŸشصكلة التي قد تزلزل عرشش الزوجية.
ول-ع-ل ب-عضش السص-ي-دات أادرك-ن م-ت-أاخرات أانهن
جن Úبأايديهن على أانفسصهن وتسصب ‘ Íإافلت
سص-ع-ادت-ه-ن ب-ع-د أان أاصص-غŸ Úن ي-ط-ل-ق-ن ع-لى
أان-فسص-ه-ن صص-فة الصصديقات وهن ‘ ا◊قيقة أالد
األعداء ،تروي لنا ““صصبيحة““ حكاية انفصصالها
عن زوجها بعد قصصة حب جمعتهما Ÿدة 5
سص-ن-وات ك-للت بالزواج ،وأا‚با خللها
ط-ف-ل Úوب-نتا ،وكانت حياتهما هادئة
ل يشص--وب--ه--ا خ-لف أاو ن-زاع إا ¤أان
ب--دأات ج--ارت--ه--ا ت-ت-ق-رب م-ن-ه-ا
وتسص-ت-فسص-ر ع-ن أادق تفاصصيل
ح-ي-ات-ه-م-ا ال-زوج-ية ،وÃرور
ال-وقت ب-دأات ت-ط-م-ئن لها
وت-قصش ع-ليها كل شصيء
ف-أاصص-ب-حت –رضص-ه-ا
ع-ل-ى زوج-ه-ا وت-تهمه
ب-ال-ب-خ-ل وال-ت-ق-ت،Ò
وت---خÈه---ا ب---أان---ه
يصص---رف أام---وال--ه
ع-ل-ى عشص-يقاته،
ب-ي-ن-م-ا ي-ح-رمها
وأاب--ن--اءه--ا م-ن
ضصروريات
العيشش ،وهي
ال-فك-رة ال-ت-ي
صصدقتها
فبدأات نÒان
الغÒة وا◊قد

تدمي قلب الزوجة ليختفي ا◊ب الكب Òو–ل
ﬁل--ه اŸشص-اك-ل إا ¤أان ان-فصص-ل ،وب-ع-د ال-ط-لق
وع-ودة ““صص-ب-ي-حة““ إا ¤منزل والديها اكتشصفت أان
ا÷ارة اıببة كان هدفها فقط إافسصاد حياتها وهي
معتادة على فعل ذلك مع ا÷Òان ودافعها ا◊قد
والغÒة فقط ل غ ،Òفندمت ‘ وقت ل ينفع الندم.
وم-ه-م-ا اخ-ت-ل-فت ال-وسص-يلة اŸعتمدة ‘ التخبيب
سص-واء ك-انت الكÎون-ي-ة أاو م-ب-اشصرة ،إال أانها صصفة
ذم-ي-م-ة ي-جب ال-تخلي عنها ،لكون اإلفسصاد بÚ
ال-زوج Úم-نك-را وم-عصصية يلبسصها ا◊اقد لباسش
ال-نصص-ي-ح-ة ،وق-د ورد ح-ديث للرسصول صصلى الله
عليه وسصلم ““ليسش منا من خبب امرأاة على زوجها
أاو عبدا على سصيده““ رواه الإمام أاحمد وابن حبان
وصص-ح-ح-ه األل-ب-ا .Êوقد ذهب جمهور العلماء إا¤
–ر Ëه---ذا ال--ف--ع--ل ،خ--اصص--ة إاذا اقÎنت ه--ذه
النصصيحة بطلب الطلق وهو أابغضش ا◊لل عند
الله ،فزرع النميمة واÿلفات ب Úالزوج Úهي
أافضص-ل وظ-ي-ف-ة ي-قوم بها الشصيطان ،لقوله صصلى
الله عليه وسصلم““ :إان الشصيطان يضصع عرشصه على
اŸاء ،ث-م ي-ب-عث سص-راي-اه ‘ ال-ن-اسش فأاقربهم عند
م-ن-زل-ه أاع-ظ-م ع-ن-ده فتنة يجيء أاحدهم فيقول
م-ازلت ب-ف-لن ح-ت-ى ت-رك-ته وهو يقول كذا وكذا
ف-ي-ق-ول إاب-ليسش ل والله ما صصنعت شصيئا ويجيء
أاح-ده-م ف-ي-ق-ول ما تركته حتى فرقت بينه وبÚ
أاهله قال فيقربه ويدنيه ““ويلزمه““ ويقول نعم أانت““
رواه مسصلم.

ظواهر
نسشيبة أانتصشار عÓل

دخلت البيوت ا÷زائرية
قادمة ‘ حقائب سضفر
العائدين من رحÓت
السضتجمام بتونسس ،كوسضيلة
للديكور العابر للقارات
فتحولت ا ¤أا‚ع وأابشضع
وسضائل النتحار البطيء لكÓ
ا÷نسض ،Úإانها ““الشضيشضة““ أاو
““الÔجيلة““ كما يدعوها
اŸشضارقة ،صضنفها
األخصضائيون على أانها من
أاخطر أانواع التبغ ،ورغم
الدراية بأاخطارها
الصضحية ،إال أان فئة ل بأاسس
بها من ا÷زائري Úعلى
تباين أاعمارهم يتناولونها،
@وتكمن م-ت-ع-ت-ه-م ‘ ت-غ-ي Òنكهات الشصيشصة
اŸت--ع--ددة م-ن ق-ع-دة إا ¤أاخ-رى ،خ-اصص-ة وأان ه-ذه
األخÒة م-ت-وف-رة ‘ ﬁلت خ-اصص-ة ع-ل-ى شصك-ل
ق--اع--ات شص--اي أاو م--ا أاصص-ب-ح شص-ائ-ع-ا ‘ الشص-ارع
ا÷زائري باÿيمات ،وعلى خلف طبيعتها التي
تتماشصى وكل ما هو شصعبي ،فإان أاماكن
اسص-ت-ه-لك-ه-ا ‘ ب-لدن-ا ت-تموقع عادة ‘
األح-ي-اء ال-راق-ي-ة ،ت-ف-تح أابوابها للشصباب
وح-ت-ى ل-لشص-اب-ات ،ل-ت-بيع
اŸدم-ن Úع-ل-ى هذا السصم،
جرعات من النشصوة القاتلة،
‘ أاذواق مغرية.

ال-ت-ي راحت ت-درج الشص-يشص-ة ‘ ق-ائمة خدماتها،
وال--غ-ريب؟ أان م-ث-ل ه-ذه اÙلت تشص-ه-د إاق-ب-ال
واسص-ع-ا م-ق-ارن-ة بنظÒاتها ،فهي “تلئ عن بكرة
أاب-ي-ه-ا ،خاصصة ‘ الفÎة الصصيفية ،عائلت برمتها
ت--ل--ت--ف ح--ول ط--اولت ل ي-خ-ل-و ديك-وره-ا م-ن
ق-واري-ر““الÔجيلة““ ،التي ““–مل مذاقا
خ----اصص---ا ‘ Ÿاّت األح---ب---ة““ –حسصب
م-دم-ن-ي-ه-ا– ،و‘ مشص-اه-د  ⁄ي-ع-تدها
اÛت--م-ع ا÷زائ-ري م-ن
ق--ب--ل ،ت--رت--ف--ع ‘ ه-ذه
اÙلت سص-ح-ابات دخان

خدمة مؤوطرة ..وصسالونات خاصسة
زبائنها فتيات

ظ-لت اŸق-اه-ي الشص-ع-ب-ية ،وقاعات الشصاي
ا÷زائ-ري-ة ﬁت-ف-ظ-ة ب-ط-ق-وسص-ه-ا اÿاصصة
واŸم-ي-زة ،ون-ف-ح-ات-ه-ا اŸت-ف-ردة ،م-ن فناجÚ
ال-ق-ه-وة اŸركزة حذوها منفضصة سصيجارة ،أاو
الشص--اي ب--ال--ن--ع--ن-اع ع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة
الصص---ح--راوي--ة ،ق--ب--ل أان ي--ن--ط--ل--ق
ا÷زائ--ري--ون ن--ح-و اب-ت-داع م-ظ-اه-ر
التجديد وتبني عادات دخيلة ،باتت
Ãثابة رموز للعصصرنة والتحضصر.
وه--و م--ا ت--ل--ح-ظ-ه وأانت ت-ل-ج
شصوارع اŸدن الكÈى على غرار
العاصصمة ،وهران ،قسصنطينة،
ع-ن-اب-ة ،ت-ت-ف-اج-أا بك-م اŸق-اهي
والصص-ال-ونات وحتى بعضش اÙال
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ﬂت-ل-ف األع-م-ار وال-ف-ئ-ات معظمهم من أاولئك
ال-ذي-ن ي-ح-م-ل-ون ان-ط-ب-اع-ا أان-ه-ا أاق-ل ضصرًرا من
التدخ ،Úحتى السصيدات اللواتي يقصصدن هذه
اŸق-اه-ي ب Ïم-أاخ-وذات ب-نك-ه-ات الÔجيلة طيبة
اŸذاق ،وال-ت-ي ل-يسصت ‘ ا◊ق-ي-ق-ة سص-وى نك-هة
ت-ب-غ-ه-ا اŸركز واŸعروف باسصم ““اŸعسصل““ ،صصÈينة
صصاحبة  34سصنة ،أادمنته فقط من خلل ترددها
اŸت-واصص-ل ع-ل-ى صص-ال-ون ب-حيدرة ،تقول““ :بدأات
العمل Ãحل ‘ آاخر الشصارع ،منذ سصنت ،Úكنت
أاقصص-د ق-اع-ة الشص-اي هذه من أاجل ارتشصاف قهوة
بعد دوام العمــــل ،فوجدتني اقتدي Ãن ينفخن
‘ أان-ب-وب الÔج-ي-ل-ة ،ف-ل-م أاع-د أاسصتطيع “ضصية
ي-وم-ي دون اسص-ت-ه-لك-ه-ا ‘ نفسش اŸكان ،فأانا ⁄
أاجربها ‘ أاماكن أاخرى مذ أادمنتها““ ،فيما اعÎف
ل-ن-ا ال-ع-رب-ي ،صص-احب ق-اع-ة شص-اي بزرالدة:
““ال-نسص-اء ه-ن ال-زب-ائ-ن األوف-ياء للشصيشصة،
ف-م-ت-ى ي-ج-رب-ن-ه-ا أاول م-رة ‘ ج-لسص-اتهن
الÎف-ي-ه-ي-ة ،ي-دم-ن-ها ،ويعدن لقتنائها Ãا
ف-ي-ه-ن ط-ال-ب-ات ا÷ام-ع-ة وال-ث-انوي ،رغم
أاسصعارها اŸرتفعة““.

«الÔجيلة» بدل التدخÚ

مصص-دره-ا أافواه نسصائية ،فوق
ج--لسص--ات ك--ثÒا م--ا يك-ون
األطفال طرفا فيها ،فلم تعد
هذه العادة السصيئة –سصب
ع--ل--ى ال--ذك--ور ف-ق-ط ،ف-ق-د
اسص-ت-قطبت إاليها أاشصخاصصا من

الك-ث Òم-ن الشص-ب-اب ،وح-ت-ى اŸت-ق-دم-ون سص-ن-ا،
وج-دوا ‘ الشص-يشص-ة م-لجأاً يلوذون إاليه هروًبا من
ف-تك السص-ي-ج-ارة ،وط-مً-ع-ا م-ن-ه-م ‘ اإلقلع عن
ال-ت-دخ Úدون أان ي-دركوا أانهم يصصعدون السصلم
ذات-ه ب-أاك Ìأاضص-رار ،ورغ-م أاسصعارها اŸرتفعة ،التي
تصصل إا 650 ¤دينار للسصتخدام اŸؤوقت ،إال أانها
تلقى رواجا ‘ ›تمعنا.

وب-غضش ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-دخ-ل اÙدود ألك-رم ،الذي
تراجع ‘ فÎة ماضصية عن التدخ Úبسصبب ظروفه
القتصصادية ،لكنه أاصصبح ينفق على الشصيشصة خلل
خروجه مع األصصحاب ‘ جولة واحدة ما يجنيه من
م-ال ‘ ي-وَم-ي ع-م-ل ،ذلك أان الÔج-ي-ل-ة –ولت ‘
أاوسصاط الشصباب إا ¤نوع من أانواع اŸظاهر اŸكلفة ،أاما
سص-ام-ي م-ن ال-ق-ل-ي-عة ،ذو الثامنة والعشصرين ،فقرر
اإلقلع نهائيا عن التدخ ،Úواسصتبداله بالشصيشصة
ليتغلب على الفراغ ،والتي حسصب علمه تعت Èأاقل
ضص-رًرا ،وأاك Ìم-ت-ع-ة ،وأاطلعنا عن وجهته اŸعتادة من
أاج-ل ت-ع-اط-ي-ه-ا““ :ات-ن-ق-ل إا ¤م-دي-ن-ة ب-وسص-م-اعيل
السص-اح-ل-ية ،حيث يقطن معظم األصصدقاء ،وتتوفر
الصص-ال-ون-ات اŸنشص-ودة ،أاي-ن أات-ق-اسصم معهم حصصة
الشصيشصة““ ،سصحبًة بعد سصحبة““ ،ويحدث ذلك كل
مسص-اء ت-ق-ري-ب-ا ،ب-ع-د انقضصاء العمل““ ،وغ Òسصامي
كثÒون ‡ن تخلو أاحياءهم من مثل هذه القاعات،
فتجدهم يقطعون اŸسصافات الطوال فقط من أاجل
أان يحظوا بحصصة ““نرجيلة““ ،عّلها تبعدهم بنكهتها
الطيبة الضصارة ،عن ضصرر السصيجارة.

ب-ازدي-اد ا◊صصصش ال-ت-ي يخضصع لها متعاطيها ،كما
أان-ه-ا تك-ون أاك Ìضص-ررا ع-ل-ى اŸرأاة ن-ظ-را لÎك-ي-ب-تها
ال-ف-ي-زي-ول-وجية ،فخطر السصيجارة يعت Èأاقل بكثÒ
م--ن ذلك ال--ذي –دث--ه الشص--يشص-ة ع-ل-ى جسص-م
ونفسصية الفرد““.

تعادل  ١٠٠سسيجارة..
وضسررها بسسبعة أاضسعاف

يشص Òت-ق-ري-ر اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸية للصصحة إاﬂ ¤اطر
صصحية كبÒة ناŒة عن هذه العادة الشصرقية اŸدمرة،
إاذ ان--ه ي--ؤوك--د ب-أان نسص-ب-ة أاول أاوكسص-ي-د الك-ارب-ون
اŸسص-ت-نشص-ق-ة من الشصيشصة تعادل  7أاضص-عاف تلك
ال-ن-اج-م-ة ع-ن اسص-تهلك السصيجارة ،ووفقا لنفسش
ال-تقرير فإان  30إا 50 ¤ن-فسص-ا من الشصيشصة خلل
فÎة م-ت-وسص-ط-ة ب-ت-ق-دي-ر سصاعة من الزمن ،تعادل
اسصتهلك علبتي سصيجارة ،وهو ما يؤوكده للشصروق
ال-ع-رب-ي ،ال-دك-ت-ور «قسص-ايسص-ي-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د»،
أاخصص---ائ--ي األم--راضش الصص--دري--ة ،وال--ذي اع--تÈ
الشصيشصة من أاخطر أانواع التبغ ،حيث أان اÿضصوع
◊صصة واحدة منها يسصاوي تدخ Úما يقارب 100
سص-ي-ج-ارة ،وه-ذا رق-م ث-ق-يل له أاضصراره على صصحة
اŸدم-ن ع-ل-ي-ه-ا ،ح-يث أان ال-دخان الذي تطلقه هذه
الوسصيلة يتسصبب بالدرجة األو ‘ ¤إاحداث سصرطان
رئ--وي ،ف-ي-م-ا أاث-ب-تت ال-دراسص-ات م-ؤوخ-را ع-ل-ى أان
الشص-يشص-ة مصص-در لسص-رطان الدم ،وأانها من ضصمن
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ﬁرمة شسرعا Ÿا فيها من ضسرر

مسص-ب-ب-ات سص-رط-انات الرحم والثدي لدى النسصاء
اŸدم-ن-ات ،ك-م-ا ت-ل-ح-ق أاضصرارا بالغة با÷ن Úإاذا ما
اسص-ت-ه-لك-ت-ه-ا ام-رأاة ح-ام-ل ،ن-اه-يك عن األعراضش
ال-ت-ق-ل-ي-دية التي تÎكها الشصيشصة ككل أانواع التبغ،
فهي تزيد اإلفرازات البلغمية الصصدرية ،ما ينتج عنه
مشص-اك-ل ‘ ا÷ه-از ال-ت-ن-فسص-ي ،ت-زداد ضص-ررا لدى
اŸصص-اب Úب-حسص-اسص-ي-ة األن-ف والصص-در ،ويضصيف
السصيد «عبد الكر Ëعبيدات» رئيسش مركز الوقاية
وال--ع-لج ال-ن-فسص-ي““ ،إان ﬂاط-ر الشص-يشص-ة ت-زداد

حكم الشصيشصة ‘ اإلسصلم كحكم التدخ ،Úوحكم
اıدر أاو اŸسصكر الذي يذهب العقل ويتلف ا÷سصم،
ول-ق-ول-ه ت-ع-ا ‘ ¤سص-ورة األع-راف ،ب-ع-د بسص-م الله
ال-رح-م-ن ال-رح-ي-م ““وي-ح-ل ل-هم الطيبات ،ويحرم
عليهم اÿبائث““ ،والشصيشصة ليسصت من الطيبات،
وب-ذلك ف-إان-ه-ا تصص-ن-ف ضص-م-ن اÿب-ائث اÙرمة،
ون-ظ-را Ÿا –دث-ه م-ن ضص-رر ع-ل-ى صص-حة اإلنسصان
وماله ،وبالعودة إا ¤ا◊ديث الشصريف““ :ل ضصرر ول
ضص-رار ““..ف-إان ه-ذه ال-ع-ادة ﬁرمة شصرعا ،فاإلسصلم
يحرم كل ما فيه ضصرر ،و‘ حديث آاخر رواه مسصلم
عن الرسصول صصلى الله عليه وسصلم““ :لن تزول قدما
عبد يوم القيامة حتى يسصأال عن أاربع خصصال ،عن
عمره فيما أافناه ،وعن شصبابه فيما أابله ،وعن ماله
من أاين اكتسصبه ،وفيما أانفقه ،وعن عمله ماذا عمل
به ،““.واتباعا لقوله تعا““ :¤اليوم أاكملت لكم دينكم
وأا“مت ع-ل-يك-م ن-ع-م-تي ،ورضصيت لكم اإلسصلم
دينا““ ،فإانه يجب ترك الشصيشصة والبتعاد عنها كونها
غ Òط-ي-ب-ة ،ول ت-دع-و ل-ط-يب ،ب-ل إان-ها تخدشش ‘
شص-خصص-ي-ة ال-ف-رد ،وت-ق-ب-ح م-روءت-ه ،وك-ذلك األمر
ب-ال-نسص-ب-ة Ÿن ي-تناولنها من النسصوة ،كأانها نوع من
النوبة ‘ األماكن الÎفيهية ،و›السش اللهو ،فبدل
إاهدار اŸال ‘ هذه العادات اŸشصينة على من يتناول
الشصيشصة أان ينفق ماله ‘ عمل ا ،Òÿوالصصدقات
لينال عن ذلك أاجرا ،وأان ل يبذره ‘ إاتلف صصحته
لقوله تعا ‘ ¤سصورة اإلسصراء““ :وآات ذا القربى حقه
واŸسصك Úوابن السصبيل ول تبذر تبذيرا““.
ن-ه-ى ع-ن-ه-ا األط-ب-اء واıتصصونŸ ،ا لها من مضصار
صص-ح-ي-ة ..ح-رم-ها اŸشصرع Ÿا لها من تهلكة للنفسش،
وتبناها اÛتمع كونه اغ Îبها كعنوان للرجولة مثلما
روجت ل-ه ال-فضص-ائ-ي-ات الشص-رقية ،ضصررها أاك Èمن
ن-ف-ع-ه-ا ،رغ-م ذلك أاصص-ب-حت الشص-يشص-ة أاح-د أاب-رز
ال--ط--ق-وسش ال-ت-ي ت-ط-ب-ع ا÷لسص-ات الشص-ب-اب-ي-ة،
والقعدات النسصائية.

زووم
خالد طÒوشس

إاسضتيقضضت الوليات اŸتحدة األمريكية ‘  ١١سضبتم ٢٠٠١ Èعلى هول إانفجار مهيب ‘،مركز التجارة العاŸي ‘ نيويورك
ومبنى البنتاغون بواشضنطن ،خلف أاك Ìمن  ٣٠٠٠ضضحية إاضضافة إا ¤عدد كب Òمن ا÷رحى وخسضائر مادية معتÈة  ..أاحداث
غÒت مفهوم اإلرهاب ككل و” ربطه باإلسضÓم ،كما اتخذت و .م .أا من هذه األحداث ذريعة لبسضط نفوذها وسضيطرتها القتصضادية
والعسضكرية على العا. ⁄
١١سسبتم Èاللحظة التي إانتظرتها
الـ و .م .أا

@و ك--انت ال-ولي-ات اŸتحدة األمريكية ‘ اŸوعد،
حيث أاعلنت حربها على اإلرهاب لتظهرللجميع
ن-ظ-رت-ها اŸتطرفة واŸتعصصبة ‘ التعامل مع اآلخر
الذي ل يتفق معها ،بحجة حماية أامنها القومي
وجشص--ع--ا م--ن--ه-ا ‘ –ق-ي-ق أاط-م-اع ل-ت-وسص-ي-ع
إامـÈاط-وري-ت-ه-ا اإلسص-ت-ع-م-اري-ة ،ف-ات-خ-ذت من
اإلره--اب ع-دوا ل-ه-ا ،ح-يث ب-دأات ‘ ال-ت-دخ-ل ‘
الشص--ؤوون ال-داخ-ل-يـة ل-ل-دول ت-ارة وإاي-ج-اد ذرائ-ع
إلسص-ق-اط أان-ظ-م-ت-ه-ا ،ك-ح-ي-ازتها أاسصلحة الدمار
الشص-ام-ل وت-واط-ؤوه-ا م-ع اإلره-اب وال-ت-ع-امل مع
ال-ق-اع-دة ت-ارة أاخ-رى ،وحتـــــى فرضش شصراكة ‘
إاط---ار اŸصص---ال---ح ل---ت---ح--ق--ي--ق أاهـــــــــداف--ه--ا
اإلسصÎات-ي-ج-ية فاسصتهلت حملتها با◊رب على
أاف-غ-انسص-ت-ان ب-عد شصهرين من األحداث ألنهـــــا
ت-ق-ع ‘ ن-ط-اق ال-ع-دوان اŸسص-ل-ح الذي يجيز حق
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ال-دف-اع ع-ن ال-ن-فسش ،ول-ي-أاتي الدور على العراق
وتشص-دي-د اÿن-اق ع-لى إايران وسصوريا ،ومن هذا
ك--ل--ه أاتضص--ح ل--ن-ا أان ال-و .م .أا ك-دول-ة وكك-ي-ان ل
تسص-ت-ط-ي-ع اإلسص-ت-م-رار دون ت-هديــــد خارجي،
سصواء كان حقيقيا أاو وهميا ،فلجأات إا ¤خلق عدو
ل--بسص--ط ال--ن-ف-وذ ع-ل-ى ك-ام-ل ال-ع-ا ⁄أال وهــــو
اإلره-اب ،مسص-ت-غ-ل-ة ب-ذلك ق-وت-ه-ا اإلق-تصصادية
والعسصكرية وŒسصيد نظرية صصراع ا◊ضصارات
ب Úا◊ضص-ارة اإلسص-لم-ي-ة والغربية ،بحجـــــــة
لره----اب،
أان األو ¤ه----ي أارضش خصص----ب----ة ل ----إ
ف--اسص--ت--ع--م--لت فك--رة ﬁور الشص-ر اŸت-م-ث-ل ‘
ال-عــــــراق إاي-ران وك-وري-ا الشص-م-ال-ية ،زعما منها
إام--ت--لك-ه-ا أاسص-ل-ح-ة ال-دم-ار الشص-ام-ل ،وب-ذلك
تشصكيلها خطرا على الوليات اŸتحدة األمريكية
والعا ⁄ككل.
وه-ذه األح-داث أاع-طت ف-رصص-ة للوليات اŸتحدة
األمريكية ‘ إاعلن ا◊رب على اإلرهاب التي ما

هي إال غطاء –قق من خللها مصصا◊ها اŸادية
وا◊ي--وي--ة ع-ن ط-ري-ق ال-ه-ي-م-ن-ة ال-عسصك-ري-ة
والسص-ي-ط-رة ،ف-السصياسصة الأمريكية منفعية أاكÌ
م-ن-ه-ا إادي-وي-لوجية ،كما أان ا◊رب ضصد اإلرهاب
ه-ي سص-اب-ق-ة خ-طÒة ‘ ال-ع-لق-ات ال-دولية ،من
ح-يث أان-ه-ا أاع-طت ا◊ق ‘ ت-بني شصرعية دولية
ج-دي-دة ،م-وازي-ة لشص-رعية األ· اŸتحدة وبذلك
ت-ف-ت-ح ال-ب-اب ع-ل-ى مصص-راع-ي-ه أام-ام أاي ت-دخ-ل
ب--دع-وى ال-دف-اع ع-ن اŸب-ادئ ،واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اŸصصالح –ت ذريعة ﬁاربة اإلرهاب.

كل مسسلم إارهابي Ÿ...اذا اإلسسÓم ؟!

بعد عملية القاعدة التي سصجلت إاسصمها ‘ التاريخ
بأاحرف من دم ،أاعيد ترتيب األولويات ،حيث أاصصبح
لرهاب““ ينطق به كل لسصان بل خوف
شصعار ““ل ل إ
وصص-وت-ه مسص-م-وع ي-دوي ‘ كل أانحاء العا ⁄بعدما
ش ،وحتى إان تكلم فإانه ل حياة Ÿن تنادي،
كان أاخرس َ
ل ي-ج-د م-ن يسص-م-عه ،لكن بعد  11سصبتم Èجرم
اإلره-اب وب-ادر ال-رئ-يسش األم-ريكي األسصبق جورج
ب-وشش إلط-لق ل-فظ ““ا◊رب العاŸية ضصد اإلرهاب““
وقال ‘ خطابه أامام الكونغرسش ““حربنا ضصد اإلرهاب
ت-ب-دأا ب-ال-ق-اع-دة ،ولك-ن-ها ل تنتهي عندها ،وكل أامة
تسص-ت-م-ر ‘ اح-تضص-ان أاو دع-م اإلره-اب سص-تعتÈها
الوليات اŸتحدة األمريكية نظاما معاديا لها““.
فصص-ار ب-ذلك ك-ل مسص-ل-م إاره-اب-ي ووج-هت أاصصابع
اإلتهام لكل Œمع أاو منظمة إاسصلمية وحضصرها من
ال-نشص-اط واع-ت-ب-اره-ا م-ن-ظ-م-ة إارهابية مثل حضصر
ح-رك-ت-ي اإلخ-وان وح-ماسش ،فلم يعد هناك إاحÎام
للثقافة وضصرب Ãبدأا حرية الديانة عرضش ا◊ائط،
ح-يث ك-ان ›رد ق-ن-اع ب-اسص-م-ه ” ت-هديد سصيادة
الدول ومورسصت العنصصرية بكل حذافÒها ،وما زاد
الط Úبلة تعرضش األقليات وا÷اليات اإلسصلمية ‘
الدول اŸتقدمة إا ¤مضصايقات مسصت هويتهم وتعمد
عزلهم اجتماعيا وتضصييق اÿناق عليهم ،ففرضصت
سصياسصات تعسصفية من حيث اإلندماج مع السصكان
األصصلي Úوإاجراءات ا÷نسصية ،وا◊ق ‘ التوظيف،
ووضص-ع شص-رط ال-ت-خ-ل-ي ع-ن وضص-ع ا◊ج-اب ومنع
Œم-ع-ات اŸسص-ل-م Úوم-ن-ع إاع-لء صص-وت اآلذان ‘
اŸسص-اج-د ،وال-دروسش وا◊ل-ق-ات ال-ق-رآان-ية وأاغلقت
بعضش اŸدارسش القرآانية.

وا إاسسÓماه!

و هك-ذا ع-قب أاح-داث سص-ب-ت-م Èكان هناك شصك ‘
مسص-ت-ق-ب-ل اإلسص-لم واŸسص-ل-م ،Úخاصصة ‘ الدول
ال-غ-رب-ي-ة م-ع ان-ق-لب األوضصاع وبداية حملة إاسصاءة
لهم ،وﬁاولة ضصرب أاسصمى شصخصصية بعثها الله
لمة السصلمية جمعاء
تعا ¤كانت وما زالت قدوة ل أ
حتى اآلن أال وهو ﬁمد | ،كما شصككوا ‘ ديننا
ا◊ن-ي-ف ،وق-ام-وا ب-إاصص-دار كتابات وأاعمال أاشصهرها
كتاب نبي اÿراب للمؤولف ““كريك ونن““ ورسصومات
مسص-ي-ئ-ة ل-ل-رسص-ول | نشصرتها صصحيفة ““يلندرز
ب--وسص ““Ïال--دا‰ارك--ي-ة ‘  ،2005ب--اإلضص-اف-ة إا¤
الك-ت-يب الك-اريك-اتÒي بعنوان ““ﬁمد صصدق وإال ““
وال-ذي نشص-رت-ه شص-رك-ة ““كÒنسصت م-ون بليشصنغ ““
األم-ريك-ي-ة ،ح-يث ي-طرح ا◊ديث والسصنة النبوية
بصصورة مهينة ،كما صصدر فيلم بعنوان ““اÿضصوع ““
ل-لك-ات-ب-ة ““أاي-ان م-ل-ج-ان ““ ي-دور ح-ول ال-ظ-لم الذي
تتعرضش إاليه النسصاء ‘ الثقافات اإلسصلمية.
و لكن مع كل ذلك وا◊مد لله ما من آاذان صصاغية،
ب--ل ” ال--ت-ن-دي-د Ãا شص-اع ،واألغ-رب م-ن ذلك أان
العديد من األوروبي Úواألمريكي Úعلى حد سصواء
ق-ام-وا ب-اع-ت-ن-اق اإلسص-لم معاكسص Úكل التوقعات
وح-م-لت تشص-وي-ه صصورة اإلسصلم ،كما دعت هذه
األخÒة إا ¤اك-تشص-اف م-اه-ية هذا الدين ،وتضصاعف
ع-دد ال-ذي-ن اخ-ت-اروه دي-ن-ا ل-ه-م ،ف-نجد اآللف من
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الÈي-ط-ان-ي-ون أاق-ب-ل-وا ع-ل-ي-ه ك-ل ع-ام ،زي-ادة ع-ل-ى
اإلسصبان ،ووصصف اإلقبال عليه ““باللفت““ ،حيث ”
فتح مكتب سصمي بـ«اكتشصف اإلسصلم““ الذي يعنى
بشصؤوون الداخل Úفيه .
و ت-ب Úل-لك-ثÒي-ن أان ا◊م-لة ضصد اŸسصلم Úكانت
مشص-وه-ة ل-لكث Òمن ا◊قائق ،فاإلسصلم هو أاسصرع
الديانات إانتشصارا وسصط الوليات اŸتحدة األمريكية
وهو ما ترجم ‘ عدد اŸسصاجد التي باتت ‘ تزايد.

فارسس لونيسس أاسستاذ ‘ العلوم السسياسسية
«:الظاهرة اإلرهابية هــــي من أاشسد
الظواهر تعقيدا»

و إلث-راء اŸوضص-وع أاك Ìق-ررن-ا ال-تقرب من األسصتاذ
““ل-ون-يسش ف-ارسش““ وه-و أاسص-ت-اذ وب-احث ‘ العلوم
السص-ي-اسص-ي-ة ب-جامعة مولود معمري بتيزي وزو،
ح-يث ي-رى أان ال-ظ-اه-رة اإلره-اب-ية هي من أاشصد
ال-ظ-واه-ر اإلج-ت-م-اع-ي-ة ،ا÷ن-ائ-ي-ة ،السص-ل-وكية
والسصياسصية تعقيدا التي يشصهدها عاŸنا اŸعاصصر
وال--ت-ي ت-ه-دد اسص-ت-ق-رار ال-دول وح-ري-ات األف-راد
وال-ع-لق-ات ب Úال-دول ،لك-ن ما يلحظ على هذا
اŸف-ه-وم أان-ه ت-غ Òبعد تاريخ  11سصبتم،2001 È
وهو تاريخ الهجوم اإلرهابي على الوليات اŸتحدة
األمريكية ““بعضش التحليلت شصككت ‘ حقيقة
األح-داث واع-تÈت-ه-ا خ-دع-ة ره-ي-ب-ة““ ،ف-ق-د تغÒ
اŸف-ه-وم وأاخ-ذ م-ن-ح-ى آاخ-ر ،ب-ح-يث ان-ت-ق-ل من
اإلرهاب اÙلي إا ¤اإلرهاب فوق الدولتي هذا من
لسصلم
ج-ه-ة ،وأاصص-ب-ح م-ن ج-ه-ة أاخرى مرادفا ل إ
وم-ن-ذ ذلك ا◊ Úي-واج-ه اإلسص-لم ح-م-ل-ة تعتÈ
األع-ن-ف ع-ل-ى م-ر ال-ت-اريخ ،حيث أاعلن الرئيسش
األم-ريك-ي السص-ابق جورج ولكر بوشش أان ا◊رب
الشصاملة على اإلرهاب سصوف تطول ،فأاصصبحت
القاعدة “ثل تهديدا حقيقيا ألمريكا بشصكل أاك،È
وه-ي اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي رب-ط-ت-ه-ا ال-وليات
اŸت-ح-دة األم-ريك-ي-ة ب-أام-ن-ها القومي وسصياسصاتها
ال-ت-وسص-عية إانطلقا من قول الواقعي ““كيسصنجر““
‘ ك-ت-اب-ه ““ه-ل –تاج الوليات اŸتحدة األمريكية
إا ¤سص-ي-اسص-ة خ-ارج-ي-ة؟““““ ،إان اŸصص-ل-ح-ة القومية
تكمن ‘ مقاومة جهود أاي قوة تريد الهيمنة على

آاسصيا وينبغي أان تكون مسصتعدة للقيام بذلك من
دون حلفاء““.
فكانت فكرة ما سصماه الرئيسش بوشش بـ«ﬁور الشصر
ا÷دي--د““ اŸشص--ت--ق--ة م--ن إاي--دي--ول--وج-ي-ة صص-دام
ا◊ضص-ارات ،ال-ت-ي ن-ظ-ر إال-ي-ه-ا ال-ب-احث ““صص-مويل
ه-ن-ت-ن-غ-ت-ون““ ،وال-ذي أاق-ام دع-وت-ه ل-ل-ت-جمع حول
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ريك-ية ضصد التهديد اŸنبعث
““العراق – سصوريا – ليبيا– السصودان– إايران““ باإلضصافة
إا ¤ك-ل م-ن ك-وب-ا وك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة ،ف-هذه الدول
يصص-ن-ف-ه-ا األم-ريك-ي-ون ‘ خ-انة األعداء وأانها خارج
اÛت--م-ع-ات ا◊ضص-اري-ة وخ-ارج ال-ق-ان-ون ،ف-فك-رة
اإلرهاب اإلسصلموي صصناعة أامريكية خالصصة.
و يضص-ي-ف األسص-ت-اذ ل-ون-يسش ف-ارسش ““ ال-غرب عامة
والوليات اŸتحدة األمريكية خاصصة ل بد لها من عدو
دائ---م م---ن خ---لل--ه –اف--ظ ع--ل--ى مصص--ا◊ه--ا
ا÷ي-وسص-ي-اسص-ي-ة واإلسصÎات-ي-ج-ي-ة ،وم-ا اإلسص-لم
والدول اإلسصلمية بعد انهيار اŸعسصكر الشصيوعي إال
اÿي-ار الصص-ائب ،خ-اصص-ة أان ““ه-نتنغتون““ يرى بأان
اإلن-ف-ج-ار ال-دÁوغ-را‘ الذي Áيز اإلسصلم يجعل
منه العدو رقم واحد الذي يجب مواجهته.
وم--ا ا◊رب ع--ل-ى ال-ع-راق وأاف-غ-انسص-ت-ان ب-دع-وى
ا◊روب الشصاملة على اإلرهاب إال ذر رماد ‘ أاعÚ
م-ن أاج-ل –ق-ي-ق أاه-داف جيوسصياسصية توسصعية،
خ-اصص-ة إاذا ع-ل-م-ن-ا أان ح-رك-ة ط-ال-ب-ان اŸزع-وم-ة ‘
أاف-غ-انسص-ت-ان كانت صصناعة أامريكية بحتةŸ ،ا قامت
ب-ت-زوي-د اŸق-اوم Úاإلسص-لمي Úباألسصلحة Ùاربة
السص-وف-ي-ات ،ولك-ن ال-ع-دو ت-غ Òوأاصص-بح اآلن العدو
لصصولي Úاإلسصلمي Úهو الوليات اŸتحدة
األول ل أ
األم-ريك-ي-ة ،ف-اح-ت-لل أافغانسصتان والعراق  ⁄يكن
◊رب ضص-د اإلره-اب ،وإا‰ا ك-ان ل-لسصيطرة والنفوذ
ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ت ÚإاسصÎات-ي-جيت Úغنيت Úبالنفوذ
وهي نفسش ما “يز أاغلب اŸناطق اإلسصلمية““.
وما Áكن قوله ‘ األخ Òأان تغ Òمفهوم اإلرهاب بعد
أاحداث  11سصبتم 2001 Èوربطه باإلسصلم ليسش
ول-ي-د الصص-دف-ة ،وإا‰ا سص-ار وف-ق ت-خ-ط-يط لبسصط
هيمنة الوليات اŸتحدة القائمة على مدى ‚احها
‘ القضصاء على اإلسصلم لذلك عملت على إالصصاق
اإلرهاب به.

روبوتاج
إاشضهاري
صشالح عزوز
تصصوير :خالد مششري

نتيجة لأÓضضرار الكبÒة سضواء البشضرية أاو على مـختلف اŸنشضآات الناجمة عن الكوارث الطبيعية ا◊اصضلة ‘ العا ،⁄وجب
التفك ‘ Òدعم سضوق التأامينات Ãرسضوم يدخل ضضمنه التأام Úمن هذه الكوارث الطبيعية ،والتي بقيت إا ¤وقت بعيد غ Òقابل
للتأام ،Úسضمحت بذلك ببلورة هذه الفكرة بتضضامن الكث Òمن األطراف على رأاسضها مـختلف شضركات التأام Úعلى غرار شضركة
‡ ALLIANCE ASSURANCESا يسضمح بتلبية قيمة التعويضضات من هذه األضضرار والتي تقدر Ãليارات الدولرات كان فيما مضضى
عبئا ثقي Óعلى كاهل خزينة الدولة.

@ع-ن ال-تفك ‘ Òك-ي-ف-ي-ة ال-ت-أام Úم-ن الكوارث
الطبيعية وكذا الدافع إاليها يقول بوزيد علي مدير
مصصلحة الكتتاب ““ ل يخفى عليكم أانه ‘ العقود
األرب-ع-ة أاو اÿمسص-ة ال-ت-ي مضصت ،شص-ه-د ال-عا⁄
كك-ل ع-دة اضص-ط-راب-ات ط-ب-ي-ع-ي-ة ك-ان ل-ها األثر
السص-ل-ب-ي سصواء من ناحية أاألرواح البشصرية التي
ق-درت ب-اآللف م-ن ج-ه-ة ،وم-ن جهة أاخرى على
اŸم-ت-لك-ات واŸنشص-ات بك-ل أانواعها ،وا ¤حد بعيد
كان يرى الكث Òمن األشصخاصش ‘ تلك الفÎة أانه
ل يوجد هناك تأام Úمن هذه الكوارث أاو باألحرى
أان-ه-ا غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ت-أام ،Úلك-ن ون-ت-ي-جة للتقدم
ا◊اصص-ل ‘ ع-ا ⁄سص-وق التأامينات تولدت هناك
فكرة التأام Úمن ا◊وادث الطبيعية بكل أانواعها،
دون اسصتثناء ‘ .ا÷زائر و‘ سصنوات الثمانينات
خاصصة بعد زلزال ““الشصلف ““ الذي كانت نتائجه
وخ--ي-م-ة سص-واء م-ن ن-اح-ي-ة األرواح ال-بشص-ري-ة أاو
اŸم-ت-لك-ات واŸنشص-ات والتي قدرت باŸلي ،Òكان
م-ن ال-واجب ع-ل-ى الدولة التفك ‘ Òالتأام Úضصد
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الك-وارث ال-ط-ب-يعية ،لكن قبل هذا يجب أان Œد
ه-ن-اك شص-ريك-ا ي-دعمها مادامت التعويضصات من
ه-ذه الك-وارث تصص-ل إا ¤م-لي Òال-دولرات ،وه-ذا
الدعم اŸا‹ يكون داخليا من خلل جلب الزبائن
واألشصخاصش إا ¤هذا التأام ،Úأاو خارجيا من خلل
السصوق العاŸية للتأامينات من الكوارث الطبيعية،
ل-ت-ت-م عملية تقليصش حجم الكارثة عند توزيعها
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸؤوم-ن ‘ Úالسصوق الدولية ،ومن
ه-ن-ا نسص-ت-ط-ي-ع ال-ت-حك-م ف-ي-ها ،وهو ما يسصمى
بالتضصامن من أاجل ا◊فاظ على سصلمة األفراد
واŸم-ت-لك-ات ضص-د الك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ية ،كل هذه
ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة ب Úال-دولة وﬂتلف الشصركات
اÿاصص-ة ب-ال-ت-أام Úسص-م-حت ب-التحكم ‘ قيمة
التعويضصات اÿاصصة بالكوارث الطبيعية أايا كان
نوعها ““.
ول-ع-ل م-ن الك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي شصهدتها
ا÷زائ--ر وال--ت--ي ك-انت السص-بب ‘ وضص-ع آال-ي-ات
جديدة من أاجل القدرة على تغطية التعويضصات

أامام ﬂتلف هذه الكوارث هي زلزال بومرداسش
 ، 2003عنه يقول بوزيد علي مدير اإلكتتاب ““من
ق--ب--ل ه--ذا ك-ان ال-ت-ع-ويضش ع-ن ه-ذه األح-داث
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ع-ل-ى كاهل خزينة الدولة ،حيث أان
الدولة تتدخل وتتكفل بها سصواء ‘ شصكل إاعانات
أاو إاعادة اإلسصكان وكذا ﬂتلف األشصكال األخرى
م-ن ال-ت-ع-ويضص-ات ،ويكون ‘ الغالب هذا مرهونا
Ãشص-روع ال-دول-ة أاي اÿزي-ن-ة ال-ع-م-ومية ،وبعد
زلزال بومرداسش سصنة  2003انتقلت ا ¤شصكل
أاخ--ر م--ن ه--ذه ال--ع--م--ل-ي-ة ،ب-ح-يث أان رئ-يسش
ا÷م-ه-وري-ة ‘ تلك الفÎة أاعطى تعليمات لوزارة
اŸالية من أاجل خلق نظام تأاميني جديد ،ومن هنا
كان ميلد قانون  12–03الذي يفرضش على كل
مالك عقاري خلق وثيقة أاو اسصتمارة ضصد الكوارث
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،وأاخ-ذت هذه العملية بع Úالعتبار
وأانشصأات ›موعة عمل من أاجل دراسصة وإاصصدار
نشص-رة خ-اصص-ة تسص-م-ى ال-ي-وم اسصتمارة الكوارث
الطبيعية““

وع-ن ﬂت-ل-ف الك-وارث ال-تي تغطيها هذه العملية
التي وردت ‘ هذه النشصرة يضصيف بوزيد علي مدير
مصصلحة اإلكتتاب ‘““ .ا÷زائر نحصصي أاربعة أانواع
م-ن الك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ية التي يتم فيها التعويضش
اÿاصش ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،ال-زلزل ،ال-ف-يضص-ان-ات،
األع--اصص Òوال--ري--اح ال--ع--ن-ي-ف-ة– ،رك-ات األرضش
وال‚رافات ،
كما أان هذا التنظيم أاو السصتمارة هي لسصت ملك
أاي شصركة تأام Úأاو غÒها بل هي مرسصوم أاو وثيقة
وضصعت من طرف الدولة ،إاذا فالدولة هي اŸسصؤوولة
ال-وح-ي-دة ع-ل-ى وضص-ع الشص-روط ،وعلى من يدخل
ضصمن هذه العملية،با إلضصافة ا ¤اŸبلغ اŸا‹ اŸعوضش
من طرف اŸؤومن أاو اŸدفوع للمتضصرر““.
أاما عن الكيفية التي تتم بها عملية التعويضش أامام
هذه األضصرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية يقول
اŸدير بوزيد علي ““تتم هذه العملية عن طريق ملء
اسصتمارة خاصصة باŸتضصرر من السصم واللقب اŸكان
وغÒه-ا م-ن اŸع-ل-وم-ات اÿاصص-ة ب-ه  ،وانطلقا من
شص-دة الضص-رر ا◊اصص-ل وال-ت-ي ن-حصصي فيه ثلث
م-ن-اط-ق أاول اŸوق-ع ال-رئ-يسص-ي للضصرر ،ثم القسصم
ال-ث-ا Êأاق-ل شص-دة ،وأاخÒا صص-فر ضصرر وهو ‘ األصصل
غ Òموجود ،وتتم العملية والتغطية بكل الكوارث
السص-اب-ق ذك-ره-ا وه-ي أاربع ،أاما عن كيفية حسصاب
ق-ي-م-ة ال-دف-ع أاو ال-ت-ع-ويضش ف-ي-قوم على حسصابات
وضص-ع-ت-ها وزارة السصكن ،وتكون كالتا‹ أاول نقسصم
اŸتضص-رري-ن ا ¤قسص-م Úأاول-ه-م-ا السصكن الفردي و
السصك-ن-ات ا÷م-اع-ي-ة وال-ع-م-ارات وثانيا أاصصحاب
الشص--رك--ات واŸصص--ان--ع ،أاك--ي-د أان الضص-رر ل يك-ون
متسصاويا يختلف من منطقة ا ¤أاخرى ،فما يخلفه
الزلزال ‘ العاصصمة مثل ل يسصاويه ‘ ا÷لفة أاو ‘
ا÷نوب ،واŸبلغ الذي يؤومن الضصرر يكون بحسصاب
شصدة الضصرر واŸسصاحة وتؤوخذ كل هذه ا◊سصابات
بع Úالعتبار.
باإلضصافة ا ¤هذا راعت الدولة بع Úالعتبار اŸواطن
ال--بسص--ي--ط ق--ب--ل صص--احب الشص--رك--ة أاو اŸصص-ن-ع
وا◊رف--ي ،Úب--ق-رار م-ن ال-دول-ة تسص-ج-ل الك-ارث-ة
الطبيعية من طرف وزارة اŸالية وا÷ماعات اÙلية،
ح--ي--ن--ه--ا ت-دخ-ل إاج-راءات ال-ت-أام Úم-ن الك-وارث

ال-ط-ب-ي-ع-ية  ،حيث تسصجل ﬂتلف ا◊الت ومن
بعدها تقوم بإارسصال خب Òيقدم تقريره اÿاصش ‘
م-دة أاقصص-اه-ا ث-لث أاشص-ه-ر ،ان-ط-لقا من هذا تقوم
الشص-رك-ات اÿاصص-ة بالتأام Úبتقد Ëالتعويضصات
‘ م-دة أاقصص-اه-ا ث-لث أاشص-ه-ر ه-ي ك-ذلك ،أاي تتم
ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ م-دة سص-ت-ة أاشص-ه-ر اب-ت-داء م-ن ت-اري-خ
تسص-ج-ي-ل ح-الت الضصرر،أاما عن الكيفية التي تتم
بها السصتفادات من هذه التعويضصات فتكون كالتا‹

أاول اŸواطن او اÿواصش لديهم اسصتفادة من التأامÚ
بثمان ÚباŸائة للقيمة اŸؤومنة ،أاما التجار وأاصصحاب
اŸصص--ان--ع تصص--ل ق--ي-م-ة السص-ت-ف-ادة إا ¤خ-مسصÚ
ب-اŸائ-ة،م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ع-ن-د اÿواصش أاو اŸواط-ن
ت-غ-ط-ي م-اع-دا اŸن-زل فقط أاما ما يحويه هذا األخÒ
ف-ل،عكسش ف-ي-م-ا اŸصص-ان-ع والشص-رك-ات ف-تشص-مل
التغطية اإلثن Úمعا ،أاما فيما يخصش القيمة اŸالية
التي تلبي التغطية وكيفية جمعها فتكون كاألتي:
أاول ›م-وع ال-دخ-ل م-ن ج-ميع الشصركات اŸؤومنة،
تضصاف إاليها مبالغ شصركات إاعادة التأام Úأاو السصوق
ال-دول-ي-ة ‘ ،ح-ال-ة ع-دم ت-غ-ط-ي-ة ال-قيمة اŸالية هنا
ت-ت-دخ-ل ال-دول-ة ك-م-رح-ل-ة أاخÒة ‘ شصك-ل خزينة
الدولة من أاجل تغطية وتكملة الباقي““
ويبقي اŸشصكل ‘ ما يخصش التأام Úمن الكوارث
ال-ط-ب-يعية هـــــــــو انعـــــدام هـــــذه الثقافـــــة عند
ال--ف--رد ا÷زائ--ري ،وان-طــــلق-ا م-ن ه-ذا تسص-ع-ى
ﬂت--ل--ف شص--رك-ات ال-ت-أام Úع-لــى غ-رار شص-رك-ة
 ALLIANCE ASSURANCESا ¤زرع هذه الثقافة عن طريق
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-حسص-يسصة اÿاصصة بها ونشصر هذا
ال-وع-ي ع-ن-د ال-فـــــرد ا÷زائ-ري ع-لــــى حــد ق-ول
ب-وزيـــــد ع-ل-ي م-دي-ر الك-ت-تـــاب ع-ل-ى مسصتوى
شصركة ALLIANCE ASSURANCES
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إاسضÓميات
إاعداد  :ياسش Úفضشيل

فقط للنساء

عائشة رضي اﷲ عنها تقدم وصفة للتسمين

@الوصصفة تقول:
رطب وط-ب-ع-ا ال-رطب م-ع-روف عند ا÷ميع  ..هو
ثمر النخيل الناضصج ..
القثاء هو نبات يشصبه اÿيار فقط أافتح لون منه.
يعني لونه مائل للصصفرة وطعمه حلو.
وهذا هو القثاء
ومن أاين؟ من مصصدر موثوق ..
وهناك بنات يحسصسصن با◊رارة عند أاكل التمر..
لكن تعالوا وانظروا ماذا يقول الرسصول صصلى الله
عليه وسصلم عن أاكل القثاء مع التمر ..
قال ‘ التمر والقثاء““ :حر هذا يكسصر حرارة هذا““
يعني حرارة التمر تطفئ برودة القثاء ..
فيه أاحسصن من كذا تناغم وŒانسش؟
لÔى األدلة على كلمنا
ع--ن ع--ائشص--ة ق-الت““ :أارادت أام-ي أان تسص-م-ن-ي
لدخو‹ على رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم
،ف--ل--م أاق--ب--ل ع-ل-ي-ه-ا بشص-يء ‡ا ت-ري-د ،ح-ت-ى
أاطعمتني القثاء بالرطب فسصمنت عليه كأاحسصن
السصمن““.
ال-راوي :ع-ائشص-ة – خ-لصص-ة ال-درج-ة :صص-ح-يح –
اÙدث :األلبا – ÊاŸصصدر :صصحيح أابي داود.
و‘ رواي-ة أان ال-رسص-ول أاوصص-ى وال-دي-ه-ا بإاطعام
الرطب مع القثاء ..
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تعالوا نقرا كلم الدكاترة عن القثاء..
يقول د /جابر بن سصا ⁄القحطا ‘ Êمقاله بعنوان
:ال-ق-ث-اء مسص-م-ن وم-ن-ظ-م ل-لدم ومعالج للنمشش
والكلف
لقد –د األطباء القدامى عن فوائد القثاء ،حÚ
ق-ال-وا أان-ه يسصك-ن ال-ع-طشش ول-ه-يب حرارة اŸعدة
والكبد ويخرج حصصاة الكلى ورملها ويحلل األورام
وال-ق-ث-اء أاسص-رع هضص-م-ا من اÿيار ..وهو مسصمن
جيد .وروي عن السصيدة عائشصة رضصي الله عنها
ق--ول--ه--ا ““ :سص--م-ن-و Êبك-ل شص-يء ف-ل-م أاسص-م-ن
،فسصمنو Êبالقثاء والرطب فسصمنت““ ““ .يحتوي
القثاء على أاحماضش أامينية وكاروت Úوزيت طيار
وسص-ل-ي-ل-ي-وز .ال-قثاء ‘ الطب ا◊ديث له خواصش
م-ث-ل اÿي-ار ف-ه-و م-رطب وم-ل-طف ومنظم للدم
لحماضش البولية واألملح ،مدر
مذيب ل أ
ل-ل-ب-ول م-ه-دئ خ-افضش للحرارة
ومضص--اد Ÿغصش األم--ع-اء
وت-ه-يجها وضصد
زيادة

الصصفراء ونزيف الدم ،وداء اŸفاصصل ويسصتفاد من
ال-ق-ث-اء ÷ل-دة ال-وج-ه ح-يث يطبخ ‘ ماء بل ملح
وي-غسص-ل ب-ه ال-وج-ه ،وألج-ل صصفاء الوجه توضصع
صص-ف-ائ-ح م-ن-ه ل-بضص-ع دق-ائ-ق ،وŸع-ا÷ة النمشش
والكلف يعمل مزيج من ا◊ليب الطازج وعصصÒ
الغثاء ويغسصل به الوجه إلزالة الكلف والنمشش .
انتهى كلمه.
يعني لو بدأا يخرب الغثاء عندك بدل ما ترمينه
اعصصريه وأاخلطيه مع حليب ونظفي به وجهك.

 2وسص-ئ-ل األسص-تاذ الدكتور عبد الباسصط السصيد:
اŸتخصصصش ‘ العلج اŸسصتند للتعليمات النبوية
الطب النبوي و أاسصتاذ الفيزياء ا◊يوية ا÷زئية
والطبية ورئيسش قسصم الكيمياء ا◊يوية سصابقا
ب-اŸرك-ز ال-ق-وم-ي ل-ل-ب-حوثÃ ،صصر .عن طريقة
لزيادة الوزن فأاجاب  :التمر والقثاء.
أام-ا ال-ط-ري-قة لتحضص Òوصصفة فلم تذكر
واجتهادا منا نقÎح أاكل التمر والقثاء
معا مثل التمر والقثاء مطحونان
معا او نحك القثاء ونقطع عليه
التمر ونأاكل الكل.

رسول اﷲ | يذكر ابنه باﻹجابة عن إسئلة مﻼئكة القبر

@نـام إابراهيم ابن الرسشول |
‘ حضشن أامه مارية  ،وكان عمره سشتة عششر
ششهرًا ،واŸوت يرفرف بأاجنحته عليه ،
والرسشول | نظر إاليه ويقول له :
يا إابراهيم أانا ل أاملك لك من الله ششيئاً !..
لب
ومات إابراهيم وهو آاخر أاولده  ،فحمله ا أ
الرحيم ووضشعهُ –ت أاطباق الÎاب  ،وقال
له :
يا إابراهيم إاذا جاءتك اÓŸئكة فقل لهم :
الله ربي ..
ورسشول الله أابي ..
لسشÓم ديني ..
وا إ

فنظر الرسشول عليه الصشÓة والسشÓم خلفهُ ،
فسشمع عمر بن اÿطاب  ،رضشي الله عنه ،
ُينهنه بقلب صشديع  ..فقال له :
ما يبكيك يا عمر ؟
فقال عمر  ،رضشي الله عنه : ،
يا رسشول الله !
إابنك  ⁄يبلغ ا◊لم ..
و ⁄يجر عليه القلم ..
وليسس ‘ حاجة إا ¤تلق.. Ú
فماذا يفعل ابن اÿطاب ؟!
وقد بلغ ا◊لم  ..وجرى عليه القلم ..ول
يجد ملقنًا مثلك يا رسشول الله ؟!!

لجابة تنزل من رب العا ÚŸجل
وإاذا با إ
جÓله بقوله تعا ¤ردًا على سشؤوال عمر :
ل الثsاِبتِ ِفي
““ ُيثَuبتُ اللsـهُ الsذِي َ
منُوا بِالَْقْو ِ
ن آا َ
ِ
ِ
ْ
ل الsلـهُ
ش
ض
ي
و
ة
ر
خ
آ
ل
ا
حَياِة الtدْنَيا َوِفي
ُ
َ
اْل َ
t
ء““
الظsالِِم َ
َ Úوَيْفَع ُ
ل اللsـهُ مَا َيشَشا ُ
أاكÌوا من قول  :اللهم ثبتني بالقول الثابت
لخرة ..
‘ ا◊ياة الدنيا و‘ ا آ
نسشأال الله تعا ¤أان يثبتنا ووالدينا عند
السشؤوال  ،ويهون علينا وحدة الق Èووحششته ،
ويغفر لنا  ،ويرحمنا  ،وأان يرزقنا ا÷نة
بغ Òحسشاب ..

بماذا أوصى اﻹمام أحمد ابن حنبل ابنه يوم زواجه؟

@قال الفقيه آاحمد بن حنبل لبنه وهو يعظه...
يا بني :إاّنك لن تنال السشعادة ‘ بيتك إال بعششر
خصش -ال “ن -ح -ه -ا ل -زوجك ف-اح-ف-ظ-ه-ا ع-ن-ي
واحرصس عليها:

أما اﻷولى والثانية:

ن الّنسشاء يحب Íالدلل ويحبÍ
 ...فإا ّ
ال -تصش -ري -ح ب-ا◊ب ،ف Ó-ت-ب-خ-ل ع-ل-ى
زوج -تك ب-ذلك ،ف-إان ب-خ-لت ج-ع-لت
ب -ي-نك وب-ي-ن-ه-ا ح-ج-اًب-ا م-ن ا÷ف-وة
صشا ‘ اŸودة.
ونق ً

وأما الثالثة:

ن الرجل الششديَد
ن الّنسشاء يكره َ
فإا ّ
ا◊ازم ويسش - - -ت - - -خ- - -دم- - -ن ال- - -رج- - -ل
الضش-ع-ي-ف ال-ل ،Úف-اج-ع-ل ل-ك-ل صشفة
م -ك -ان -ه -ا ،ف -إا ّن -ه أادع -ى ل-ل-حب وأاج-لب
للطمأانينة.

وأما الرابعة:

ن النسشاء ُيحب Íمن الزوج ما يحب الزوج
فإا ّ
منه ّ
ن من طيب الكÓم وحسشن اŸنظر ونظافة
الثياب وطيب الرائحة ،فكن ‘ كل أاحوالك كذلك.

أما الخامسة:

اليومية.

والسابعة:

ن اŸرأاة ُخ ِ-ل -قت ِم -ن ضِش -ل ٍ-ع أاع-وج وه-ذا سشّ-ر
إا ّ
ا÷م -ال ف -ي -ه -ا ،وسشt-ر ا÷ذب إال-ي-ه-ا ول-يسس
هذا عيًبا فيها ““فا◊اجب زّينه الِعَوُج““،
ف– Óمل عليها إان هي أاخطأات حملًة
ل هوادة فيها
–اول ت -ق -ي -ي -م اŸع -وج ف -ت-كسش-ره-ا
وكسشرها طÓقها ،ول تÎكها إان هي
أاخ- -ط- -أات ح -ت -ى ي -زداد اع -وج -اج -ه -ا
وت-ت-ق-وق-ع ع-ل-ى ن-فسش-ها ف Óتل Úلك
بعد ذلك ول تسشمع إاليك ،ولكن كن
دائما معها ب Úب.Ú

أما الثامنة:

ف-إاّن الّ-ن-سش-اء ُج-ب-ل-ن ع-ل-ى ُك-ف-ر ال-عششÒ
وجُ - - -ح - - -دان اŸع - - -روف ،ف- - -إان أاحسش- - -نت
لحداه ّ
ن دهًرا ثم أاسشأات إاليها مرة قالت:
إ
م -ا وج -دت م -نك خًÒا ق -ط ،ف Ó-ي-ح-م-لّ-ن-ك
هذا اÿلق على أان تكرهها وتنفر منها ،فإاّنك
إان كرهت منها هذا اÿلق رضشيت منها غÒه..

أما التاسعة:

لنثى وفيه تششعر أاّنها مÎبعة على عرششها وأانها
ن البيت ‡لكة ا أ
فإا ّ
سش-ي-دة ف-ي-ه ،ف-إاّي-اك أان ت-ه-دم ه-ذه اŸم-ل-ك-ة ال-ت-ي ت-ع-يشش-ها ،وإاياك أان
–اول أان تزيحها عن عرششها هذا ،فإاّنك إان فعلت نازعتها ملكها،
وليسس Ÿلكٍ أاششّد عداوةً ‡ن ينازعه ملكه وإان أاظهر له غ Òذلك.

ن اŸرأاة “ر بحالت من الضشعف ا÷سشدي والتعب النفسشي ،حتى
فإا ّ
ن ال -ل-ه سش-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ¤أاسش-ق-ط ع-ن-ه-ا ›م-وعً-ة م-ن ال-ف-رائضس ال-ت-ي
إا ّ
افÎضش -ه-ا ‘ ه-ذه ا◊الت؛ ف-ق-د أاسش-ق-ط ع-ن-ه-ا الصشÓ-ة ن-ه-ائً-ي-ا ‘ ه-ذه
ا◊الت وأانسش -أا ل -ه -ا الصش -ي -ام خ Ó-ل-ه-م-ا ح-ت-ى ت-ع-ود صش-ح-ت-ه-ا وي-ع-ت-دل
لحوال ربانًيا ،كما خفف الله سشبحانه
جها ،فكن معها ‘ هذه ا أ
مزا ُ
وتعا ¤عنها فرائضشه أان تخفف عنها طلباتك وأاوامرك.

ن اŸرأاة –ب أان تكسشب زوجها ول تخسشر أاهلها ،فإاّياك أان Œعل
فإا ّ
ن -فسشك م -ع أاه -ل -ه -ا ‘ م -ي -زان واح -د ،ف -إاّم -ا أانت وإاّم -ا أاه -ل-ه-ا ،ف-ه-ي وإان
اختارتك على أاهلها فإاّنها سشتبقى ‘ كمدٍ ُتنقل َعْدواه إا ¤حياتك

ن اŸرأاة أاسشÒة عندك ،فارحم أاسشرها وŒاوز عن ضشعفها،
فاعلم أا ّ
تكن لك خ Òمتاع وخ Òششريك....

أما السادسة:

أما العاشرة:
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ق ص ض ـ ـ ـ ـ ــ ة
مكــــــان
مراسصل الشصروق العربي من فلسصط اتلة

عامر أابو ششباب

غزة هاشم

مدينة غزة السضاحلية ‘ فلسضط ÚاÙتلة ،تربط ب Úالشضام ومصضر ،وقارة آاسضيا بأافريقيا ،وتعت Èغزة شضاهدا تاريخيا هاما
يحاكي تاريخا من ا◊ضضارات وا◊روب التي  ⁄تتوقف ،ومن أاهم صضفحات غزة انتسضابها إا ¤هاشضم بن عبد مناف ا÷د األعلى
للرسضول صضلى الله عليه وسضلم عندما طلب جسضده ثرى أارضضها ‘ رحلة الشضتاء والصضيف ،ليتحول قÈه ا ¤مسضجد من أاهم
مسضاجد قطاع غزة.
@هنا ‘ مدينة غزة تتمتع برؤوية شصواهد التاريخ
والسص Òع---ل---ى خ---ط الصص--ا◊ Úواح--ف--اده--م
الشص-ه-داء ،وي-أاسص-رك مسصجد السصيد هاشصم جد
النبي ﬁمد | ،فغزة تصصفها كتب بانها ““دهليز
اŸلك““ أاو سصرداب ا◊كم ،فل يسصتطيع أاي قائد أاو
غازي السصيطرة على الشصام أاو مصصر دون التحكم
‘ مدينة غزة ،التي مر عليها كل الفا– Úوالغزاة
وي-ق-ول م-دي-ر دائ-رة ال-ت-وثيق واıططات بوزارة
األوقاف الفلسصطينية عبد اللطيف أابو هاشصم ،أان
مدينة غزة تعد من أاك Ìمدن فلسصط Úمسصاجد
وق-د ي-ع-ود ذلك لكÌة ا◊روب ال-تي تعرضصت لها
اŸدينة وكÌة الغزاة.
وع-ن ق-دوم ه-اشص-م ب-ن ع-ب-د مناف جد الرسصول
ﬁمد صصلى الله عليه وسصلم ،أاوضصح أابو هاشصم لـ
““الشصروق العربي““ عندما حدثت ›اعة ‘ مكة
ج-اء إلحضص-ار ال-ط-ع-ام م-ن الشصام ومر بغزة ومات
ودف--ن ف--ي-ه-ا ،ونسص-بت اŸدي-ن-ة ال-ي-ه وتشص-رفت
بالنسصب ÷د الرسصول العظم.
واع--ت Èال--ب--احث أاب-و ه-اشص-م أان-ه أاه-م مسص-ج-د
Ãدينة غزة رغم وجود
مسصاجد أاقدم منه
وذلك
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تك-رÁا ل-ل-رسص-ول وتقديرا للربط ب Úمكانة مكة
وفلسصط Úحتى قبل السصلم.
وقد ذكر ذلك الشصاعر ا÷اهلي مطرود
بن كعب اÿزاعي الذي ذكر غزة
‘ قصصيدة رثاء لهاشصم بن عبد
مناف بالقول:
وه--اشص--م ‘ ضص-ري-ح وسص-ط
ب-ل-ق-ع-ة  ...تسص-ف-ي ال-ري-اح

عليه عند غّزات (غزة)
وكان السصيد هاشصم بن عبد مناف تاجرا ً صصدوقاً
اعتاد أان Áر Ãدينة غزة ‘ رحلته للتجارية إا¤
الشص-ام ‘ ،ذه-اب-ه وإاي-اب-ه ،فيقيم فيها أاياماً وليا‹،
و‘ إاحدى الرحلت مرضش السصيد هاشصم وهو ‘
غزة ثم توuفي فيها ،وعمره  25عاماً.

وت-ف-ي-د ال-رواي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة أان السص-يد هاشصم
م-دف-ون Ãغ-ارة ب-ج-انب وال-ده ،وقال ابن هشصام:
““وم--ات ع--ب--د م--ن--اف ب-غ-زة ،وه-و أاول م-ن سصّ-ن
ال-رح-ل-ت Úل-ق-ريشش ل-ل-ت-جارة ،وكان ‘ كل سصنة
يأاتي Ÿدينة غزة ويقيم فيها مدة الصصيف ،و‘ آاخر
مرة من رحلته تو‘ بها ،ودفن بإاجماع اŸؤورخ،Ú
ولذلك نسصبت اŸدينة إاليه ،وكان مدفنه Ãوضصعه
اŸعروف ،وكان بلقعاً ل بناء فيها بالقرب من سصور
اŸدينة من ا÷هة الشصمالية القريبة““.
و‘ العصصر اإلسصلمي بدأا أاهل غزة بدفن موتاهم
‘ اŸنطقة اÛاورة للق Èتيمنًا بالسصيد هاشصم ،و‘
أاوائ-ل ال-ق-رن ال-ث-ا Êعشص-ر اŸيلدي ،أازيلت اŸغارة
““الك-ه-ف““ وأاح-ي-ط ال-ق Èب-ا÷دران ت-ع-ل-وها رقبة
ث-م-ان-ي-ة الشصك-ل تضص-ل-لها قبة كبÒة ،وبعدها قرر
السص-ل-ط-ان ع-بد اÛيد األول عام 1855م ،إانشصاء
بيت للصصلة ،وذلك بعد أان قدم مفتي األحناف ‘
غزة أاحمد بن ﬁيي الدين ا◊سصيني طلباً بهذا
اÿصصوصش للسصلطان.
وبني اŸسصجد وفق الطراز اŸملوكي بنظام العقود
““األقواسش““ ،وبيت الصصلة هو شصبه مربع ومغطى
ب-ع-ق-ود م-ت-قاطعة ،وبه ﬁراب يتجه نحو القبلة،
ومن ،ÈويÎبع ‘ ا÷هة الشصرقية من اŸسصجد.
خلل جولتنا حدثنا مؤوذن سصابق للمسصجد ،أان
اŸسص-ج-د ي-زوره السص-ي-اح م-ن ك-ل أان-ح-اء ال-ع-ا،⁄
باعتباره من أاقدم مسصجد غزة مع مسصجد عثمان
بن عفان وكاتب وليتي.
وي--رت--ب--ط الك--ث Òم-ن ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ‘ Úغ-زة
ب--اŸسص--ج--د وي-داوم-ون ع-ل-ى زي-ارت-ه ل-لشص-ع-ور
ب-ال-ط-م-أان-ي-ن-ة والسصك-ي-نة ،واإلحسصاسش بكرامة
اŸكان.
بدورها قالت هيام البيطار رئيسصة قسصم اŸتاحف
‘ وزارة السص--ي--اح-ة واآلث-ار ،أان مسص-ج-د السص-ي-د
ه-اشص-م مسص-ج-د أاثري ‘ حي الدرج القد Ëبغزة
ب-ن-ي ‘ ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ا ‘ Êعهد السصلطان عبد

اÛيد األول وأاسصسش على الطراز اŸملوكي،
وأاضصافت لـ ““الشصروق العربي““ أان اŸسصجد تضصرر
خ--لل ا◊رب ال--ع--اŸي--ة الو ¤ع--ن-دم-ا أاصص-ابت
ﬁراب الصصلة قنابل الطائرات الÈيطانية أاثناء
قصص-ف-ه-ا غ-زة ،وب-ع-ده-ا ق-ام اÛلسش اإلسص-لمي
األعلى ‘ فلسصط Úبإاعماره وأارجعه إا ¤أاحسصن ما
كان عليه.
وقالت البيطار اŸسصجد احتوى على مكتبة مهمة
فيها ﬂطوطات وكتب نفسصية ،وكان ‘ ا÷امع
م-درسص-ة م-وج-ودة أانشص-أاه-ا اÛلسش اإلسص-لم-ي
الشصرعي األعلى ‘ فلسصط Úمن مال الوقف.
وع-ن-دم-ا ت-دخ-ل اŸسص-ج-د ال-ذي ت-ب-ل-غ مسصاحته
 2400م Îم-رب-ع ،ت-ق-اب-لك سص-اح-ة ذات اأرضص-ية
رخامية تتوسصط اŸسصجد –يط بها األروقة التي
–يط بالسصاحة من الشصمال وا÷نوب والغرب،
و“ت-د ع-ل-ى ط-ول األروق-ة أاع-م-دة رخ-ام-ية على
ال-ط-راز الك-ورنثي ،تشصكل ““أاقواسصا““ حملت فوقها

ال--ق--ب-اب ع-دده-ا 19اŸل-ح-ق-ة ب-ال-قبة الرئيسصية
ل-ل-مسص-ج-د ،ك-ن-م-وذج عثما Êاسصلمي عثما،Ê
وف-ق رئ-يسش قسص-م اŸت-اح-ف ‘ وزارة السص-ي-اح-ة
واآلثار هيام البيطار.
و–ي-ط ب-األروق-ة ال-ث-لثة غرف كانت تسصتخدم
ك-م-درسص-ة ل-ت-عليم اŸذاهب ،وكانت تشصمل تلك
الغرف ،أاما طريقة بناء مئذنة اŸسصجد التي تعلو
من بيت الصصلة ،فهي تع Èعن ‰ط بناء اŸآاذن
اŸملوكية ،وتتسصم قاعدتها بأانها مربعة الشصكل،
ثم حورت لتكون ثمانية الشصكل.
وم-ن ج-ه-ة ال-رواق ال-غ-رب-ي م-ن اŸسص-ج-د يÎب-ع
ضص-ري-ح السص-ي-د هاشصم داخل غرفة هي األروع ‘
ال-تصص-م-ي-م اŸع-م-اري م-ن ال-داخ-ل ك-ونها مربعة
الشصكل وتعلوها قبة كبÒة أاصصغر نسصبيًا من القبة
الرئيسصية للمسصجد.
وجرت عمليات ترميم عدة على مسصجد السصيد
هاشصم على مدار السصنوات اŸاضصية ،بسصبب تأاثر
بعضش جوانبه ومرافقه بالعوامل ا÷وية والبيئية،
وج-رت ك-اف-ة الÎم-ي-م-ات بإاشصراف وزارة األوقاف
والشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ك-ي ل ي-تم اإلضصرار بالطابع
األثري التاريخي للمسصجد.
و‘ ع-ه-د اإلح-ت-لل اإلسص-رائ-يلي بعد عام 1967
لع-ت-داء وم-ن-عت سص-ل-طات
ت-ع-رضش اŸسص-ج-د ل -إ
اإلح-ت-لل اŸواط-ن Úالصص-لة ‘ اŸسصجد ودروسش
ال-ع-ل-م ،وه-اج-مت جنازات الشصهداء بعد الصصلة
عليهم ‘ اŸسصجد.
وي-ق-ول ال-ب-احث أاب-و ه-اشص-م أان ع-م-ر مدينة غزة
خ-مسص-ة آالف ع-ام ضص-ارب-ة ت-اريخها ‘ ا◊ضصارة،
ودلت على اسصمها النقوشش التي وجدت ‘ كثÒ
شصبه جزيرة العرب واألردن.
غزة ليسصت مكانا للحروب واŸوت وليسصت سصجنا
كبÒا للمحاصصرين ،فغزة “تد ‘ عمق حضصارات
ع---ري---ق--ة ط--ردت ال--غ--زاة وصص--ف--عت اÙت--لÚ
واحتضصنت بعشصق أاهلها الصصابرين.
سسبتم٢٠١٤ È
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بحزن لـ«الشروق العربــــــي»”
حاورته :زهور غربي

صورة الغﻼف :
إيناس البدري

قيصر اﻷغــــنية العربيـــة

يعود كاظم السضاهر ‘
هذا ا◊وار لسضنوات Œنيده
السضتة ليشضهد ا◊رب
بالعراق ،ويكون قريبا
للموت ،كما عرج على كل
األحداث التي شضهدها
العراق وما خلفته صضور
الدمار ‘ نفسضيته .كاظم
الشضاعر واŸلحن واŸغني
وحتى الرسضام والنحات ،ل
يعÎف با◊دود ويؤوكد أان
مـحـنة العرب واحدة .كما
يدافع جد ““سضنا““ عن الفن
ورسضالته اإلنسضانية النبيلة
‘ خضضم كل ما يحصضل
اليوم .و“نى وهو سضفÒ
اليونيسضيف أان يتسضع
نشضاطه أاك Ìكأان يغني
قريبا بالعراق وفلسضط..Ú
تفاصضيل أاخرى Œدونها
‘ هذا ا◊وار.

@اﻷغنية رسالة لنقل وجع بغداد ومعاناة غزة
@سأظل ماسكا عودي أقصف تجار الموت في فلسطين وغزة
@لم أزر فلسطين ﻷني تعرضت للتهديد

@سشبق وأان قدمت للجزائر أاغنية
““يا ربي احم ا÷زائر““ ما مدى
إارتباطك بالششعب ا÷زائري؟
أاحب الشص-عب ا÷زائ-ري ك-ثÒا ول-ه معزة خاصصة،
وأاحسش أان-ه ق-ريب م-ن الشص-عب العراقي حقيقة.
و‹ الشص--رف أان أاك--ون ‘ ا÷زائ--ر ،وه--و شص--عب
مثقف وواع وناضصج .

*أال تخاف أان تكرر نفسشك؟
أاب-دا لك-ل أاغ-ن-ي-ة م-درسص-ة ““إا ÊخÒتك ف-اخ-ت-اري““،
““زي--دي--ن-ي عشص-ق-ا““““ ،ه-ذا ال-ل-ون ع-ل-يك ي-ج ““..أان-ا
أاك-ادÁي ‘ ع-م-ل-ي ،ال-ت-لح Úهو اختصصاصصي وأانا
طورته بالدارسصة .حتى أانهم طلبو ‘ ÊاŸعهد العا‹
لسصف ل
ل-ل-م-وسص-ي-قي ألدرسش اŸوسصيقى لكني ل أ
أاملك الوقت لذلك .

@وأانت الرياضشي بامتياز ،كيف
وجدت اŸنتخب ا÷زائري ‘
مونديال الÈازيل؟
كنت أاشصجعه وكان يسصتحق الذهاب إا ¤أابعد من
ذلك أاج-ده م-وه-وب ك-ثÒا.قدم مقابلت ‘ القمة
وعروضصا ‡يزة.

لقوى كاظم اŸطرب،
@من هو ا أ
اŸلحن ،أام الششاعر؟
الشصعر بالنسصبة ‹ متعة أامارسصها ،ح Úأامر بحالة
ج-م-ي-لة ،أاما الغناء والتلح Úفهما عملي األكادÁي
هما موهبتي ودراسصتي.

@متى كتبت أاول قصشيدة وما
لقرب إاليك؟
مصشدر إالهامك وأايها ا أ
ك--ت-بـــــــت أاول قصصـــيـــدة وأان-ا ‘ سص-ن ال-ث-ال-ث-ة
عشص--رة .أاسص--ت--وح--ي قصص--ائــــدي مـــن خ-ي-ا‹
وم-ع-ظ-م ال-قصص-ائ-د ال-ت-ي كتبتها مهــــداة لولديا
““وسصام وعمر““ كتبتها عنهما ولهما .
أام--ا أاكــ Ìقصص-يــــدة ك-ت-ب-ت-ه-ا وأاج-ده-ا ت-ع Èع-ن
نفسصي هي قصصيدة ““بعد ا◊ب بعد العشصرة““ لها
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مك-ان-ة ‘ قلبي.كتبت لنفسصي  40أاغنية وأاحبها
كلها.
ل◊انك؟
@Ÿا تفضشل أان تغني أ
ت-ق-ري-ب-ا ◊نت ك-ل أاع-م-ا‹ وك-ل قصص-ائدي لكن ‘
أالبوماتي األخÒة خضصعت لرغبة ا÷مهور واإلعلم
وطلبت أا◊انا من ملحن Úو‚حت التجربة ،ولقد
اق-ت-ن-عت ب-أا◊انهم أاعتÈها Œربة ‡يزة لكني مع
ذلك أافضصل أان أاغني أل◊ا.Ê

@تعاونك مع الششاعر ““نزار قبا““Ê
الذي لقبك بـ«قيصشر الغناء““ أاأاضشاف
Ÿسشارك؟
نزار شصاعر عظيم اسصتفدت من التعامل معه كثÒا،
هو مدرسصة أاعطا Êحرية ‘ التلح Úخاصصة وأان له
قصصائد صصعبة التلح Úنظرا ألنها شصعرحر وليسصت
شصعرا عموديا ،هذه القصصائد زادت من التحدي ‘
ن-فسص-ي ل-تلحينها كقصصيدة ““ا÷ريدة““.وأاشصعار نزار
كانت ترضصي لذتي ‘ –دي نفسصي .

الشعب الجزائري قريب من العراقيي ـ ـن ..والجزائريون موهوبـ ـون فـ ـي ك ـ ـرة الق ـدم
@دخلت عا ⁄التمثيل من خÓل
مسشلسشل ““اŸسشافر““ كيف تقيم تلك
التجربة؟
^أاظ-ن أان-ه-ا ك-انت Œرب-ة ف-اشصلة ولن أاعيدها أابدا.
رغ--م أا Êك-نت ﬁظ-وظ-ا أل Êم-ث-لت م-ع ‡ث-لÚ
ع-راق-ي Úع-ظ-ماء كعبد ا÷بار كاظم ،عبد الرحمن
رضصا ونزار السصامرائي ،آاسصيا كمال...

يضصربوا العراق وسصجلنا األغنية التي كانت موجهة
ل«ب--وشش““ ألن--ه سص--بب اŸآاسص--اة ع-ل-ى أاسص-اسش أان
نصصورها ونوجهها للعا ⁄ولكن ذلك تأاجل ومن بعد
ف-ه-م-ن-ا أان-ه-م ك-ان-وا خ-ائ-ف Úم-ن تصص-ويرها ومن
الضصجة التي Áكن أان –دثها األغنية .أارى بلدي
يتأا ⁄لكن ما بيدي سصوى رسصالة انسصانية أاوصصلها
للعا ⁄وأانقل ما سصببه Œار ا◊روب.

لسشبوعي
@أا ⁄تتخوف من الظهور ا أ
ضشمن برنامج ““““the voice؟
^أاب-دا ع-ل-ى ال-عكسش أاع-ت Èذلك تعويضصا مني عن
غيابي ÷مهوري .أاشصعر Ãتعة داخلية ،خاصصة أان
الفكرة تعد –ديا بالنسصبة ‹ لكي اخرج من البيت
وأاغ ‘ Òطبيعتي البيتوتية.

@Ãاذا أافاد كاظم السشاهر القضشية
الفلسشطينية عامة وغزة خاصشة؟
^فلسصط Úبقلوبنا وبضصمÒنا.أانا دائما أاقول أاننا كلنا
وط-ن واح-د ون-ح-ن ال-بشص-ر من صصنع هذه ا◊دود.
لسص-ف Ÿا ن-ذك-ر ف-لسص-ط Úال-ي-وم ف-ق-ط ت-أاتي ‘
ل -أ
أاذه-ان-ن-ا صص-ورة ال-دم-اء وال-ت-فجÒات ،وأايضصا صصورة
الفلسصطيني اŸتمسصك بأارضصه اŸقاوم والصصامد.

@ما هو أاك Ìششيء –رصس على
نقــلـــه لفريــــقــــك بÈنـــامــج ““
““ the voice؟
^أاك Ìشص-يء أاري-د أان ي-ت-ع-لموه هو طريقة التنفسش
الصص-ح-ي-ح  ،ك-ي-ف ي-ت-ن-فسصون بالشصكل الصصحيح
وك-ي-ف ي-أاخ-ذون النفسش أاثناء الغناء.هم أامانة لدي
وم-ن واج-ب-ي أان أاق-دم ل-ه-م األفضصل وأاسصعى ألنقل
لهم أافضصل ما ‘ Œربتي اŸوسصيقية.
لضشافة التي –ققت لك
@ما هي ا إ
من خÓل برنامج ““ ““ the voice؟
^أانا بيوتتيا لسصت اجتماعيا ،عندما أانهي ا◊فلت
أاغ-ادر م-ب-اشص-رة ،ف-أان-ا م-ول-ع ب-اŸوسص-ي-ق-ى والشص-عر
وأاقضص--ي وق--ت--ي أاب-حث ع-ن ا÷م-ل اŸوسص-ي-ق-ي-ة
ا÷دي-دة ،وأاق-رأا الشص-ع-ر وأاب-حث ع-ن أافك-ار جديدة.
أاعتقد أان الÈنامج جعلني أاكسصر هذا ا◊اجز ،وأاكون
أاك Ìمرونة وأاظهر ‘ عديد اللقاءات واŸؤو“رات .
@هل مازالت ““ماسشكا عودك تغني
للبÓد العربية““ ‘ خضشم كل ما
نعيششه اليوم من مآاسشي ؟
^أان-ا أاول ال-ن-اسش ال-ذي ي-ح-ت-اج أان يسص-م-ع ك-لمات
ج-م-ي-ل-ة أاح-ت-اج أان أاسص-م-ع موسصيقى ‘ هذا الزمن
الصص-عبﬁ .ت-اج-ون نحن Ÿراجعة النفسش ،لراحة
نفسصية بعد هذه اŸأاسصاة التي تلحق الشصعوب ،بعد
ك-ل م-ا نشص-اه-ده ع-ل-ى الشص-اشص-ات ب-ع-د ك-ل ه-ذه
الدموية وا◊روب من بلد لبلد .بعد كل هذا نحتاج
أان نعيشش حالة إانسصانية صصادقة من داخل وجداننا
فنحن بشصر ‘ النهاية .
@إا ¤أاي مدى يحّز ‘ نفسشك ما
يحصشل ‘ العراق وغزة ؟
^ما يحصصل ‘ وطننا العربي هو حالة ل إانسصانية
نحن نتمنى أان كل إانسصان ‘ العا ⁄العربي يأاخذ
حقوقه ،ويعيشش شصبابه وأاطفاله بسصلم .أاعتقد أان
الضص-ط-ه-اد ا◊اصص-ل وه-نا أاتكلم عن ما يحصصل ‘

ب-ل-دي ال-ع-راق أاو ‘ ف-لسص-ط Úه-و شص-عب اُ أضصطهد
لسص-ن-وات ط-وي-لة ،من يصصمد أامام هذا القهر الكبÒ
أاك-ي-د ه-و شص-عب ع-ظ-ي-م ،أاعتقد لو شصعب آاخر من
زمن بعيد األرضش كانت ُخلّيت .
@ ⁄تنجح رغم أانك سشفÒ
اليونيسشيف ‘ زيارة بلدك العراق
ول حتى فلسشطÚ؟
^ط-ل-ب-ن-ا ذلك أاك Ìم-ن م-رة لكنهم رفضصوا بدعوى
أان-ه-م ل Áك-ن أان ي-وف-روا ل-ن-ا ا◊م-اية الكافية .كنا
ع-ام-ل Úخ-ط-ة م-ع ال-ي-ون-يسص-ف إلحياء حفلت ‘
اŸوصصل والبصصرة وأاربيل و لكن لظروف أامنية كلها
تأاجلت .ومع ما يحدث اآلن أامنيتي أان تسصود اÙبة
والسص-لم ألن-ن-ا ن-خسصر شصبابا.وأايضصا يعز علي جدا
أا ⁄ Êأازر ◊د اآلن فلسصط Úوالظروف حالت دون
ذلك وكلنا كفنان Úنتمنى أان نزور فلسصط Úولكن
كل من يفكر ‘ ذلك يتعرضش لتهديدات ‡ا يحول
دون ذلك ولكن ان شصاء الله نكون هناك ‘ يوم من
األي-ام ون-غ-ن-ي ل-لسص-لم  .ن-ري-د أان نثبت للعا ⁄أاننا
إانسصانيون ونتعامل بضصم. Ò
@ ““بغداد ل تتأاŸي““ . . .
هـــل أاغانيك خدمت العراق؟
^كنت أاذهب أامريكا وأاحيي حفلت وأاقدم الصصورة
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ع-راقي أانا وكل فرقتي اŸوسصيقية.كنا
ن-ق-ول ل-ه-م ب-ت-ع-ام-لنا ورسصالتنا اإلنسصانية نحن ل
لره--اب ول ال-ه-م-ج-ي-ة.ن-ح-ن ل
‰ت بصص--ل--ة ل --إ
نسص-ت-ح-ق أان ن-دم-ر ب-ت-لك ال-ط-ري-قة وبدأات أاغني
““بغداد““ .وأاذكر أانه اتصصل بي اŸغني األمريكي““لÊ
كرافت““ الذي كان يريد أان أاغني معه ““نريد السصلم““
وف-ع-ل ط-رت إال-ي-ه إا ¤م-ي-ام-ي ك-ت-بت م-قاطع منها
ب-ال-ع-رب-ي-ة.األغ-ن-ي-ة ك-انت Ãث-ابة رسصالة حتى ل

@ تعلمون أان العراق ب Úأانياب
التنظيمات اŸسشلحة قد ينقسشم إا¤
دويÓت ماهي قراءتكم لهذا ؟
^ال--وضص--ع شص--ائك والشص--عب ال--ع--راق--ي ع--ان-ى
كثÒا.نحن ‘ العراق دخلنا ‘ حرب Ÿدة  3سصنوات
وأانا كنت جنديا Ÿدة  6سصنوات ‘ زمن ا◊رب ،ثم
ج--اءت ح--رب اÿل--ي-ج ث-م ا◊صص-ار ‘.ا◊روب ل
ان-تصص-ار ب-دون أان ي-خسصر الوطن شصبابه .والضصربة
ال-ت-ي ل “يت ت-ق-وي .صصحيح أان ا◊زن يكسصرك
ولك-ن-ه ي-ق-وي إارادتك أايضص-ا .ن-ح-ن ن-ت-ع-ام-ل ع-لى
أاسص-اسش األخ-لق ول-يسش ع-لى أاسصاسش تقسصيمات
الدين أاو الطوائف .
لغا Êالتي
@قدمت الكث Òمن ا أ
–مل رسشالة قومية عربية‘ ،
زماننا البعضس ينفي أاصش Óوجود
روح قومية عربية؟
^أان-ا أاحب ال-وط-ن ال-ع-رب-ي ولطاŸا قلت أا Êل أاؤومن
با◊دود باإلضصافة إا ¤أاننا نتقاسصم الكث Òمن النقاط
اŸشصÎك-ة وال-ي-وم ن-ت-ق-اسصم حتى ا◊زن .وكل هذا
يدفع ألن تتعزز أاك Ìروحنا القومية العربية خاصصة
وأان وط-ن-ن-ا ال-ي-وم ي-ت-عرضش لهجمة شصنيعة تهدف
إلضصعافنا وﬁو هذه الروح العربية.
@أانت جّد للمرة الثانية كيف
لجواء العائلية؟
تعيشس هذه ا أ
^نعم رزق وسصام ابني بحفيدتي الثانية ““آاية““ التي
ل ح-ي-اتي فرحا كما فعلت أاختها ““سصنا““ التي
سص-ت-م -أ
◊نت لها قصصيدة وغنيتها لنزار قبا““ Êلو  ⁄تكون
أانت ‘ ح--ي--ات--ي ك--نت اخÎعت ام--رأاة م--ث--لك ي-ا
حبيبتي““ .
@ما هي هواياتك بعيدا عن الفن؟
^ل أاب-ت-ع-د ك-ثÒا عن الفن باإلضصافة للرسصم ،أاحب
النحت.
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أاسضماء من
الذاكرة
صشالح عزوز

من ا◊وضس العذب لأÓغنية ا÷زائرية
األصضيلة بكل لهجاتها ،نرتوي هذه
اŸرة من أاعا‹ جبال جرجرة
الشضماء ،نÓمسس فيها صضوتا عذبا ،من
جيل تربى ‘ كنف أاسضر
مــحـافظة صضنعت منه رائدا لأÓغنية
اŸلتزمة ،التي ل –يد عن الÎبية
واألخÓق ،والدعوة إا ¤اŸكارم وحب
الوطن ،مقاطع ‘ شضكل رسضالت
خلدت أارواح من أاهدوها باÛان إا¤
طÓب مدارسس الفن اÎÙم اليوم،
وكان ““الشضيخ ا◊سضناوي““ النابغة
فيها ،فقد كان من ب ÚاŸؤوسضسضÚ
لصضرح األغنية ا÷زائرية التي تنبع
من الكÓم اÙتشضم والهادف ،الذي
يدعو إا ¤زرع الفضضيلة ب Úاألشضخاصس
وصضفاء السضريرة ،لزمت كل أاغانيه
مسضار العذوبة ‘ اللحن والكلمات،
غرد وكان صضوته صضداحا حتى وهو
‘ اŸنفى بعيدا عن الوطن حتى
وافته اŸنية.
@لقد م-زج ب Úث-ن-ائ-ي-ة ال-غ-ن-اء ب-ال-لغة العربية
ا÷زائ-ري-ة وب Úال-غ-ن-اء ب-األمازيغية ،وحتى وإان
اخ-ت-ل-ف-ا ‘ ال-نطق ورسصم األحرف ،إال أان ““ﬁمد
خ-ل-وات““ اسص-ت-ط-اع أان ي-جمع بينهما ‘ الكلمات
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العذبة واÙتشصمة التي تليق Ãقام سصامعيها من
األسصر الشصريفة الكرÁة اÙافظة ‘ ذلك الزمان
وبقيت إا ¤حد السصاعة ناصصعة البياضش ،اسصتطاع
من خلل هذا أان يرقى رقيا سصريعا وملفتا ‘ تلك
الفÎة ولقى اإلحÎام والتقدير من كل من جلسش
للسصتماع إاليه ،حال احÎامه ‘ اختيار ما يطرب
األذان واŸسص--امــــع مـــن دون خ--دشش فضص--ي--ل--ة
وصصرح ا◊ياء.
وبالعودة إا ¤النشصأاة األو ¤للشصيخ ا◊سصناوي فقد
ع-اشش ي-ت-ي-م األم م-ن-د السص-نة الثانية من عمره،
وكذا األب الذي كان غائبا آانذاك ،فقد جند إاجباريا
‘ صص--ف--وف ا÷يشش ال--ف-رنسص-ي خ-لل ا◊رب
ال--ع--اŸي-ة األو ،¤ت-رب-ى وت-رع-رع ‘ ك-ن-ف ق-ري-ة
ﬁاف-ظ-ة وج-و يسصوده الحÎام ومكارم األخلق،
وه-ذا م-ا ي-ظ-ه-ر جليا ‘ جل أالبوماته وأاغانيه ،ولد
سص-نة  1910ب-ق-ري-ة ““ت-دارت “وق-رانت““ ولية
ت-ي-زي وزو ،واشص-ت-ق لقبه ““ا◊سصناوي““ نسصبة إا¤
قرية ““إاحسصناون““ مسصقط الرأاسش.
ب-ع-د ال-ي-ت-م من األب واألم بقي وحيدا ‘ قريته،
وع--ن--دم-ا اشص-ت-د سص-اع-ده إار–ل إا ¤ال-ع-اصص-م-ة

واسصتقر ‘ ا◊ي العتيق القصصبة سصنة 1930م،
إاسص-ت-طــــاع أان يكـــــون م-ن اŸت-ف-وق ‘ Úترتيل
ال-ق-رآان ‘ اŸدرسص-ة ال-ق-رآان-يــــة ،ك-م-ا كان تلميذا
للحاج ﬁمد العنقى والشصيــــخ منور ،من بعدها
وظف كعامل بالليل على شصـــــاطئ البحر.
ك--انت ه-ج-رت-ه إا ¤ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ك-ب-داي-ة
لكشص-ف مك-ن-ون-ات-ه ‘ ال-غ-ن-اء ،ح-يث أاصصدر أاول
أاغ-ن-ية له سصنة  1936ب-ع-ن-وان ““ Áا Áا““ وكانت
اÿط--وة األو ¤إا ¤ول-وج ع-ا ⁄ال-غ-ن-اء اÙاف-ظ إا¤
جانب العديد من عاصصروه ‘ تلك الفÎة وسصاروا
على طريق سصوي من دون شصطط ،من أاجل بعث
ف--ن ه--ادف ي--ع--نـــــى ب--ال--قضص-اي-ا اإلنسص-ان-ي-ة
ومك-ن-ونات النفسش البشصرية ومعا÷تها بطريقة
م-ه-ذب-ة وÎﬁم-ة ،م-ن أاج-ل نشص-ره-ا ب Úأاف-راد
األسص-رة ا÷زائ-ري-ة ب-ط-رق سص-لسصة دون التعدي
ع-ل-ى ح-رم-ات-ه-ا ب-الك-ل-مـــــات ال-غليـــــظة غـــÒ
اŸهذبة حال ما نراه اليوم من الكث Òمن ا◊ناجر
النتنة التي عمرت طويل ومازالت تعمر بالرغم
م-ن دع-وات-ه-ا إا ¤اÛون وال-فسص-وق علنا من دون
رادع ول مهذب.

بعد الهجرة من مسصقط الرأاسش إا ¤العاصصمة سصنة
 ⁄ 1930ي-ع-م-ر الشص-ي-خ ا◊سص-ن-اوي ط-ويل ‘
ا÷زائ-ر ف-ار–ل م-رة ث-ان-ية لكن هذه اŸرة إا ¤بلد
اŸه-ج-ر وإا ¤ف-رنسص-ا ب-ال-ذات ق-بيل ا◊رب العاŸية
الثانية سصنة .1937
أاسصسش ““الشصيخ ا◊سصناوي““ مرجعيته من الغناء
ال-ت-ي ضص-مت ال-ع-دي-د من األغا ÊاÙافظة سصواء
باللغة العربية ا÷زائرية أاو األمازيغية ،وكانت 29
أاغ-ن-ية أامازيغية و 17ب-ال-ل-غة العربية ،وكانت آاخر
تسصجيلته سصنة  1968وهي الظهور األخ Òله ‘
عاŸه الفني ،فقد اعتزل بعدها مباشصرة تاركا وراءه
ﬁصص-ول ف-ن-ي-ا ل ي-قاسش بكميته ،لكن بنوعيته،
فقد شصيد لنفسصه طابعا غرد فيه بحنجرت Úوهو
ما  ⁄يأات به أاحد من قبله ،فغرد بلسصان أامازيغي
طلبا ‘ أاصصوله ومسصقط رأاسصه وهي جبال جرجرة
وأاهلها ،و بلسصان عربي خالصش كمطلب لقوميته
وبلده ا÷زائر.
ي--ع--ت Èالشص-ي-خ ا◊سص-ن-اوي م-ن أاشص-ه-ر ال-وج-وه
لغنية األصصيلة ومن أاحد أاكÈ
الغنائية ‘ ا÷زائر ل أ
رواده-ا ب-ن-وع-ي-ه-ا ال-ع-رب-ي ا÷زائ-ري وال-ق-بائلي
األمازيغي ،وهو كذلك رمز من رموز الفن األصصيل
الوطني واإلحسصاسش العذب Ÿا احتوت كل أاغانيه
من الدعوة إا ¤النفسش العفيفة واإلحسصاسش اŸلتزم
الذي يقوم على دعائم الحÎام وا◊ياء ،عالج من
خ--لل الك-ث Òم-ن أاغ-ان-ي-ه قضص-اي-ا ع-دي-دة سص-واء
اÿاصصة بالفرد واÛتمع وكذا الوطن ،حيث ترك
‘ أادراج ال--ف--ن ا÷زائ--ري ح-وا‹ أاك Ìم-ن سص-تÚ
أاغنية تغنى فيها با÷زائر التي عاشش بعيدا عنها
و‘ منفاه ،فغنى عن حرقة الغربة والبعد عن األهل
واألح--ب--اب ،ك--م--ا دع-ا ‘ ال-ب-عضش م-ن-ه-ا إا ¤ن-ب-ذ
السصتعمار والدعوة إا ¤الوقوف ‘ وجهه والسصعي
إا ¤ا◊رية والسصتقلل ،كما غنى عن الهجرة التي
سص-ادت ت-لك ال-فÎة م-ن ال-زم-ن وأاضص-طر الشصباب
إاليها بحثا عن رغيف العيشش والهروب من الفقر
وال-ع-وز ،غ-ن-ى ل-لحب العفيف كيف ل ،وقد صصدع
Ãا ي-ح-م-ل-ه ق-ل-ب-ه Ùب-وبته ““فاطمة““ التي بقيت
تتأارجح ‘ أاغلب أاغانيه إا ¤أان وافته اŸنية ،أاعت Èمن
أاحد رواد ا◊رصش وا◊ارسش على الهوية الوطنية

ا÷زائ-ري-ة ع-ام-ة وال-هوية األمازيغية خاصصة ،وكذا
ا◊اف-ظ لÎاث-ه-ا وأاصص-ال-ت-ه-ا ‘ ظ-ل ال-تك-ن-ولوجيا
ا◊دي--ث--ة ال--ت--ي ب--دأات ت-زح-ف ع-ل-ى األخضص-ر
واليابسش إا ¤أان وصصلت إا ¤ما هي عليه اليوم.
م-ن السص-ه-ل أان ت-ل-د السص-احة الغنائية من رحمها
فنانا أاو مغنيا ‘ كل الطبوع وما أاكÌهم اليوم ،لكن
م-ن الصص-عب أان ت-ق-ف ع-ل-ى مولود حريصش على

وضصع الكلم ‘ مواضصعه ،يراعي ‘ ذلك كل األذواق
واألسص---م---اع م---ن دون اÿوضش ‘ األع--راضش ول
شص---رف ال---غ ،Òوه---و م--ا اتصص--ف ب--ه ““الشص--ي--خ
ا◊سصناوي““ ،حيث كان حليما ‘ كل أاغانيه ،عالج
ما يثور ‘ النفسش من هوى ،لكن برفق ول Úدون
غ-ل-ظ-ة سص-واء ‘ الك-لم اŸب-اشص-ر أاو عند اسصتعمال
اإلشص-ارة ،راع-ى ك-ل م-ق-اي-يسش ا÷ودة واإلاحÎام،
عاشش بعيدا عن الوطن ،لكن هذا  ⁄يلهه عن حبه
ل-وط-ن-ه أاو النسص-لخ ع-ن ج-ل-دت-ه ،ب-ق-ي مرتبطا
ب--ا÷زائ--ر ال--وط-ن األم ،وب-ال-ق-ب-ائ-ل ب-ل-د اŸن-بت
واألصص-ل ،ت-رج-م ه-ذا ‘ الك-ث Òم-ن أاغ-ان-ي-ه التي
ب-ق-يت شص-اه-دة إا ¤ح-د السص-اع-ة ع-ل-ى وط-ن-ي-ت-ه
وإاخلصصه.
ع-اشش ““الشص-ي-خ ا◊سص-ن-اوي““ ي-تيم الوالدين مند
السص-ن-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ع-م-ره ،وي-ت-ي-م الوطن مند
ه-ج-رت-ه إا ¤فرسصنا سصنة  ،1937ف-ق-د وافته اŸنية
وهو ‘ ديار الغربة ‘ جزيرة ““لرينيون““ ‘ فرنسصا
سصنة 2002م ،ت-رك وراءه ف-ن-ا ي-ق-اسش بنوعيته ل
بكميته يعت Èمن الÎاث الوطني اÿالصش الذي ل
يجوز نقله ‘ ،الوقت الذي نشصهد فيه اليوم شصذوذا
‘ الفن و أاشصباه الفنان.Ú
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زيارة
خاصضة
زارته :زهور غربي
تصصوير :خالد مششري

«أخونـ ـ ـا معزز مكرم وﻻ نحتاج لصدقة أحد وأعماله وصلت بّر اﻷمان”
اŸوسضيقار الفنان الكب Òنوبلي فاضضل من سضكان مدينة شضرشضال يعت Èمن اŸلحن ÚاŸميزين ‘ الوطن وخارجه وهو ‡ن سضاهموا وأاثروا
السضاحة الفنية .كـرسس نوبلي فاضضل حياته منذ نعومة أاظافره ÿدمة الفن .وقدم الكث Òمن األ◊ان التي تضضاهي ‘ روعتها ومسضتواها
وجماليتها أا◊ان كبار اŸوسضيقي ‘ Úالعا ⁄العربي .رسضخ قدÁه فنيا وكـون لنفسضه اسضما وصضيتا حتى لقب باŸوسضيقار.
@ولكن ال-تضص-ي-ي-ق ع-ليه وﬁاولة طمسش جهوده
حالت دون أان يÈز اسصمه ويعلو شصأانه ،اليوم عائلة
““نوبلي““ أاخذت على عاتقها مهمة الثأار من التعتيم
وتسصارع الزمن إلنقاذ ما Áكن إانقاذه .نوبلي فاضصل
‘ حديثه لـ«الشصروق العربي““ تناول آاخر مشصاريعه
التي سصتحدث الفارق .كما تتعرفون على تفاصصيل
اخ-ت-ي-اره ل-دراسصة الفن دون دراسصة علم النفسش،
دراسص--ت--ه ‘ مصص--ر ودخ-ول-ه اإلذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة
وخروجه منها مكرها .

ط-ي-ب-ة لزال ك-ل م-ن درسش م-ع-ه ي-ذك-ره بك-ل خÒ
ويشصيد بأاخلقه وحرفيته وهو حال الفنان اليمني
الك-ب““ Òأاح-م-د ف-ت-ح-ي““ ال-ذي ن-وه بخصصاله
ا◊م--ي--دة و“ك-ن-ه م-ن

البداية كانت Ãشسرية والدراسسة Ãصسر

ي--ع-ود اŸوسص-ي-ق-ار ““ن-وب-ل-ي ف-اضص-ل ““‘ ه-ذه
ا÷لسص-ة ب-ال-تميز ŸسصÒته إابتداء بتمسصكه
ب-اŸوسص-ي-ق-ى م-ن-ذ ريعان شصبابه وتشصبثه
با◊لم عندما كان ل يزال صصغÒا يتدرج ‘
أاقسصام مدينة ““مشصرية““ ح Úأانشصأا فرقة
م-وسص-ي-ق-ي-ة نشصطت Ÿدة  05سصنوات
وأال-ت-ف ح-ول-ه-ا خÒة طلب اŸنطقة.وقدمت
ال--غ--ن--اء ال--وه--را Êوال--ن--وع اŸغ--رب--ي ب--ح-رف-ي-ة
الك--ب--ار““.ال--ف--اضص--ل““ ي-ذك-ر أاب-ن-اء اŸشص-ري-ة““ ،عÚ
الصص-ف-راء““ ،و«ج-ب-ل ع-ن ““Îبك-ث Òم-ن ا◊ن Úوهم
ال-ذي-ن ل زال-وا يكرمونه ويذكرون ““الفاضصل نوبلي““
اŸوسص-ي-ق-ي اŸره-ف .اإلصصرار على اŸضصي قدما كان
كبÒا والتحدي كان أاك Èفكان أان تخلى عن دراسصته
األكادÁية وهو اŸنتسصب للجامعة اŸركزية سصنة أاو¤
ع--ل--م ن--فسش ل-يشص-د ال-رح-ال Ÿصص-ر سص-ن-ة 1975
وي-ن-تسصب ل-ل-م-ع-ه-د ال-ع-ا‹ ل-ل-م-وسصيقى العربية
ت-خصصصش ت-أال-ي-ف م-وسصيقي.وألن سصمعته كانت
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نوبلي
رفقة م فاضشل
س
مكتبة م شؤوولة
ششرششا دينة
ل

““العود““
رغم أانه كان يدرسش التأاليف
اŸوسصيقي .بعد خمسش سصنوات عاد البن البكر
ل-ع-ائ-ل-ة ““ن-وب-ل-ي““ع-اد ﬁم-ل بشص-ه-ادة ال-ت-أال-يف
اŸوسص-ي-ق-ي ي-ح-دوه طموح كب Òبأان يضصيف الكثÒ
ل-ب-ل-ده خ-اصص-ة وأان-ه ع-اد م-ن مصص-ر م-ن م-ب-دإا :ماذا
سص--أاضص--ي--ف Ÿصص--ر وسص-ط ذلك الك-م ال-ه-ائ-ل م-ن
اŸلحن Úوالفنان Úآانذاك؟ فكانت العودة وأاية عودة
وا÷زائر آانذاك كانت تعيشش فراغا موسصيقي فكان
العمل واÿيبة.

أاقلت من اإلذاعة بقرار نسسب ◊ادثة وقعت
قبل عام Úمن ذلك

ي-ت-ذك-ر صص-احب أا◊ان ““سص-راي-فيو““ ،إامتى السصلم
ي-ع-ود““ الك-اتب ““ال-ط-اه-ر وط-ار““ بك-ث Òمن الحÎام
وي--ذك-ره بك-ث Òم-ن ا◊م-ي-م-ي-ة وه-و ال-ذي
ج--م--ع-ت-ه م-ع-ه ل-ق-اءات ك-ثÒة
وﬁادثات طويلة حول مواضصيع
األدب والشص-ع-ر وحتى الفلسصفة،
لذاع-ة
دخ--ل ““ن-وب-ل-ي ف-اضص-ل““ ل -إ
الوطنية بتعي Úمن مديرها آانذاك
““الطاهر وطار““ ،وبدأا فيها كموسصيقي
لوركسصÎا الوطنية.وقدم
ث-م ق-ائ-دا ل أ
جملة من األعمال اŸوسصيقية التي ⁄
يكتب ÷لّها أان ترى النور وحدها أادراج
اإلذاعة الوطنية وسصراديبها شصاهدة على
ذلك.وŸا ت--عّ--ت--م األع--م-ال ‘ السص-رداب
سص-ي-أات-ي ال-ي-وم ال-ذي سص-ي-عّتم فيها على
صص-اح-ب-ه-ا وه-و أاول م-ا ف-ع-ل-ه م-دير اإلذاعة
ا÷دي-د سص-نة  1993ال-ذي فصص-ل ““نوبلي
ف-اضص-ل““ب-ق-رار م-نسص-وب ◊ادث-ة وقعت قبل
ع-ام Úت-ف-اصص-ي-ل-ه-ا ل تعدو أان تكون سصببا مباشصرا
للفصصل وكان للفصصل خفايا حسصب العائلة .وبدأا من
ه-ن-ا فصص-ل ج-ديد من حكاية إاسصمها اÿيبة اŸبيتة،
اŸرضش وتأازم ا◊الة النفسصية ،لكن هيهات أان تهزم
اÿيبات ملكة اإلبداع بل سصتفجرها لتقدم األجمل،
هك-ذا ج-ائت أا◊ان ““إام-ت-ى السص-لم ي-ع-ود““ ‘ ت-لك
السصنة.

نوبلي فاضشل
رفقة الفنان
وديع الصشا‘

نوبلي فاضشل
رفقة الفنان
لطفي بوششناق

وردة طلبت مني أان أانضسم إا ¤الفرقة
«اŸاسسية»

يركن سصليل ولية األلف قبة وقبة وادي سصوف اليوم
‘ مدينة ا÷مال ““شصرشصال““ التي يقطنها منذ سصنة
. 1972وي--ع--يشش ‘ ه--دوء وسص--لم وسص-ط حب
وح-ن-ان ع-ائ-ل-ته وعلى حب أاهل اŸدينة واحÎامهم
ل-ه.وي-ن-ت-ق-ل ب Úمك-ت-ب-ة اŸدي-ن-ة أاو يتخذ ›لسصا
ب-اŸسص-اح-ة اÿضص-راء اŸق-اب-لة Ÿسصجد الرحمان من
ج-ه-ة وم-ن-ارة شص-رشص-ال ب-ا÷ه-ة اŸق-اب-ل-ة.وي-تذكر
األصص-دق-اء واألح-ب-اء ب-اب-تسص-ام-ة مثقلة با◊كايات
ا÷م-ي-ل-ة واŸغ-ام-رات الشص-ي-ق-ة.سص-أالناه عن ““وردة““
و«ودي-ع الصص-ا‘““وو“....ن-ى““ف-اضصل““ أان يقدم ◊نا
لوردة التي كانت تكن له الكث Òمن الود والحÎام،
ح-ت-ى أان-ه-ا ع-رضصت عليه أان يذهب معها لـ«الفرقة
اŸاسصية““ مباشصرة بعد تخرجه ‘ مصصر ،وألن الشصاب
ك-ان ي-ت-أاب-ط وط-ن-ا وهو خريج الكشصافة اإلسصلمية
ال-وط-ن-ي-ة واب-ن العائلة الثورية :أابوه خريج الزيتونة
وكان ‘ ا◊كومة اŸؤوقتة مسصؤوول فيها عن منطقة
غ--ار دÁاء وألن ك--ل ه--ذا ›ت--م--ع--ا عّ--ل-م ع-ل-ى
شصخصصيته كان من الصصعب البتعاد على الوطن،
كان كل همه أان يعود للديار ويسصاهم بشصهادته ‘
ي من صصرح هذا الوطن.إاعتذر مسصتضصيفي
أان يعل ّ
““لوردة““ آانذاك وشصرح لها كل ذلك ،فتفهمت وبقيت
العلقة بينهما ‡تازة ،وكانت ‘ كل مرة تلتقي به
‘ ج--لسص--ات خ--اصص--ة ت--ؤودي أاج--زاء م--ن أاغ-ان-ي-ه
ا÷م-ي-ل-ة.ك-ما كان مشصروع تقد Ëأا◊ان لها قائما
لك--ن األق--دار وب-عضش األي-ادي اÿف-ي-ة  ⁄تسص-م-ح
ب-ذلك.ك-م-ا  ⁄تك-تب مشص-اري-ع كثÒة كان ﬂطط
ل-ه-ا.ي-ح-يي اليوم ““نوبلي فاضصل““ الذي طلق ا◊ياة
اÿاصصة ،على أاك Ìمن  400تسصجيل كل تسصجيل
ي-تسصع لـ 90دق-ي-ق-ة.ي-أام-ل أان ترى النور و–فظها
ال-ذاك-رة ال-ف-ن-ي-ة ال-وط-ن-ية قبل العربية.كلها أاعمال
‡ي-زة ج-م-عت ب Úكل الطبوع اÙلية والشصرقية،
الك-لسص-يك-ي-ة واÿف-ي-ف-ة وق-د ذوق-نا مسصتضصيفي
ألجمل ما جادت به أانامله من نوتات موسصيقية .

نوبلي فاضشل
رفقة ﬁمد
ا◊لو

نوبلي فاضشل
رفقة الفنان
زياد غرسشة

أاعمال فاضسل اليوم وصسلت ل Èاألمان!

صصفاته التي جلبت له اŸشصاكل أانه ل يقبل أان يدخل
–ت أاي غ-ط-اء ف-ه-و  ⁄يك-ن ي-وم-ا ل سص-ي-اسصيا ول
م-تسص-يسص-ا.ي-واصص-ل اŸت-ح-دث كلمه مصصعدا من
ل-ه-ج-ت-ه ““ف-اضصل““ أاخي قدم الكث Òو‘ أاول تغ Òطرد
ت-عسص-ف-ي-ا م-ن ع-م-ل-ه ‘ ب-داية العشصرية السصوداء.
ووصص-لت ال-رسص-ال-ة إا ¤ع-ائلته مدوية وأاغلقت أامامه
األبواب ،تصصوري أان لديه أاك Ìمن  5سصنوات ل أاحد
يسص-أال ع-ن-ه.م-وضص-ح-ا نحن ل نطلب أاشصياء مادية
:الوزيرة مشصكورة كّلفت أاحد اŸؤوسصسصات بالسصؤوال
ع--ن-ه وب-ال-ف-ع-ل اتصص-لت ه-ذه اŸؤوسصسص-ة وأاع-طت
 50.000دج لفاضصل ظنا منها أان مطالبنا مادية.أابدا
لسص-ن-ا ن-ط-لب أاموال نحن نطلب الحÎام والتقدير
لبن ا÷زائر ،نحن نريد إاعادة العتبار لرجل حفت
أانامله من فرط العطاء لوطنه.نريد نفضش الغبار على
أاع---م---ال---ه وإادراج---ه--ا ضص--م--ن اŸوروث ال--ث--ق--ا‘

«ارفعوا أايديكم على أاعمال نوبلي فاضسل» !

عائلة نوبلي حضصرت تفاصصيل ا÷لسصة وكان لها ما
ت-ق-ول ح-ول شص-خصش ““فاضصل““ الذي يكن له إاخوته
ك-ل الحÎام وا◊ب ،وي-ع-ت-ق-د السص-يد ““صصلح ““أان
““ف-اضص-ل““ م-ل-ح-ن Îﬁم ول ي-ط-رق األب-واب حتى
ُيسص--م--ع أا◊ان--ه ،ل--ه م-ن األن-ف-ة م-ا ل يسص-م-ح ل-ه
ب-الن-ح-ن-اء وإاذلل ن-فسص-ه .ويكاد يجزم أان من أاهم
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ا÷زائري.ونقولها بأاعلى ما فينا أارفعوا أاياديكم على
أاعمال فاضصل !! .هكذا ع Èأاحد إاخوة الفنان ““نوبلي
فاضصل““ عن ما يتعرضش له أاخوه من إاجحاف ونكران
م-واصص-ل :ق-دم-ن-ا م-ؤوخرا عمل سصمفونيا كبÒا من
كلمات ““عز الدين ميهوبي““ خاصش با÷زائر قدمناه
لوزارة الثقافة وŸدير التلفزيون الوطني ◊.د اليوم ل
رّد .رغم أان العمل عرضش ‘ اÿليج ورحبوا بالفكرة
وه-ه-م مسص-تعدون لتمويل اŸشصروع .لكن ““فاضصل““
يصصّر على صصبغته ا÷زائرية .لكن هنا ‘ ا÷زائر ل
ي-ت-واصص-ل-ون م-ع-ن-ا ل ““ن-عم““ ول ““ل““.كما أاعرب أاخو
““ن-وب-ل-ي ف-اضص-ل““ ع-ن نية العائلة ‘ كتابة مذكرات
اŸوسصيقار ““نوبلي فاضصل““.

نوبلي فاضشل
رفقة حسشيبة
عمروشس وحميدو

أان-ا ال-رج-ل م-ن وراء ال-رج-ل هك-ذا ق-ال ““أاخ-و ال-فنان
نوبلي فاضصل““ عن تفرغه لنفضش الغبار على أاعمال
أاخ---ي---ه ال---ت---ي رم--يت ط--وي--ل ب--أادراج اŸك--اتب
الرسصمية.قائل :أانا اليوم أاحاول أان أانقذ ما أاقدر على
إان-ق-اذه وأاوج-ه رسص-ال-ة لك-ن م-ن ك-ان ي-ريد اإلطاحة
ب-أاع-م-ال ف-اضص-ل وأاق-ول لهم أاعماله اليوم ا◊مد لله
وصصلت لّ Èاألمان سصتخلد أاعماله شصئتم أام أابيتم !.
ف-اضص-ل م-ل-ح-ن ج-زائ-ري وموسصيقار موهوب وكل
جزائري عندما يعرف قصصته يقوم Ãا أاقوم به اآلن.
لديه أاعمال عاŸية من بينها العمل األخ Òمع لطفي
ب--وشص-ن-اق ““غ-زة اصص-م-دي““ .ه-ذا األخ Òال-ذي ك-رم
م-ؤوخ-را ““ن-وب-ل-ي ف-اضص-ل““ ‘ خ-ط-وة تع Èعن مدى
الحÎام ال-ذي يك-ن-ه ل-ه .وسص-يصص-در ق-ريبا سصيدي
يجمع كل أاعمال اŸلحن ““نوبلي فاضصل““ التي قدمها
ل-ل-ف-ن-ان ““ل-ط-ف-ي ب-وشص-ن-اق““.كما وضصع الكث Òمن
ال-ف-ن-ان Úالتونسصي Úأاصصواتهم على أاعمال فاضصل
كـ«صص-وف-ي-ة صص-ادق““ﬁ““ ،سص-ن اŸاط-ري““““ ،ن-ب-يهة
كراو‹““““ ،زياد غرسصة““ ومن اŸغرب الشصقيق الفنانة
ه-دئ سص-ع-د وآاخ-رون وه-ن-اك الك-ث Òم-ن األسصماء
الشصرقية األخرى والتي سصتكون مفاجأاة.من لبنان،
واألردن ،ق--ط-ر ،اإلم-ارات ومصص-ر ال-ع-م-ل ت-ق-وم ب-ه
شصركة ““ميلودي برودكشصن““ وسصنطلق أاول سصيدي
الشص-ه-ر ال-ق-ادم .وسصيحوي أاغا :Êلـ«نبيهة كراو‹““،
أاغ-ن-ي-ة ل«صص-وف-ي-ة صص-ادق““““ ،زي-اد غ-رسص-ة““ ،ديو لـ
““حسص-ي-ب-ة ع-م-روشش وح-م-ي-دو““““ ،ع-م-ر خ-طاب““،
““ﬁسصن اŸاطري““““ ،رامي اÿالد““ .كما سصنطلق 10
سصيديهات أاخرى تباعا.وبذا سصتخرج أاعمال فاضصل
أاخÒا للنور وتصصل ÷مهوره العريضش ،هناك أاعمال
سصتصصدم الكثÒين.

فن
حوار :راضشية حجاب

لملشحرمودق الخعربساي:ني

الكوميدي

حشرات الفايسبوك ﻻتهمني فعمالقة الكوميديا تقمص ـ ـوا أدوارا نسائيـ ـ ـ ـة ونجحوا
فنان مسضرحي ناشضئ ،اكتشضفناه وإاياكم
من خÓل برنامج اŸواهب الفكاهية““جرنان
القوسضطو““ ،اسضتغل طيشضه كشضاب
‘““الوامان شضو““والفكاهة ،فكان بالفعل
خ Òخلف  Òÿسضلف من اŸدرسضة
الفكاهية الوهرانية ،وها هو اليوم يضضع
أاة ¤خطواته على سضلم النجاحات رغم
كÌة النتقادات التي وجهت له بسضبب
جرأاته و“رده الدائم..نحاول فيما يلي
الغوصس قلي ‘ Óحياة الفنان الشضاب
مـحمد خسضا.Ê
^عرفك ا÷مهور بتجربتك
الفكاهية ‘ برنامج ““قهوة
القوسشطو““ ،هل كانت أاول ظهور فني
لك؟
@ع-ل-ى الشص-اشص-ة ن-ع-م ،ب-فضص-ل ب-رن-امج ““جرنان
ال-ق-وسص-ط-و““ ،لك-ن ك-انت ‹ ال-ف-رصص-ة ل-ل-وقوف ‘
حضصرة سصيد الفنون منذ أاك Ìمن  8سصنوات ولتزال
التجربة مسصتمرة.
^هل يسشاهم اŸسشرح ‘ تقدË
الفنان إا ¤ا÷مهور؟
@اŸسص-رح أاب-و ال-ف-ن-ون وع-ن-ده خصص-وصص-يته ،لكنه
ﬁطم ‘ ا÷زائر ،والواقع أاليم ،عند أاي عرضش Œد
رجال الشصرطة أاك Èمن اŸتفرج ،Úأاما العروضش فهي
ق-دÁة ،ح-ق-ي-ق-ة ك-ل-ن-ا ن-حب اŸسص-رحيات الثورية
واŸلحمية التاريخية ومقتبسصات الفن العاŸي ،لكن
ل ن-غ-ال-ط أان-فسص-ن-ا ل-يسش ه-ن-اك م-ن يشص-اه-دها،
ب--عكسش اŸواهب ال--ت-ي ت-ع-رضش ““سصك-اتشص-ات-ه-ا““،
صصدقو ÊاŸسصرح ا÷هوي عندنا –مثل– ينفجر عن
آاخره.
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^تقصشد أان ا÷هات الوصشية تبذل
لموال ‘ الهواء؟
ا أ
@ن-ع-م .تصص-وروا ي-أات-ون ب-فرق تطلب اŸلي ،Òاأنا
مثل عرضش ““وامان شصو““ واحد يفجر اŸسصرح ول
ات--ق-اضص-ى ع-ن-ه ف-وق  12أال-ف دي-ن-ار ل-لعرضش،
وا÷م-ه-ور ي-ف-رح ويتفاعل معي ومع كرسصي ومع
قارورة ماء.
لنظار،
^يششاع أانك ابتعدت عن ا أ
بعد ما شُشّنت ضشدك حملة ششرسشة،
هل هذا صشحيح؟
@أان-ا ك-ث Òال-ظ-ه-ور لسصيما هذه السصنة وعلى طيلة
العام من خلل عدة أاعمال ،و‘ رمضصان كانت ‹ 6
أاعمال فنية.
^يقال أان تقمصشك لششخصشية
لمام““ ‘ برنامج ““جرنان
““ا إ
القوسشطو““ ،كان ﬁل انتقاد

لمام الششيخ
الكثÒين Ãن فيهم ا إ
فيزازي الذي اتهمك بالسشتهزاء
لمام
بالدين ،من خÓل تقليد ا إ
لمر الذي
والرقصس بالعباءة ،ا أ
جعله يدعو عليك ‘ إاحدى خطب
ا÷معة ،فهل سشÎد عليه؟
@ه-ذا اإلم-ام ل يشص-رف-ن-ي ا◊ديث ع-نه ،و ⁄يكن
ج-دي-را ب-ه ال-بحث عن الشصهرة بواسصطتي ،ا◊مد
لله ل يوجد من يسصتمع إاليه ولعلم ا÷مهور الكرË
هو ل يفوت فرصصة يظهر فيها للحديث عني وذمي،
سص-ب-ح-ان ال-ل-ه شص-ت-ان ب-ينه وب Úالشصيخ شصمسش
الدين الذي بالرغم من أاننا جنّناه ‘ برنامج ““أالو وي““
وقلدناه ،إال أانه اتصصل بي هاتفيا وشصجعني و‘ العيد
غ-اف-ر ،Êه-ذا ه-و اŸسص-توى اŸطلوب ..الكلب تنبح
–أاكرمكم الله– والقافلة تسص.Ò
^من يقف وراء اتهامك بالتخنث
وتششويه صشورة الوهارنة؟
@ه-م خ-مسص-ة أاشص-خ-اصش أاع-تÈهم أاعداء النجاح،
ا◊م-د ل-ل-ه أان-ا لأازال ‘ ب-ي-ت-ن-ا ب-وه-ران أان-ام هناك
وا÷م-ي-ع ي-ح-بني ويأاتي ألخذ صصور تذكارية معي
وأاب-ن-اء ح-ي-ي ووه-ران يحبونني ،تصصوري فرحتي
عندما يقصصد Êأاطفال صصغار ل يتكلمون جيدا ومع
ه-ذا ي-ح-ف-ظ-ون كلمي ‘ الÈامج عن ظاهر قلب..
حب ال-ن-اسش ع-ن-دي ف-وق كل شصيء ،وبكل تواضصع
ب-فضص-ل-ه-م ال-يوم أانا ‚م كوميدي .الغÒة تدمر وأانا
ا◊مد لله أاسصتمتع وسصط أاهلي.
^ماذا تقول لهم؟
@أانتم ل “ثلون وهران لتتكلموا نيابة عن أابنائها،
وأانا قبل أان أاكون وهرانيا أانا جزائري.

^Ÿاذا تصشر على الظهور بعباءة أابو
عبيدة؟
@فكرة أابو عبيدة جاءت مع اŸوسصم الثا Êللجرنان،
تصص-ورت الشص-خصص-ي-ة ب-ذق-ن ط-ويلة ومع هذا غÒ
م-ت-دي-ن-ة ،فك-ان اقÎاح اıرج ع-ب-د ال-قادر جريو أان
يك-ون الشص-خصش ““إاخ-وا‚ي““ خ-ب-يث ‘ ،سص-ب-ي-ل
إاسص-ق-اط الضص-وء ع-ل-ى ه-ذه الشص-ريحة اŸنافقة التي
كÌت.
^ماذا عن دور ““اıنث““ الذي تركز
عليه كثÒا ‘ معظم سشكاتششات
““الوامان ششو““ التي نقدمها؟
@أانا أاول من تقمصش دور ““ﬂنث““ ‘ رمضصان وهذه
كانت ›ازفة مني ،وجازفت بلعب دور رجل دين،
‘ ا÷زائ--ر الك--ثÒون لصص--وصش وم-دم-ن-و ك-ح-ول
وﬂادعون ،لكن ‘ الدين يفتون ..أانا قّدمت الدور
دون مسش بالقرآان أاو ذكر الرسصول صصلى الله عليه
وسص--ل--م ول ال--دي--ن ‘ .ا÷زائ--ر ك-ثÒون يّ-دع-ون
ال-ت-دي-ن ،وم-ع ه-ذا يتتبعون السصافرات ‘ الشصوارع
وي-ح-ب-ون ك-ل-ي-ب-ات ن-انسص-ي وإال-يسص-ا ،وي-ت-ابعون
القنوات الفاضصحة ،ومع هذا ل يجدون من حرج ‘
–ر Ëم-ا أاحّ-ل ال-ل-ه م-ط-ب-ق Úق-اعدة ““حلل علينا
حرام عليكم““.
^ما ردك على القرصس اŸضشغوط
الذي ظهر فيه ““تÈاح““ ‘ ملهى
ليلي مع عبدو وهواري اŸنار
باسشمك؟
@ه-ن-اك أاشص-خ-اصش ي-قصص-دون اŸله-ي و«يÈحو““
ب-اسص-م-ي ل-تشص-وي-ه سصمعتي وصصورتي ،ولعلمكم
سص-ب-ق ‹ وأان ان-ت-ق-دت ه-ذه ال-ظ-اهرة ‘ الكث Òمن
السصك-اتشص-ات ،ألن-ها شصوهت اÛتمع ،وظهوري ‘
صص--ورة ““اıنث““ –ك--م--ا وصص-ف-و–Êك-انت رسص-ال-ة
أاوصص-ل-ت-ه-ا ،ألن-ه ع-ن-دن-ا أاشص-خ-اصش خ-ب-ثاء وهناك
›ان ،Úولعلمكم حشصرات الفايسصبوك ل يهموÊ
إاط-لق-ا ،ع-م-ال-قة الكوميديا تقمصصوا أادوارا نسصائية
وبرعوا فلÔفع اŸسصتوى قليل.
^حدثنا عن Œربتك مع الكامÒا
اÿفية ““عملية طاي طاي““ ،خÓل
رحلتك إا ¤تايÓندا وعن ◊ظات
اÿوف التي تعرضشت لها خÓل
مششاركتك ‘ الÈنامج؟
@السصفر كان ألجل العمل –ظاهريا– لهذا اسصتمتعنا
وتنزهنا ،ثقتي ‘ سصفيان دا Êالذي عملت معه ‘
““ب-ري-غ-اد ح-وم-ة““ كانت كبÒة و ⁄أاتصصور أانه بصصدد
نصصب ف-خ ‹ ،وال-ل-ه ارت-ع-بت م-ن ك-ل ق-لبي ،وتلك
ا◊ل-ق-ة زادت م-ن شص-ع-بيتي كثÒا ،علما أان كل من
وقع ضصحية العمل كان من رفقاء سصفيان الذي عرف
كيف يتجاوز اŸتابعات القضصائية لهول الواقعة.
^كثÒا ما تعت Èنفسشك فنانا
ﬁظوظا؟ Ÿاذا؟
@أانا ﬁظوظ فعل ،أانا إانسصان ““خّدام““ وقد صصادفت
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@بفضل حب الناس أنا
اليوم كوميدي معروف

@أنا مع الشباب الجزائري
“الخّدام ﻻالهّدار”

أاشص-خ-اصص-ا ““خ-دام ““Úم-ث-ل ع-ب-د ال-ق-ادر جريو فهو
Îﬁف ،كل ما يهمه خطة العمل ،ويقول لنا لكم
ا◊رية اŸطلقة ‘ اإلبداع ،وﬁظوظ ،أل Êعملت إا¤
جانب نبيل عسصلي اŸتمكن جدا ونسصيم الذي كان
ق-م-ة ،ول-ع-ل-مك-م سص-ر ال-ن-ج-اح ك-ان ‘ ق-وة الفريق
اŸتفاهم جدا.
^أانت من ب Úأاولئك الذين يحبون
عمليات النتقاء؟
@‘ حياتي  ⁄أاخضصع لـ«كاسصتينغ““ ،وإاذا  ⁄توجه ‹
دع--وة ل أادق األب--واب .أان-ا ““خ-دام““ ،ول-ع-ل-مك ال-ف-ن
ليعطيك ،لبد لك أان تعطيه أانت.
^ما سشبب ‚احك؟
@ج-رأات-ي ه-ي سص-بب ‚اح-ي ،أانا جريء ‘ حدود
اŸعقول وجدران العائلة ا÷زائرية.
^ماذا عن““فتيحة بنت ا◊مري““ ‘
برنامج ““أالو وي““؟
هي شصخصصية خيالية ،جننت ““شصمسصو““ اŸفتي،
ا÷م-ه-ور أاح-ب-ه-ا وت-ف-اع-ل م-ع-ها ومع كل حلقات
ب-رن-ام-ج ““أال-و وي““ ال-ذي لي-زال مسصتمرا عرضصه،
وب-اŸن-اسص-ب-ة أاه-ن-ئ زميلي نسصيم حدوشش ،فقد
ب Úأان-ه م-ن ط-ي-ن-ة الكبار ،ولن أانافق نفسصي أان
ق--لت ان الÈن-ام-ج ‚ح ب-فضص-ل-ه وت-ف-وق ع-لـي
بكث.Ò
^ششاهدناك خÓل رمضشان
اŸاضشي ‘ كذا عمل
عرضس على كذا قناة،
أا ⁄يؤوثر هذا
عليك؟
@ب-----ال----عكسش ،كÌة األدوار
ج-ي-دة ،أان-ا م-ت-أاث-ر بالفنانÚ
السص-وري Úوع-ل-ى رأاسص-هم
قصص-ي خ-و‹ ،ف-ه-و ي-طبق
ذات السصياسصة :أاظهر كثÒا
ونّوع لتنجح.
^لديك
مدخول آاخر
خارج الفن؟
أاسصÎزق م-ن ال-ف-ن ،أاع-ي-ل
ع-ائ-لتي ،ألن معاشش والدي ل
يك-ف-ي وب-ن-ع-م-ة ال-ل-ه “ك-نت من

تزويج شصقيقتي.
^ششاهدناك وأانت تضشع طوقا عليه
للف““ ،ثم ““الراء““ ،فما سشره؟
حرف ““ا أ
@ح-رف األل-ف ك-ان اسص-م إانسص-انة كنت متعلقا بها
وكان بيننا مشصروع زواج  ⁄يتم ،أاما الراء فليسش له
أاي علقة بي ،بقي ‘ رقبتي من سصلسصلة ““بريغاد
ح-وم-ة““ ،ألن-ن-ي ك-نت ف-ي-ه-ا م-ن م-ن-اصصري الريال
ورونالدو وهكذا.
^ماذا عن مششاريعك؟
@ه-ن-اك ت-ت-م-ة لÈن-ام-ج ““أالو وي““ وسصأانضصم لعائلة
برنامج ““ ،““Le grand sbitarوهناك ا÷ديد مع
زم-لئ-ي ‘ ف-ريق ““جرنان القوسصتو““ سصنعمل على
شصيء طيلة السصنة.
^Ãاذا تختم حوارنا ؟
@أان-ا ف-خ-ور ب-ج-م-هوري ،وحب الناسش نعمة كبÒة
وا◊مد لله ،ما أاقدمه ‘ أادواري تعب Òعن رأايي ،وأانا
م-ع الشص-ب-اب ا÷زائ-ري ““اّÿدام““ ل ““الهّدار““ ،ل أاقول
لهم خذو Êقدوة ولكني مثال عن شصاب مكافح ،قبل
سص-ن-ت ⁄ Úيك-ن ع-ن-دي حتى ثمن تذكرة ا◊افلة
ألصصل إا ¤اŸسصرح واليوم ا◊مد لله.

رياضضة
خالد طÒوشس

هو واحد من ب ÚالÓعب Úالذي أا‚بتهم ومازالت تنجبهم مدرسضة شضباب برج منايل ،صضال وجال ‘ مـخـتلف اÓŸعب
ا÷زائرية ،بدأا حكايته مع الكرة مع فريق مسضقط رأاسضه شضباب برج منايل ،ليعرج على كل من وداد الرويبة وإا–اد الخضضرية
ويحط الرحال ‘ فريق عريق كشضباب بلوزداد اŸعروف بأانصضاره اŸتعطشض Úلكرة القدم وحبهم الشضديد لفريقهم ،هو
اŸدافع حكيم خودي صضمام أامان شضباب بلوزداد كان لنا هذا ا◊ور معه.
@خودي حكيم ،حدثنا عن
بدايتك مع كرة القدم؟
Áكن القول أان سصبب دخو‹ عا ⁄كرة القدم يرجع
ب-ال-درج-ة األو ¤إا ¤اب-ن خ-ا‹ ال-ذي كان ينشصط مع
أاواسصط فريق شصباب برج منايل ،فكرة القدم  ⁄تكن
م-ن ب Úاه-ت-م-اماتي ،لذلك بدأات مداعبة الكرة مع
أاصص-اغ-ر ال-ف-ري-ق بتوصصية من هذا األخ Òألتدرج ‘
ﬂت-ل-ف أاصص-ن-اف ه-ذا ال-ن-ادي ح-ت-ى الوصصول إا¤
صص-ن-ف األك-اب-ر ،ح-يث أامضص-يت أارب-ع سص-ن-وات مع
ال-ن-ادي وت-خ-ل-ل ذلك لعب ورقة الصصعود مع شصباب
برج منايل ‘  2006رفقة فوزي شصاوشصي ،ألنتقل
ب-ع-د ذلك إا ¤ف-ري-ق وداد ال-روي-ب-ة ‘  2009والذي
أامضص-يت ف-ي-ه م-وسص-م-ا واح-دا ،ث-م ذهبت إا ¤إا–اد
الخضص-ري-ة ال-ت-ي أامضص-يت معه موسصم ،Úوألحط
الرحال ‘ شصباب بلوزداد الذي مازلت أانشصط فيه إا¤
اليوم.
لخضشرية إا¤
@من فريق إا–اد ا أ
ششباب بلوزداد ،كيف حدث ذلك؟
تلقيت اسصتدعاء من طرف مسصÒي شصباب بلوزداد
إلج-راء ال-ت-ج-ارب ‘ ع-ه-د اŸدرب ج-م-ال مناد الذي
أاع-جب ب-إامك-ان-ات-ي وط-لب اإلمضص-اء م-ع-ي ،لكني
تأاخرت عن اŸوعد اŸتفق عليه بسصبب تأاخر القطار
وه-و م-ا أادى ب-ي إا ¤ع-دم اإلمضص-اء ‘ ال-ف-ري-ق ،لكن
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مسصؤوو‹ شصباب بلوزداد قاموا بوضصع مناج Òخاصش
يتتبعني ‘ فريقي إا–اد األخضصرية ،وألننا كنا نقوم
ب-إاج-راء م-ب-اري-ات ودي-ة مع عدة فرق عاصصمية أامثال
نصص-ر حسص Úداي وإا–اد ا◊راشش ،ف-ق-مت ب-إاجراء
ت-دري-ب-ات م-ع ه-ذا األخŸ Òدة ث-لث-ة أاي-ام لك-ن-ي ⁄
أاع-جب ب-ال-ظ-روف السص-ائ-دة ه-ن-اك ،ف-ق-ررت عدم

ال-ت-وق-ي-ع م-ع ال-ن-ادي ،ك-م-ا اتصصل بي رئيسش نصصر
حسص Úداي لك--ن ع--رضص--ه ك--ان زه--ي--دا م-ق-ارن-ة
بإامكاناتي ،ليتصصل بعد ذلك مناج Òشصباب بلوزداد
سص--ف-ي-ان صص-م-ادي م-ع م-ن-اجÒي اÿاصش رشص-ي-د
سص-ع-دي ،وال-ت-ق-ي-ن-ا ‘ ب-وم-رداسش وق-م-نا باإلتفاق
بسص-رع-ة وب-ذلك اإلمضص-اء ع-لى عقد انضصمامي إا¤
شصباب بلوزداد.
@أا ⁄يجد حكيم خودي أادنى
صشعوبات ‘ التأاقلم مع فريق ششباب
بلوزداد؟
ال-ق-دوم م-ن األقسص-ام السص-ف-لى إا ¤فريق كان يزخر
ب-األسص-م-اء الك-بÒة خ-ل-ق ‹ ب-عضش الصص-ع-وب-ات ‘
ال-ب-داي-ة ،لك-ن-ي ع-م-لت ع-لى الندماج بسصرعة ‘
صصفوف النادي واسصتطعت فرضش نفسصي.
@ كيف تعاملت مع اŸنافسشة
الكبÒة اŸوجودة ‘ الفريق ؟
كنت أاعلم أان التوقيع ‘ فريق كب Òكشصباب بلوزداد
ي-ت-ط-لب الك-ث Òمن التضصحيات والعمل اŸتواصصل،
فكان هناك لعبون كبار ‘ الشصباب أامثال أاكسصاسش
وم-ع-م-ري ح-يث ك-ما قلت لك كانت البداية صصعبة
جدا ،لكن مع توا‹ اŸباريات اسصتطعت الÈهنة على
إامكاناتي وافتكاك مكانة أاسصاسصية ‘ الفريق.

@عرف خوذي انطÓقة مثالية مع
الششباب اŸوسشم الفارط ،وأاصشبح
قطعة أاسشاسشية ‘ الفريق ،ماذا
مثل لك ذلك؟
^ه-ذا شص-يء ي-ج-ع-ل-ن-ي أاع-مل أاك Ìمن أاجل منح
اإلضصافة للفريق ،فلما ترى أان العمل الذي تقوم به
ل ي-ذهب ه-ب-اء تشص-ع-ر ب-اإلع-ت-زاز ،و–اول دائ-ما
تقد Ëاألفضصل لهذا النادي الكب.Ò
لخÒة يعاÊ
@‘ السشنوات ا أ
الششباب الكث Òمن اŸششاكل
وثر فيكم؟
اŸالية ،أال ي ؤ
^ط-رح ه-ذا اإلشصك-ال ‘ اŸوسص-م ق-بل اŸاضصي ،أاما
اŸوسصم اŸاضصي فلم نعان من مشصاكل مالية وإا‰ا
كان هناك تغي Òعلى مسصتوى اإلدارة ،حيث أاتى
رئ-يسش ج-دي-د ل-ل-فريق ‘ آاخر ◊ظة ،فلم يواكب
م-رح-ل-ة ال-ت-حضصÒات لك-ن-ه ق-ام ب-تسصي Òالفريق
واسصتقدام ›موعة من اللعب ،Úوهذه اŸشصاكل
أاث-رت ع-ل-ي-ن-ا ك-ثÒا والدليل على ذلك أاننا كنا قاب
قوسص Úأاو أادنى من النزول إا ¤القسصم الثا ،Êلكن
ه--ذا اŸوسص-م ‚د ال-رئ-يسش رضص-ا م-الك واق-ف-ا إا¤
ج-انب ال-ن-ادي ح-يث ق-ام ب-اسص-تقدام  20لع-با و
تسصديد أاجور كافة اللعب ،ÚفÔى –سصنا كبÒا
من هذا ا÷انب ،وآامل أان تتحسصن النتائج.
@فريق عريق مثل ششباب بلوزداد،
أاليسس من العار أان يلعب على
تفادي الهبوط ‘ كل موسشم؟
^فريق شصباب بلوزداد فريق كب Òيحوز على 16
لقبا ،و‘ سصنوات الثمانينات كان Áلك  17لعبا
‘ اŸنتخب الوطني ،لكن الظروف هي التي أادت
بالفريق إا ¤ما هو عليه ،وإانشصاء الله صصدمة اŸوسصم
الفارط ل تكرر ،وتكون سصبب عودة شصباب بلوزداد
إا ¤سصابق عهده ولعب األدوار األو.¤

@واجهتكم انتقادات كبÒة
وخرا ،فهناك من اتهمكم بعدم
م ؤ
اللعب بحرارة ‘ اŸبارايات ،ماذا
تقول ‘ ذلك؟
^هذا بفعل الضصغط حيث تشصعر أان اللعب Úل
يلعبون بحرارة لكن ليسش ذلك ،فاللعب يفكر ‘
اŸناصصرين أاك‡ Ìا يفكر ‘ كيفية ا◊صصول على
نقاط اŸباراة ،فل يوجد لعب ل يلعب بحرارة.
@سشمعنا أانه كانت لك بعضس
لندية
لتصشالت مع بعضس ا أ
ا إ
ا÷زائرية ،إال أانك فضشلت مواصشلة
مششوارك مع ششباب بلوزداد ؟
^ب-ال-ف-ع-ل ك-انت ‹ ب-عضش اإلتصص-الت م-ن فرق
أاخرى أامثال وفاق سصطيف ،شصبيبة القبائل ،إا–اد
ب--ل--ع--ب-اسش وشص-ب-ي-ب-ة السص-اورة ،لك-ن-ي فضص-لت
اإلسص-ت-ق-رار وال-ب-ق-اء ‘ شص-ب-اب ب-ل-وزداد م-ن أاجل
أانصصاره األوفياء.
@بعد هذا اŸسشتوى الذي أابان عنه
خوذي حكيم ،أال تطمح ‘ أاخذ
فرصشة مع اŸنتخب الوطني؟
^كانت هناك أاخبار عن وجودي ‘ قائمة اŸنتخب
ال-وط-ن-ي اÙل-ي اŸوسص-م ال-ف-ارط ،لك-ن ل شص-يء
جسص-د ،وأاي لعب ي-ت-م-ن-ى اإلل-ت-ح-اق باŸنتخب
الوطني ،فاإلنضصمام إا ¤اŸنتخب شصرف كب Òألي
لعب ،لكن ذلك يتطلب الكث Òمن العمل.
@با◊ديث عن اŸنتخب الوطني،
ما رأايك ‘ ما فعله اŸنتخب
الوطني ‘ كأاسس العا⁄؟
^Áك-ن ال-ق-ول إان اŸن-ت-خب ق-ام ب-أاشصياء رائعة ‘
الÈازي-ل ن-ت-م-نى رؤويتها مرة أاخرى ،ألن أامورا مثل
هذه نادرة ا◊دوث ،خاصصة بعد اإلقصصاء بصصعوبة
أامام فريق توج بكأاسش العا ⁄لهذه النسصخة ،وهذا
مشصرف لنا نحن ا÷زائري.Ú

@من اŸتسشبب ‘ الوضشعية التي آال
لدارة أام
إاليها النادي ،هل ا إ
الÓعبون أام أاششياء أاخرى؟
^ل يوجد من ل يحب ا Òÿللفريق ،ومسصؤوولية
ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة ي-ت-ق-اسص-م-ه-ا الك-ل م-ن لع-بÚ
وإاداري ،Úف-ال-ن-ادي ك-ان ي-ت-وف-ر على لعب Úكبار
أام-ث-ال ع-م-ار ع-مور واŸسصÒين كانوا حاضصرين مع
الفريق و“ت تسصديد كل أاجور اللعب ،ÚواŸلعب
دائما مكتظ باألنصصار ،فلم أارى جمهور يحب ناديه
مثلما يحب أانصصار شصباب بلوزداد فريقهم ،وهذه
الوضصعية جاءت مقدرة أان تكون هكذا.

@هل كان باسشتطاعة اŸنتخب
فعل أاك‡ Ìا كان ،أام أان إامكاناتنا
تتوقف ‘ حدود الدور الثاÊ؟
^بالفعل أاظن أانه كان بإامكانه فعل أاك Ìمن ذلك،
ل-ول ن-قصش ال-ث-ق-ة ‘ أان-فسص-ه-م ،ح-يث  ⁄يكونوا
واث-ق Úم-ن ال-ق-درة ع-ل-ى ال-ت-أاهل إا ¤الدور الثا،Ê
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ع-ام-ل اÈÿة ال-ذي ف-عل فعلته أامام
منتخب أاŸانيا.

@لحظنا أانكم كنتم تتلقون
أاهدافا كثÒة اŸوسشم الفارط ،إا¤
ما يعود ذلك؟
^صص-ح-ي-ح ك-ن-ا نتلقى أاهدافا بسصذاجة ،والسصبب
يعود إا ¤الضصغط اŸمارسش على اللعب Úوخاصصة
من طرف األنصصار ،وبفعل ذلك اللعب Úل يؤودون
دورهم كما ينبغي فوق أارضصية اŸيدان.

@ما رأايك ‘ تعي ÚاŸدرب
غوركوف على رأاسس العارضشة
الفنية للمنتخب الوطني؟
^حليلوزيشش رغم شصخصصيته الصصعبة إال أانه قام
ب-أاشص-ي-اء ج-م-ي-ل-ة ،حيث مضصى وقت طويل على
رؤوية اŸنتخب يلعب بهذه الطريقة ،وإان شصاء الله
أان ه-ذا اŸدرب ا÷دي-د يك-م-ل ال-ع-مل الذي قام به
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سصابقه ،و ⁄ل يقوم بعمل أافضصل منه ،وهو ما يفيد
اŸنتخب الوطني.
لنصشار،
@أاحداث ششغب من طرف ا أ
تصشرفات ل أاخÓقية من طرف
اŸدرب ،Úو لعبون تنقصشهم
الحÎافية ‘ اŸلعب ،ما السشبب
‘ كل هذا حسشب رأايك؟
^ه-ذه ال-تصص-رف-ات غ Òاألخ-لق-ي-ة ل-ل-مدرب Úأاو
ال-لع-ب Úت-ظ-ه-ر ن-ظ-رة سصيئة للمشصاهدين عن
هؤولء ،وهناك من يقارن مثل هذه التصصرفات Ãا
ي-حصص-ل ‘ أاوروب-ا لك-ن ال-لعب ه-ن-اك ينشصأا من
صصنف األصصاغر على احÎام األخلق ،وŸا يصصل إا¤
صصنف األكابر يكون قد تعود عليها وأا“نى أان ل
نشص-اه-د م-ث-ل ه-ذه ال-تصص-رف-ات ‘ م-لع-ب-نا مرة
أاخرى.
@ما رأايك ‘ مسشتوى البطولة
الوطنية ،وهل ‰لك لعبÚ
وهل ÚلÓحÎاف ‘ اÿارج؟
م ؤ
^ه-ن-اك ن-قصش ‘ اإلمك-ان-ات اŸتعلقة بكرة القدم،
خاصصة Ÿا نقارن أانفسصنا بجÒاننا تونسش واŸغرب،
لكن برغم ذلك فالبطولة الوطنية أا‚بت لعبÚ
ه-م أاسص-اسش اŸن-تخب الوطني ويصصنعون الفرجة
‘ ﬂتلف دول العا.⁄
@كيف هي عÓقتك مع اŸدربÚ
الذين كان لك ششرف التعامل
معهم؟
^علقتي بكل اŸدرب Úالذين تعاقبوا علي جيدة،
ويسصودها الحÎام ،وأاحسصن دليل على ذلك أانني
لعبت مع كل هؤولء اŸدرب.Ú
@سشمعنا أانك تزاول دراسشتك ‘
ا÷امعة ،هل تسشتطيع التوفيق
ب Úكرة القدم و الدراسشة؟
^أاواج-ه ب-عضش الصص-ع-وبات ‘ هذا ،لكن من أاجل
ال-وصص-ول ي-جب اŸرور ع-ل-ى اŸع-ان-اة ،كما أان هناك
أاصص-دق-ائ-ي ال-ذين يقومون Ãسصاعدتي ‘ ›ال
الدراسصة.
@ماهي طموحات حكيم خودي
رياضشيا ؟
^أارغب ‘ تطوير مسصتواي الكروي إا ¤أاقصصى حد
وتقد Ëكل شصيء لكرة القدم ،و  ⁄ل اإلحÎاف ‘
أاوروبا .
@ما هي أاسشوأا ذكرى ‘ مششوارك
لن؟
الرياضشي إا ¤حد ا آ
^سصقوط شصباب برج منايل إا ¤ا÷هوي األول.
@كيف ترغب ‘ إانهاء حوارنا ؟
^أاشصكر ›لة الشصروق العربي على هذه اإللتفاتة
وأا“نى لها التوفيق والنجاح إان شصاء الله.

موضضة

عباءات أنيقة
بتصاميم
عصرية من
دار لريام”
تزامنا وهذه الصائفة
الساخنة ،وكثرة
اﻷفراح والمناسبات،
وأمام الطلبات الكثيرة
للكثير من القارئات
بخصوص إنزال
تشكيلة صور لعباءات
صيف وأفراح ،2014
اخترنا لكم هذه الباقة
المنوعة والموقعة
بأنامل أشهر
مصممات اﻷزياء،
واضعين بين أيديكم
موديﻼت وألوان
وزخارف تتماشى
ومختلف مناسباتكن.

أماكن التصوير

Hotel Chenoua
Rue Des Galets Chenoua Plage.Tipaza
E-mail/chenoua.hotel@gmail.com
Tel/024471395
024471417

www.jnanemakley.com

تصوير:

زاهي نبيل

جنان ماكلي

مطعم نزل الطاحونة
» Restaurant « l’auberge du moulin
 24ششارع عبان رمضشان ،الششراقة ،ا÷زائر
العاصشمة
الهاتف 021 74/ 73 10 36 :

العارضة:
سشهÒ
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العباءات من دار ““لريام““
الهاتف:

٠٥٥٧ ٠٩ ٥6 ٧٠
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عنايــة

مدرسضــــــة

صشبيحة سشعود

تشضقق القدم من أاك ÌاŸشضاكل
ا÷لدية شضيوعا Áكن ألي شضخصس
أان يتعرضس لإÓصضابة بها سضيما ‘
حالة إاهمال العناية والÎطيب،
ووجود جلد جاف وصضلب ‘ باطن
القدم ،Úمؤوشضر على اŸعاناة من
أارجل متشضققه قد ينجر عنها الكثÒ
من اŸتاعب.

التشقـــــــق الذي يقـــــــلـــــق أغلـــب النساء..
..لصحتــــــــك وجمـــــالك اعتـنـــــــــي بقدميك
وصفات الخبيرة

أهم اﻷسباب المؤدية
إلى تشقق القدمين؟

@أاوضس--حت خ-بÒة م-درسص-ة ““ال-ي-د ال-ذه-بية““ أان
تشصقق القدم يحدث عموما نتيجة ارتداء النعول
ال-ب-لسص-ت-يك-ية األمر الذي يعرضش القدم للتعرق
وا÷فاف ،لتصصبح بشصرته صصلبة ومصصفرة اللون
وم-ا ي-زي-د اŸشصك-لة تعقيدا حسصب رأايها هو توجه
بعضش السصيدات إا ¤هذا النوع من األحذية عند
ال-ق-ي-ام ب-األع-م-ال اŸن-زل-ي-ة ،وعند احتكاك القدم
ب-ال-ب-لسص-ت-يك واŸاء ي-تصص-لب ويصص-اب بشصقوق
عميقة.
@ ومن أاهم األسصباب الرئيسصية كذلك كشصفت
ﬁدثتنا أان إابقاء القدم مبتلة بعد الوضصوء يعتÈ
من أالذ أاعداء القدم.Ú
@ ج-ف-اف ج-ل-د ال-ق-دم ال-ط-ب-ي-عي بسصبب كÌة
ا◊ركة خاصصة على مسصتوى الكعب.
@ الوقوف لفÎات طويلة علي األرضصيات الصصلبة.
@ ف-ق-دان ال-بشصرة للزيوت الطبيعية ‡ا يسصبب
جفافها وبالتا‹ تشصققها.
@ زي---ادة ال---وزن وب---عضش ا◊الت اŸرضص---ي--ة
كالسصكري والغدة الدرقية ،الكزÁا ...
@ وأاح-ي-ان-ا –دث تشص-ق-ق-ات ن-ت-يجة التعرضش
ل-ب-عضش اŸسص-ت-حضص-رات ال-ق-اسص-ية على البشصرة
الفاقدة لعناصصر الÎطيب كمواد التنظيف اŸنزلية
أاو اسصتعمال صصابون خال من أاي مرطبات.
@ إاهمال تقشص Òالقدم والعناية بها.

مضاعفات تشقق القدمين

^ آالم وصصعوبة ‘ اŸشصي والوقوف لفÎات.
^ حدوث نزيف عند وصصول التشصققات للطبقات
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ال-داخ-ل-ي-ة م-ن ا÷ل-د وال-ت-ي ت-زي-د م-ن إامك-انية
اإلصصابة باللتهابات البكتÒية وبعضش األمراضش.

كيف يمكن وقاية اﻷرجل
من التشقق؟

ذك-رت خ-بÒة م-درسص-ة ““ال-ي-د ال-ذه-بية““ أان وقاية
ال--ق--دم وح--م-اي-ت-ه-ا م-ن ال-تشص-ق-ق-ات ت-ب-دأا أاول
بالتخلصش من اŸسصببات لنمر بعدها إا ¤اللتزام
Ãا يلي:
@ ا◊ف-اظ ع-ل-ي ت-رط-يب ال-ق-دم ب-اسص-ت-خ-دام
الكرÁات أاو الزيوت الطبيعية.
@ Œنب اسصتخدام اŸسصتحضصرات التي –توي
ع-ل-ي م-واد ك-ح-ول-ي-ة ألن-ه-ا تسص-اعد على جفاف
البشصرة.
@ Œنب اسصتخدام صصابون ›فف للبشصرة.
@ ت--ف--ادي اسص--ت-خ-دام اŸي-اه السص-اخ-ن-ة أاث-ن-اء
السصتحمام.
@ شصرب كميه وفÒة من اŸياه يوميا للحفاظ على
الÎطيب.
@ ارتداء أاحذية مريحة ومغلقة من اÿلف.

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

^ ت-ذويب ع-ل-ب-ة م-ن الشص-م-ع األب-يضش ‘ حمام
م-ائ-ي ،ب-ع-د ن-زع اÿيوط يضصاف إاليه حوا‹ كوب
م-ن زيت ال-زي-ت-ون يضص-رب على شصكل ““مايونيز““
للحصصول على مرهم نحتفظ به ‘ علبة نظيفة
ﬁك-م-ة اإلغ-لقÁ ،ك-ن اسص-ت-ع-ماله يوميا على
ال-تشص-ق-ق-ات يصص-ح-ب-ه ارتداء كيسش بلسصتيكي
وجوارب.
^ Áكن اسصتعمال عصصيدة حبة موز ناضصجة على
التشصققات  15إا 20 ¤دقيقة ثم يغسصل Ãاء دافئ.
^ Áكنك اسصتخدام العسصل لحتوائه على مواد
مرطبه ومضصادات األكسصدة ،سصواء دهن كمية من
العسصل على التشصقق أاو خلط كمية من العسصل ‘
نصصف ل Îمن اŸاء الدافئ ليتم نقع فيها القدمÚ
Ÿدة رب--ع سص-اع-ة ،ب-ع-ده-ا ت-قشص-ر ال-ق-دم ب-ل-ط-ف
باسصتخدام مÈد أاو حجر خاصش.
^ نقع القدم ‘ ماء فاتر مع إاضصافة القليل من اŸلح
اÿشص-ن Ÿدة  15دق-ي-قة على األقل ثم يسصتخدم
مزيج الفازل Úوالليمون مع تدليك خفيف.
^ اسصتعمال مقشصر طبيعي أاو صصناعي للقدم.
^ ت-دل-يك ال-ق-دم Úب-ب-عضش ال-زي-وت الطبيعية
كزيت الزيتون أاو زيت اللوز.

الهاتف

نصيحة العدد

@ يجب تفقد القدم Úبششكل يومي
للتأاكد من عدم وجود تششققات بها ،مع
لدوات
ضشرورة كششط ا÷لد اÿششن با أ
اŸتعارف عليها لفرك القدم ،يليها
وضشع مرهم مرطب بششكل يومي ،أاما ‘
حالة بقاء التششققات على حالها بعد
القيام باÿطوات اŸذكورة يجب زيارة
لمراضس ا÷لدية.
طبيب ﬂتصس ‘ ا أ
@ ضشرورة القيام بحصشصس عناية
بالقدم ‘ Úصشالونات متخصشصشة بÚ
لخر خاصشة للمصشابÚ
ا◊ Úوا آ
بالسشكري.
021235349
0775284015
0550831149

دروسس باإلقامة للقاطنات
خارج العاصسمة

ديكور
اختارتها زهور غربي
تصصوير :خالد مششري

 ROCKING CHAIR MEUBLEتقدم لكم

غ ـ ـرف ن ـ ـوم في غاية اﻷناقة والفخ ـامة

لفراح هذه السشنة
لن موسشم ا أ
أ
سشيتواصشل حتى ششهر سشبتمÈ
إاخÎنا لكم أاطقم غرف نوم
كÓسشيكية أانيقة وغاية ‘
الفخامة ،تقدمها لكم
مؤوسشسشة  Rocking chairالغرف
من النوعية الرفيعة
اŸصشنوعة باÿششب
الدمياطي –دمياط Ãصشر–
الطبيعي اŸنحوت باليد
والذي يحوي الورق الذهبي
‘ حلة فخمة تذهب بك
لتصشاميم القصشور الغابرة.

غرف نوم ملكية تتقاطع فيها
كل تفاصيل الفخامة

طقم نوم رومنسي أنيق
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–SARL ROCKING CHAIR MEUBLE
N :٢٤ Haouch Kaouch Bois des
Care٢-Dely Ibrahim-Alger.
Assistante Comerciele Melle B.Razika
Mob/٠66١٣٤٣١6١
Tel/Fax ٠٢١٣6٨٠٣٨
E-mail/mairesse.meubles@yahoo.com
سسبتم٢٠١٤ È

uكم أاكلت من حبة
““بوراك““ يا فضشو‹..
اعÎف ول تخف؟
¿Gôgh /R.á«ëàa
ت فضصولية
@ ⁄احسصبها فقد كلف ُ
ب--ال--عّ--د وا◊سص--اب ‘ ان--ت--ظ-ار
تقريرها اŸا‹ واألدبي.

uكيف قضشيت العيد يا
سشي فوفو؟
áÑjhôdG/h.á∏«Ñf
@ أاصصابتني التخمة من البقلوة
واÙنشص--ة ونسص--ات--ن--ي ““ح--ل-وة
الطابع““ تاع فضصولية؟
uكم يكفينا Ÿواجهة
غÓء اŸعيششة يا جدو؟
¿É«ëc ∞Xƒe
@لزم نكونوا كلنا نوابا أاو وزراء أاو
ف--ن--ان Úم--ث--ل الشص-اب خ-ال-د أاو
الشص-ي-خ-ة رÁي-ت-ي وع-ن-دها ““أانا
وحبيبي ‘ ا÷بل نلقطو النوار““.
uماذا بقي لبقايا العرب
واŸسشلم Úبعد العدوان
لسشرائيلي ا÷ديد على
ا إ
غزة؟
ájóªdG/´.óªëe
@ي-----ا وّدي وي-----ا ول-----دي راه----ا
التايهوديت دايرة حالة.

80

سسبتم٢٠١٤ È

uما رأايك ‘ الوزراء
وول ÚالÓحقÚ
واŸسش ؤ
الذين ““يلعنون““
نظراءهم السشابقÚ؟
ájÉZQ/¢U.ΩÓ°ùdG óÑY
ب..كّ--ل واح--د ي-ق-ول
@واشش – ّ
فو‹ طّياب.

جد
uهل أاديت صشÓة الته ّ
أام اكتفيت بالÎاويح
فقط؟
≈°Sƒe …ó«°S/Ω.¿’óY
@وأانت هل أاديت صصلة الفجر يا
واحد الهفـاف؟
ّ

uهل خرجت ‘
ويدة لغزة
اŸسشÒات ا Ÿؤ
‘ ا÷زائر؟
»æZƒH/•.ó«©°S
@خ---رجت وشص--ب--عت ق--زول ي--ا
سصعيد يا وليدي.
Ÿuاذا كلما عاد رمضشان
لسشعار
والعيد التهبت ا أ
وأاحرقت جيوب
الزوالية؟
πëah »dGhR
@ألن ال-زوال-ي-ة ف-ح-ول-ة ..يكّحوا
وي-ف-وت-وا وما يقولوشش أاّح ويقولوا

‘ روحهم الشصّح.

uكم دفعت من أاموال
الزكاة..اعÎف
وسشأاسشÎك؟
¿Éª«∏°S »æH /…-óªëe
@ي---------او ا◊ال---------ة راه---------ي
م--ه--رودة..رمضص--ان ك--ام--ل وأان--ا
أان-زاح-م ‘ إاخ-واننا الذين Áدون
أايديهم أامام ا÷وامع بعد الÎاويح!

uأاين سشتقضشي أاو قضشيت
عطلتك هذا العام؟
¢ùæJ /¢U.áª«©f
@سص----أاقضص----ي---ه---ا ‘ أاحضص---ان
فضصولية..أابردي هكذا وخلطي ‘
م-ا ل ي-ع-نيك حتى تسصمعي ما ل
يرضصيك.
uما رأايك ‘ تسشيÒ
فرنسشا Ÿلف سشقوط
الطائرة ا÷زائرية
Ãا‹؟
Iôµ°ùH /•.»∏Y
@ه---ذه ه---ي ““ف---اف---ا““ ع--ايشص--ة
ب-ال-ت-خ-لط وال-ت-خ-ي-اط خ-اصص-ة
ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر بأاحفاد بن
مهيدي وعلي لبوانت.
uوزارة التجارة وا–اد
التجار أاثبتا عجزهما عن
إاجبار التجار على
اŸداومة خÓل العيد؟
QÉéàdG á«ë°V ¿ƒHR
@اŸهّ--م ال--ت--ج-ار ع-دÁة ال-ذم-ة
““داي-ري-ن رايهم““ والوزارة واإل–اد
واŸسصتهلكون ““يدزو معاهم““.

إاعداد إالياسس ‚يمي

1

3

2

Ilyas_nedjimi@hotmail.fr

شسخصسيات ومشساه
5

4

7

6

10 9

8

وسشسس أاول حزب سشياسشي وطني ““‚م ششمال إافريقيا““ الذي
من هو؟ زعيم وطني ،هو م ؤ
–ول إا ¤حزب الششعب
@النبي الذي أارسشل إا ¤ثمود8 + 4 + 9 + 2 :
لسشÓم10 + 8 +7 + 3 :
@من قواعد ا إ
لششهر اŸيÓدية5 +6 + 1 :
@من ا أ
@ششخصشية فكاهية اششتهرت بالنوادر3 +8 + 10 :

الكلمات اتقاطعة

أإفقيا
 – 1مؤوسشسس علم الجتماع
 – 2عاصشمتها طرابلسس – للعطف
 – 3سشلسشلة جبال أاوروبية (ن) (م) – جل (م) – قناة
يع Èمنها الطعام.
لششجار (م)
 – 4عكسس ““برد““ (م) – نوع من ا أ
لقارب – من أاخوات كان
 – 5من ا أ
 – 6من الكواكب – أاعطى (م)
 – 7حرف موسشيقي
 – 8حرف موسشيقي (م) – عاصشمة الضشباب
 – 9جريدة مصشرية عريقة
 –10نهر بأامريكا (ن)

7 6 5

2

لسشتاذ قال
@قالك واحد ا آ
لتلميذ عÓه تهدر مع
صشاحبك كي نكون نششرح؟
جاوبو التلميذ كنت نسشأال
فيه برك..
لسشتاذ لزم
قالو ا أ
تسشقسشيني أانا ماششي
صشاحبك
قالو  aya okتلعب معانا
ماتشس  footballمن بعد ؟؟

3
4

5

6

عموديا

 – 1حيوان برمائي
 – 2ل( Íم) – مرضس معد
 – 3خ – Èظاهرة بحرية – للتخيÒ
 – 4ثلثا ““ أاخي““ – أارجعه – إانذار وأامر
 – 5مؤوذن الرسشول (صس) (م) – جواب – ل يفششى (م)
 – 6بحارة عاŸي ششه –Òللتفسش.Ò
 – 7طقسس (م) – مسس
 – 8عكسس ““مصشلحون““
 –9عاصشمة أاوروبية – دولة (م)
 –10نبات طيب الرائحة ذو زهور بيضشاء

1

1

2

4 3

10 9 8

@قالك هاذي واحدة
راحت عند الطبيب قالها
الطبيب افتحي فمك باه
يداويها كي كمل بدات
تششكر فيه وتعاود..
الطبيب خلع ..قالها عÓه
راكي تششكري فيا هكذا
.؟؟ أانا درت خدمتي
برك..
قالتلو أانت أاول واحد
تعطيني فرصشة باشس نحل
فمي على عكسس راجلي
اللي داÁا يقو‹ أاغلقي
فمك
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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 ل يتكرر الرقم داخل الششبكة أافقيا وعموديا
 2ـ أان ل يتكرر أاي رقم داخل أاي مربع من اŸربعات
التسشعة الكبÒة

ج

الكلمة الطائعة
لتية و‘ كل الŒاهات
@اششطب الكلمات ا آ
ليتبقى لديك  10حروف تكون بها اسشم
مدينة هي أاقدسس مدينة ‘ العا ⁄وقبلة
اŸسشلم Úوإاليها يحجون

إلكلمات
بارق – “يم – جهينة –
حاششد – خزاعة – ششمران –
ضشبيعة – سشبأا– عاد – طيء
– عتيبة – عدوان – عذرة –
غطفان – قضشاعة – كندة –
كنانة – قريشس – هذيل –
ششمر ربيعة.
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@واحد حب يتمسشخر
بواحد صشاحبو راح ليه
خطرة لدار وبدا
يطبطب..
قالو صشاحبو ششكون؟؟
قالو:قرلو..
قالو امال ادخل من –ت
الباب
@اŸريضس:لزم داويني
باطل يا دكتور
الطبيب :وعÓه ما
تخلصششس كيما لوخرين؟
اŸريضس :خاطرشس أانا
اللي عديتهم
@ اŸعلم :عÓه عندنا
زوج وذنÚ؟؟
التلميذ :باشس نعلقو
فيهم النواظر
نفسس اŸعلم لتلميذ اخر:
عÓه عندنا زوج وذنÚ؟
التلميذ :باشس الدرسس
يدخل من جهة ويخرج
لخرى
من ا÷هة ا أ
لول:تضشاربت مع
@ا أ
مرتي وخليتها تركع ‘
لرضس
ا أ
الثا aya bien :Êكيفاه
حتى ..؟؟
لول :ركعت –ت
ا أ
السشرير وقالتلي أاخرج يا
اÿواف
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@-‰ت ع-ل-ى ه-ذا األ ‘ ⁄ال-رأاسش وه-ذا ال-غليان ‘ القلب ألجد
ن-فسص-ي أام-ي-ن-ا ع-ام-ا ÷امعة الدول العربية وقد طلبت اجتماعا
ع-اج-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ق-م-ة Ÿن-اقشص-ة تبعات ““ا◊رب““ بÚ
إاسصرائيل وفلسصط( !Úهكذا..ل كلمة عدوان ول ““جرائم““ ول هم
ي-ح-زن-ون!..ك-أان األمر يحدث ب Úدولت Úوقوت Úمتعادلت..Ú
وليسش األمر عدوانا من طرف أاقوى دولة ‘ اŸنطقة على أاصصغر
شص-عب ‘ أاصص-غ-ر رق-ع-ةﬁ ،اصص-ر ج-وا وب-را وبحرا ..ويراد له أان
يحاصصر من –ت األرضش بعد أان جعل من هذه األنفاق معابر
وحيدة للتنفسش.)..
حضصر ‡ثلو الرؤوسصاء واŸلوك (عادة ل يحضصر الرؤوسصاء ‘ لقاءات
ال-ق-م-ة ،ح-ت-ى ل يحرجون فيما يقولون ،الكث Òمنهم ل يعرف
حتى كيف يقرأا ‘ ورقة ،والبعضش منهم ل يحسصن حتى القراءة
واآلخرون ل يريدون أان يتورطوا  ،)..وسصمينا اللقاء““ ،لقاء قمة““.
آاخر من أاخذ الكلمة ،كان ‡ثل الصصومال ،ويبدو أانه أاخطأا وقرأا
ورق-ة أاخ-رى غ Òاÿط-ب-ة ال-ت-ي م-ن-حت ل-ه وراح ي-ق-رأا ب-عربية
مكسصرة :نحن كدولة عظمى ،من مهانتنا (مهمتنا) ..أان نبغي
(ن-ب-ق-ي) ال-غ-وي غ-وي-ا (ال-ق-وي ق-ويا) والضصعيف ضصعيفا..نحن
ت-ط-ورن-ا وأاصص-ب-ح-ن-ا ق-وة ع-ظ-م-ى ‘ ال-ع-ا ⁄ب-فضص-ل ع-ل-م-ن-ا
وعملنا..وإاسصرائيل هي حلوفتنا( ..حليفتنا) ‘ الشصرق السصوط
(األوسص-ط)..وأان-ت-م ع-ل-يك-م أان تسصك-ن-وا (تسصكتوا)..وترخسصو
(ت-خ-رصص-وا)..حشص-اكم (عسصاكم) تكونوا ‡ن نرضصى عليهم.
لقد سصمعنا بعضش الكلم من رئيسش عربي تفوووه!! (تفوه) وقال
ل--ن--ا :ن--ح--ن م--ع إاسص--رائ--ي--ل ظ--اŸة أاو م--ظ--ل--وم--ة! ون--ح-ن
نركشصه(..نشصكره) على هذا العدم (الدعم)..
وق-ب-ل أان يك-م-ل ،أارسص-لت إال-ي-ه م-ن يوقفه وسصحب الورقة من
أامامه! وأاعطيت الكلمة لرئيسش الدورة لقراءة بيان اÿتام ،وكان
هو رئيسش مصصر ،باعتبار القمة تنعقد ‘ مصصر بعد أان عقدت
قبل سصنة ‘ إاسصرائيل ..العضصو الـ ‘ 22ا÷امعة والتي أاخذت
كرسصي ““دولة فلسصط ““Úالتي نصصبنا لها خيمة عزاء بجوار مقر
ا÷ام-ع-ة حضص-ره-ا اŸع-زون م-ن ك-ل ال-ب-لدان .فقط رؤوسصاء دول
أام-ريك-ا ال-لت-ي-ن-ي-ة هم من وضصعوا نعشصا لدولة إاسصرائيل قرب
سصفاراتها التي أاغلقت!)
كان السصي ـ سصي ،هو الرئيسش (النقلبي) العسصكري الوحيد
ال-ذي حضص-ر ل-ب-عضش ال-دق-ائ-ق إلل-قاء بيان الختتام .وراح يقرأا:
..أاع-وذ ب-ال-ل-ه م-ن ن-فسص-ي ومن شصرور أاعما‹ !..أانا السصيسصي،
الذي انقلبت على مرسصي ،أاعلن أامامكم أا Êأانا ما نسصواشش..
وأان ما قتلته من أابرياء ،يقضصون مضصجعي ونومي اليوم !..أال
لعنة الله على الظا .ÚŸلقد فعلنا مع إاسصرائيل ‘ غزة ما  ⁄نفعله
مع أاحد من العا !ÚŸقتلنا ‘ رابعة وقتلنا ‘ غزة..والكل كان من
–ت وت--خ--ط-ي-ط إاسص-رائ-ي-ل .ل-ع-ن-ة ال-ل-ه ع-ل-ى ه-ذه ال-دول-ة
السصرطان!..
وهنا أاقاطعه بشصدة ،بعد أان تدخل ‡ثل دولة إاسصرائيل العضصو
 ‘ 22ا÷امعة ليحتج على هذا اÿطاب :لعنة الله عليك أانت
وحدك أايها اÿائن!..لكد خنت إاسصرائيل ““الشصكيكة““ (الشصقيقة)
الكÈى Ÿصصر بعد أان كنت كد (قد) خنت فلسصط““ Úالشصكيكة““
الصص-غ-رى Ÿصص-ر .ت-وك-ف (توقف) واخرج! فمن اآلن أانت لسصت
رئ-يسص-ا Ÿصص-ر !..سص-ي-نك-لب (سص-ي-ن-ق-لب) ع-ل-يك ا÷يشش كما
82
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حكام موتى
ـ قاعدون
العدوان على غزة ،ل
يجب أان ينسضى أاو أان
يتناسضاه الناسس ،حكاما
وشضعوبا ومنظمات
حقوقية! ل ينبغي أان
يترك المجرم يفلت من
دون عقاب ،كما تعود
النظام العنصضري
المقيت في تل أابيب أان
يفعله وينجو بجلده
بحماية وتغطية
دولية على أافعال
وجرائم لم تعد تقوم
بها اليوم سضوى
إاسضرائيل! فقد تعودنا أان
ننسضى بسضهولة
واألحداث الجديدة تدفع
األحداث القديمة
والجديد عندنا قديم
والقديم يغطي
األقدم !..ونحن ما شضاء
الله ،دائما عندنا
الجديد في القتل
وسضفك الدماء والتقاتل
والتناحر بين األشضقاء! إال
ضضد األعداء فنحن في
سضÓم وتوافق!

انك-ل-بت (ان-ق-ل-بت) أانت ع-لى من سصبكك (سصبقك)! أاخرج كبل
(قبل) أان تنكلب (تنقلب) عليك الكوة (القوة) العسصكرية بتاعنا
وبتاع مصصر!
السص-يسص-ي اسص-ت-م-ر ي-خ-طب وأاخرج مسصدسصه من جيبه وراح
يضصيف :لقد أاخطأانا ،ونعتذر اليوم لشصعبنا ‘ مصصر من اإلخوان
ومن شصعب مصصر كلهم ومن أاولياء ضصحايا رابعة وطيلة سصنوات
ا◊ك--م الن--ق-لب-ي ال-ذي م-ا ك-ان ل-ي-حصص-ل ل-ول ت-خ-ط-ي-ط
ومسصاعدة إاسصرائيل و“ويلها وترتيبها وضصمان سصكوت أامريكا
وال-ع-ا .⁄ل-ق-د ““ف-ق-ن-ا““! اسص-ت-ي-قظت أاخÒا ضصمائرنا اŸيتة..وهذا
سصلحي ،لن أاوجهه بعد اليوم لرأاسش أاخي اŸصصري ول لرأاسش
أاخ--ي ال--ف--لسص--ط--ي--ن--ي ..ب--ل أاوج--ه--ه آلخ--اااي..م-ردخ-اي!
(طاااااق)..ثم....طااااااااق
ل-ق-د ق-ام السص-يسص-ي ب-وضص-ع رصص-اصصة ‘ رأاسش ““مÒد ـ آاخاااي““،
‡ثل إاسصرائيل ‘ ا÷امعة العربية ،قبل أان ينتحر برصصاصصة ‘
الرأاسش على منصصة اإللقاء!
ويختلط ا◊ابل ‘ الداخل والنابل ‘...اÿارج!
و‘ اÿارج..ك-ان الشص-عب ق-د ه-اج وم-اج ب-عدما شصاهد مباشصرة
اÿط--اب والعÎاف اÿط Òوال--ق-ت-ل والن-ت-ح-ار .ا÷يشش ⁄
ي-خ-رج ه-ذه اŸرة ...لك-ن الشص-عب ه-و م-ن خ-رج ع-ن بك-رة أابيه
ليقبضش بزمام األمر ويسصتو‹ على السصلطة وعلى كل مفاصصل
ح-ي-اة ال-دول-ة..ال-ت-ي  ⁄يقم بها ‘ أاية وقت من األوقات! انتهى
حكم العسصكر!
وأافيق من نومي وقد غرقت ‘ عرق ل مثيل له ،ألجد التلفزيون
ل ي-زال ي-ه-ذي ويصص-ور ت-ف-اصص-ي-ل جرائم إاسصرائيل وإابادة عرق
ب-أاك-م-ل-ه ‘ غ-زة :م-ن الطفل الذي سصيصصبح ›اهدا ،ومن األم
التي تلد اÛاهدين ،ومن الرجال الذين ينجبون األبطال!..
ك-ان اŸع-ل-ق ي-ق-ول :سص-ياسصة إاسصرائيل اŸعروفة –ت اسصم ““زبر
األعشص-اب““ ،سص-ي-ن-ت-ج عنه ‰و أاعشصاب جديدة أاك Ìأاوراقا وأاكÌ
ثمارا !..الزبر ينجب ا◊رب ..وا◊رب تنجب ا◊ياة من –ت
األنقاضش!..وطائر الفنيكسش...يخرج من –ت الرماد!
ك-نت ل أازال أاتك-ور م-ن ال-ن-ع-اسش ،أاسص-م-ع ال-ت-لفاز والتعليق وأانا
““أاعلك““ على التعليق““ :ما نضصنشش! .العرب ماتوا..من سصوى إاذا
ك-ان ه-ذا ا÷ي-ل ال-ث-وري ا◊ي!..أام-ا أاخ-وتك العرب الشصيوخ..
فاŸوتى يبعثهم الله!““..

وصفـــات
خديـــجـــة
جكــــــون

بوضة الفراولة والموز
المقادير
للكريمة اﻻنجليزية
@ 5صصفار البيضض،
@ 125غ سصكر من
نوع ““ثقة““
@  2/1ل Îحليب
سصاخن
من نوع ثقة

لكريمة الشانتيي

@ 200غ غÈة
الشصانتي 200 ،سصل
ماء بارد.

للتزيين :

@موز ،فسصتق،
ملون غذائي
بعطر الفراولة
وعطر اŸوز.

طريقة
التحضير

ق -وم -ي Ãزج صص -ف -ار ال -ب -يضض م -ع السص -ك-ر ،ث-م أاضص-ي-ف-ي إال-ي-ه ا◊ل-يب
السصاخن مع مواصصلة اÿلط ،ضصعيه فوق النار و اسصتمري بالتحريك
جيدا حتى يتكثف اÿليط ،وبعد نزعه من النار اتركيه يÈد ثم
اخ -ف -ق -ي -ه ب -اÿف -اق ال -ك -ه-رب-ائ-ي ات-رك-ي-ه ج-ان-ب-ا ،وحضص-ري ك-رÁة
الشصانتيي اÿفيفة بخفق الغÈة مع اŸاء البارد.أاضصيفي الكرÁة
ا’‚ل-ي-زي-ة إا ¤ك-رÁة الشص-ان-ت-ي-ي وام-زج-ي ب-رف-ق ح-ت-ى ت-ت-جانسض
الكرÁت Úمع بعضض ،لو Êنصصفها Ãلون وعطر الفراولة و النصصف
’خر Ãلون وذوق اŸوز ،ادخليها الثÓجة واتركيها تتجمد Ÿدة
ا آ
 12سصاعة ‘.صصحون تقد Ëبيضصوية الشصكل ضصعي كريات من بوضصة
الفراولة و كريات من بوضصة اŸوز ،ثم زيني بحبة موز مقطعة إا¤
نصصف Úو كرÁة الشصانتي مع اضصافة رشصة فسصتق.

بوضة الفانيليا والفستق

المقادير
للكريمة اﻻنجليزية
عودي إا ¤وصصفة
““بوضصة الفراولة
واŸوز““
@ 200غ من
كرÁة الشصانتيي

طريقة
التحضير
’‚ليزية
أاضصيفي الكرÁة ا إ
اÙضصرة بنفسض طريقة وصصفة
““بوضصة الفراولة واŸوز““ إا ¤كرÁة
الشصانتيي والفسصتق اŸرحي اخلطي
برفق حتى يتجانسض اÿليط،
ادخليه إا ¤الثÓجة و اتركيه
يتجمد Ÿدة  12سصاعة.
بواسصطة ملعقة اŸثلجات خذي
كريات و ضصعيها ‘ أاكواب التقد Ëو
زينيها بالفسصتق.

للتزيين :
@ 100غ فسصتق

مﻼحظة:

حتى تتجمد البوضصة بسصرعة Áكن
وضصعها ‘ أاوا Êمن ا’ينوكسض.

المقادير
@علبة بسصكويت الكوكيز
بالشصوكو’طة@ربع لÎ
من القهوة السصائلة مركزة
وباردة

تيراميسو اﻷكواب
للكريمة:
@ 3علب ج Íطري أاو علبة
جبنة اŸسصكربون @200غ
غÈة الشصانتيي@ 200سصل
ماء بارد جدا

طريقة
التحضير

للتزيين :
كاكاو ،شصوكو’طة
سصوداء مبشصورة
““مسصكرفجة““

امزجي غÈة الشصانتيي مع اŸاء البارد باÿفاق الكهربائي
حتى يتضصاعف حجم الكرÁة ثÓث مرات وذلك بعد ربع
سصاعة من اÿفق ،أاضصيفي ا÷ Íواخلطي برفق.
’ كوا ب
أاغمسصي حبات البسصكويت ‘ القهوة وضصعيها أاسصفل ا أ
ثم اأفرغي فوقها طبقة من الكرÁة ،كّرري العملية
بطبقة من البسصكويت اŸغموسض ‘ القهوة ثم طبقة من
الكرÁة .زيني السصطح بالكاكاو والشصوكو’طة اŸبشصورة .

تحلية مقلوبة باﻷناناس و«الكراميل»
المقادير
للعجينة

@ 3بيضصات@ 6مÓعق
أاكل سصكر من نوع
““ثقة““@ 3مÓعق أاكل
زيت@ 6مÓعق أاكل
فرينة من نوع ““ثقة““
كيسض خمÒة
كيميائية@فانيليا

للتزيين :

طريقة
التحضير
ل -ت -حضص““ Òال -ك -ارم -ي -ل““ ام -زج -ي اŸاء والسص -ك -ر
وات -رك-ي-ه ع-ل-ى ال-ن-ار دون –ريك ح-ت-ى –صص-ل-ي ع-ل-ى
““الكارميل““.
‘ أاكواب فردية خاصصة بالطهي أافرغي طبقة رقيقة
’ناناسض.
من ““الكراميل““ ثم صصففي عليها قطع ا أ
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى اخ -ف -ق -ي السص -ك-ر م-ع ال-ب-يضض ب-اÿف-اق
ال-ك-ه-رب-ائ-ي ح-ت-ى ي-تضص-اع-ف ح-ج-م-ه  3م-رات ،أاضص-ي-في
ال -زيت و«ال -ف -ان -ي-ل-ي-ا““ واسص-ت-م-ري ‘ اÿف-ق ،ث-م أاضص-ي-ف-ي
الفرينة اŸمزوجة مع اÿمÒة الكيميائية إا ¤اÿليط
’ناناسض
وامزجي جيدا ،بعدها أافرغي العجينة على ا أ
’كواب وادخليها الفرن على درجة حرارة Ÿ 180دة
‘ا أ
ربع سصاعة حتى Œف من الداخل وتتحمر من السصطح.
حضص-ري ““الشص-ارب-ات““ Ãزج السص-ك-ر واŸاء وات-رك-ي-ه-ا ع-ل-ى
النار حتى تغلي ثم عطريها Ãاء الزهر وأاضصيفي إاليها
’ناناسض واسصقي بها التحلية فورا بعد إاخراجها من
ماء ا أ
الفرن ثم اتركيها تÈد واقلبيها.

الكراميل:

@ 5مÓعق أاكل سصكر
من نوع ““ثقة““ ونصصف
كوب ماء@أانناسض
معلبة ‘ الشصراب

«الشاربات”

@  2كوب ماء@ 1كوب
سصكر من نوع ““ثقة““،
@ملعقتا أاكل ماء
الزهر

تحلية البرقوق الجاف
المقادير
@ 200غ برقوق
جاف @ 2علب جÍ
أابيضض (ج Íرجيم)
@ 100غ سصكر ناعم
من نوع ““ثقــــــة““
@ 200غ غÈة
الشصانتيي @ 200سصل
ماء بارد

طريقة
التحضير
‘ ماء سصاخن انقعي الÈقوق ا÷اف
Ÿدة نصصف سصاعة ،صصفيه وانزعي
النواة ثم أاضصيفي إاليه ا÷Í
وارحيه ‘ اÓÿط الكهربائي حتى
–صصلي على كرÁة متجانسصة،
أاضصيفي إاليها كرÁة الشصانتيي
اÿفيفة بعد خفق الغÈة مع
اŸاء.
اخلطي الكرÁت Úبرفق ضصعها ‘
وعاء وادخليها الثÓجة حتى
تتجمد ،ثم ‡ررها ‘ اÓÿط
الكهربائي حتى –صصلي على
خليط يسصهل إاخراجه ‘ كيسض
ا◊لوا ،Êضصعيه ‘ أاكواب خاصصة
باŸثلجات ،وزينيها بحبة من
الÈقوق و أاوراق النعناع أاو ا◊بق .

للتزيين :
حبات من الÈقوق
’سصود و أاوراق ◊بق
ا أ

تحلية الفواكه
طبقات

المقادير
@ 1ل Îحليب
سصاخن من توع
ثقة @100غ
سصكر من نوع
““ثقة““@ 5صصفار
البيضض @100غ من
النشصاء @فنيليا

للتزيين :
@ملون غذائيبعطر
الفراولة @حوا‹
300غ من الفواكه
اŸوسصمية ““طازجة أاو
معلبة““ @200غ غÈة
““الشصانتيي““ @ 200سصل
ماء بارد جدا @حبات
من سصجائر البسصكويت
بذوق الفراولة
@شصربات @حبات كرز
مسصكر

طريقة
التحضير

امزجي صصفار البيضض ،السصكر والفانيليا ،أاضصيفي إاليه النشصاء واخلطي جيدا باÿفاق اليدوي ،ثم
أاضصيفي ا◊ليب السصاخن جدا إا ¤اÿليط واسصتمري ‘ اÿفق حتى “تزج كل اŸقادير جيدا ،ضصعي
اÿليط على النار وواصصلي التحريك ،عندما تتكثف الكرÁة أافرغيها ‘ وعاء كب Òواتركيها تÈد
.من جهة أاخرى اخلطي غÈة ““الشصانتيي““ مع اŸاء باÿفاق الكهربائي حتى –صصلي على كرÁة
متماسصكة ،أاضصيفي إاليها الكرÁة السصابقة بعدما تÈد واسصتمري ‘ اÿفق ،بعدها ق ّسصمي اÿليط إا¤
’خر بعطر
جزأاين عطري ولو Êجزء واحد بعطر الفراولة أاو الشصوكو’طة واتركي ا÷زء ا آ
’كواب بالبسصكويت ثم بليله بالشصاربات ،ضصعي طبقة من الكرÁة اŸنكهة
الفانيليا .إامÓئي أاسصفل ا أ
بالفانيليا ثم طبقة من الفواكه اıتارة ،وفوقها طبقة من الكرÁة بنكهة الفراولة باسصتعمال
’خ Òزيني بحبة كرز وسصجائر بعطر الفراولة.
كيسض ا◊لوا Êو‘ ا أ

المقادير

مربى العنب

@ 1كلغ عنب أابيضض
@ 800غ سصكر قطع
من نوع ““ثقة““
@ 1كوب ماء
@عصص Òحبة
ليمون @ فانيليا
(اختياري)

طريقة
التحضير
‘ قدر ضصعي السصكر ،اŸاء وعصصÒ
الليمون ،اتركي الكل يغلي على
النار ،وبعد أان تÎكز الشصاربات
أاضصيفي إاليها حبات العنب
اŸغسصولة باŸاء ،واتركيها تطهى
على النار ،قومي بنزع الزبد الذي
يتصصاعد إا ¤السصطح ثم أاضصفي
الفانيليا و أاطفئي النار ،غطي
القدر بقطعة قماشض.
مÓحظة :يغطى القدر بقطعة
قماشض حتى ’ تعود قطرات البخار
إا ¤اŸربى كي ’ تفسصده .و للتأاكد
من اسصتواء اŸربى قومي بنفسض
Œربة الصصحن اŸسصتعملة ‘
مربى التفاح.

المقادير

مربى التفاح

@1كغ تفاح أاصصفر
من النوعية
ا÷يدة
@1كغ سصكر قطع
من نوع
““ثقة““@عصصÒ
حبة ليمون
@ حبة ليمون
@فانيليا
@نصصف كوب ماء

طريقة
التحضير
‘ قدر غامق ضصعي السصكر
واŸاء وعصص Òالليمون واتركي
اÿليط يغلي على النار حتى
يتكثف.
من جهة أاخرى اعصصري حبة
الليمون ‘ كمية من اŸاء ،ثم
قشصري التفاح وضصعيه ‘ هذا
اŸاء ،بعدها اقطعي كل حبة
تفاح إا ¤أاربعة وأاضصيفيها (قطع
التفاح) إا ¤الشصراب اŸكثف
واتركي اÿليط على النار
حتى ينضصج ويتكثف لتحصصلي
على مربى التفاح.

مﻼحظة:
للتأاكد من أان اŸربى قد تكثف
بالشصكل الكا‘ أادخلي صصحن إا¤
الثÓجة حتى يÈد ثم ضصعي
عليه قطرة من اŸربى ثم
اقلبي الصصحن ،إاذا بقيت ‘
مكانها فقد تكثف اŸربى ،وإاذا
–ركت اتركي اŸربى يكمل
الغليان حتى يتكثف.

المقادير
الفواكه  :حبة من فاكهة
““اŸنجا““@  2حبات ““كيوي““
@  2حبات موز@ عصص2 Ò
حبات ليمون@400غ
سصكر من نوع ““ثقة““
@ 1ل Îمن اŸاء

“كوكتال الفواكه
طريقة
التحضير
ضصعي اŸاء والسصكر
على النار واتركيه
يغلي حتى –صصلي
على ““شصربات““ دعيها
تÈد.من جهة أاخرى
ضصعي اŸوز ‘ اÓÿط
الكهربائي وأاضصيفي
إاليه قطرات من الليمون
وكوب من الشصربات
واخلطي جيدا ثم
’كواب ،كرري
أافرغيه ‘ ا أ
نفسض العملية مع فاكهة
““اŸنجا““ وفاكهة ““الكيوي““
’خرى ‘
وأافرغيها هي ا أ
’كواب وقدمي
نفسض ا أ
““الكوكتال““ باردا.

مﻼحظة:
Áكن إاضصافة العسصل
‘ هذا العصصÒ

عصير الخوخ
المقادير
@1كغ خوخ@500غ
سصكر من نوع
““ثقة““@نصصف
ملعقة ““فانيليا““
 2ل Îماء@ملعقة
كرÁة طازجة

مﻼحظة:
Áكن إاضصافة حبة
من اÿوخ مقطعة
بشصكل ناعم إا¤
العصص.Ò

طريقة
التحضير
ضصعي ل Îواحد من اŸاء يغلي
على النار ثم أاضصيفي إاليه
اÿوخ واتركيه يطهو ،ثم
صصفيه من اŸاء وانزعي
القشصرة والنواة.
حضصري الشصربات بإاضصافة
السصكر إا ¤اŸاء الذي نضصج
فيه اÿوخ واتركي اÿليط
يغلي ثم أاطفئي النار
وأاضصيفي اŸاء اŸتبقي.
من جهة أاخرى ارحي اÿوخ
‘ اÓÿط الكهربائي
وأاضصيفي إاليه ملعقة
الكرÁة الطازجة
والشصربات ثم
ادخليه
الثÓجة
وقدميه مع قطع
الثلج .

عصير الموز
المقادير

@ 2حبات موز
@ 1كوب ماء
@ 1كوب حليب
@عصص Òحبة
ليمون@ 4مÓعق
عسصل النحل

مﻼحظة:
هذا العصص Òيحضصر
’نه
أاثناء تناوله أ
يتغ Òلونه مثله مثل
عصص Òالفراولة ،عصصÒ
التفاح ....الخ .

طريقة
التحضير
‘ خÓط كهربائي
ضصعي عصص Òالليمون،
اŸاء ،العسصل ،واŸوز و
اخلطي جيدا أاضصيفي
ا◊ليب و اسصتمري ‘
اÿلط ،قدمي العصصÒ
‘ أاكواب طويلة مع
مكعبات الثلج.

عصير البرتقال
المقادير
@500غ برتقال@500غ
سصكر من نوع ““ثقة““
 3ل Îماء@عصص2 Ò
حبات ليمون@نصصف
كوب ماء الزهر

طريقة
التحضير

اغسصلي
الÈتقال جيدا باŸاء
ثم ضصعيه ‘ قدر وأاضصيفي
إاليه ل Îماء وضصعيه على النار
واتركيه حتى ينضصج جيدا ،بعدها
قومي بتصصفيته من اŸاء وارحيه ‘
اÓÿط الكهربائي حتى –صصلي على
عصصيدة ““بوري““ طرية جدا.
من جهة أاخرى اخلطي اŸاء اŸتبقي
والسصكر وضصعيه على النار حتى يغلي
واتركيه يÈد ،ثم أاضصيفي إاليه
الÈتقال اŸرحي وعصص Òالليمون
واخلطي جيدا وعطري Ãاء
الزهر.

عصير الليمون

المقادير

عصص1 Òكلغ ليمون = 1لÎ
@نصصف ملعقة قهوة
““فانيليا““@ 1كلغ سصكر من
نوع ““ثقة““@  1/2ل Îماء
@ نصصف كوب ماء الزهر
@ نصصف كوب حليب
@مبشصور  2حبات ليمون
(اختياري)

طريقة
التحضير

امزجي نصصف ل Îمن اŸاء مع السصكر وضصعيه على النار حتى
يذوب السصكر ويغلي اÿليط واتركيه يÈد ،ثم أاضصيفي إاليه
عصص Òالليمون وا◊ليب و«الفانيليا““ و ماء الزهر ،ثم ضصعي
مبشصور الليمون ‘ قطعة شصاشض نظيفة ولفيه جيدا وضصعيه
‘ اÿليط Ÿدة سصاعة حتى يÎك نكهة الليمون ثم انزعيه
وقدمي العصص Òباردا مع قطع الليمون وقطع الثلج.

عصير البطيخ اﻷصفر
المقادير
@نصصف حبة
““بطيخ أاصصفر““
@عصص Òحبة
ليمون
@ 1ل Îماء بارد
@ 100غ سصكر من
نوع ““ثقة““@علبة
ياغورت بذوق
الفانيليا

طريقة
التحضير
انزعي بذور وقشصور البطيخ
وقطعيه إا ¤مربعات ضصعيها
‘ اÓÿط الكهربائي أاضصيفي
إاليها عصص Òالليمون ،السصكر،
اŸاء وعلبة الياغورت
واخلطي الكل جيدا.
قدمي العصص Òبقطع الثلج.

عصير البطيخ اﻷحمر (الدﻻع)
المقادير
@ربع حبة بطيخ أاحمر
(د’ع ) بارد جدا
@عصص 2 Òحبات ليمون
’خضصر
@أاوراق من النعناع ا أ
أاو أاوراق اللويـــــزة خضصراء
““ 100@““la tisaneغ سصكر
ناعم من نوع ““ثقة““
@ ل Îماء بارد جدا

طريقة
التحضير
اخلطي كل من البطيخ ،عصص Òالليمون،
السصكر الناعم و  10أاوراق من النعناع أاو
اللويزة و اخلطي جيدا مع إاضصافة اŸاء
تدريجيا حسصب ا◊اجة.
ووسض و زينيها بأاوراق
قدمي العصص ‘ Òك ؤ
النعناع اأو اللويزة حسصب الذوق اŸسصتعمل.

مﻼحظة:
Áكن –ضص Òكل
العصصائر بإاضصافة
عسصل النحل

