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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

والبد لليِل أن ينجلي !!

الدفاع  وزارة  أعلنت    
أن  الخميس  أمس  البريطانية 
الملكية سترافق السفن  البحرية 
التي ترفع العلم البريطاني في 
مضيق هرمز وذلك على خلفية 
بحرية  لسفينة  إيران  احتجاز 
ترفع العلم البريطاني في مياه 
الماضي . على  الخليج األسبوع 
أن تتم هذه المرافقة بشكل منفرد 
أو في شكل جماعي في حال إبالغ 
هذه السفن عن مرورها بوقت 
الخارجية  وزير  وكان   ، كاف 
البريطاني جيري هانت قد أعلن 
الماضي قبل تسليمه  يوم األثنين 
دومينيك  لخلفه  منصبه  لمهام 
راب ان القطعة الحربية البحرية 
الثانية » أتش إم اس دنكان« 
أيام إلى  البريطانية ستصل بعد 
المنطقة وأن بالده عازمة على 
تشكيل قوة حماية أوروبية في 
التوتر  الخليج بعد ازدياد حالة 
إثر  على  وطهران  لندن  بين 
اعتراض البحرية اإليرانية لناقلة 
نفط سويدية ترفع العلم البريطاني 
في 19 يوليو – تموز الجاري 
البحرية  قيام  بعد أسبوعين على 
ناقلة نفط  البريطانية باعتراض 
إيرانية في جبل طارق بحجة أنها 
 .. كانت في طريقها إلى سورية 
ناسية متناسية أن لكل فعل رد 
القوة ومضاد  فعل مساو له في 
له في االتجاه، تحت شعار قيامها 
االقتصادية  العقوبات  بتنفيذ 
النظام اإليراني  المفروضة على 
لم  الذي  الدولي  المجتمع  من 
يستطع بكل أجهزته من تنفيذ 
الصادرة عن  القرارات  أصغر 
الشعب  لصالح  األمن  مجلس 

نامية  أو أي دولة  الفلسطيني 
التي  النامي  العالم  دول  من 
ستظل نامية وتُعاق كل محاوالت 
التامة  تقدمها إلحكام سيطرتهم 
الدول وعلى شعوبها  على هذه 
بصورة مخجلة التلتزم بالحيادية 
والمساواة  العدالة  وبمبادئ 
في  يحدث  ومازال  حدث  وما 
سوريا وتونس وليبيا والعراق 
دليل  والسودان وغيرهم ألكبر 
عصر  نعيش  بتنا  أننا  على 
أنواعه  بكل  الدولية  القرصنة 
يملك  من  أن  شعار  تحت   ،
فعل كل  القدرة على  يملك  القوة 
ما  كان  ولو  له حتى  يحلو  ما 
للقوانين  ومخالفاً  يفعله مناقضاً 
األخالقية  واألعراف  الدولية 
جميع  من  مراعاتها  الواجب 
الدول . األمر الذي بات يدعوني 
للدهشة والتعجب من كل هذه 
غير  السياسية  الممارسات 
لمزيد  المفهومة وتدعونا جميعاً 
أوالدنا  القلق على مستقبل  من  
القريب  المدى  على  وأحفادنا 
الخطيرة  النتائج  من  والبعيد 
المخيف  التخبط  لهذا  المتوقعة 
أنه  إال   .. على جميع األصعدة 
تهنئة  يفوتني  لن  ومع كل ذلك 
وشعب  بالدي  وقيادة  بالدي 
ثورة  قيام  بذكرى  العظيم  بالدي 
23 يوليو بكل ما نتج عنها من 
ثقة  ، وكل  إنجازات  أو  إخفاقات 
الشابي »  القاسم  أبو  قال  وكما 
 .. الحياة  أراد  يوماً  الشعب  إذا 
فالبد أن يستجيب القدر .. والبد 
للقيِد أن  .. والبد  ينجلي  لليِل أن 
 .. باقية  ينكسر وكل عام ومصر 

صامدة .. عزيزة .. شامخة 

5 سياسـة

year

  حصول األهلي على بطولة الدوري بهذا الشكل 
المعيب، يعكس فساد المنظومة الرياضية باكملها 
في مصر، ويوضح السبب الحقيقي وراء خروج 
المنتخب المصري األول لكرة القدم من دور الـ 16 

وإضحك كركر!!
فرافيرو
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توافق أوروبي على تشكيل بعثة حبرية 
لتأمني املالحة يف هرمز

جملس االحتاد الروسي يوافق على معاهدة 
الشراكة الشاملة والتعاون االسرتاتيجي مع مصر

ماكرون يدعو جونسون 
لزيارة فرنسا

أردوغان يتوعد بتدمري املتشددين يف شرق الفرات بغض النظر 
عن احملادثات مع أمريكا

فلسطني ختاطب الفاتيكان بشأن مصادرة مجعية استيطانية ألمالك كنائس

التحالف العربي: خسائر احلوثيني تدفعهم الختالق انتصارات وهمية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مساء أمس الخميس اتصاال 

هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد بوريس جونسون، ودعاه لزيارة 
فرنسا »في األسابيع القليلة المقبلة«.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون 
»هنأ جونسون على تعيينه« خالل 
من  أجراه  الذي  الهاتفي  االتصال 
الجنوب حيث يمضي عطلة، و«عبر 
عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا 

الثنائية األوروبية والدولية«.
وأوضح أن ماكرون وجونسون اتفقا 
على البحث في مسألة »بريكست« 

في األسابيع المقبلة »في إطار احترام 
شروط االتحاد األوروبي«.

ويفترض أن يزور رئيس الوزراء 
شهر  بعد  فرنسا  الجديد  البريطاني 
الدول  مجموعة  قمة  في  للمشاركة 
الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد 
من 24 إلى 26 أغسطس في بياريتز.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المفوضية 
مجددا  يونكر  كلود  جان  األوروبية 
لجونسون، أن اتفاق االنفصال الذي 
تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة هو 
النص الوحيد الممكن لالتحاد األوروبي، 
وإن اعتبره جونسون »غير مقبول«.

    رحبت الدنمارك اليوم الجمعة، 
باقتراح الحكومة البريطانية القيام بمهمة 
بحرية يقودها تحالف أوروبي لضمان 

أمن الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي 
كوفود، إن »الحكومة الدنماركية تتطلع 
هذه  في  ممكنة  مساهمة  نحو  إيجابيا 

المبادرة«.
وأضاف أنه »من الضروري للدنمارك، 
حرية  على  الحفاظ  بحرية،  كدولة 

المالحة«.
النهائي  »القرار  أن  كوفود  وتابع 
يزال  المهمة، ال  بهذه  المشاركة  في 
يحتاج إلى مناقشة في البرلمان، حينما 
وضوحا  أكثر  صورة  هناك  تصبح 

للمهام المحددة والشركاء«.
وكانت فرنسا وإيطاليا وهولندا أبدت 
أوروبية  بقيادة  بحرية  لمهمة  دعمها 

لضمان أمن المالحة عبر مضيق هرمز، 
وذلك بعدما اقترحت بريطانيا الفكرة 

عقب احتجاز إيران لناقلة نفط.
وأبدت إسبانيا والسويد وبولندا وألمانيا 

كذلك، اهتماما بالقيام بدور. 
وقال دبلوماسيون بداية هذا األسبوع، إن 
بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين 
كبار باالتحاد األوروبي خالل اجتماع 
في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل االتحاد 
أو حلف شمال األطلسي أو الواليات 

المتحدة بشكل مباشر. 
الخارجية  وزير  أعلن  جانبه،  من 
الفرنسي جان إيف لودريان الثالثاء 
الماضي، أن بالده تعمل مع بريطانيا 
وألمانيا على تشكيل »مهمة لمتابعة 
ومراقبة األمن البحري في الخليج« 
بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية 

في مضيق هرمز.

    قال مصدر بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إن الخسائر 
المادية والبشرية التي تتكبدها الميليشيات الحوثية تدفعها الختالق األكاذيب 

وتحقيق االنتصارات الوهمية عبر وسائلها اإلعالمية.
ادعاءات  إن   – السعودية  األنباء  وكالة  أوردته  لما  وفقا   – المصدر  وقال 
الميليشيا – عبر وسائل إعالمها – بإسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف 
“مدعاة للسخرية”، مشددا على أن هذه القصة ال أساس لها من الصحة إنما 
محاولة  في  الميليشيا  تستخدمها  التي  واالفتراءات  األكاذيب  لسجل  تضاف 

منها لتعزيز معنويات مقاتليها.
وأكد أن الميليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل اإلعالم لتحقيق االنتصارات 
الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت 
وشيكة، الفتا إلى أنها استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات 

إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ الميليشيا مليء باألكاذيب واالفتراءات المفضوحة 
الحزم  عاصفة  انطالق  منذ  المستمرة  ادعاءاتها  وأن  وللعالم  اليمني  للشعب 

باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.

جاال  وبيت  لحم  بيت  بلديات  رؤساء  وجه    
وبيت ساحور، نداًء إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، 
في  المسيحي  بالوجود  المحدقة  المخاطر  حول 
األراضي الُمقدسة، خاصةً بعد قرار المحكمة العليا 
اإلسرائيلية لصالح جمعية “عطيريت كوهانيم” 
االستعمارية في قضية عقارات بطريركية الروم 
بالقدس  الخليل  باب  في  المقدسية  األرثوذكس 

المحتلة.
ونص النداء الذي وجه للبابا بحسب بيان مشترك 
للبلديات الثالث “قداستكم قد تجّول في الماضي 
وشهد  المقدسة،  المدينة  في  القديمة  بالشوارع 
الخليل هي  باب  في  األمالك  بأن هذه  قداستكم 
المدينة  وكنائس  بطريركيات  لجميع  الممر 
إلى  المؤدية  الطرق  جميع  فيها  بما  المقدسة، 

القيامة”. كنيسة  الكنائس،  أقدس 
وعبّر النداء عن تخّوف رؤساء البلديات الثالث 
من أن استحواذ الجمعية االستيطانية االستعمارية 
على أمالك الكنائس سيهدد مصير التنوع في الحي 
الوصول  في  تضييق  إلى  وسيؤدي  المسيحي، 

المقدسة. األماكن  إلى 

وقال “إن قرار ما يسمى 
بالمحكمة العليا أتى في 
في  تضييق  تشهد  فترة 
حصول المواطنين على 
الهويات الشخصية وفرض 
شروط تعجيزية للحصول 
على لم شمل األسر”.

كما تضمن النداء تذكير 
لقداسة البابا بنداٍء سبق 
رؤساء  به  تقدم  وأن 
حول  الثالث  البلديات 

وادي الكرميزان، حيث أن جدار الفصل العنصري 
جميع  على  أثر  قد  الوادي  قلب  في  يمر  الذي 

هناك. الحياة  مناحي 
وأضاف: “القيود والتهديدات التي تمس وصول 
الصمود  تشكل  التي  أراضيهم  إلى  المواطنين 
والبقاء للعديد من العائالت المسيحية”، وتمس 
الوادي  في  والراهبات  الرهبان  مع  التواصل 
يحتاج إلى تدخل قداستكم العاجل. وشمل النداء 

الضم”. لجدار  القانونية  للخلفية  سردًا 

بالقول:  ندائهم  الثالث  البلديات  واختتم رؤساء 
التي  القيود  إن ما سبق ذكره ما هو إال بعض 
المجتمع  على  االسرائيلي  االحتالل  يفرضها 
المسيحي في األراضي المقدسة، بهدف إجباره 
الرئيسي  الوجود  تهديد  وبذلك  الرحيل،  على 

المسيح. يسوع  في أرض  للمسيحيين 
بالتدخل  البابا  الثالث  البلديات  رؤساء  وطالب 
لمنع تغيير الوضع القائم “الستاتيكو”، والحفاظ 
على “الحجارة الحية من أبناء وبنات األراضي 

المقدسة”.

تركيا عازمة  إن  الجمعة  يوم  أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  قال   
على تدمير ”ممر اإلرهاب“ شرقي نهر الفرات في سوريا بغض النظر عما 
آمنة مزمعة  إقامة منطقة  المتحدة بشأن  الواليات  المحادثات مع  إليه  ستصل 

في شمال سوريا.
توغل محتمل في شمال  تحذيراتها من  تركيا  كثفت  الماضية،  األيام  وخالل 
سوريا وقالت إن ”صبرها نفد“ من واشنطن بشأن محادثات المنطقة اآلمنة 

مضيفة أنها ستشن عمليتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
الذين  الحاكم ”أولئك  والتنمية  العدالة  أردوغان ألعضاء من حزب  وقال 
المنطقة سيوضعون تحت األرض...  في  األجنبية  القوى  في  ثقتهم  يضعون 

سنجد حال دائما لإلرهاب“.

 قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية )بريتيش ايروايز( اليوم الجمعة 
إنها ستستأنف الرحالت إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت متحدثة باسم الشركة ”في أعقاب تقييم شامل للترتيبات األمنية 
يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 

26 يوليو“.
ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة األمنية للشركة.

ايام  السبت لمدة سبعة  القاهرة يوم  إلى  الشركة علقت الرحالت  كانت 
األمن  فيه على مراجعة  تعكف  الذي  الوقت  في  احترازي“  ”كإجراء 

في مطار القاهرة.
وفي وقت سابق هذا األسبوع قال مسؤول تنفيذي بشركة مصر للطيران 
المملوكة للدولة إن قرار بريتش ايروايز تعليق الرحالت جاء ”بال أي 
سبب منطقي“. في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري 

أيضا ”استياءه“ من القرار.
وقالت وزارة الطيران المدني المصرية يوم األحد إن بريتش ايروايز 
المصرية.وعلقت شركة  السلطات  التشاور مع  الخطوة دون  اتخذت 
لوفتهانزا األلمانية أيضا الرحالت إلى القاهرة يوم األحد لكنها استأنفتها 

في اليوم التالي.

الروسي  االتحاد  مجلس  وافق    
في جلسة عامة، اليوم الجمعة، على 
الشاملة والتعاون  الشراكة  معاهدة 
روسيا ومصر،  بين  االستراتيجي 
والتي تتضمن مجموعة من األهداف 

المحددة للتفاعل بين البلدين.
الروسي  االتحاد  مجلس  ووافق 
على المعاهدة بعد أن قدمها الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتين، الخميس 
الماضي، إلى مجلس الدوما الروسي 

)البرلمان( للتصديق عليها.
الروسي،  للبرلمان  لمنشور  ووفقا 
لمدة  ستمتد  المقدمة  المعاهدة  فإن 
10 سنوات، وتم التوقيع عليها بين 
في  والروسي  المصري  الرئيسين 
 17 في  الروسية،  سوتشي  مدينة 

أكتوبر 2018.
ووفقا لالتفاقية، سوف يلتزم الطرفان 
بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى 

رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على 
األقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة.

وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين 
على األقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء 
الدولتين،  عاصمتي  في  بالتناوب  الخارجية 
كما يتم عقد مشاورات “2 + 2” بين وزراء 
إلى  باإلضافة  البلدين،  في  والدفاع  الخارجية 

المصري  البرلمانين  بين  االتصاالت  تسهيل 
والروسي.

كما تنص المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية 
للتجارة،  المشتركة  المصرية  الروسية  للجنة 
والتعاون االقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون 

مجالس األعمال في كل دولة.
وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة 
واالستثمار  الحرة  للتجارة  الظروف  تهيئة  في 

البنية  بمشاريع  متزايد  اهتمام  وإيالء  الفعال، 
التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.

كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري 
والعسكري التقني، مع األخذ في االعتبار المصالح 

المتبادلة والدولية.
وتعد هذه المعاهدة األولى من نوعها في تاريخ 
الدولتين ببعضهما لمدة  البلدين، والتي ستربط 

10 سنوات.

استئناف اخلطوط اجلوية الربيطانية 
لرحالتها إىل القاهرة 

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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ٌب على التشبُّه بزعمائه ألقصى الحدود.      اإلنسان العربّي مدرَّ
مثلهم تماماً، يعتدُّ بحبّه للوطن وتمسُّكه به وعدم استعداده لتركه 
تحت أي ظرٍف من الظروف. وبينما يُكابر على ظروفه، يجعلك 
الّصالحة.  بالمواطنيّة  تتمتّع  الُمهاجر وكأنّك خائٌن ال  أنت  تبدو 
كثيرون هم الذين يقفون هذا الموقف ومن ثّم تجدهم فعلوا مثلك 
يستوقفني  اإلزدواجيّة هذا  الفرصة! سلوك  لهم  عندما سنحت 
التي  تؤثر سلباً  ويدفعني إلبراز أهّم العوامل واألسباب  كثيراً 
على مدى تأقلم الكثير من المهاجرين العرب مع ثقافة المهجر 

بشكل عام، وكيبيك بشكٍل خاًص! 
ـ السبب األول هو أنه لدى اإلنسان العربي الكثير من الخوف من 
اآلخر والقليل من الثقة به، والشعور باألمان فقط ضمن جماعاٍت 
تشبهه. وهذا كلّه يبطئ عمليّة اإلندماج في ثقافة الوطن الجديد. 
تالحظ مثالً األغلبيّة يبادرون بالقول »أنا كندي!« لكن قليلون 
لبناني  العبارة دون إضافة من أصٍل  يتوقّفون عند هذه  الذين 
أو مصرّي... هل هم كنديّون بالهويّة فقط؟ هل هذا تذبذب بين 

اإلنتماء الحقيقي والال إنتماء؟  
ـ السبب الثاني هو أّن أنظمتهم قد رّسخت فيهم التطّرف الديني 
واإليديولوجي وزرعت حدوداً مصطنعة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان. 
لكن ال  لما هاجرت،  وإاّل  منفتٌح  يقول »أنا  أكثرهم  تجد  مثالً 
يفتح  الموقف  الزائد عن حدوده«. هذا  الكنديين  إنفتاح  يعجبني 
مثل  هنا،  لنقاشها  التي ال مجال  األسئلة  الكثير من  الباب على 
»هل الهجرة موضوٌع مطمئٌن لدرجة غياب الدافع للتعّرف مسبقاً 

على ثقافة الوطن الجديد«؟
ـ السبب الثالث هو أنّهم قبِلوا أن يُصادر رجال السياسة ورجال 
الدّين فكرهم ويقنعوهم أنهم ليسوا بحاجة للتّفكير وبأنّهم يفّكرون 
بدالً عنهم. هذا اإلسقاط، علّمهم الصمت في بالدهم واإلنتقاد غير 

البنّاء في الكثير من األحيان في وطن المهجر. 
التربوّي  النظام  أو  الصحية  الرعاية  ينتقدون نظام  مثالً تجدهم 
في كندا بحّجة »أنا أمارس حقّي المشروع في بلٍد ديمقراطي«. 
متى كانت الديمقراطيّة والنقد البنّاء عنصران منفصالن؟ نعم! 
يحّق لنا تمرير األحكام لكن ليس قبل معرفة جوهر الموضوع 

أوالً وإال ما النتيجة؟! 
الجدد وكيف  الكنديّين  لدى  البنّاء  والنقد  اإلنفتاح  مفهوم  ما هو 

ينعكس في سلوكهم؟ 
مفهوم اإلنفتاح يتجلّى خالل لقاءات العرب العاّمة: حيث بعضهم 
يبالغون في الترحيب ويتحّمسون لتوزيع األلقاب يمنةً ويُسرةً! 
أو  الحقيقة مهندٌس  في  أنت  بينما  دكتوراً  فجأةً  تُصبح  قد  فمثالً 
تكتُبه،  الشعر وال  تتذّوق  أنت  بينما  أو تصبح شاعراً   ، إعالميًّ
أّي مؤلَّف.  لديك  ليس  الذي  الوقت  في  أديباً  أو  كاتباً  أو تصبح 
إاّل بشخص واحٍد يرفض  أن  لم أحَظ حتى اآلن  يُقال،  والحّق 

يُعطى لقباً ليس له، ما يجعلني أنحني احتراماً. 
يمدحون  التعاطي.  ازدواجيّة  فيتجلّى في  البنّاء  النقد  أما مفهوم 
تنعكس  ُمكتسبة  وينتقدونه في غيابه! عادةٌ  اآلخر في وجهه 
لم تحصد  والتي  نّظموها  التي  المناسبات  الكثير من  على  سلباً 
النّجاح المرجّو باإلضافة إلى فقدهم لعوامل أساسية أهّمها تكاتُف 
األيادي في التحضير للعمل، وصدق النوايا، والتعاطي بانفتاح 

وموضوعيّة خاصة في مرحلة التقييم، إن حدث!
كيف يمكن أن يضبط »الكنديّون الُجدد« إيقاع »األنا« الَمَرِضيّة 
في سبيل عالجها لنضوج تجربتهم وسدّ الثغرات ما بين الثقافتين، 

والكنديّة؟ العربيّة 
اتّباع  أنه »في اإلندماج واإلتّحاد قوة« ال في  ـ عليهم اإلقتناع 
مقولة »أنا.. ثّم أنا.. ثّم أنا.. أو أنا وأخي على إبن عمي، وأنا 
ر  وإبن عمي على الغريب« وكل َما هو من هذا القبيل الذي يؤّخِ
في وقٍت نسعى فيه للتقدّم، ويعمي العقول والعيون عن فهم ما 
يجب فهمه والتمعّن فيما يروه من حولهم من مشاهدات ُمعاشة 

بكّلِ ما فيها من خيٍر أو شّر!
لمستقبل  العاّمة )الدائرة الكبرى( أساساً  ـ عبر رؤية المصلحة 
واعٍد للمجتمع ككّل وليس مصلحة األفراد )الدائرة الصغرى(.

ـ في إدراك أّن الِعلم هو السبيل الوحيد لضمان األمن واإلطمئنان. 
أّما الثقافة والتراث فيُحافَظ عليهما بتوظيفهما في مجال التنمية 

الثقافيّة.
أساس  الناس على  القرار مع  َمن منهم في مواقع  بتعاطي  ـ 
األحقّيّة ال على أساس الخلفيّة الدينيّة أو اإلجتماعية أو المناطقيّة، 
فالقرارات اإلستنسابيّة هي أكثر ما يخيفني من وصول »الكنديّين 

الُجدد« )أبناء الجالية( إلى تلك المواقع.
ـ واألهم من كل ذلك، علينا بدايةً أن نعترف بأن الخطوة األساسيّة 
العدم.  آتية من  بأننا كنديّون ولسنا جاليات متفّرقة  اقتناعنا  هي 
بيننا  البنّاء  التواصل  لتفعيل  الباب على مصراعيه  نفتح  هكذا 
َمن  التعليميّة وكّل  المدارس وكادراتها  إدارات  وبين  من جهة 
تسهيل عمليّة  بهدف  أخرى  التربية من جهة  بأمور  له عالقة 

اإلندماج الحقيقي في المجتمع. 
هكذا يكون التصالح مع الذات! وهكذا يتّم تعزيز مفهوم الديمقراطية 
والنقد البناء! وهكذا ندرك أن القوانين ال تسود فوق الناس، بل 
عبرهم وعبر وعيِهم وإرادتهم في تنطيم وتطوير أمور حياتهم. 
نوّجه بوصلتَهم  ممثّلينا وكيف  نختار  فقط سنعرف كيف  حينها 

في اإلتجاه الصحيح. 

   استخدم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
قرارات  تعطيل  صالحية  الثالثة  للمرة 
بيع  بوقف  تقضي  للجدل  مثيرة  للكونجرس 

األسلحة إلى السعودية واإلمارات.
وبرر ترامب هذه الخطوة بالتأكيد على عمق 
العالقات الثنائية مع حلفاء واشنطن في الخليج، 
تشكل  السعودية واإلمارات  أن  إلى  مشيرا 
المضرة إليران  النشاطات  »سدا في وجه 

وشركائها في المنطقة«.
عرقلها  التي  األسلحة  مبيعات  إن  وقال 
الكونجرس تزيد من قدرات البلدين الحليفين 
على التصدي لتجاوزات إيران وحماية مصالح 

واشنطن وحلفائها في المنطقة.
إعادة  األسباب من واجبي  وأضاف »لهذه 
بدون  الشيوخ  إلى مجلس  القرارات(  )هذه 

موافقتي«.
الشرق  في  التوتر  فيما تصاعد  ذلك  ويأتي 
اإليرانية  التهديدات  األوسط على خلفية 
البحرية ودعمها  المالحة  المتواصلة ألمن 
ولبنان بشكل  اليمن  في  المسلحة  ألذرعها 
يقوض استقرار هذه البلدان والمنطقة برمتها.
وأكد ترامب في رسالته إلى مجلس الشيوخ، 
إن هذه القرارات »تضعف القدرة التنافسية 
للواليات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر 
نقيمها مع حلفائنا  التي  المهمة  بالعالقات 

وشركائنا«.
وكان الكونجرس تبنى هذه اإلجراءات خالل 
لترامب  الجاري في ما شكل ضربة  الشهر 
الذي بادرت إدارته إلى القيام بخطوة استثنائية 
البرلمانيين والموافقة على هذه  عبر تجاوز 

المبيعات في مايو الماضي.
من جانبه، دافع وزير الخارجية األميركي على 
خطوة ترامب، مشددا على أن اإلدارة األميركية 
تستجيب بذلك لحالة طارئة تسببت بها إيران.
القرارات »ستضر  إن هذه  ترامب  وقال 
المتحدة كشريك  الواليات  أيضا بمصداقية 

جدير بالثقة عبر توجيه الرسالة التي تفيد أننا 
للتخلي عن شركائنا وحلفائنا في  مستعدون 
الوقت الذي تتكثف فيه التهديدات ضدهم«.

وقال مراقبون إن هناك لوبيات تركية وقطرية 
استغالل قضية  تعمل على  في واشنطن 
التي  السعودي جمال خاشقجي،  الصحافي 
للتشويش  العدالة،  إلى  الجناة  بتقديم  حسمت 
على العالقات األميركية السعودية وإضعاف 
جبهة التحالف العربي الذي يقف بشكل حازم 

في التصدي ألنشطة إيران في اليمن.
بيع  منع  قرار  أن  األميركي  الرئيس  ويرى 
أسلحة إلى الرياض والحد من قدرات شركاء 
إطالة  إلى  واشنطن، سيؤدي على األرجح 

الحرب في اليمن ومفاقمة معاناة اليمنيين.
ومن المقرر أن يصوت المجلس خالل أيام 
على ما إذا كان سيتخطى حق الرئيس ترامب 

في استخدام النقض »الفيتو«.
وليس من المتوقع أن تحصل قرارات الرفض 
بمجلس  الالزمة  الثلثين  أغلبية  الثالثة على 
لتخطي حق  مئة عضو  الذي يضم  الشيوخ 

الرئيس في النقض.
قليل من  القرارات سوى عدد  يؤيد  ولم 
الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب عندما 

تم التصديق عليها الشهر الماضي.
عليه  يسيطر  الذي  النواب  مجلس  وأيد 
الماضي  األسبوع  القرارات  الديمقراطيون 
وكان ذلك على أساس حزبي بدرجة كبيرة 
وحلقة من حلقات الصراع قبيل االنتخابات 
البيت  إلى  بعد ذلك  أحيلت  ثم  الرئاسية. 
باستخدام حق  ترامب  تعهد  األبيض حيث 

النقض لالعتراض عليها.
وفي سياق متصل بالتنسيق األميركي السعودي 

السفير  أجرى  اليمن،  في  الوضع  حيال 
آل  السعودي في صنعاء محمد بن سعيد 
الرياض مع مساعدة  جابر مباحثات في 
وزير الخارجية األميركي لشؤون النزاعات 
ناتالي تطرقت  دينيس  االستقرار  وعمليات 
إلى جهود المملكة إلحالل السالم في اليمن 

والعمليات اإلنسانية والتنموية.
وذكر بيان صادر عن السفارة الخميس أنه 
العالقات  اللقاء »استعراض  جرى خالل 
المتميزة بين البلدين والقضايا ذات االهتمام 

المشترك«.
وكان مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية سلم 7 عربات إسعاف حديثة 
للحكومة  فنية متكاملة  بتجهيزات  مجهزة 
اليمنية في عدن، ضمن مشروع دعم القطاع 

الصحي هناك.

»األنــا« ... 
سرّ اجلالية العربّية يف كيبيك  

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

ترامب يدعم بقوة جهود التحالف العربي للتصدي 
ألنشطة إيران

نبيلة مكرم تشارك املصريني احتفاهلم بذكرى قيام ثورة 23 يوليو

رسالة حمبة وتأييد من رئيس 
منظمة الكتَّاب الكندية 

األفروآسيوية للرئيس السيسي عرب 
وزيرة اهلجرة نبيلة مكرم

اهليئة العليا لالنتخابات بتونس: 
االنتخابات الرئاسية ستجري 

يف 15 سبتمرب

  بحضور معالي وزيرة الهجرة السيدة نبيلة مكرم، ومعالي األستاذ ممدوح الدماطي 
وزير األثار السابق، وسعادة أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، وسعادة السفير حسام 
محرم قنصل مصر العام في مونتريال، ومعالي السيد مايكل أودييه مبعوث معالي 
رئيس وزراء مقاطعة كيبيك باالنابة، وسيادة اللواء أحمد حسين خضر المندوب الدائم 
لجمهورية مصر العربية في منظمة الطيران المدني العالمية، والسيدة الدكتورة داليا 
عبد الفتاح نائب قنصل مصر العام، والسادة رؤساء المكاتب الثقافية، والتجارية التابعة 

للقنصلية العامة لجمهورية مصر في مونتريال.
احتفت القنصلية المصرية العامة في مونتريال مساء يوم الثالثاء 23 يوليو بالذكرى 
السابعة والستين على قيام ثورة 23 يوليو المجيدة، وسط حضور جليوي متميز لرجال 
الدين اإلسالمي والمسيحي، ولفيف من كبار األطباء المصريين في كندا، باالضافة لعدد 
غير قليل من كبار رجال األعمال المصريين يتقدمهم لواء متقاعد األستاذ صبري بولس 
رئيس مؤسسة أميرة للمنتوجات الغذائية الشرقية والسيدة حرمه، والسيد عادل بولس 

ولفيف من رجال الصحافة واإلعالم منهم الزمالء جورج سعد، والدكتور جوزيف 
شهدي وبعض الزمالء الصحفيين من جريدة األهرام الكندية باإلضافة للشاعر الصحفي 
األستاذ فريد فؤاد زمكحل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة الدولية..
بدأ الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف بعزف السالم الوطني لكل من مصر 
وكندا ليفتتح السيد السفير حسام محرم قنصل مصر العالم اإلحتفالية بكلمة ترحيب 

بالسادة الحضور وعلى وجه التحديد بمعالي 
أحمد  سعادة  وبالسفير  مكرم  نبيلة  الوزيرة 
أبو زيد سفير مصر في كندا وبالسيد ممثل 
رئيس وزراء مقاطعة كيبيك سعادة مايكل 
أودييه وبجميع السادة الحضور متحدثاً عن 
ثورة يوليو واالنجازات الكبيرة التي حققتها 
للشعب المصري العظيم، لتنتقل الكلمة بعد 
الجالية  هنأ  الذي  أودييه  مايكل  للسيد  ذلك 
المصرية بالعيد الوطني المصري وبطبيعة 
العالقات الوثيقة التي تربط بين الحكومتين 
الكندية والمصرية وبين الشعبين المصري 

والكندي عبر التاريخ.
لتنتقل الكلمة بعد ذلك لمعالي الوزيرة نبيلة 
مكرم التي نقلت للمصريين تهاني السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لهم جميعاً بهذه المناسبة 
المجيدة معربة عن سعادتها بوجودها معهم 
في هذا االحتفال الوطني، ليتم عرض لفيلم 
تسجيلي قصير عن االنجازات الكبيرة التي 
تتم في مصر حالياً وتمثل عالمة فارقة في 

حاضرها ومستقبلها.
وفي لقاء خاص لها بعد انتهاء مراسم االحتفال 
الرسمي مع جموع المصريين تحدثت الوزيرة 
عن الدور الحيوي الذي تقوم به الدولة للنهوض 
بمصر على كافة المستويات من خالل المشاريع 
العمالقة التي تم ويتم تنفيذها في الوقت الراهن 
وإصرار الدولة على محاربة الفساد والقضاء 
عليه بصورة حاسمة تحت القيادة السياسية 
الرشيدة واألمينة لفخامة الرئيس عبد الفتاح 
اإليجابية  المشاركة  عن  منوهة  السيسي 
للمرأة المصرية في كل هذه االصالحات من 
خالل وجود 9 وزيرات في تشكيل الحكومة 
المصرية، حيث فتح الباب بعد ذلك للحضور 
بتوجيه األسئلة التي تشغلهم لمعالي الوزيرة 
التي ردت علي جميع األسئلة بأسلوب منطقي 

عقالني وواقعي في ذات الوقت.
نائب  الفتاح  داليا عبد  وقد نجحت األستاذة 
الحوار  وتنظيم  بإدارة  العام  مصر  قنصل 

بصورة ايجابية ومشرفة تُحسب لها.
لمصر  القلبية  التهاني  التقدير وخالص  كل 
العظيمة قيادة وشعباً بهذه الذكرى الغالية ذكرى 
قيام ثورة 23 يوليو المجيدة مع أطيب األمنيات

LR Lotfi, Rafla & Associates
35 years of expertise

in accounting, audition and tax consultant

Count on us and sit back and relax.  
whatever your accounting needs are, we can deliver.

Our accounting services
* CORPORATE
- Bookkeeping, sales tax, payroll
- Review and Audit Financial statements
- Corporation income tax
- Tax audit & Tax planning
- Incorporation & Business evaluation
- Financing & Business Plan

* PERSONAL
- Tax return, for Canadian, Non-Resident and US tax return
- Income Tax Planning

* Estate
- Financial statements; Tax planning & Return

* PROFESSIONAL
- Special full accounting service for Professional,    
   Doctors and pharmacies

You like to maximize your wealth in a small 
business corporation?

Ontario Branch:
7030 Woodbine Ave.
Markham, Ontario L3R 6G2
Tell: +1-905-943-9653
Fax: +1-905-946-8971

Montreal Branch:
9900 Cavendish Boul.
Montreal, Qc. H4M 2V2
Tell: +1-514-935-0303
Fax: +1-514-935-0005

Call us now

Email: Info@lr-ca.ca    www.lotfiRafla.ca

أخبـار

تركيا: احملادثات مع واشنطن 
بشأن املنطقة اآلمنة مشال 

سوريا مستمرة
أن  أكد مسؤول عسكري تركي،    
المحادثات  أنقرة وواشنطن ستواصالن 
بشأن خطط المنطقة اآلمنة شمال سوريا، 
وذلك بعد يوم من تهديد تركيا بشن عملية 

عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال المسؤول العسكري، يوم الخميس، 
إن نحو 1000 عنصر من وحدات حماية 
تركيا  تصنفها  التي  الكردية،  الشعب 
مدينة  في  متمركزين  ما زالوا  إرهابية، 
منبج على الرغم من االتفاق مع واشنطن 

المنطقة. لتطهير 
وأعربت تركيا األربعاء، عن نفاد صبرها 

من الواليات المتحدة بشأن المنطقة اآلمنة، 
التقدم في  أوقفت  أن واشنطن  وأضافت 
مسألة تلك المنطقة، كما فعلت في خريطة 
الطريق المتوافق عليها إلخراج مسلحي 

وحدات حماية الشعب من منبج.
التركي، مولود  الخارجية  وأعلن وزير 
تشاووش أوغلو، أمس، أن أنقرة لم تتوصل 
اتفاق مع واشنطن بخصوص  إلى  بعد 
عمق وإدارة المنطقة اآلمنة شمال سوريا، 
األمريكية ال  المقترحات  أن  إلى  مشيرا 

ترضي تركيا.
وهدد وزير الخارجية التركي، في وقت 

سابق، بشن عملية عسكرية شرق الفرات 
في شمال سوريا، إذا لم يتم إنشاء المنطقة 
استمرت  اآلمنة كما هو مخطط، وإذا 

التهديدات تجاه تركيا.
لقوات  العام  القائد  أكد  أخرى،  من جهة 
أن  الديمقراطية مظلوم عبدي،  سوريا 
االنخراط في حرب مع  تريد  "قسد" ال 
تركيا، لكنه حذر في المقابل من أن الهجوم 
الفرات  أي مناطق كردية شرقي  على 
سيحول المنطقة الحدودية لساحة حرب، 
مشددا على أن ما حصل في عفرين لن 

يتكرر شرق الفرات.

  كلَّف الشاعر الصحفي األستاذ 
فريد فؤاد زمكحل رئيس تحرير 
جريدة “الرسالة الدولية” ورئيس 
منظمة الكتَّاب الكندية األفروآسيوية 
أثناء لقائه مع وزيرة الهجرة معالي 
نبيلة مكرم على هامش احتفاالت 
في  العامة  المصرية  القنصلية 
مونتريال بمناسبة الذكرى السابعة 
والستين على قيام ثورة 23 يوليو 
المجيدة، بنقل رسالة حب وتأييد 
لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
العربية  مصر  جمهورية  رئيس 
الكنديين  المصريين  غالبية  من 

وعلى وجه الخصوص من السادة 
والعرب  المصريين  من  الكتَّاب 
أعضاء المنظمة والجريدة، مطالباً 
السيد  اقناع  بضرورة  معاليها 
الرئيس في القيام بزيارة رسمية 
إلى كندا لاللتقاء مع أبناء مصر 
المهاجرين ولفيف كبير من أبناء 
الذين  األخرى  العربية  الجاليات 
يكنون لسيادته كل الحب ويؤيدون 
ويباركون مسيرة سيادته الوطنية 
العمل  وتفعيل  الحقوق  الستعادة 
الوحدوي المشترك بين جميع دول 

المنطقة.

المستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت   
االنتخابات  أن  تونس  في  لالنتخابات 
الرئاسية ستجري في 15 سبتمبر المقبل 
إجراؤها في 17  كان محددا  أن  بعد 

نوفمبر القادم.
وأوضح عضو الهيئة أنيس الجربوعي 
أن االنتخابات ستكون سابقة ألوانها ألن 
السبسي  قايد  الباجي  الراحل  الرئيس 
أن  الرئاسية، مضيفا  يُكمل عهدته  لم 
قبول الترشحات للرئاسية سيكون خالل 
الفترة من “2 – 9” أغسطس المقبل.
وفيما يتعلق بالحملة اإلنتخابية، أشار 

الجربوعى إلى أنه سيتم ضبط موعدها 
الجديدة، مؤكدا جاهزية  القواعد  في 

الهيئة لتنظيم االستحقاق االنتخابي.
يأتي هذا القرار إثر وفاة الرئيس الباجي 
قائد السبسي وتولي رئيس مجلس نواب 
القائم  الناصر منصب  الشعب محمد 
أن  الجمهورية، وبعد  بمهام رئيس 
أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين الشغور النهائي لمنصب رئيس 
الجمهورية بعد حصولها على شهادة 
وفاة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي 
وطبقا للفصل 84 من الدستور التونسي.



بعد لقائه األول بامللكة.. جونسون خيرق الربوتوكول
   لم تكد تمضي ساعات على توليه منصبه، حتى ارتكب 
رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، خرقا 
للبروتوكول الملكي، وذلك بعد لقائه الملكة إليزابيث الثانية.

وكان جونسون قد حظي باجتماعه األول مع الملكة إليزابيث 
األربعاء، في قصر باكنغهام، ونال الثقة بتشكيل الحكومة 

ورئاسة الوزراء.
ومن المفترض أن تبقى مثل هذه االجتماعات بين الملكة 
ورئيس الوزراء سرية، وحتى إذا تم تسريب بعض مجرياتها، 
فإن ذلك يستغرق فترة من الوقت، لكن جونسون لم ينتظر 
كثيرا حتى يفصح عن بعض مجريات االجتماع، الذي استمر 

25 دقيقة. 
للتعرف على مكتبه  الوزراء في جولة  وبينما كان رئيس 
الجديد، ذكرت تقارير أنه أخبر طاقمه أن الملكة قالت له: 
»ال أعلم لم قد يرغب أي شخص في الحصول على هذه 

الوظيفة«، في إشارة إلى منصب رئاسة الوزراء.
مساعدي  أحد  إن  البريطانية  »تلغراف«  صحيفة  وقالت 
جونسون ذّكره على الفور بالقواعد التي تمنعه من ذكر أي 
تفاصيل خاصة باجتماعه بالملكة.  من جانبه، رفض قصر 
باكنغهام التعليق على خرق البروتوكول الذي ارتكبه جونسون.

elressala@videotron.ca  / elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com      www.el-ressala.com

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 مسرحية أمريكا وإيران 
اهلزلية ! 

 ال أصدق ما تفعله إيران بأمريكا هذه األيام وما تقوله 
إيران  نفسي هل  أسأل  الذي جعلني  األمر  أمريكا إليران 
أصبحت دولة عظمى تفرض سيطرتها على العالم وباتت 
أمريكا دولة من دول العالم الثالث وهي التي كانت تفرض 
سيطرتها وبطشها على العالم ففعلت ما فعلت في العراق 
وليبيا وسوريا بل وصل األمر أنها تفرض عقوبات على 

روسيا والصين . 
القليلة  األيام  في  األخبار  نشرات  أتابع  وأنا  وأتعجب 
الماضية فأضرب كفاً على كف فوزير الخارجة األمريكي 
يعلن  العجاب  بتصريح عجب  علينا  يخرج  بومبيو  مايك 
بدون  إيران  مع  للتفاوض  ترامب مستعد  الرئيس  أن  فيه 
شروط مسبقة ثم تخرج علينا أمريكا بتصريح أكثر عجبا 
إيران  احتجاز  بعد  سفنها  إنجلترا حماية  من  تطلب  فهي 
لسفينة بريطانية منذ أيام  ألنها ال تريد الحرب مع إيران، 
زيادة  بتصريح خطير وهو  علينا  تخرج  فهي  إيران  أما 
تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في االتفاق 
وإن   2015 عام  الكبرى  الدول  مع  وقعته  الذي  النووي 
إيران مازال  التصعيد من جهة  البعض أن هذا  كان يرى 
منضبطاً وأنه يتم بشفافية معلنة في وجود مراقبي الوكالة 
كثيرة  فلديها تصريحات  فرنسا  أما  الذرية  للطاقة  الدولية 
بحث  على  وإيران  فرنسا  أتفاق  المثال  سبيل  على  منها 
النووي  االتفاق  بشأن  الحوار  الالزمة الستئناف  الشروط 
ثم نسمع تصريح آخر فرنسي يحذر إيران من المضي قدماً 
زيادة  إيران  أعلنت  أن  بعد  النووي خاصة  برنامجها  في 
هنا  متضاربة  تصريحات   .. اليورانيوم  تخصيب  نسبة 
قادرتين  الروسي والصيني فهما غير  الموقف  أما  وهناك 
الدولية عن  العقوبات  بموجبها  ترفع  تقديم ضمانات  على 
التصريحات  بإطالق  ستكتفيان  إنهما  يعني  ما  طهران 
وأمريكا   . بارد  أحدهما ساخن واآلخر  بوجهين  المحشوة 
ثم  االتفاق  التي خرجت عن  هي مفجرة هذه األزمة فهي 
ارتكبت خطأ كبير بمعاقبة إيران إللزامها بتعديل االتفاق 
بل  أوباما  الرئيس  عهد  في  نفسها  أمريكا  علية  الموقعة 
وهددت الدول الموقعة عليه كاألوروبيين والصين وروسيا 
 . اإليرانيين  مع  استثمروا  أو  تاجروا  ما  إذا  بالعقوبات 
وأحياناً  يُراودني الشك في ما تفعله أمريكا وإيران وأشعر 
أنها حرب مصطنعة ومسرحية نعيشها فقد قلت في مقال 
سابق أن الرئيس ترامب ال يريد الحرب فهو بصفته رجل 
أعمال في األصل فهو يحب جمع المال وال يحب صرفه 
الخليج  إليه  يأتي  للخليج حتى  إيران كفزاعة  يستخدم  فهو 
الحالة سيفرض  هذه  إيران وفي  الحماية من  منه  ويطلب 
فهم  مالياً  ويستنزفهم  الخليج  دول  على  ترامب شروطه 
مليارات  يدر  بل  فقط  بترواًل  ُيدر  ال  بئراً  له  بالنسبة 

الدوالرات وال حول وال قوة إال باهلل .!

youssef.zemokhol@yahoo.com
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بقلم: تيماء الجيوش

إقصاء النساء .. ملاذا؟
    كان يوماً شتوياً دمشقياً في العام  ٢٠٠٥و كان اللقاء برعاية 
التعبير. كما أن  المدني إ ن صح  بالمجتمع  ُتعنى  منظمة محلية 
موضوع اللقاء الذي امتد على مدى الساعتين و النصف هو لنقاش 
معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة و معاهدة حماية الطفل وبالرغم 
لقاء  المعاهدتين في  الجمع بين هاتين  يتم  من اعتراضي على ان 
سيكون اشبه بالمرور العابر دون ان يكون هناك بحث حقيقي و ذي 
الهام معرفة ما يجري و هكذا كان.  جدوى إال أنني ذهبت ألن من 
المحلية ،  المنظمات  النساء و ممثلي  اللقاء من  كان معظم حضور 
وقف راعي االجتماع و هو أيضاً رئيس وفٍد يُّمثُل احدى المنظمات 
المدني ليخطب لساعٍة و من زاوية واقعيته  بالمجتمع  ُتعنى  التي 
الخاصة به عن مكارم األخالق في مجتمعاتنا ومآثرنا  االجتماعية 
االجتماعية و تفوقنا الحضاري و األخالقي و احترام القانون و كيف 
لنا ان نبني اللبنة االجتماعية الجديدة عبر االحترام وأن نأتي  بما لم 
يأتي به احداً قباًل،  مفهوم جديد و تطبيق لحقوق المرأة يتماشى مع 
ثقافته الخاصة هو، ثقافة اإلقصاء و التمييز ضد المرأة، و كان دوره 
كراٍع من المفترض ان يكون شارحاً و مبرزاً و تنسيقياً عن حقوق 
المرأة و الطفل ، و مع امتداد حديثه هذا ، كان حزيناً و غير  مفهوماً 
بل دعوني أقول ليس  مفاجئاً حين وجدناه يغمز و يلمز لجهة األخالق 
و النساء و العمل في هذا المجال المرهق مع المسؤوليات المختلفة 
المناطة بالنساء في بالدنا و ان الذهاب بعيداً في المطالبة بالمساواة 
هو سقطة اخالقية ليس لنا كعرباً ان نتبعها بل سيدمر مجتمعاتنا و أنه 
بخبرته يعلم تمام العلم ان المرأة ضمنياً في مجتمعاتنا الشرقية تود ان 
يتم إكرامها بعدم تعريضها لتحدياٍت هي بغنى عنها و منها الضغوط 
السياسية و االقتصادية و االجتماعية ، عندما وجد ان كلماته المفرطة 
الدائرة في التقليدية االجتماعية السلبية قد أخذته الى منحى ابتعد فيه 
كثيراً عن أهداف اللقاء اال و هو معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة  
اثنى و بشدة على قوانين مجحفة بحق  الطفل و بعد ان  و معاهدة 
المرأة و هي واقعية اجتماعية و ال يفهمها الغرب من وجهة نظره 
مثل عمل المرأة و الطالق و الجنسية و الحفاظ على النسب و زواج 
الذي  القانوني و االخالقي  الجدل  الصغيرات ، وجد أن باب هذا 
طرقه بثقة لن يستطيع ان يصمد امام المنطق السليم و مبادئ العدالة 
البحتة و القيم االنسانية ، وأن ما يصدر عنه غير مترابط و ال يستقيم 
مع موضوع اللقاء فهو يُبرز محاسن التطبيق القانوني المحلي الذي 
الدولية. وبالتالي  المعاهدات  المنصوص عليها في  المعايير  يخترق 
ال يتفق مع أهداف أية منظمة ملتزمة فكراً و ممارسًة و تُعنى جدياً 
بالمجتمع المدني و حماية حقوق المرأة ، إستدار و دون تردد ليؤكد 
ثقافتنا  ان حقوق المرأة و الطفل و عمل المرأة في إطاره ليس من 
أكد و بكل حماسة تجاوزت  الثلث األخير من حديثه  ثم في  بشيء. 
ما سبقها على أن النساء العامالت في حقل حقوق االنسان )على قلة 
عددهم في ذاك الوقت( ان يتحليّن بنظرة و تحليٍل ال يبتعد عن شرائط 
مستقرة قانونية واجتماعية في مجتمعنا و التي أوجدت توازناً هاماً 
برأيه و تجاوز ذلك ليأتي بأمثلٍة واهية و ليحملهّن مسؤولية مطلقة عن 
األضرار المحتملة الوقوع و منها على قوله تدمير األسرة و المجتمع. 
و عليهن  ان يُعدن لجادة الصواب . انتهى حديثه بابتسامة رضا عن 
نفسه و قد اثنى عليه عدداً ممن يماثله في األهداف من الحضور ،أي 
من هو معني بالحفاظ على الخذالن السياسي و االجتماعي للمرأة . 

لماذا اعود لهذا اللقاء تحديداً؟ ما الذي اود قوله؟ 
ألنه تناقض صارخ وواضح من ألفه الى يائه . و األسوأ و الشواهد 
التناقض سائد فال  انه مرت أربعة عشر عاماً و الزال ذات  كثيرة 
للمرأة و حقوقها ، و دونيتها ال زالت كما هي مهما كانت  احترام 

مهنتها او ثقافتها. 
القانون هم من  المساواة ،و دور  ُنذّكر أن  المفيد أن نذُكر و  من 
اساسيات دعائم عملنا كعاملين في مجال حقوق االنسان و من الهام 
أيضاً الحياد فال محاباة لدينا هناك ، أي ان تقف على مسافة متساوية 
من جميع الفرقاء و ال تتهاون في أي خرٍق ينال من حقوق االنسان . 

هذا بالمبدأ و بالتطبيق. 
تأتي النساء للعمل و الدفاع عن حقوق االنسان بما يعنيه بأبعاده من 
تحٍد حقيقي للصورة النمطية للمرأة ، فهي تأتي لبناء إرٍث جديد بعيد 
عن القولبة  و المفاهيم االجتماعية التقليدية السائدة و دورها كزوجة 
و أم ، هو في حقيقة األمر تحدي لألدوار الجنسانية في المجتمع و 
الُمعّدة لها مسبقاً. و في هذا هي مثل نساء كثيرات قي قطاعاٍت مهنية 
مختلفة. وهذا يستتبع بالنتيجة أن البعض ممن لديه اعتبارات خاصة 
و مصالح تقتضي بإقصاء المرأة  ، أن يتقدم بموقفه التمييزي ضد 
المرأة ، بل و يعّدهن خطراً على الثقافة و الشرف و الدين في العديد 
المطلقة عن األضرار حسب  المسؤولية  الحاالت و يحملهّن  من 
تعبيرهم. و هذا األمر مفهوم للباحثين و المعنيين بالموضوع النسوي. 
فإن إقصاؤها يعني سيطرًة  المجتمع  تُّشكل نصف  المرأة  فما دامت 
سياسية و اجتماعية و اقتصادية هامة و نسبة« عالية يُعتُد بها مهمشة 
غير فاعلة.  في عدة لقاءات سابقة في مدن عربية مختلفة و على مدى 
العقدين الماضيين تحديداً ، أبرز هذا البعض  مهاراته في التهميش و 

اإلقصاء للمرأة ما يندى له الجبين. 
المدافعة عن حقوق االنسان  المرأة  ما يمكن ان نضيفه على عمل 
لكونها  الرجل  أكثر من  هو في استهدافها  العربي عموماً  العالم  في 
امرأة أواًل ال سيما في المجتمعات التقليدية المحافظة التي تطغى بها 
الذكورية فيكون من السهل استخدام النوع االجتماعي للهجوم. يعني 
غالباً ما يتم استخدام العامل االجتماعي و الموروث الثقافي في منع 
العنف ضدها و بهذا يكون  المرأة من ممارسة حقوقها و تكريس 

االستهداف سياسي/ اجتماعي. 
المرأة في  النتيجة ان  تتأتى  من حيث  التي  المفارقة األشد وجعًا 
ُتتنهك حقوقها و تكون أيضاً   ، دفاعها عن ضحايا حقوق االنسان 
لعنٍف مزدوج سياسي و اجتماعي ، بمعنى ليس اضطهاداً  ضحية 
السلطة فقط ، بل اجتماعيًا يستغل شرائط معينة  سياسيًا من قبل 
التي تدعو للمساواة بين الجنسين و تقوم  كالتخلف و الجهل .المرأة 
بالرصد و العمل على الدفاع عن حقوق االنسان و تعمل بال هوادة 
من اجل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها ، تجد بالمقابل ان هناك 
العنف  التي نصت عليها معاهدة مناهضة  ينتهك حقوقها هي و  من 
الدولية ، فال ضمانات  المواثيق  العهود و  المرأة و غيرها من  ضد 
هناك لحماية و تعزيز حقوق المرأة المحامية / المدافعة فهي عرضة 
لالنتهاكات التي تبدأ من العنف الجنسي ، الى االيذاء الجسدي ، و 
االعتقال ، الى المحاكمة ، الى منع السفر ، الى الضغوط المختلفة 
الدين و  الى  ما تستند  الشائعات و األكاذيب و غالباً  فيها نشر  بما 
لها في مجتمٍع تخلف عن ركب  التي تجد أرضاً خصبة  الجنس و 
الحضارة و غرق في جهٍل  ال حدود له مخترقة بذلك كل المعايير 
التي تؤكد على رفع و  الدولية الحترام حقوق االنسان ال سيما تلك 
تعزيز  سوية الوعي العام و سواء كان هذا في ظل سلٍم او حرٍب او 

ثورة او تغييٍر للسلطة.
انتهاكات  تدين  المرأة عملها و  هل من الصعوبة بمكان ان تمارس 
حقوق االنسان دون ان تُنتهك كرامتُها و ينالها انتقام من هذا الفريق 
انتهاٍك   . يهادن  او ذاك؟ تحرش اعتداء بكل درجاته ، و تشهير ال 
العائلية بل و أمنها  ممنهج و مستمر يطال حياتها الشخصية و 
الشخصي . اين هذا من حق المرأة في األمن الشخصي و السالمة 
الجسدية و النفسية؟؟ او التحريض؟؟ أين هذا من من االلتزام القانوني 

و الدستوري بالعهود و المواثيق الدولية؟؟
جاءت داعش و أشباهها لتصفق وجه االنسانية و مجتمعاتنا العربية 
انحطاط  علو وجه الخصوص ، جاءت مستفيدة و بكل صفاقة من 
الوعي العام و التخلف و الشرائط االجتماعية و لن أذهب بعيداً بالقول 
بأن هذه المجموعات استفادت و بالُمطلق من دونية المرأة لم تختلف 
بذلك عن نهج و ممارسات أية سلطة شمولية او نظام عفا عليها الزمن 

فكالهما يستثمر عدم المساواة و العنف ضد المرأة. 
الدفاع عن حقوق االنسان و كفاكم  العامالت في  احترموا نسائكم 
بلقيس و  لهن ، فنحن ال زلنا كما نحن حفيدات زنوبيا و  اضطهاداً 
آسية و الخنساء و هند بنت عتبة و هدى شعراوي و ماري عجمي، و 
ارفعوا سوية الوعي العام ، دافعوا عن حقوق االنسان و حقوق المرأة 

كجزٍء من حقوق االنسان. حاولوا لمرٍة ان تنظروا خلف السور .

 اسبوع سعيد لكم جميعاً.
 

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que 
les scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

جونسون يقول إن فريقه يدعم مهمته »الثقيلة« للخروج من االحتاد األوروبي
البحرية: فقد 116 مهاجرا 

وإنقاذ 132 بعد غرق قارب 
قبالة سواحل ليبيا

تنسيق عربي خليجي لسالمة املالحة البحرية يف املنقطة

الرئيس الفنزويلي يعلن انطالق مناورات عسكرية ضخمة 
مبشاركة مليون عسكري

  اجتمع رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس 
جونسون يوم الخميس وللمرة األولى مع كبار 
وزرائه الذين يهيمن عليهم أنصار الخروج من 
االتحاد األوروبي وقال إن حكومته الجديدة ملتزمة 
تماما ”بالمهمة الثقيلة“ المتمثلة في قيادة بريطانيا 
للخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر تشرين األول.

ويضع صعود جونسون ألعلى منصب رسمي في 
البالد خامس أكبر اقتصاد في العالم على مسار 
مواجهة مع االتحاد األوروبي وأزمة دستورية 
محتملة وربما انتخابات بعدما تعهد النواب بإحباط أي 
محاولة للخروج من االتحاد األوروبي دون اتفاق.

وتعهد الزعيم البريطاني الجديد بإبرام اتفاق جديد 
مع االتحاد في أقل من 99 يوما لكنه حذر من أنه 
في حال رفض زعماء التكتل، وهو ما وصفه 
”باالحتمال البعيد“، فستغادر بريطانيا بال اتفاق 

”دون أعذار أو استثناءات“.
وقال جونسون )٥٥ عاما( في المقر الرسمي لرئيس 
الوزراء في 1٠ داوننج ستريت خالل أول اجتماع 
لحكومته ”أمامنا مهمة ثقيلة. نحن ملتزمون اآلن، 
كلنا، وفي وقت حاسم من تاريخ بلدنا، بمغادرة 

االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر بل وقبل ذلك، 
دون أعذار أو استثناءات“.

ويراهن جونسون على أن التهديد بخروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي دون اتفاق سيقنع أكبر 
قوتين في االتحاد األوروبي وهما ألمانيا وفرنسا 
بالموافقة على مراجعة االتفاق الذي وافقت عليه 
رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في نوفمبر 
تشرين الثاني الماضي لكنها فشلت في اقتناص 

موافقة البرلمان عليه.
وبدأ جونسون مهام منصبه بعزل معظم وزراء 
حكومة ماي في أحد أكبر موجات استبعاد كبار 

الوزراء في تاريخ بريطانيا المعاصر.
واستقال أو أقيل 17 وزيرا من حكومة ماي مما 
كون مجموعة قوية جديدة من الخصوم في البرلمان. 
ومعظم الوزراء الجدد الذين اختارهم جونسون من 

مؤيدي الخروج من االتحاد األوروبي.
واختير ساجد جاويد )49 عاما( وزيرا للمالية. 
وكان جاويد ضمن من صوتوا للبقاء في االتحاد 

األوروبي في استفتاء عام ٢٠16.
ومن ضمن أشد مؤيدي االنفصال عن االتحاد 

اختيرت بريتي باتيل وزيرة للداخلية ودومينيك 
راب وزيرا للخارجية وستيفن باركلي وزيرا 

لشؤون االنسحاب من االتحاد األوروبي.

كما تم تعيين دومينيك كامنجز، مدير الحملة الرسمية 
الداعية للتصويت لصالح الخروج من التكتل، 

مستشارا كبيرا في داوننج ستريت.

التوتر في     على خلفية تصاعد 
المنطقة والتهديدات اإليرانية المتواصلة 
لسالمة المالحة البحرية، رفعت دول 
التنسيق  عربية وخليجية من درجة 
لضمان تنقل السفن التجارية وناقالت 

النفط بشكل عادي.
الشيخ يوسف عبد هللا الصباح  وقال 
المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية 
ورئيس اتحاد الموانئ العربية إن هناك 
تنسيقا »خليجيا-عربيا« لتأمين سالمة 

حركة السفن في مياه الخليج.
وأضاف الشيخ يوسف أن تأثير التطورات 
والتصعيد األخير في المنطقة والمتمثل 
في احتجاز ناقلة نفط بريطانية »كان 
طفيفا على حركة الموانئ الكويتية«، 
بديلة ألي  إلى »وجود خطط  مشيرا 

تطورات في المنطقة«.
الدولية لضمان  المساعي  وفي إطار 
حد  ووضع  البحرية  المالحة  أمن 
إيران قالت واشنطن إن  لتجاوزات 
لتعزيز  المقترحة  المبادرة األوروبية 
األمن البحري في الخليج ستكمل الجهود 
الحالية هناك وليس عملية  األميركية 

»قائمة بذاتها«.
وكانت اقترحت واشنطن في يونيو نوعا 
الجنسيات تكون  الجهود متعددة  من 
الحلفاء  مفتوحة أمام مشاركة جميع 
البحري في  لتعزيز األمن  والشركاء 
اتهامها إليران بمهاجمة  الخليج، بعد 
ناقالت نفط في مضيق هرمز، وهو 
ممر بحري حيوي مزدحم بين إيران 

وسلطنة عمان.
ودعت بريطانيا هذا األسبوع إلى مهمة 
بقيادة أوروبية لضمان سالمة  بحرية 
المضيق بعدما احتجزت  المالحة في 
طهران ناقلة ترفع علم بريطانيا األمر 
الذي أثار الشكوك فيما إذا كانت المبادرة 

األميركية ستمضي بمفردها.
وردا على سؤال عن االقتراح البريطاني، 
دانفورد رئيس  الجنرال جوزيف  قال 
هيئة األركان األميركية المشتركة إن 
مناقشاته »في الوقت الحالي ال تشير إلى 
أن هذا مسعى قائم بذاته منفصل عنا«.

وقال دانفورد »أرى ذلك مساهمة أوروبية 
في األمن البحري ستكون مكملة، إن 
لم تكن متكاملة، مع ما تفعله الواليات 
المتحدة«، ولم يكشف عما إذا كان قد 
بحث األمر بصورة مباشرة مع بريطانيا.
القيادة المركزية بالجيش  وأضاف أن 
تامبا بوالية  األميركي، ومقرها في 
فلوريدا، ستستضيف »مؤتمرا لتشكيل 

القوة« الخاصة بالمبادرة األميركية.
األوروبيون  واشنطن  حلفاء  ونأى 
بأنفسهم عن استراتيجية  الرئيسيون 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الخاصة 
بإيران وعارضوا قراره العام الماضي 
بالتخلي عن اتفاق دولي تضمن فرض 
النووي مقابل  قيود على برنامجها 

تخفيف العقوبات.
ويقول سياسيون أميركيون إن المبادرة 
الجديد لتشكيل قوة دولية تحمي المالحة 
البحرية لن تعمل بالطريقة التي يعمل بها 

التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.

بل تتعلق المبادرة بزيادة تبادل معلومات 
المخابرات وعمليات االستطالع والوجود 
الدولي لدرء أي هجمات على الناقالت 
في الممر البحري على غرار ما حدث 

في الشهور القليلة المنصرمة.
وبموجب خطة أعلنت تفاصيلها المبدئية 
التاسع من يوليو تموز، ستتولى  في 
السفن  تنسيق  المتحدة جهود  الواليات 
وتقود عمليات المراقبة بينما يقوم 
المشاركون في التحالف بدوريات في 
القريبة ويتولون مهمة مرافقة  المياه 
السفن التجارية التي ترفع أعالم دولهم.

وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها مساع 
إيرانية للتهدئة وتفادي تصاعد الضغوط 
على نظام والية الفقيه، ألمحت طهران 
إلى استعدادها لتبادل الناقالت مع لندن 
فيما أعرب مالكو الناقلة التي ترفع العلم 
البريطاني والمحتجزة لدى إيران عن 
ايجابي« بعد  أملهم في تحقيق »تقدم 

تحدثهم مع طاقم السفينة.
واعتبر احتجاز السفينة »ستينا امبرو« 
خطوة إيرانية للرد على احتجاز السلطات 
البريطانية الناقلة »غريس 1« قبالة جبل 
تنقل  بأنها  الشهر لالشتباه  طارق هذا 
النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات 

األوروبية.
أثناء  الرئيس حسن روحاني  وصرح 
اجتماع للحكومة »ال نرد استمرار 

التوتر مع بعض البلدان األوروبية«.

  قال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم يوم الخميس إن 
116 مهاجرا على األقل فقدوا وتم إنقاذ 13٢ آخرين على يد خفر 
السواحل الليبي وصيادين محليين بعد غرق قارب خشبي قبالة 
ساحل مدينة الخمس التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
أكثر من ٢٠٠ مهاجر كانوا  ناجين قولهم إن  ونقل قاسم عن 

على متن القارب.
قد  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  كانت 
قالت في وقت سابق يوم الخميس إن هناك مخاوف من احتمال 
أمكن  الحادث، في حين  في  إلى 1٥٠ شخصا  ما يصل  وفاة 

إنقاذ 1٥٠ آخرين.

نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن    
مادورو، يوم الخميس، انطالق مناورات 
عسكرية ضخمة للقوات المسلحة لبالده، 
يشارك فيها أكثر من مليون شخص من 
العسكريين وعناصر قوات الدفاع الشعبي. 
وقال مادورو “اليوم يشهد انطالق المرحلة 
األولى من مناورات )حملة سيمون بوليفار 
هذه  أن  إلى  مشيرا   ،”)2019 للتحرير 
المناورات تتزامن مع الذكرى الـ 236 
بوليفار،  سيمون  التاريخي  القائد  لميالد 
االستعمار  من  التحرير  حملة  قاد  الذي 
التاسع عشر. وتابع  القرن  اإلسباني في 
سنقوم باختبار األسلحة المتوفرة لدينا، وهي 
أسلحة متقدمة مخصصة للدفاع عن بالدنا 

وحماية وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكدا أن 
لدى فنزويال “قوات مسلحة قوية واإلرادة 

لحماية نفسها”.
ومن المقرر أن تجري المناورات على 3 
مراحل وتختتم يوم 30 أغسطس المقبل. 
أيام،   5 األولى  المرحلة  وستستغرق 
وستجري المرحلة الثانية من 28 يوليو 
حتى 7 أغسطس. أما المرحلة الثالثة التي 
ستستمر من 7 أغسطس إلى 30 أغسطس، 
فستركز على محاربة العصابات اإلجرامية 

الناشطة على الحدود.
البالد.  أنحاء  كافة  المناورات  وستشمل 
وأجرى الجيش الفنزويلي آخر مناورات 

كبرى في فبراير الماضي.

أخبـار

حفرت: سنرفع راية النصر يف قلب طرابلس قريبا
  قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر  إن 
الجيش يهدف إلى تحرير كافة أراضي البالد من اإلرهاب، 
مؤكدا أن الشعب والجيش سيرفعان “راية النصر” في قلب 
طرابلس “قريبا”، لتستعيد دورها كـ”عاصمة لكل الليبيين”. 
النصر  في مؤتمر صحفي: “موعدنا مع  وأضاف حفتر 
الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب… هدفنا هو تحرير بالدنا 
من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى ال تبقى 
فيها حبة تراب واحدة يجرؤ اإلرهاب أن يدنسها بأقدامه، 
لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويعيش شعبنا حرا أبيا مطمئنا 

يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة”.
كما شدد على أن “الشعب والجيش سيرفعان معا راية النصر 
في قلب العاصمة قريبا، معلنين تحريرها واالنتصار فيها على 
اإلرهابيين وأعوانهم، وعلى كل من يرفع السالح ليرعب 

المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأمالكهم”.
ونوه حفتر إلى أن الجيش الليبي سيعمل على أن “تصبح 
طرابلس مدينة السالم للمقيمين فيها، وتستعيد دورها ومكانتها 
كعاصمة لكل الليبيين، وستعمل مؤسسات الدولة فيها دون 
“الحرص  إلى  الجيش  تهديد”. ودعا عناصر  أو  ابتزاز 

قائال: “حين  العاصمة”،  على سالمة إخوانهم في 
يتقدم الجيش قريبا وينتشر في ميادينها )طرابلس( 
وشوارعها وأزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها، كونوا 

أيها األبطال عند حسن ظن شعبكم بكم”.
وتابع: “عندما تدخلوها احرصوا على سالمة إخوانكم 
في العاصمة وبيتوهم، حرصكم على والديكم وأبنائكم 
وبيوتكم، وال تأخذكم رأفة أو شفقة بمن رفع السالح 
ليصدكم عن تحرير طرابلس، درة ليبيا وعاصمتها 
إلى  الجنود  الليبي  الجيش  قائد  ودعا  الجريحة”. 
المحافظة على مرافق طرابلس ومنشآتها، وااللتزام 

بما يصدر عن القادة من تعليمات.
وجاء خطاب حفتر بعد إعالن الجيش الليبي تقدمه 
محاور طرابلس، حيث قصف سالح  جميع  في 
الجو مواقع الميليشيات في العاصمة، تمهيدا لتقدم 

الوحدات البرية.
وتفيد األنباء بتقدم مستمر للجيش في جميع محاور طرابلس 

وخصوصا في عين زارة ووادي الربيع.
أبريل  من  الرابع  في  الليبي حملة  الوطني  الجيش  وبدأ 

الماضي ليحاول انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من 
الميليشيات المسؤولة عن زعزعة االستقرار في ليبيا، منذ 

سقوط معمر القذافي.



يف حمطة »هوبت بانهوف« 
الحركة في محطة قطارات     
بانهوف«  مدينة ميونيخ »هوبت 
بافاريا  تهدأ، وعاصمة والية  ال 
الحرة أصبحت تشبه كثيرا العاصمة 
البريطانية لندن، المدينة األشهر من 
حيث تعدد الوجوه وتنوع األجناس 
والثقافات والديانات، لكثرة المهاجرين 
إليها من كل أقطار الدنيا، الساعون 
منهم إلى رزق، والباحثون منهم عن 
مالجيء آمنة، والهاربون من جحيم 
الحروب وصراعات األنظمة ومعارك 
الجماعات واألثنيات والمصالح 
تعد  لم  فميونيخ  واأليديولوجيات. 
لم  فقط، واأللمانية  لأللمان  مدينة 
ُتسمع  التي  الوحيدة  اللغة  تعد هي 
في شوارع ميونيخ، بعد أن طغت 
عليها لغات ولهجات وافدة من جهات 
العالم األربع، وبعد أن افترش أرصفة 
المتسولين،  عشرات  شوارعها 
بلغات بعضها  المارة  يستجدون 
العرب، وبعضها  نحن  لنا  مألوف 
اآلخر غير مألوف لنا وال لأللمان 
أنفسهم، الذين انعكس على بعضهم 
المنضبط سلبا،  النزوح غير  هذا 
فغدوا أكثر عصبية وأقل قدرة على 

تحمل ضيوف مدينتهم.
في محطة قطارات ميونيخ، حيث 
اللقطة التي تسرق الكاميرا من بين 
كل المشاهد التي تلتقطها العين، وجوه 
عليها تعبيرات مختلفة، بعضها تنم عن 
قلق، وبعضها عن حيرة، وبعضها عن 
خوف ال نعرف من ماذا، وبعضها 
عن فرح ال نعرف لماذا، وبعضها لم 
تتشكل بعد لتأخذ شكلها النهائي. في 
المحطة أرجل تسابق عقارب الساعة 
كي تنتقل من رصيف إلى رصيف، 
ثقيلة الخطى،  المحطة أرجل  وفي 
بيع  بين األرصفة ومحالت  تتسكع 
األطعمة والتذكارات، تستعجل عقارب 
الساعة حتى يأزف موعد رحيلها إلى 
المنشودة، حيث ال نعرف  محطتها 

ما ينتظرها. 
التي تتغير  من بين وجوه المحطة، 
مع دوران عقارب الساعة، يسترعي 
انتباهك وجه تظن أنك رأيته من قبل. 
ذاك واحد من تخيالت رواد محطات 
السفر الذين تستهويهم الوجوه بتعبيراتها 
يقعي  الكراسي  المختلفة. على أحد 
مسافر كسا البياض رأسه، تُرى كم من 
المحطات عبر في حياته؟ ذاك سؤال 
قد تستدعيه اللقطة، لكنه سؤال يبدو 
تقليديا في مثل هذه المواقف. السؤال 

األهم هو أين يُلقي به القطار المغادر، 
وكيف ستستقبله المحطة التالية؟ ربما 
كان يعرف جواب الشطر األول من 
السؤال، ويبقى جواب الشطر الثاني 
مغلفا بشيء من المجهول الذي تتشكل 
منه دوائر األسئلة كلها، وتنتهي إلى 
حيث ال جواب يقطع سيل األسئلة، 
ويضع لها محطة أخيرة تتوقف فيها كل 
القطارات حيث تنتهي كل الرحالت.
في مسرحيته األكثر شهرة »في 
الكاتب  لنا  انتظار غودو« يرسم 
اإليرلندي »صمويل بيكيت« صورة 
عبثية لالنتظار، حيث يقف الشريدان 
استراغون »غوغو« وفالديمير 
بالقرب من شجرة عارية  »ديدي« 
في أرض مقفرة، ينتظران وصول 
»غودو« الذي وعد بالمجيء ولم يأت، 
انتظارهما في ثرثرة  يزجيان وقت 
عبثية هي األخرى، قبل أن يصل السيد 
»بوزو« والعبد »الكي« ليكمال المشهد. 
يصل رسول من عند »غودو« يحمل 
رسالة تقول إن »غودو« لن يصل 
اليوم، ولكنه سيصل غدا، وفي اليوم 
التالي ال يصل »غودو« أيضا، لكن 
رسوال يصل ليقول إن »غودو« لن 
يصل اليوم، لكنه سيصل غدا. نهاية 
لمتابعي مسرح  المسرحية معروفة 
العبث وقراء صمويل بيكيت، حيث 
يقرر »غوغو« و«ديدي« االنتحار، 

لكنهما ال ينتحران. 
في محطة »هوبت بانهوف« ال أحد 
ينتظر أحدا. وحدها القطارات تنتظر 
المسافرين، تلفظ بعضهم على أرصفة 
المحطة التي ما زالت نظيفة رغم كثرة 
العابرين، وتلقط بعضهم اآلخر من 
على أرصفة االنتظار. وحدهم الذين 
يتأخرون عن الوصول إلى الرصيف 
المحدد لرحالتهم في الوقت المناسب 
يجدون أنفسهم معرضين لعدم اللحاق 
التالية،  بما ينتظرهم في المحطة 
حيث ربما كانت تنتظرهم فرصة قد 

ال تتكرر أبدا.
وفق نظرية محطات القطارات هذه 
تتشكل الكثير من مالمح الحياة، حيث 
القطار الصحيح في  يصبح ركوب 
الوقت المحدد هو البوابة الذي ينتقل 
البشر من خاللها إلى عوالم أرحب 
من الحياة، وتغدو األرصفة الباردة 
اللحاق  المتأخرين عن  هي خيار 
المحطات  إلى  المنطلقة  بالقطارات 
التالية في األوقات المحددة، وال عزاء 

للمتسكعين على األرصفة.
aliobaid4000@yahoo.com
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جمازر إدلب تتواصل.. 
مقتل 12 مدنياً بينهم 3 أطفال

تونس.. رئيس جملس نواب الشعب حممد الناصر 
يتوىل رئاسة اجلمهورية

اجتماع جملس الوزراء املصري ألول مرة مبدينة العلمني اجلديدة

تكليف البحرية الربيطانية حبماية السفن اليت ترفع علم البالد 

بقلم: محمد منسي قنديل

اهم اكتشاف 
يف تاريخ املسيحية )2-4(

 توجه رئيس مجلس النواب التونسي، محمد 
الشعب  إلى  بكلمة  الخميس،  امس  الناصر، 
التونسي أعلن فيها أنه سيتولى منصب رئيس 

الجمهورية في حالة الشغور الدائم.
ونعى محمد الناصر الرئيس التونسي الراحل 
الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، إذ أعلنت 
الخميس،  أمس  التونسية،  الجمهورية  رئاسة 
وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى 
العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة 

صحية.
وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، 
قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، 
ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، حيث 

تلقى العالج ومكث فيه نحو أسبوع.
وقرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، 
إعالن الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس األعالم 

بالمؤسسات الرسمية.
كما أصدر قرارا بإلغاء كافة العروض الفنية في 

مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الواليات 
حتى إشعار آخر.

بقلم: علي عبيد الهاملي

السيسي يقدم التعازي واملواساة للشعب التونسي يف 
وفاة الرئيس قايد السبسي

السيسي يؤكد خصوصية املنطقة اجلغرافية لشرق 
املتوسط يف ضوء اكتشافات الغاز خالل السنوات املاضية

  بعد عام كامل من التجوال 
عادت  وفلسطين  مصر  في 
االختان إلى لندن، اكتشفا للتو 
كافية  لم  الصغيرة  قريتهما  أن 
مع  التأقلم  تستطيعا  لم  لهما، 
الحياة المغلقة القديمة بعد خرجتا 
للعالم الواسع، كن في حاجة إلى 
حياة جديدة،  وبدأت أنجيس في 
تأليف كتاب عن رحلتها للشرق، 
كانت في اعماقها مؤلفة روائية، 
كتبت روايتين قبل ذلك لم يكتب 
لهما النجاح، ولكن كتاب “ الحج 
إليها،  األنظار  لفت  للشرق” 
وبدأت  تجني بعض الشهرة، وفي 
الوقت نفسه وقعت مرجريت في 
الحب، تقابلت مع جيمس جيبسون 
الذي يكبرها بسبعة عشر عاما، 
كان اسكتلنديا مثلهما ويتشارك 
إلى  السفر  تجربة  في  معها 
مصر، خاصة صحراء سيناء، 
تزوجته سريعا، وجدت اجنس 
نفسها وحيدة للمرة األولى في 
حياتها، وكعادتها عكفت على 
دراسة اللغات وخاصة العربية، 
كانت لغة صعبة، ولكن جرس 
االلفاظ أعاد إلى ذاكرتها رحلتهما 
في  تفكر جديا  وبدأت  لمصر، 
العودة إليها، لكن الحرب كانت 
مشتعلة هناك،  انتبهت بريطانيا 
السويس،  قناة  أهمية  إلى  فجأة 
واحست أنها أخطأت حين تركت 
منفذا بحريا مهما مثل هذا في 
أيدي الفرنسيين، واخذت تتحين 
الفرص حتى تقفز عليه، وتمكن 
جيشها بالفعل من هزيمة جيش 
يقوده عرابي،  الذي  الفالحين 
واصبحت مصر المنكوبة نحت 

االحتالل البريطاني.
رحلت انجبس وحدها  لليونان 
ولكنها لم ترتح لها كثيرا، كانت 
أثينا مليئة بالخمارات أكثر مما 
ينبغي، واآلثار التي تتباهى بها 
لما  بالنسبة  تعد احجارا هزيلة 
شاهدته في مصر،  وغادرتها 
إلى قبرص، وعندما كانت تجلس 
الكثير من  الميناء وجدت  امام 
كانت  إلى مصر،  تتجه  السفن 
قناة السويس قد غيرت خريطة 
المالحة البحرية، وجدت نفسها 
تقفز في احداها وتهبط في ميناء 
السويس، اقرب نقطة تستطيع 
كانت  إلى سيناء،  منها  العبور 
قد سمعت كثيرا عن دير سانت 
كاترين، وعن الرهبان اليونانيين 
الذين يقيمون فيه، والمخطوطات 
في خزائنه،   الموجودة  النادرة 
قد  اختها جيبسون  وكان زوج 
حكى لها الكثير عن مشاهداته 
اثناء رحلته لمصر، وألنه يهتم 
كثيرا بالمخطوطات القديمة فقد 
حكى لها كثيرا عن العالم االلماني  
فون تشندروف وقصته مع رهبان 
الدير، فقد اكتشف  في مكتبتهم 
وسط كومة من األوراق المهملة 
والمعدة للحرق واحدا من أقدم 
وجه  على  المعروفة  االنجيل 
ورساما  باحثا  كان   األرض، 
المانيا، تخصص في البحث عن 
االناجيل القديمة النادرة، سافر 
إلى باريس وفينيسيا ولندن يفتش 
في مكتباتها القديمة، وقد وجد ان 
اقدم انجيل في أوروبا يعود فقط 
للقرن العاشر، لذلك قرر أن يتجه 
للشرق ، مهد المسيحية،  قام بزيار 
االديرة الموجودة في الصحراء، 
اقدمها،   إلى  يذهب  أن  قرر  ثم 
دير سانت كاترين الموجود في 
وادي سيناء، ، كان االمبراطور 
بناه  قد  الروماني  “جستنيان” 
في القرن السادس تخليدا لروح 
القديسة كاترين التي استشهدت في 
اإلسكندرية،  جاء “تشندروف” 
الدير  اسقف  من  يحمل خطابا 
الموجود في القاهرة، وسمح له 
الرهبان بالدخول، لم تكن هناك 
بوابة للدير لذلك ادلوا  له سلة 
ليضع نفسه فيها ويرفعونه ألعلى، 
وسمحوا له باإلقامة داخل الدير 
لمدة أسبوع واحد، والبحث في  
مليئة  كانت  التي  الدير  مكتبة 
بالمخطوطات التي لم ترتب أو 
تفحص، ولم يلفت نظره المجلدات 
المتراصة فوق األرفف، ولكن  
كومة من األوراق كانت ملقاه 
في احد األركان ومجهزة للحرق 
باهتمامه،  استأثرت  التي  هي 
طلب أن يفحصها ووافق أمين 
المكتبة بالمباالة، بدأ يقلب في 
كتابات   ، المتناثرة  الصفحات 
واآلرامية  السريانية  باللغة 
مختلطة بصفحات  واليونانية، 
أخرى مكتوبة بالعربية ، أعاد 
ترتيبها لعلها تؤدي به إلى شيء 
، جمع خمسين صفحة متشابهة 
في العمر ولون الورق ، مكتوبة 
باليونانية، ولكنه لم يكن متأكدا 
أنها شيئا ذا اهمية، كان في حاجة 
إلى  و   ، البحث  من  مزيد  إلى 
أدوات التي لم تكن موجودة في 

الدير،  ولكن أيام ضيافته كانت 
قد انتهت ، وغادر الدير ومعه 
الخمسون صفحة التي جمعها، 
وفي بلدته “ليبزج” أكتشف أنه 
يجب أن يعود للدير من جديد، 
كانت الصفحات جزء من انجيل 
قديم يعود تاريخه للقرن السادس 
انجيل  أي  من  اقدم  الميالدي، 
يقلب  أن  يريد  كان  رآه،  آخر 
عقب  على  رأس  الدير  مكتبة 
حتى يعثر على بقية المخطوط،  
لسلطة  حاجة  في  كان  ولكنه 
الرهبان  يقف  ال  حتى  اقوى 
في طريقه،  سافر إلى روسيا 
لمقابلة القيصر، الراعي األكبر 
بنفقاته، وعندما  للديروالمتكفل 
تمكن من مقابلته عرض عليه 
الصفحات التي جمعها، وارسل 
معه القيصر خطابا لكبير األساقفة  
يطلب تسهيل كل وسائل البحث 
لتشندروف ، عاد للدير دون أن 
يجرؤ أحد على االعتراض على 
وجوده، أخذ يفتش في االمكان 
التي يريدها حتى اكتشف بقية 
المخطوط،، كتاب ضخم يضم 
باليونانية،   األربعة   االناجيل 
المشكلة أنه كان مملوكا للدير، 
واحد من نفائسه التاريخية ويجب 
أن يبقى فيه، ولكن تشندروف 
كان يريد أن يأخذه ليدرسه ويعيد 
طباعته، اثر نفيس مثل هذا ال 
يجب ان يبقى حبيس الصحراء، 
وبعد طول مفاوضات كتب تعهدا 
المخطوط  يعيد  أن  نفسه  على 
مرة أخرى للدير، ولم يكن كبير 
الرهبان قادرا على رفض طلب 
مندوب القيصر، سمح له بالخروج 
ومعه المخطوط، وانتشر الخبر 
في كل ارجاء اوروبا،  اصبح 
تشندروف  بطال، انفتحت أمامه 
أبواب مراكز البحث التاريخية 
والدينية، ودعي إللقاء المحاضرات 

في محافلها العلمية.
جاءت  الدعوات  اهم  ولكن    
لروسيا،  األعظم  القيصر  من 
المخطوط  يرى  أن  يريد  كان 
االثري، وعندما ذهب إليه كان 
القيصر مهتما بفحصه، تناوله 
ووضعه على ركبتيه،  قال له أنه 
كان يتمنى لو ان هذا المخطوط 
ثم  القديمة،  بالروسية  مكتوبا 
أشار لتشندروف بانتهاء المقابلة 
والمخطوط مازال على ركبتيه، 
أكثر من  أمامه  الباحث  انحنى 
مرة، ولكن القيصر ظل يراقبه 
بعينين باردتين، وعندما خرج من 
القاعة انتظر طويال في الردهة 
متوقعا أن يخرج أي خادم حامال 
المخطوط، وظل في الفندق ينتظر 
أليام أخرى طويلة ، لم يأت أي 
بعد طول  القصر،  من  رسول 
الحاح استطاع أن يقابل مسئوال 
روسيا رفيعا، وافهمه المسئول 
ببساطة أن الدير كله تحت رعاية 
القيصر، وهذا المخطوط بطريقة 
ممتلكاته،  من  يعد  بأخرى  أو 
ولم يجد سبيلندروف سبيال غير 
مغادرة روسيا محسورا،  اختفي 
المخطوط تماما عن اعين العالم، 
بحوالي  إال  ذلك  بعد  يظهر  لم 
 1933 عام  في  عاما،  تسعين 
ستالين  اتصل جوزيف  عندما 
يعرض  البريطانية  بالحكومة 
الذي  لها انجيل سيناء  يبيع  أن 
اكتشفه تشندروف، كانت روسيا 
في اشد الحاجة للعملة الصعبة، 
وباعت الكثير من كنوزها الفنية 
من متحف “االرميتاج” للثري 
األمريكي اندرو مالون مؤسس 
متحف المتروبوليتان الشهير في 
نيويورك، وكان الثمن المطلوب 
في االنجيل هو مائة الف جنية 
إسترليني، اعلى  من سعر أي 
وفتحت  العالم،  في  مخطوط 
العام  االكتتاب  باب  بريطانيا 
واستطاعت أن تجمع نصف المبلغ 
الخزانة  التبرعات ودفعت  من 
البريطانية النصف الثاني وانتقل 
االنجيل إلى المتحف البريطاني 
ومازال هناك، تحفة ال تقدر بثمن.
أن  يمكن  أنها  ألنجيس  خيل 
ترحل  هذا،  مثل  حلما  تحقق 
مخطوطا  وتكتشف  الدير  إلى 
أن  اضطرت  ولكنها  مماثال، 
تترك السويس سريعا وتعود إلى 
لندن،  كان مرض جيبسون قد 
داء  يقاوم  ان  يستطع  لم  تفاقم، 
الصدر،  غادرت الروح  جسده 
العليل، وعادت االختان وحيدتين 
مرة أخرى، وكانت مرجريت 
شديدة الحزن ، ولكن اختها لم 
ترد منها أن تعيش حياة األرملة، 
ولم يكن هناك من تعزية غير 
الرحيل بعيدا عن لندن الكئيبة، 
وهكذا بعد سبعة اشهر فقط من 
االختان  قررت  جيبسون  وفاة 
معاودة حلمهما في الذهاب إلى 
مصر، إلى دير سانت كاترين 

على وجه التحديد.

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي علي خصوصية 
المتوسط  المنطقة الجغرافية لشرق 
في  بها  الغاز  اكتشافات  في ضوء 
السنوات األخيرة، األمر الذي يفتح 
المنطقة  دول  بين  التعاون  آفاق 
وتحويل  والغاز،  الطاقة  مجال  في 
الموارد الكامنة في المنطقة لفرص 
الشعوب  لصالح  حقيقية  استثمارية 

واألجيال القادمة .
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس عبد 
الفتاح السيسي صباح أمس الخميس 
بقصر المنتزه باإلسكندرية للوزراء 
رؤساء الوفود المشاركين في االجتماع 
الثاني لمنتدى غاز شرق  الوزاري 

المتوسط .
وقال السفير بسام راضي المتحدث 

الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الوزراء 
المشاركين في اجتماع المنتدى، اكدوا األهمية 
االستراتيجية للمبادرة المصرية إلنشاء منتدى 

بجهود مصر  مشيدين   ، المتوسط  غاز شرق 
الفعالة بقيادة الرئيس السيسي إلقامة حوار إقليمي 
منظم حول الغاز الطبيعي يدعم مساعي دول 
التركيز  يتم  المتوسط لصياغة سياسات  شرق 

من خاللها على التعاون الحكومي لوضع رؤية 
المتوسط،  احتياطات شرق  لمستقبل  مشتركة 
مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة من المصالح 

االقتصادية المشتركة بين دول المنطقة.

الفتاح  الرئيس عبد  تقدم  القاهرة/ فرج جريس:    
السيسي بخالص التعازي والمواساة ألسرة الرئيس 
السبسي وللشعب  قايد  الباجي  الراحل  التونسي 

التونسي الشقيق.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه “وإذ يتقدم الرئيس 
التعازي والمواساة  السيسي بخالص  الفتاح  عبد 
ألسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي 
للرئيس  التاريخية  المساهمة  أن  يؤكد  فإنه  الشقيق، 
السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها 
سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته 
التونسي والشعوب  الشعب  حية وفاعلة في وجدان 

العربية جميعا”. 
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت وفاة 
الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.
أ.د/  األكبر  الشريف وإمامه  نعي األزهر  وايضا 
أحمد الطيب، شيخ األزهر الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي
، بمزيٍد من الرضا بقضاء هللا وقدره، الرئيس التونسي 
في  الخميس  اليوم  توفي  الذي  السبسي  قائد  الباجي 
بعد تعرضه  بالعاصمة تونس  العسكري  المستشفى 

لوعكة صحية.
المواساة  العزاء وصادق  بخالص  ويتقدم األزهر 
للشعب التونسي الشقيق، وألسرة الفقيد، سائالاً المولى 

عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و”إِنَّا 

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعوَن”. ِلهّ

الوزراء  أعلن رئيس  القاهرة/ فرج جريس:    
المصري مصطفى مدبولي، األربعاء، عن مشروعات 
صناعية وسكنية وثقافية، إلى جانب جامعتين جديدتين 
يتم افتتاحهما قريبا، في مدينة العلمين الجديدة، وذلك 

خالل اجتماع مجلس الوزراء األول في المدينة.
وقال مدبولي إنه سيتم افتتاح جامعة العلمين، وفرع 
العلمين  مدينة  في  البحرية،  العربية  األكاديمية 
بهما خالل  الدراسة ستبدأ  أن  إلى  الجديدة، الفتا 

األشهر القليلة المقبلة.
الصناعية  المنطقة  إلى  باإلضافة  أنه  وأوضح 
الثقافية،  المراكز  السكنية ومناطق  والمشروعات 
سيتم تشييد دار أوبرا ومتحف في محيط مقر مجلس 
إلى جانب منطقة تضم  بالمدينة،  الجديد  الوزراء 
بالعاصمة  القائمة  الفنون  لمدينة  نموذجا مصغرا 

اإلدارية الجديدة.
وجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده مدبولي، عقب 
انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء المصري بالمقر 
العلمين  الوزراء في مدينة  الجديد لرئاسة مجلس 

الجديدة، الواقعة غرب اإلسكندرية.
نتيجة “جهود  جاء  ذلك  أن  إلى  مدبولي  وأشار 
الحكومة ونجاحها في تشييد العلمين الجديدة خالل 
أقل من عامين”، مضيفا أن المدينة “ليست مصيفا 
فقط، بل إنها وفق رؤية الحكومة ستعمل على مدار 
العام، وذلك لما تحظى به من مقومات تؤهلها لذلك”.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن إنشاء المدينة 
يأتي في إطار خطة الدولة إلنشاء عدد من المدن، 
العلمين  إنشاء مدينة  أهداف  قائال: “من  وأوضح 
الجديدة استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، إذ من 
المتوقع أن تستوعب المدينة نحو 4 ماليين نسمة، 
المدن  مما يؤهلها ألن تصبح واحدة من كبريات 

المصرية”.

أنه  الصحفي  المؤتمر  ختام  في  مدبولي  وأعلن 
الوزراء على عقد  االتفاق مع أعضاء مجلس  تم 
مجموعة من االجتماعات بمقر المجلس بالعلمين 
الجديدة على مدار الشهر المقبل وذلك “للتأكيد على 
الرسالة التي تود الحكومة نقلها، وهي أن هذا المقر 

الجديد للحكومة سيعمل على مدار العام”.

  قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن 
البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم 
الدفاع عن  بهدف  البالد عبر مضيق هرمز 
حرية المالحة وذلك بعدما قالت سابقا إنها ال 

تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.
وبريطانيا  إيران  بين  التوترات  وتصاعدت 
منذ احتجاز طهران ناقلة ترفع علم بريطانيا 
بعد توقيف  التحرك  المضيق. وجاء ذلك  في 
قرب  إيرانية  نفط  ناقلة  البريطانية  القوات 
جبل طارق قالت بريطانيا إنها كانت متجهة 
إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات المفروضة من 

االتحاد األوروبي.

السفن  الحكومة  نصحت  سابق  وقت  وفي 
المرور عبر مضيق هرمز  بعدم  البريطانية 
وإخطار البحرية مسبقا إذا كانت تنوي المرور.
البريطانية ”تم  الحكومة  باسم  وقال متحدث 
تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع 
علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت 
فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على 

إخطار قبل عبورها بوقت كاف“.
وأضاف في بيان ”حرية المالحة مسألة حاسمة 
بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، 

وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها“.
وتعمل بريطانيا على تشكيل مهمة حماية بحرية 

بقيادة أوروبية لضمان سالمة اإلبحار عبر مضيق 
هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته 

لندن بأنه عمل من قبيل ”قرصنة الدولة“.
وقال ثالثة دبلوماسيين من االتحاد األوروبي 
يوم الثالثاء إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك دعمت 
الفكرة لكن ألمانيا قالت إنه من المبكر مناقشة 

كيفية مشاركة برلين فيها.
إيران عن  الرسمية في  األنباء  ونقلت وكالة 
نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قوله يوم 
الثالثاء إن إيران تعهدت بتأمين المضيق وإنها 

لن تسمح بأي اضطراب في المالحة هناك.

  قتل 12 مدنيااً على األقل بينهم ثالثة 
أطفال، الخميس، جراء غارات شنتها 
طائرات تابعة لقوات النظام السوري 
وأخرى روسية على مناطق عدة في 
شمال غربي سوريا، وفق ما أحصى 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية 
لها، حيث يعيش نحو ثالثة ماليين 
نسمة، تصعيدااً في القصف السوري 
نيسان/أبريل،  نهاية  منذ  والروسي 
يترافق مع معارك عنيفة تتركز في 

ريف حماة الشمالي.
وأفاد المرصد عن مقتل سبعة مدنيين 
بينهم طفلة، معظمهم في معرة النعمان 
وريفها في ريف إدلب الجنوبي، جراء 

غارات روسية.
كما قتل 5 آخرون بغارات وقصف 
األتارب  مدينة  النظام على  لقوات 
البوابية  وقرية  مدينة حلب،  غرب 

جنوبها، بحسب المرصد.
بينهم  بجروح  مدنيااً   25 وأصيب 
أطفال وإصابات عدد منهم خطرة، 

وفق المرصد.
)جبهة  الشام  تحرير  هيئة  وتمسك 
النصرة سابقااً( بزمام األمور إداريااً 
وعسكريااً في إدلب ومحيطها، حيث 
تتواجد أيضااً فصائل مقاتلة أقل نفوذااً.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، دفع التصعيد 
أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح 
من مناطقهم، وفق األمم المتحدة. كما 
قتل أكثر من 730 مدنيااً جراء القصف 

السوري والروسي، وفق المرصد.
وقتل االثنين نحو 50 مدنيااً، الجزء 

األكبر منهم جراء غارات على سوق 
في مدينة معرة النعمان، في هجمات 
قالت األمم المتحدة إنها من بين “األكثر 
نحو  قبل  التصعيد  بدء  منذ  دموية” 

ثالثة أشهر.
وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة “سايف 
ذي تشيلدرن” في بيان، الخميس، إن 
عدد األطفال الذين قتلوا في إدلب خالل 
يتخطى  األخيرة  األربعة  األسابيع 
المنطقة  القتلى األطفال في  حصيلة 

ذاتها خالل العام 2018.
وقالت مديرة العمليات في المنظمة 
سونيا  في سوريا،  الحكومية  غير 
خوش، وفق البيان، “الوضع الحالي 
في إدلب بمثابة كابوس” مضيفة “من 
الواضح مرة جديدة أن األطفال يُقتلون 
هجمات  جراء  بجروح  ويصابون 

عشوائية”.
وفي مؤتمر صحافي في اسطنبول، 
اعتبر رئيس االئتالف الوطني لقوى 
أبرز مكونات  الثورة والمعارضة، 
المعارضة السورية في الخارج، أنس 
العبدة أن “الشعب السوري مستهدف 
باإلبادة”، متحدثااً عن “أسبوع داٍم.. 
ومجزرة تحدث كل يوم على األقل” 

في شمال غربي سوريا.
يأتي هذا التصعيد رغم أنهّ المنطقة 
تمهّ  تركي  باتفاق روسي-  مشمولة 
التوصل إليه في سوتشي في أيلول/
إقامة  2018، ونصهّ على  سبتمبر 
قوات  بين  السالح  منزوعة  منطقة 
االتفاق  لكنهّ هذا  النظام والفصائل، 

لم يُستكمل تنفيذه.

أخبار
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 ، الفرعونية  بالحضارة  مفتون  أجمع  العالم      
يقتني قطعة منها،  يتمني ان  لدرجة ان كل شخص 
بيع  االخيرة من مسلسل  الفترة  في  يحدث  ما  لكن 
دار  العلنية وخاصة  المزادات  المصرية في  االثار 
قويه  وقفه  يكون هناك  ان  بلندن البد  “كريستيز” 
قومي علي  تمثل خطر  التي  االزمه  هذه  لتدارك 
هذا  المتاحف  في  فكونها تعرض  المصرية  االثار 
الي حد ما جيد ولكن ان يستحوذ عليها شخص معين 
المصرية  االثار  الخطورة الن  في  امر غايه  فهذا 
ملك للعالم أجمع وليس ملك لمصر فقط ولذا أطالب 
اتفاقيات بين الدول لمنع بيع االثار المصرية  بعمل 
في المزادات العلنية وإبالغ الدولة المصرية من اي 

محاولة لبيع االثار بالمزادات 
المتاحف  في  الموجودة  االثرية  القطع  أهم  ومن 

العالمية والميداين العامة:
1_حجر	رشيد		

يوجد بالمتحف البريطاني واستولي عليه االستعمار 
الفرنسي بالقوة وبدون وجه حق ووضعه كإهداء في 

المتحف البريطاني بطريق غير قانوني 
113سم  ارتفاعه  ويبلغ  البازلت  وهو مصنوع من 
لغات    3 الحجر  على  ومدون  سم   75 وعرضة 
واليونانية” وكتب هذا  والديموطقية  “الهيروغليفة 

الحجر في عصر الملك “بطلميوس الخامس”.
2_رأس	نفرتيتي	

االلماني  التدليس من خالل خداع  خرجت بطريقة 
في   1912 القطعة  مكتشف  بورشارت”  “لودفيج 

تل العمارنة
من  التمثال مصنوع  هذا  ان  التقسيم  وعند عملية 
الجبس ولكنه كان من الحجر الجيري ثم قام بتغيير 
مالمحه بالطين ثم شحن الي المانيا 1913 الي االن 

في متحف برلين 
3_لوحة	“الزودياك”

ابناء  أحد  “الزودياك” من  السماوية  القبة  سرقت 

لويس  الفرنسي “سابستيان  النواب  اعضاء مجلس 
السماوية من  االبراج  دائرة  بنشر  وقام  سولينية” 

سقف معبد دندرة ثم الي باريس
4_تمثال	“حم	ايونو”

المعماري  والمهندس  خوفو  الملك  وزير  وهو 
حاليا  االكبر، ومحفوظ  الهرم  بناء  المسؤول عن 
في متحف “رومر بيليزيوس” بمدينة “هيلدسهايم” 

االلمانية 
5_تمثال	“عنخ	خاف”	

وهو أحد ابناء الملك سنفرو مؤسس االسرة الرابعة 
للملك خفرع ومسؤول عن كل  والذي كان وزيرا 
الذي  المهندس  ،وهو  بالعمارة  الخاصة  أعماله 
أشرف علي بناء هرمي خوفو وخفرع واكتشف في 
المقبرة 7510 في الجيزة ، وهو من الحجر الجيري 
الواليات  في  بوسطن  متحف  في  حاليا  ويعرض 

المتحدة االمريكية 
6_تمثال	الملك	رمسيس	الثاني	

محفوظ بمتحف “تورينو” بإيطاليا  ويقال عليه تحفه 
تورينو الساطعة  

7_معبد	طافا
كان يقع بقرية “امبركاب” النوبية وبني في العصر 
الروماني وتم اهداؤه الي هوالندا عام 1960 وأعيد 
تركيبة هناك عام 1971 بمتحف االثار بمدينة ليدن

8_مسلة	الفاتيكان	
كانت قائمة في هليوبوليس عاصمة مصر السفلي ، 
واخذت الي روما بواسطة االمبراطور “كاليجوال” 
لتوضع في”سبينا “وهي موضوعه  37 ق.م  عام 

حاليا في ساحة الفاتيكان بروما
العالم أجمع  كما يوجد العديد من القطع االثرية في 
ولو لم نسطع ان نسترجع هذه االثار من العالم أجمع 
فأرجو ان يحافظ العالم علي هذا التاريخ العظيم ألنه 

ملك للبشرية جميعا وليس ملك لمصر فقط 

	بقلم:	كلودين	كرمة
بقلم	: على	أبودشيش 
المصرية اآلثار	 خبير	

يبدأ حياته  إن اإلنسان منذ لحظة والدته       
بالبكاء الشديد وكأنه يعرف ما سوف يالقيه على 
هذه االرض أو على دراية مما تخبأه له األيام ؛ 
فمنذ نعومة اظافره يتعرض الى الكثير من اآلالم 
النفسيه أو العضوية وهى التى تدفعه الى التعبير 
عنها بالصراخ وإن كان عقله ال يدرك تماما ما 
يدور من حوله وكذلك ال يعى المخاطر وال يتوقع 
ما الذى يقرره والديه بشأنه أو الطبيب فيما يخص 

حالته الصحية. 
البسيط لما يراه او يستشعره  وعند بداية إدراكه 
تارة أخرى؛ فمثال  تارة ويصرخ  فنجده يضحك 
عندما يرى شخصا محبوبا الى نفسه فإنه يندفع 
نحوه ، اما إذا لقى شخصا غير مرغوب به فإنه 
االبتعاد  الشديد ويظهر رغبته فى  استيائه  يبدى 
ويثبت  والقبول  الرفض  يبدأ  هنا  ومن  عنه.. 
اى  عليه  يفرض  أن  ويأبى  االختيار  فى  حقه 
إن عقله فى  .. رغم  يقبله هو  شخص وضع ال 
هذه المرحلة العمرية ال يدرك بعد أبعاد األمور 
أو تصنيف  هناك مسميات واضحة  تكون  وال 
علمى أو قواعد أدبية قد درسها تتحكم فى ردود 
افعاله ... ولكن بفطرته يحافظ على جميع حقوقه 
ويدافع عنها بكل ما أوتى من قدرة ؛ وكل مرحلة 
لنا أن “  فاعليتها. ومن هنا يتضح  بالتأكيد  ولها 
دون وصية  ويورث  اإلختيار “ حق موروث 
اإلنسان  نزع من  اذا  يحدث  فماذا  قانون...  أو 

هذا الحق ؟. 
و  الرأي  دون حرية  الحياة  معا  نتخيل  دعونا 
.. فإن  القرار  الفكر والتعبير وكذلك حرية اتخاذ 
او  لقوانين سياسية  خضوع رغبة “ اإلختيار “ 
اجتماعية¬ تحت أى مسمى هو شكل من اشكال 
بل  فقط  الشخصي  المستوى  القهر..وليس على 
يمارس  أن  اإلجتماعى واألخطر على اإلطالق 
السياسي  المستوى  على  القهر  من  النوع  هذا 
والدولى ايضا !. الكل يسعى ويشقى فى هذه الحياة 
األسباب  وتعددت  االهداف  اختلفت  وإن  الدنيا 
وتنوعت التطلعات والغايات ، وما ضمرت النوايا. 
لها  التى ال حصر  التحديات  امام  وأحيانا كثيرة 
والصعوبات والمشاكل المتتالية يفقد اإلنسان بهجة 
الحياة الحقيقية ، و يمكن له أن يستمتع بما حققه 

من ثروة أو جاه أو نجاحات ولكن هذا االستمتاع 
السعادة تكون مضللة ألنه فى  يكون كاذبا وهذه 
باستقراره  اإلنسان  األحيان يضحى  من  كثير 
األمر  حقيقة  فى  وهما   - العاطفى  و  النفسى 
تعتمد  الحقيقية ألنها ال  للسعادة  الثابتة  الدعائم 
التى ال  المتغيرات - حتى يحقق طموحاته  على 
نهاية لها ..نعم اننا ال نستطيع أن ننكر أن المركز 
يفتحون كثيرا من  لهم سطوة و  والجاه والثروة 
األبواب المغلقة ولكن فى المقابل قد يخسر الفرد 
أهل وأصدقاء و أحباب لصعوبة التواصل معهم 
من  الكثير  يفقد  ايضا  و   ، الوقت  ذات  لضيق 
ويذهب  أمراض شتى  ويعانى  النفسية  الراحة 
النوم عنه بعيدا لكثرة انغماسه فى مجاالت الحياة 
المختلفة محاوال أن يجد حلوال ومخرجا ألزماته 
التى تقابله بطبيعة الحال وتعوق مسيرة نجاحه. 
ولكن لألسف ليس هناك من بديل فإننا ال نستطيع 
إن نوقف دوران الدائرة المستمر وإال ستتعطل و 
لينال من الجميع ، فكل األطراف  يمتد ضررها 
منذ  نسع  لم  وكأننا  الخسارة  ستلحقها  المعنية 
البداية ويضيع الجهد والمال آخذين معهم الصحة 
والنجاح ويسببان أزمات نفسية نتيجة لإلخفاق و 
عدم القدرة على الثبات والمواجهة ؛ فما ان ابتدأنا 
وإتخذنا قرار اإلطالق فال بد أن نصل إلى الغاية 
ونصيب الهدف مهما كلفنا األمر وإال يتغلغل إلى 
الذى  بالفشل الزريع واإلحباط  نفوسنا اإلحساس 
الكثير  ببطئ يسبب  ينهى حياتنا  أن  فى مقدرته 
من األلم وكأنها طعنات غائرة ال أمل فى الشفاء 
أن  يتحتم على اإلنسان  المنطلق  منها. ومن هذا 
يبقى متيقظا يسعى نحو الهدف ؛ يجاهد في سبيل 
تحقيق النجاحات الواحدة تلو األخرى وينتقل من 
فيضاعف مجهوداته وال  أكبر  دائرة  الى  دائرة 
يكل من السعى و بذل الذات و الكثير من الوقت 
والمال حتى ينتقل الى دائرة أكثر إتساعا و أبهى 
لالستمرار  له  دافع  يكون هذا  نجح  فإذ  بريقا   ،
وليس للطموح نهاية وبخاصة حين يحالفه الحظ 
كل  من  واالحترام  بالتقدير  اإلنسان  ويحظى 
المحيطين به فتكون هذه غايته وقد حققها فيسعد 
بحصاد تعبه وال لوم عليه فقد اكمل سعيه ونال 
مكافأته وأضاف حياة الى أيامه بكثرة إنجازاته .

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 26 juillet 2019
الجمعة	26	يوليو	2019

االثار الفرعونية سحر ال يقاوم 

السعى فى احلياة 

الصراع على سورية 
وأسباب حتوله إىل صراع سوري - سوري )5(

		تذكير:	ال	تهدف	هذه	الدراسة	الطويلة	نسبياً	إلى	
تخوين	أواتهام	أحد	بالمسؤولية	عن	ماحدث	ويحدث	

في	منطقة	الشرق	األوسط	والعالم	
العربي	عامة	وسورية	خاصة.	ولكنها	
تهدف	إلى	إلقاء	نظرة	موضوعية	
عن	أسباب	هذه	األزمات	وتطورها	
المستمر	حتى	وصلت	إلى	ما	وصلت	
إليه	من	تدهور	وتفرقة	وتمزق	شمل	

جزءاً	كبيراً	من	العالم	العربي.
العصر	 عن	 حديثنا	 اليوم	 نتابع	
العثماني	الذي	بدأناه	بالعدد	األخير.	

ث( العصر العثماني )تتمة(:
 كانت اإلمبراطورية العثمانية خالل 
القرنين األخيرين من حياتها تعرف 
بأنها “رجل أوروپا المريض.” وقد 
وقف التحالف األوروپي الذي جمع 
بريطانيا وفرنسا والنمسا وبروسيا 
ضد محمد علي والي مصر ومنعته 
من إسقاط النظام العثماني تحسباً من 
إقامته إمبراطورية عربية عصرية 
على أنقاضه تكون أشد خطورة على 

المصالح اإلستعمارية في حوض البحر األبيض المتوسط. 
يمكن  ما  إمتياز  أول  ١. منحت فرنسا عام ١٥٣٥ 
نالت  األدنى  الشرق  في  فرنسا  نفوذ  بداية  اعتباره 
بموجبه مغانم تجارية وحقها بحماية المسيحيين عامة 
والكاثوليك خاصة. تم تجديد هذه اإلمتيازات ثماني 

مرات بين عامي ١٥٣٥ و ١٧٤٠. 
٢. منحت روسيا عام ١٧٧٤ حق بناء كنيسة عامة 
أورثوذوكسية تكون حمايتها من حق السفير الروسي 
بوصفها حامية الروم األورثوذوكس....سنحت أمام 

روسيا التدخل بشؤون تركيا الداخلية. 
الديبلوماسية  البعثات  اإلمتيازات  تلك  منحت   .٣
األجنبية قرارات الفصل فيما يتعلق بغير المسلمين 
تبعاً للمذاهب التي منحت حق حمايتها، فكانت النتيجة 
أن أضافت إلى التنوع العرقي تنوع طائفي مذهبي 

والؤه إلى دول أجنبية. 
بدأ  الثاني/نوڤمبر عام ١٨٣١  بداية تشرين  ٤. مع 
جيش محمد علي باشا والي مصر بقيادة إبنه إبراهيم 
إلى  بيالن  باشا زحفه على سورية واجتاز مضيق 
األناضول حتى انتهى إلى كوتاهية قبل نهاية كانون 

الثاني/يناير عام ١٨٣٣. 
٥. أصدر إبراهيم باشا في العام نفسه أمراً بالتجنيد 
الثورات  بوجهه  فقامت  كلها،  سورية  في  العام 
وانتشرت اإلضطرابات في معظم أنحاء سورية، فقام 
في عام ١٨٣٥ بنزع سالح اللبنانيين من الدروز ثم 
المسيحيين كما شرع بتجنيد الدروز على يد األمير 

بشير الشهابي الثاني. 
٦. تميز عهد إبراهيم باشا األول بالرضى واإلمتنان 
األعباء  لتخفيفه  واليهود  المسيحيين  قبل  من  حتى 
واإلصالحات  والتجارة  الزراعة  وتنشيط  المالية 
اإلدارية التي أدخلها. لكن هذا لم يدم طوياًل عندما عاد 

وفرض “الفردة” التي يؤديها كل رجل بصرف النظر 
عن مذهبه وبدأ بابتزاز البالد، فثار عليه السوريون. 
من  هذه  الناس  نقمة  استغلت   .٧
األوروبية  والدول  العثمانيين  قبل 
الرافضة لقيام دولة فتية وقوية في 
الوقت  نفس  في  والطامعة  سورية 
باقتسام التركة العثمانية أو “الرجل 
المريض.” يضاف إلى ذلك العداوة 
التقليدية بين إنكلترة وفرنسا حليفة 
محمد علي باشا، وكلتاهما تعمالن 
على اإلستيالء على سورية، األولى 
لتأمين طريقها إلى الهند واألخرى 

لقطعه على أعدائها. 
جميع  من  المصريون  خرج   .٨
 ١٨٤٠ عام  السورية  األراضي 
وابتدأت معه أولى حركات اإلقتتال 
الطائفي المؤسف في جبل لبنان بين 
أبناء الوطن الواحد الذين عاشوا قبل 
هذا التاريخ بوئام تام، وذلك بتشجيع 
وفرنسا،  وإنكلترة  العثمانيين  من 
بتدخل   ١٨٦٠ بعام  انتهى  والذي 
الدول األجنبية عامة وفرنسا عسكرياً، فكرست بذلك 

النظام الطائفي الحالي.   
٩. تثبت سجالت وزارتي الخارجية الفرنسية والبريطانية 
أن تلك الحرب لم تكن مجرد حرب أهلية بل كانت 

جزءاً من المسألة الشرقية. 
تاريخ  يبين  أبحث عن مصدر  لم  الحقيقة  في   .١٠
بكر وأورفة عن سورية  ماردين وديار  سلخ مدن 

وضمها إلى تركيا. 
باستفتاء  لواء إسكندرون عام ١٩١٩  تم سلخ   .١١
بمخالفة  فرنسا  اإلنتداب  دولة  أشرفت عليه  مزور 
صارخة للقوانين الدولية التي تمنعها من التخلي عن 
أي جزء من الدولة المنتدبه لحمايتها رغم تقرير لجنة 
كينغ - غرين التي أرسلها الرئيس األميريكي وودرو 
أن  أكدت  والتي  الرؤساء  بأدراج  ويلسون واختفت 

السوريون يريدون بقاء بالدهم موحدة. 
١٢. صرح الرئيس التركي عبدهللا غول في أواخر عام 
٢٠١٢ بأن تركمان سورية جزء من األمة التركية، 
في تجاهل متعمد لكونهم جزء من النسيج اإلجتماعي 
السوري، ما يعد تأكيدا للمطامع التركية في سورية. 
١٣. لن أتطرق للمشروع اإليراني للهيمنة على المنطقة 
العربية ولكنني أكتفي بذكر بعض المواد التي جاءت 
إسالمية  ثورة  بأنها  الجمهورية اإلسالمية  بدستور 
عالمية، تدافع عن المستضعفين، وبالتالي تصديرها. 
في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث عن العوامل التي أدت 
اليوم البد  إلى تحويل الصراع، ولكن قبل أن أختم 
من التذكير بأن الفقرات التسع األولى نقلت ببعض 
التصرف من كتاب األديب والمفكر األستاذ أسامة 
كامل أبو شقرا: “عودة إلى أسباب أحداث القرن التاسع 
عشر في جبل لبنان”  الذي استقى معلوماته من  ٢٣ 

مرجعاً عربياً وأجنبياً، فله جزيل الشكر والتقدير.

بقلم	المهندس:	
السباعي هيثم	

آية االبداع

بقلم:	سونيا	الحداد

أفالطون،  اإلغريقي  الفيلسوف  شرح     
٣٦٠ق.م في كتابه عن اسطورة أطالنتيس التي 
تواجدت ٩٠٠٠ سنة قبل عصرنا، بغية التحدث 
الذي ضربه  الجاهل  األناني  االنسان  عن طبيعة 
المعرفة  يوم حصل على  العظمة  الغرور وحب 
باألحرى  او  االله  ابن  انه  نفسه  والقوة، واعتبر 
هو ممثل اإلله دون منازع له فدمر نفسه وعالمه، 
يومها  تحلت  التي   الحضارات  اجمل  واندثرت 
احد  اليهما  لم يصل  بتطور حضاري ولوجستي 
من بعدها! أراد من خالل أسطورته هذه ان يحذر 
من مغبة وضع المعرفة )وهي القوة االعظم( في 
لعنة تحل عليه،  الى  الجاهل ألنها ستتحول  يد 
إنها هي  بأكمله…  العالم  على محيطه وعلى 
أيضا مثلها مثل أي شيء في هذا الكون الالنهائي 

كيفية  في  معا  والسلبي  اإليجابي  الوجهان  تحمل 
استعمالها يوم الحصول عليها…

اعطانا التاريخ المثل الحي ومازال الى يومنا هذا، 
بان االنسان ال يتغير. أمر عرفه حكماء الماضي 
عبر التاريخ لذلك بنوا مؤسسات ومدارس سرية 
فيها  يتبادلون  لها،  تأهل  يدخلها سوى من  ال 
بأنفسهم  كانوا يضحون  التي  المعرفة وأسرارها 
الخارج حفاظا على  في  انتشارها  أجل عدم  من 
الجهالء وجبروتهم،  البشري من طغيان  الجنس 
أبدا.  السيطرة  األمر تحت  يعد هذا  لم  اليوم  لكن 
في  المجتمعات  كثيرا وتحررت  الحياة  تطورت 
الكرة األرضية ومعها أصبحت  كبير من  جزء 
اليه  المعرفة واجب ال بل حق مقدس يسعى 
الجميع منذ الصغر تحت رعاية الدولة التي تهدف 

الى إنشاء مجتمع متعلم ومسؤول.  إنه حلم جميل 
الحقيقة ال تحمل هذا  يتحقق ولكن  ليته  يا  أكيد 
الوجه البراق ابدا… تطورت الفضائيات والتغت 
الحدود األرضية والفكرية وفتحت األبواب على 
مصراعيها وباتت المعرفة بيد األشرار والعقالء 
يقوم  بات بخطر محتم. خطر ال  والعالم  سواء 

على من ينتصر بل على من يبقى.
المعرفة تُنحر على يد من ال معرفة وال دين لهم.  
أعماق  في  يتربع  الذي  النور  شوه وجهها وهي 
الروح يتغذى من حكمتها ويرتقي بها. أين العالم 
منها اآلن وهو يغرق يوما بعد يوم في التعصب 
للتسلح  يتسابق  العرقي والديني واإلجتماعي. 

واقتناء كل ما يدمر الحياة وكل ما توصل 

ثمنها  دفع  وإنجازات  اكتشافات  اإلنسان من  اليه 
واستغالل  قتل  على  يعيش  عالم  جدا.  غاليا 
يقلقه  إله مرعب ال  بهم بطش  باطشا  األبرياء 
يتسابق  الدماء!   كم  يرويه  عويل األطفال وال 
ويتباهى بمعرفته وقوته وجبروته واألرض 

والسماء تبكيان …
 

هل ستتكرر مأساة أطالنتيس؟ هل سيبقى من 
يخبّر عن انتحار المعرفة يوما؟

هل ستتكرر مأساة أطالنتيس؟

صدق أو ال تصدق...
بقلم:	سليم	خليل

السيدة  مريم  صباغ  مرشحة حزب الشعب الكندي تتحدث عن جرائم الشرف 

نون جترب عربات توصيل بدون سائق يف دبي وأبوظيبخمزونات النفط األمريكية تهبط إىل 11 مليون برميل

   أنا مثلك في البدء كنت ؛ لماذا أكون أنا الضحية
هذه الكلمات  صدرت عن شاعرة سعودية  في إحدى كتبها الصادرة عن 
دار نشر  خارج المملكة السعودية ؛ وطبعا الكلمات موجهة إلى أبناء آدم 
هناك وفي الكثير من  البلدان حيث المرأة أو الفتاة  ما تزال في درجة أدنى 
أنواع  لكافة  إنها عرضة  آدم ؛ كما  أبناء  المدنية من مستوى  الحقوق  في 
التهديد واإلهانة والحرمان  حتى القتل إذا اعترضت على التقاليد المتعامل 
بها أو إذا خرجت عن إرادة  ذويها أو عاشرت  من  ال ترضى عنه العائلة 

الصغيرة والكبيرة .
إنه صراع قديم جديد في بالدنا؛  حتى في الجمهوريات العربية التي دمرتها 
عواصف الربيع الخريفي الغريبة حيث تتمتع المرأة بحماية القانون المدني؛ 
الرئيسية  المدن  النائية والبعيدة عن  الريفية  المناطق  المرأة في  ما تزال 
خاضعة لتقاليد المجتمع ومهددة بالعنف والقتل إذا خرجت عن طاعة ذويها 

وتقاليد محيطها .
أثير هذا الموضوع  مؤخرا في مقاطعة  كيبيك وتحدثت الصحف عن حالة  
فتيات من عائلة الجئين سوريين  في مدينة جرانبي قرب مونتريال عن 
السيدة  بالقتل وتحدثت عنها في صفحتها اإلليكترونية  للتهديد  تعرضن 
مريم صباغ مرشحة حزب الشعب الكندي الجديد والذي ما يزال في مطلع 

تأسيسه ونشاطه في السياسة الكندية.
بدأت هذه الضجة اإلعالمية بمقال وعنوان رئيسي - جريمة شرف في 
جرانبي - للصحفي باسكال فوشي وتعليقا على هذا الخبر الصحفي عالجت 
هذا الموضوع السيدة مريم صباغ على صفحتها اإلليكترونية حول تهديد 

بالقتل لفتيات من عائلة الجئين من أصل سوري تقطن جرانبي .
السيدة صباغ أن ما نشرته على  في حديث مع إحدى الصحف أكدت 
صفحتها هو رأيها الشخصي وال عالقة لكلماتها مع سياسة حزب الشعب 

الكندي.
تقول السيدة صباغ إن أبناء الجالية اإلسالمية في أميركا الشمالية ال يؤمنون 
في جريمة الشرف ألنهم بعيدون عن عائالتهم  ومجتمعهم السابق والكبير 
والذي يشعرون تجاهه بضرورة الحفاظ على شرفهم .  هذه المشكلة يمكن 
أن تتفاقم عندما يتكاثرون ويتجمعون هنا في بعض المدن؛ في حالة كهذه 
يُمكن في إقامتهم الجديدة حيث يتجمعون بكثرة أن يتمسكوا ويحافظوا على 

عاداتهم وتقاليدهم السابقة مسايرة لمحيطهم.
لذلك يستحسن نقلهم وتوزيعهم في المجتمع الكندي لينصهروا ويتعايشوا مع 

العادات والحياة الكندية.
تقول السيدة صباغ إن على الحكومة الكندية تقليل عدد الالجئين وتوزيعهم 
لينصهروا في المجتمع الكندي؛ كما إنه يجب قبل نقلهم إلى كندا إعالمهم 
مسبقا بأن عليهم أن يتعايشوا مع العادات الكندية وانه عليهم أن ال يفرضوا 

عاداتهم وتقاليدهم على الشعب الكندي.
هنا في كندا تعتبر جريمة الشرف جريمة قتل متعًمد يحاكم عليها الجاني 
وعليهم أن يعلموا أن الفتاة يحق لها أن تعاشر وأن يكون لها صديق؛  كما 

أنه على األهل أن يفكروا بمستقبلهم قبل وبعد الجريمة.
تقترح السيدة  مريم صباغ  ترحيل أهل الفتاة المهددة بالقتل إلى سوريا أو 
بلدهم األصلي وأن تنقل الفتاة إلى مقاطعة أخرى وتغير اسمها وتبقى في 

كندا لسالمتها ، وأن تخلع الحجاب 
أهلها على استعماله  الذي أجبرها 

لتغطية وجهها .
بعد دقائق من اللقاء الصحفي أكدت السيدة صباغ أنها ألغت ما كتبت على 

صفحتها بناء على رغبة زوجها .
تعتقد السيدة  مريم صباغ  أن السيد  جوستان ترودو رئيس الوزراء الكندي  
يعامل الجالية اإلسالمية معاملة خاصة وأنه عليه أن يعامل الشعب الكندي  

بكامله معاملة واحدة.
أكد الناطق باسم حزب الشعب الكندي أن تصريحات السيدة صباغ ال عالقة 
لها بسياسة الحزب التي ال تتعاطى مع القضايا المعالجة من السيدة صباغ.

إن موضوع مساواة الرجل بالمرأة قضية عالمية ؛ حتى في الدول المتقدمة 
الرجل في األجور  المساواة مع  المرأة لتحصل على  الحضارية تكافح 

والمسؤولية والمراكز .
بقلة االستقرار والتقسيم والحروب  المحكوم عليها  أما  في  جمهورياتنا  
األهلية  والخالفات اإلقليمية، فالحكومات، بالرغم من االجتهاد في  تحقيق 
المدنية ،  مشغولة في األولويات مثل األمن والنظام والتعليم  القوانين 
التي صعب تحقيقها مع عدم االستقرار ؛  وهذا  العيش  والدفاع وتأمين 
يوصل إلى عجز دائم وتذمر من المواطنين وبذلك تصبح الحقوق المدنية  
في آخر المسئوليات،  وعلينا أن ال ننسى التكاثر الهائل الذي يزيد من الفقر 
الخدمات الضرورية  تأمين  الحكومات في  والتذمر وضيق األفق وعجز 

والملحة لعامة الشعب  .

النفط  الطاقة األمريكية إن مخزونات  إدارة معلومات  قالت    
الخام بالواليات المتحدة هبطت األسبوع الماضي على الرغم من 
أن المصافي خفضت اإلنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين 

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وقفزت مخزونات الخام 10.8 مليون برميل في األسبوع المنتهي 
في 19 يوليو مقارنة مع توقعات المحللين النخفاض قدره أربعة 

ماليين برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم 
في كاشينج بوالية أوكالهوما تراجعت بمقدار 429 ألف برميل.

وانخفض معدل استهالك المصافي للخام 233 ألف برميل يوميا 
وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية. وهبطت 

معدالت تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين 226 ألف برميل مقارنة مع توقعات 
المحللين في استطالع أجرته رويترز وكانت لهبوطها 730 ألف 

برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، 
التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 613 ألف برميل مقابل توقعات 

لزيادة قدرها 499 ألف برميل.
الخام األسبوع  النفط  المتحدة من  الواليات  وانخفض صافي واردات 

الماضي 562 ألف برميل يوميا.

التكنولوجيا  Noon.com مع شركة  تتعاون شركة    
الصينية Neolix الختبار مركبات تعمل بدون سائق وصممت 
لتسليم الشحنات في اإلمارات والمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان “على مدار األسابيع القليلة المقبلة 
ستجرب Noon.com المركبات ذاتية القيادة إلكمال عمليات 
التسليم في الميل األخير في المناطق الرئيسية في أبو ظبي 
ودبي. ويتم تخصيص شاحنات بدون سائق بشكل خاص 
لتناسب ظروف الطقس في المنطقة، ويتم دمجها بسالسة 

مع منصة نون اللوجستية”.
وبدأت الشركة الصينية عمليات اإلنتاج الضخمة لشاحنات 
النقل ذاتية القيادة في مايو، وتتوقع Neolix تسليم 1000 
سيارة وتكلف كل واحدة منها 30000 دوالر )110.175 

درهم(، خالل السنة األولى من اإلنتاج.
من المقرر أن تعمل التكنولوجيا بدون سائق على تحويل 
البنية التحتية للنقل واللوجستيات والنقل العام على مستوى 
العالم، حيث يتم بيع ما يصل إلى 15 في المائة من السيارات 

بحلول عام 2030.

وتهدف حكومة دبي، من جانبها، إلى أن يكون ربع وسائل 
النقل مستقاًل في اإلمارة بحلول عام 
المرتبة  اإلمارات  2030. واحتلت 
التاسعة في مؤشر الجاهزية للسيارات 
 ،KPMG لعام 2019 الصادر عن
وفرنسا  وكندا  اليابان  متقدمة على 

والصين.
وتقدر نون أن تكنولوجيا المركبات 
بدون سائق يمكن أن تزيل ما يصل 
إلى 90 في المائة من التكلفة المرتبطة 

بتسليم الميل األخير.
وبدأت شركة التجارة اإللكترونية في 
بين  2017 كمشروع مشترك  عام 
صندوق االستثمار العام في المملكة 
العربية السعودية ومحمد العبار باستثمار 
أولي قدره 1 مليار دوالر. نون لديها 
اآلن عمليات في اإلمارات والمملكة 

العربية السعودية ومصر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

لي منك ، اشعاٌر كأبراج الّدنا
شادْت )بأحجار الزمّرد ( *موطنا

ُشقعت بإبداٍع تجلى واعتلى
وتنّهد االزميل والحرف انثنى

لي منك من مجد اليراع ,مالحٌم
تدوي وتصهل , ِخلت خياًل ها هنا

غنّيتني بدراً وهدباً أهيفاً
ورسمت لي فوق النجوم سماءنا

وسموت بي , وعلى جبينك صورتي
وغدوت في دين الوفاِء مؤّذنا
يا شاعراً قد ألهم القلب الذي
يختال في دنياه ظبياً شاِدنا

يا ساحَر الورد النديَّ بعطره
يا ضوعة األقماِر في وجٍه رنا
أُهديك كل جوارحي وطفولتي
أُهديك أبياتي على وقِع الّسنا

***
آنستني شعراً وحباً وضمًة
وتلّهفاً يجلو ظالماً ُممِعنا

أيقظَت بي شطآَن بلّلَها الجوى
وحملتني بحراً يموج بحلمنا

هاني أخبُئ في حماَك جواهري
وأغوُص ترصيعاَ وأرهُج أزمنا
وأعوُد منك,, إليَك فرحَة دمعٍة

ذرفْت حنيناً في ليالي حبّنا
يا خفقًة أوتاُرها ُهُدُب الهوى
يهفو، بناياٍت إليَك، ُمدْنِدنا

كن لي شراعاً هادراً فوق الُمنى
كن لي جموحاً ، ال ُمحيطاً ُمذِعنا

كن لي أباً أغفو ِبُِحضِن حنانِه
وأعوُد في حقِل الطفولِة سوسنا

ر قلعتي كن لي أخاً،، حصناً،، يُسّوِ
ِة والقنا وفوارساً خلف األِسنّ
أحببتَُك الحبَّ الذي ثُملْت بِه

كلُّ البيادِر ، والسنابِل ، والجنى
أحببتَُك الوطن الرُؤُؤم بغربتي

تاجاً على رأسي ، ورمزاً ما انحنى
َعلٌَم تألأل صاِدقاً ومحمداً

شعر:	هتاف	سوقي	صادق

*أحجار الزمرد هو عنوان ديوان الشاعر الدكتور محمد توفيق صادق الذي أهداه للشاعرة 
هتاف سوقي صادق



  عم شعبان رجل طيب، عنده دكان لبيع العسل في حي شعبي، 
و  حسن،  بخلق  الناس  يعامل  الجامع،  في  الصالة  على  يواظب 
و  بعد موت زوجته  ما عليهم.  أبطأوا في سداد  إذا  يتساهل معهم 
زواج إبنتيه عاش عم شعبان مع إبنه محمد في بيت العائلة. محمد 
يدخن  الدراسة،  في  فاشل  تربيته،  في  أصعبهم  و  األبناء  أصغر 
الخارج  في  يسهر  السجائر،  غير  شيًئ  يدخن  كان  إذا  يعلم هللا  و 
الشبهات،  ليسوا فوق مستوى  له مجموعة من األصدقاء  و  يوميا 
لكنه  إبنه،  لتقويم  المستمرة  َتِعَب من محاوالته  و  َفَشَل  عم شعبان 
َقَبَل الواقع في هدوء و استسالم و دون شكوى، كما قبل من قبل 
وفاة زوجته و انكماش مبيعات تجارته و تدهور صحته. كان أمله 
كلية،  بأي  يلتحق  و  العامة  الثانوية  شهادة  على  إبنه  يحصل  أن 
عم  المذاكرة.  بينها  من  ليس  أخرى  أولويات  له  كانت  الولد  لكن 
شعبان كان دائما يصبر نفسه بأن إبنتيه ناجحتين في حياتهما فهما 
جامعيتان تعمالن في وظيفتين محترمتين و كل منهما متزوجة و 

سعيدة في زواجها.
عم شعبان كان دائم الدعاء لمحمد بأن ربنا يهديه، في احد األمسيات 
دخل حجرته فوجده يقرأ و هذا نادرا ما يحدث، إستبشر الرجل خيرا 

و سأل إبنه:
ـ بتقرا إيه يابني.

نظر محمد إلى والده ثم قال له:
ـ المصحف.

سر األب و قال له: 
ـ ربنا يفتح عليك، ما دمت بتقرا قرآن ما تتجدعن و تصلي كمان.

ـ كل شيء بأوانه يابا.
سكت عم شعبان، و إن كان قد تفاءل خيرا. إستمر الرجل في الدعاء 
البنه و استمر في قبول منغصات الحياة في صبر و هدوء و تسليم. 
بعدها بيومين دخل الرجل غرفة إبنه ليطمئن عليه فوجده مّرة أخرى 

يقرأ في مصحفه، مّرة أخرى إستبشر األب خيرا و قال البنه:
ـ ما تقرأ لي يا محمد شوية قرآن.

الكتاب ثم قرأ بعض قصار السور. قال له عم  َفـَر محمد صفحات 
شعبان:

ـ ربنا يفتح عليك و يهديك.
أخبر محمد أباه أنه ينوي السفر إليطاليا ليبحث عن مستقبله، و أن 
له أصدقاء هناك سافروا قبله و وضعهم هناك مستقر و سيساعدونه 

و أنه محتاج لمبلغ من المال سيدفعه لمن سينقلوه بحرا إلى إيطاليا.
فوجيء األب، حاول إقناع محمد بالبقاء، فهو إبنه الوحيد و المفروض 
أنه غير حاصل على شهادة جامعية  ثم  الحياة،  أن يكون عونه في 

تؤهله لوظيفة جيدة بالخارج، لكن محمد كان مصمما، قال ألبيه:
ـ ده حتى ديننا بيأمرنا بالسعي في األرض بحثا عن الرزق، أنا مش 

فاكر بالضبط نص السورة لكن فيه سورة في القرآن معناها كده.
كعادته قبل عم شعبان الموقف بهدوء و صبر و استسالم، رغم أنه 
ال يحب السلف إال أنه إستدان المبلغ الذي طلبه محمد و أعطاه له. 
عندما حانت لحظة الوداع أعطى عدة نصائح البنه أهمها أال يتزوج 
من خوجاية، و أن يتصل به هاتفيا فور وصوله لطمأنته على أحواله، 
عاد الرجل إلى منزله بعد وداعه البنه مكسور الخاطر، لكن هذا لم 
يكن جديدا عليه، ففقدانه لزوجته من عدة سنوات و فشل محمد في 
كسر  جعلوا  المتدهورة  هو  صحته  و  عموما  حياته  في  و  دراسته 

الخاطر عادة عنده.
مرت األيام ثقاال و هو وحده في مسكنه، ال شك أن وجود محمد 
معه رغم مشاكله و خيبته كان أفضل، على األقل كان هناك شخص 

يحادثه و ينتظر عودته في المساء و أحيانا يتناول الطعام معه.
بعد إسبوع دخل حجرة إبنه ألول مّرة منذ سفره، نظر لمحتوياتها، 
شجن عميق يستولى على مشاعره، على مكتب محمد الذي نادرا ما 
إستخدمه للمذاكرة كانت هناك صورة حديثة نسبيا لإلبن في إطار 
أنيق يبدو فيها شابا و سيما، بجوارها مصحفه الذي قرأ فيه مؤخرا 
المنضدة  على  وضعهما  و  معه  شعبان  عم  أخذهما  سفره،  قبل 
البال لوجود الصورة و  المجاورة لفراشه، شعر بشيء من راحة 
الكتاب بجوار فراشه، عندما إستيقظ في الصباح نظر لصورة إبنه 
و إبتسم، ثم نظر للمصحف متأماًل، جلدته بنية قاتمة أنيقة و عليها 
يقرأ  كي  القراءة  يجيد  كان  لو  تمنى  ذهبية.  بحروف  كتابة جميلة 
بعضا مما به، وضع يده على الكتاب المقدس و دعى هللا أن يحمي 
إبنه و أن يتصل محمد به كي يطمئن عليه حيث مضى على سفره 

أسبوع و لم يسمع منه. فعال في عصر ذلك اليوم تحدث معه محمد 
هاتفيا من إيطاليا، لم يعطه كثيرا من التفاصيل لكنه يكفي أنه أخبره 

أنه وصل سالما و قابل أصدقاءه الذين مفروض أن يساعدوه. 
نومه  يستيقظ من  أصبحت هذه عادة عم شعبان، كل صباح عندما 
يضع يده على مصحف إبنه و يدعو هللا، يدعو إلبنتيه و أسرتيهما 
و لمحمد و يدعو لنفسه بالشفاء و لتجارته بالرواج. الحظ فعال أنه 
تدريجيا و ببطء تحسنت صحته و خفت آالمه، أيضا تجارته أصبحت 
أكثر رواجا، ال شيًء باهرا لكن هناك حركة مباركة و بعض الزيادة 
في المبيعات، أيضا أصبح محمد أكثر إلتزاما في االتصال به هاتفيا 

كي يطمئنه على أحواله. 
تمر األشهر و حياة عم شعبان رتيبة، يأوي لفراشه في أحد األمسيات، 
يشعر بالضعف و بأن حياته تنسحب منه، يشعر أنها النهاية، يحمد 
ربنا أنه لم يمرض مرضا شديدا و لم يصبح عبئا على أحد، ينظر 
لصورة محمد المجاورة لفراشه، كم كان يتمنى أن يكون إبنه بجواره 
أقفل  و  تَشَهَد  إبنه،  و سحب مصحف  يده  مد  األخيرة،  لحظاته  في 

عينيه للمرة األخيرة.
فجيعة  ال  و  غالب  حزن  هناك  يكن  لم  موته،  الجميع  تقبل  بهدوء 
إنتهى  الحياة  في  فدوره  موته،  متوقعين  كانوا  الجميع  كأن  لفقدانه، 

منذ فترة.
و هما جالستان في عزاء أبيهما و بعد أن إنتهيا مع باقي المعزين من 
االستماع إلى قراءة القرآن إلتفتت االبنة الصغرى إلى أختها الجالسة 

بجوارها و همست:
ـ أبونا ما كانش يعرف القراءة.

نظرت إليها أختها مستطلعة، لماذا تذكر هذه الحقيقة اآلن، قالت لها:
أنا عارفة ما كانش بيقرأ، لكنه كان قادر على الحساب لما  ـ طبعا 
يتعامل مع زبائنه، و كان عارف مواصفات كل البضاعة إللي في 

محله، ليه بتقولي الكالم ده دلوقِت؟
ردت اإلبنة الصغرى هامسة و على وجهها إبتسامة دهشة و استحياء 

و بعض الحيرة:
هو  و  ميت،  سريره  في  لقيته  نومه  أودة  دخلت  لما  غريب،  أمر  ـ 

حاضن كتاب »عودة الشيخ إلى صباه«.
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بقلم: شريف رفعت

يوسف زمكحل   همسـات
قل لمن يحمل هماً أن الهم ال يدوم 

بعض اللحظات تساوي أحياناً عمراً بأكمله 
أنقى الناس هو أحسنهم ظناً بالناس 

الثقة هي الشئ الوحيد الذي ال يقبل التجزئة 
من يهتم يسأل وغير ذلك ال تصدق 

الكارثة عندما يظن األحمق أنه حكيم 
أقبل باأللم وال تقبل باليأس مطلقاً 

كنت أتمنى أرى البعض بشكل جميل ولكن كما 
يقولون العتب على النظر 

الحب يصنع من المستحيل حقيقة 
من كلماتي : نفسي تغضب يا قلبي وأحس بيك 
قويت .. وتداوي كل الجراح وعلى الفرح القاك 
جريت .. وتحيا تاني باألمل وتنسى أنك هويت 
 .. ووفيت  أخلصت  ياللي  قلبي  يا  حقك  فين   ..
خان الحبييب عهده ويا ريتك يا قلبي ما حبيت 

بقلم: الدكتور غازي الفنوش

مــوت عم شـعبان

باملغرب  والفنون  للثقافة  ثويزا  مهرجان  انطالق 
مصرية مبشاركة 

 بقلم: 
جــاك قرانـطـة

السعادة  هي  من 
  هي اثبات المحبة و المحبة هي اثبات الكلمة و 
الكلمة هي موهبة من هللا و هللا وهبنا الكلمة لكي 

نوفي ذاتنا و نعرف العالم من حولنا . 
السعادة تمنح من ذاتنا و بايدينا مفتاح سعادتنا و 
السعادة  اذا   , سعادتنا  تبني  تصرفاتنا  و  بتعاملنا 
ان تعرف ذاتك اوال تروض نفسك على المعاملة 
تاخذ  ان  ال  تروي,   و  بهدوء  و  الناعمة  الطيبة 
االمور و تعالجها بصخب و صراخب و بهمجية .
 نعم مفتاح سعادتنا بيدينا تعلم تعود على الهدء و 
النعومة ال للصراخ و الضجيج كن هادءا وناعما 

كن طريا ال قاسيا و ال شرسا. 
الصعاب  و  االمور  نعم هل  نعم   , انفعاالت  وبال 
و  المسامحة  و  المحبة  هي  و  واحدة  بكلمة  تحل 

التروي و السكينة .
 , مترويا  هادءا   كن   , صاخبا  منفعال  تكن  ال   
سامحتها  ,اذا  يقال  بيدك  سعادتك  مفتاح  اخي 
الكبيرة  فضاءلكا  على  تحظى  الصغيرة  عقولها 
من  الخيال  ترمي  الهادءة  الناعمة  الكلمة   , يقال 
الفاضلة  سيدتي  منك  يطلب  ما  اما  فرسه  فوق 
 , اوال  المنازعات  و  المشكالت  حصول  حين   ,
الهدوء و التروي و بكلمة طيبة ناعمة اللتي تهدء 
النفوس و تروي العطشان النار المتأججة تحتاج 
الى كلمة طرية لتطفىء هذه النار بل تخمدها ال 
سعادة  تزيدك  الهادءة  الطيبة  االرض  و  تزيدها 
وهناء بالكلمة الطيبة الهادئة تزيل الهموم و تنعش 

النفوس اذا مفتاح سعادتنا بيدنا بحسن تصرفنا 

بقلم: 
صباح غريب

صة  قصـا
ورق

علي غدر الحبيب سكبت دمعي
ودمع العين أغلى من حنيني
سكبت الدمع من غدٍر اتاني
وكان الحزن ياقلبي قريني

منحت الصوت سمعا أذ ينادي
فصار الصوت جناًيحتويني

همست الحب همسا في خيالي
فصب الحب صباً في وتيني
وماأدرى أكان العشق دائي
أم الهذيان دوماً يعتريني

أخذت القلب يوماًفي طريٍق
فصار الحزن دوماً يعتليني
فرشت األرض بستاناًوزهرا
فكان الشوك -ياقدمي- جنيني
فيارب القلوب وهبت روحي
لمن لم يخش ياإالهي أنيني
فكن لي ياإالهي خير عوٍن
فعندك ال عذاب يعتريني

وحقق لي علي الغدار نصرا
أما يخشاك في دنيا ودين ؟
لترزقني كما العلياء نجما
يجلي ظلمه القلب المبيِن
يضئ بوجهه في كل واٍد
ويمسح لي بكفيه وتيني

فيسري نورها في كل خطٍو
ويسبح ضوءها بين العيون
وعوضني به خير األماني
أنا عبٌدضعيف كن معيني

تسري بنا اآلالم
تسير بنا اآلالم ال تدري بنا 

كقطار يجري مسرعا على غير هدى 
يرمي ما فيه ال يدري ما رمى !

أحي أم جماد ما ألقى !
ام مفارق أضناه الجوى !

آه لو تعلم اآلالم ما حل بأصحابها! 
كالورد صاروا فارقه الندى

او كصوت مكتوم الصدى ....
يبحثون عن أحالمهم التي

تاه بها المدى !
تتجدد اآلالم كل يوم 

فننسى قديمها 
ونذكر وجعا ...للتو قد ابتدا !!

لربما أبطأت اآلالم
قليال من وتيرتها !!

أمل يرتجى !!
لكنها معذورة

تسير ال تدري بنا
كقطار مسرع على غير هدى 

يرمي ما فيه ..
وال يدري ما رمى.

شعر : عباس شعبان

  تجتاح القارة األوروبية هذه األيام موجة 
حّر شديدة حيث وصلت درجة الحرارة في 
فرنسا إلى 46 درجة مئوية ترّدنا بالذاكرة إلى 
ما حصل في كندا صيف 2018 عندما سببت 
موجة الحر الشديدة وفاة 34 شخص منهم 18 
وفاة بمقاطعة كيبيك وذلك بسبب ضربات 

الشمس واإلجهاد الحراري .
يحافظ جسم اإلنسان عادة على درجة حرارة 
بحدود  الطبيعية  الحالة  في  وتكون  ثابتة 
37 درجة مئوية . وعادة يتخلص الجسم  
من الحرارة الزائدة في حال حدوثها  عن 
طريق اإلشعاع الحراري من الجلد وكذلك 
عن طريق تبخر العرق منه. لكن في فصل 
الصيف تكون الحرارة مرتفعة مصحوبًة 
برطوبة عالية في الجو ويكون الهواء مشبعاً 
بالبخار. في هذه الحالة يصعب تبخر العرق 
من الجلد فال يستطيع الجسم التخلص من 

الحرارة الزائدة.  
ضربة الشمس هي حالة مرضية تحدث 
في فصل الصيف  لدى االشخاص الذين 
يتعرضون لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة 
عالية في الجو، فتتراكم الحرارة في أجسامهم 
وقد تصل إلى 41 درجة.  هذا يؤدي إلى 
تعطيل أو فشل مركز التحكم بالحرارة في 
الدماغ يليه فشل في وظائف الدماغ والكليتين 
وقد يودي بحياة المصاب إذا لم تجرى له 

االسعافات والمعالجة بشكل مستعجل.
اليوجد إختالف في األعراض بين ضربة 
الشمس واإلجهاد الحراري سوى أن األخير  
قد يحصل لدى الرياضيين خالل اإلفراط في 
ممارسة التمارين الرياضية. فبسبب اإلجهاد 
وزيادة التعرق وفقدان السوائل واألمالح من 
الجسم تحصل ضربة الشمس حتى لو تمت 

في أماكن مغلقة وبعيدة عن أشعة الشمس. .
إن ضربة الشمس اكثر خطورة لدى األطفال 

إكتمال تطور  الوالدة بسبب عدم  حديثي 
جهازهم العصبي ، وكذلك لدى كبار السن 
لتراجع وضمور الجهاز العصبي مع التقدم 

بالعمر  .
االعراض المرضية لضربة الشمس : ارتفاع 
حرارة الجسم، الصداع مع الشعور بالغثيان 
واإلقياء، الدوخة، سرعة عملية التنفس، 
تسارع في نبضات القلب وآخرها فقدان 

الوعي وغيبوبة وتشنجات عضلية .
أساليب الوقاية  : ينصح بعدم التعرض ألشعة 
الشمس القوية، وارتداء مالبس قطنية خفيفة 
فاتحة اللون لتمتص العرق وكذلك شرب 
كميات كافية من الماء والعصائر لتعويض 
الجسم،  فقدها  التي  واألمالح  السوائل 
واستعمال القبعات والمظالت والنظارات 

الشمسية.
العالج  في حال حصولها:

استدعاء الطوارئ في حال حدوث العديد 
البدء في اإلسعافات  من المؤشرات، مع 
األولية إلى حين وصول اإلسعاف. يجب 
نقل المصاب الى مكان ظليل ونزع مالبسه، 
ووضع كمادات باردة على رأسه وجسمه أو 
وضعه في حوض يحتوي ماًء بارداً إن لزم 
األمر ، وتوجيه تيار هوائي عليه باستعمال 
مروحة كهربائية. وينبغي االستمرار في 
فريق  وصول  حتى  األولية  االسعافات 
الطوارئ  ليتم نقله إلى المستشفى  لتلقي 
العالج الالزم. والهدف من هذه المعالجة هو 
خفض حرارة جسم المصاب إلى 37 درجة. 
علينا أن نتذكر دائماً أن درهم وقاية خير من 

قنطار عالج. 

 احرتس ... 
إّنها ضربة الشمس   

نامت عن العرب عني اهلل

زمِن    اهلِل ِمن  الُعرِْب عنُي  نامْت عِن 

والّناُس في َحلٍب يشكوَن ِمن َصمٍم  

ُنِسفْت   قد  األمِس  عراَق  رأيُت  إنّي 

وسٍن    إل��ى  رّدا  ربّنا  ِم��ن  ت��رُج  ال 

لساَدِتها         أم  ِل��ُع��رٍب  َويْلتاُه  يا 

َخَطبوا        كما  إاّل  عنَدُهُم  كّد  ال 

هل تنهُض الُعرُب إن ُمّسْت كرامُتها

لم يُرزقوا القلَب والعقُل الذي َلُهُم  

ما ُمّسِت الُعرُب يوما في كرامِتها     

دماُؤهُم      القتلى  خارَج  جرْت  حتى 

أرَّقني     األخبارِ  نشرِة  على  وما 

حتى إذا خضُت شعراً في ِهجائهِم   

مّتِقٌد    العارُ  ففيِك  قومي  ُعرُب  يا 

َعَرٌب   لُه  تصحو  متى  طاَل  والّدهُر 

لنا    كاَن  واجمل��دُ  عاَشرنا،  الفخُر 
ُمرجِتياً الّدهُر  واليوَم أضحى يسيُر 

ُمف�رَق�ٍة     أرٍض  في  تلقاُه  َهيهاِت 

أبِصُرُه     لسُت  عزٌّ  للُعرِب  كاَن  قد 

القدُس في َغيَهٍب والداُء في الَيمِن

تَِلِن لم  اخلْلِق  فُقلوُب  الورى  عمَّ 

تَُكِن لم  األمِس  عراَق  كأّن  حّتى 

الوسِن َمطلِب  في  أمٌل  لنا  فما 

ثمِن ِبال  مجداً  ألعداِئهْم  باعوا 

ب��األُذِن ضّر  قد  أج��َوٌف  كالُمهْم 

اجُلُبِ السادِة  قلُب  للحاِل  رّق  أم 

واملُ��دِن البيِت  َك��خ��راِب  ُم��خ��ّرٌب 

نِن بل أنشبْت في احلشا األقواُم والسُّ

البدِن خارَج  اجلواري  العقوِل  ِمثل 

آملَني األع���راِب  بلِد  في  واحل��اُل 

متَنُعني الُعرِب  ملوُك  هّبْت  أُلقيِه 

يَِب أن  ت��رَض  لم  أُممٌ  دوِن��ن��ا  ِم��ن 

الكَفِن من  أصفى  ناِصٌع  وَشيُبُه 

الّسكِن في  يُزاحماِن  كانا  أيّاَم 

مِلَ��ِن ذا  ي��ق��وُل  َش��رٌف  َك��ّف��ِه  ف��ي 

الِفنِت عيشِة  في  شرٌف  لنا  أنّ�ى 

والَوطِن الّديِن  ِبعّز  ُعرٌب  ونحُن 

شعر: السنمار محمد علي الكناوي      

ثويزا  الخامسة عشرة من مهرجان  الدورة  انطلقت    
المغربية  بالمملكة  بمدينة طنجة  والفنون  للثقافة  السنوي 
بمشاركة مصرية ممثلة في الكاتبين خالد منتصر ويوسف 

زيدان ، وتستمر فعاليات المهرجان أربعة أيام.
المهرجان  مؤسسة  تنظمه  الذي   – المهرجان  ويقام 
القيم  األمازيغية – تحت شعار “تحول  للثقافة  المتوسطي 
في العصر الرقمي ” ويعد المهرجان فرصة أمام مشاركة 
المغرب  داخل  والفن، من  والثقافة  الفكر  أبرز رواد عالم 

ومن خارجه .
الجمهور على  السنة، سيكون  برنامج هذه  وفي إطار 
موعد مع مجموعة من الندوات الثقافية واللقاءات الفكرية، 

إفريقيا  المغرب ومن دول شمال  بارزة من  أسماء  بمشاركة 
والشرق األوسط.

ووفقا للجنة المنظمة فإن مهرجان ثويزا حرص منذ انطالقه على 
الفكر  أعالم  بين رواده وبين  والحوار  لاللتقاء  إيجاد فضاءات 

والثقافة ونجوم الفن.

من خمِر ِحبرك قد عتّقُت أبياتي
هاني أبوُح بها ناًيا وآهاِت

ذكراَك في البال نوٌر يُستضاُء بِه
كأنها قمٌر زاَن العشيّاِت

علّمتني آيَة العرفان فوَح شًذى
ِصنو الصالِة تراتياًل وآياِت

ورحُت أُنشدها في الكون أغنيًة
عذراَء عصماَء في مجد المروءات
أعطيَت أهلَك ما لم يعِطِه رجٌل 

اِت وكنَت فينا أًبا برَّ األبوَّ
وكنت بين الورى مصباَح رحلتنا 

سيًفا تألأل في وجِه الُملّماِت
عانقتني أماًل ، هدهتني فرًحا

داعبَت في ُغُصني النامي ُوريقاتي
باهيَت بي : كنُت طفاًل في ذراع يٍد
صاغْت سفينَة إبحاري ومرساتي 

ألسَت من صاَغ فجًرا فوق قريتنا
وشاَد مدرسًة نهًجا وراياِت

فجاء من يستزيُد الحرف معرفًة
وجاء من فاتُه نُعمى القراءات
ألسَت من ألهَم الطالب فرحتُهم

يوم النتائِج فوًزا وانتصاراِت
تلَك البراعُم ما احلولت سنابلها

إال لديَك بهاًء وابتهاالِت

هر في قولي وفي عملي علّمتني الطُّ
فالعمُر ورٌد وعطُر الورد في الذات
قرأتَُك الِشعر في نجواُه عاصفٌة 
برًقا ورعًدا وإعصار الرجوالِت
رسمتُك البحر ُعجًبا في تمّوجِه
لونُت فيِه رؤى عينيك لوحاتي
وجئُت أنظُم في ذكراَك قافيًة

أصوُغ عمرَك ديوان الكراماِت
لهفي عليَك وتلك الدار خاليٌة
يا نافَح النُّبل في ذّرات ذّراتي

يا زارَع الورد في قلبي وفي قلمي
وعازف اللحن في أوتار مغناتي

ساءلُت نفسي وفي أحالمها وطني
عيسى وأحمُد في قلبي : رساالتي
فالحبُّ في يدِه البيضاء نبع جنًى
يستنبُت الزهر من ُطهر التُرابات
والجهُد في عرِق الُعمال بحُر وًفا

يستخرج الماس من صلِب الفال العاتي
والخيُر في مشتهاُه ، منتهى قيٍم
َم من أنياب حيّات يستأصُل السُّ

والمجد ! ما المجد إال الشعب في وطٍن
يحّطم الظلَم ، يجتّث الوصايات

عُت منَك ، أخي، عمري ومنزلتي جمَّ
فكيف أجمع بعد الموِت أشتاتي

وكيف أُرِجُع أياًما تساورني
تقتاُت من جسدي في ليل مأساتي
حلمُت روَحَك هيمى في مرابعنا
تلملُم الدمَع عن أهداب ريشاتي
ورحُت أسأل عن رؤيا مخيلتي

فارتدَّ صوتَُك يدوي في سؤاالتي:
الفنُّ واألدُب الراقي ُزها أملي
وملتقى الشعر واألدباء واحاتي
أولى المكارم حلٌم كان في َخلَدي
يد غاياتي  وصالُة األدباء الّصِ

آيُة الوفاء .. يف صالة األدباء
شعر : محمد توفيق صادق



س( أسمح لي بأن اطالب معاليك بتقديم نبذة شخصية 
عنكم للسادة قراء جريدة الرسالة في كل مكان؟

وتعلمت  أصيلة  مواليد  من  عيسى  بن  محمد  أنا  ج( 
فيها ونمنها حيث كانت في ذلك الوقت تحت االحتالل 
بين  مقسماً  كان  المغرب  بأن  تعلم  وكما  األسباني 
اسبانيا وفرنسا، وبعد المرحلة االبتدائية قمت بإكمال 
على  حصلت  وهناك  مصر  في  التعليمية  مراحلي 
اإلعدادية والثانوية حتى السنة الجامعية األولى حيث 
المتحدة  الواليات  في  دراسية  منحة  على  حصلت 
من  القريبة  الجامعات  إحدى  في  وكنت  األمريكية 
والتحقت  ذهبت  منها  تخرجي  وبعد  الكندية  الحدود 
بجامعة كولومبيا وبعد ذلك عملت ملحقاً صحفياً في 
البعثة الدائمة المغربية لدى األمم المتحدة ثم بعد ذلك 
مدة  وعملت  المتحدة  األمم  هيئة  في  للعمل  انتقلت 
انتقلت للعمل  بابا ثم بعد ذلك  في نيويورك ثم أديسا 
المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  في 
إعالمي  كمستشار  غانا  في  سنوات   5 أمضيت  كما 
في أفريقيا ثم بعد ذلك أمضيت 5 سنوات في روما 
إلى  وتحديداً  المغرب  إلى  العودة  قررت  ذلك  وبعد 
المسيرة  بعد  ذلك  وكان  أصيلة  مدينة  رأسي  مسقط 
الخضراء " المغرب الجديد" حيث تقدمت مع بعض 
تعداد  وكان   1976 سنة  البلدية  النتخابات  زمالئي 
سكان أصيلة 17 ألف نسمة وبعد ذلك تقدمت لخوض 
االنتخابات التشريعية وكان هنالك مقعد ألصيلة فزت 
به وأصبحت نائباً في البرلمان وانتخبوني مقرراً عاماً 
للجنة الثقافية واإلعالم وفي عامي 77، 78  تبين لي 
من  متوفراً  كان  ما  وفق  البلدية  مقدور  في  ليس  أنه 
إمكانيات أن تنهض بالمدينة حيث كانت المدينة في 
حالة غير ُمرضية على اإلطالق من خدمات ومرافق 
جمعية  بتأسيس  القيام  قررنا  وهنا  آخره  إلى  عامة 
المحيط  جمعية  أسم  عليها  اطلقنا  البلدية  لمساعدة 
االجتماعي  بالجانب  نعتني  خاللها  من  وكنا  الثقافية 
تم   1984 سنة  وفي  المنشود،  العمراني  واألسلوب 
سنة  وفي  للمدينة،  عمدة  أي  للبلدية  رئيساً  انتخابي 
1985 عينت وزيراً للثقافة وأستميت في هذا المركز 
لمدة 7 سنوات أي لسنة 1992 ، ُعينت بعدها سفيراً 
لجاللة ملك المغرب في واشنطن لمدة 7 سنوات حيث 
في  وأمضيت  للخارجية  وزيراً  ذلك  بعد  تعييني  تم 
تقاعدت  9 سنوات حيث  المنصب قرابة  بهذا  العمل 
على  عملي  كل  بتركيز  قمت  حيث  المدة  هذه  بعد 
مدينة أصيلة مدينتي ومسقط راسي من خالل تحويلنا 
لجمعية المحيط إلى مؤسسة أطلقنا عليها أسم مؤسسة 
منتدى أصيلة، والتي اشغل بها منصب األمين العام، 
وهي تُعنى بالقضايا الثقافية وتقوم في كل عام بتقديم 
مهرجان ثقافي كما تُعني باستقطاب رؤوس األموال 
الباحثة عن االستثمار في المدينة مع المجلس البلدي 
والسلطات المحلية، وفي سنة 1978 قررنا أن نُحيي 
بدعوة  قمنا  حيث  بالذات  الشعور  فكرة  السكان  لدى 

على  للصباغة  الفنانين  كبار  من  مغربياً  فناناً   11
كل  مع  طفاًل   15 ألحقنا  فنان  كل  ومع  الجداريات 
كان  والهدف  الفنانين،  كبار  من  اآلن  أصبحوا  فنان 

بالجمال  الناس  إشعار 
وضرورة العمل على 
البيئة  على  الحفاظ 
الطبيعة،  وهبات 
قمنا  العام  نفس  وفي 
بتأسيس مشغل للفنون 
حتى  يعمل  مازال 
مساهم  وأول  اليوم 
المنظمة  كانت  فيه 
 cida للتنمية  الكندية 
بما  ساهمت  حيث 
ألف دوالر   15 قيمته 
كندي وذلك من خالل 
لماكينتين  شرائهما 
أول  وكان  للحفر، 
في  للحفر  مشغل 
أصيلة، ومازال يعمل 
قمنا  كما   ، اآلن  حتى 
بدعوة الشاعر الراحل 
درويش  محمود 
الشعراء  من  وغيره 
العام  في  ذلك  وكان 
للتأسيس،  األول 
قمنا  خطوة  وخطوة 
العمل  هذا  بتطوير 
أسهم  الذي  الثقافي 
إحداث  في  أواًل 
فيها  نلتقي  أرضية 

العرب مع األفارقة مع اآلخر في جميع إنحاء العالم 
استخدام  في  وثانياً  حكومية  غير  مؤسسة  من خالل 
بترواًل  نملك  ال  حيث  المالية  للتنمية  كمورد  الثقافة 
أو ذهباً ومازلنا على هذا النحو إلى آخره لذا اتجهنا 
لتوظيف ُمخيلة اإلنسان لالبتكار واإلبداع  واالستثمار 

في هذا االتجاه ..                                    
 س( معالي الوزير هل سأكون محقاً إن قلت بأنك 

صاحب مدرسة فكرية سبَّاقة ؟
 ج( ال هذا كثير في تقديري ألنني قمت بعمل بسيط 
في  سابقاً  قلت  كما  خالله  من  هدفت  األيام  مع  كبر 
مورداً  لتصبح  اإلنسان  ُمخيلة  وتوظيف  استثمار 
انتباه الدولة لتحسين  الستقطاب االستثمارات وللفت 
المرافق حيث لم يكن هناك ميناء للصيد مع ضعف 
لمدة  متاحاً  للشرب  الصالح  الماء  كان  كما  الكهرباء 
اليوم ولكن تم معالجة كل هذه المشكالت  ساعة في 
قيامنا  قبل  من  مورداً  يكن  لم  ما  توظيف  من خالل 

والثقافة  الفن  اتجاه  في  اإلنسان  مخيلة  بتوظيف 
مدينة  في  لالستثمار  األموال  رؤوس  الستقطاب 

أصيلة .
 س( معالي الوزير أنت رجل متزوج فهل أثر عملك 
المستمر والمتواصل سواء على المستوى السياسي 
العائلة  حقوق  على  المدني  الثقافي  أو  الخدمي  أو 
من  هدوءا  أكثر  أسرية  بحياة  التمتع  في  ما  بشكل 
المساواة  لتحقيق  الوقت  تجد  كنت  وكيف  اآلن؟  

ومتطلبات الزوجة واألبناء ؟ 
عندما  ألوالدي  كانت  مرحلة  اقسى  الحقيقة  في  ج( 
شغلت منصب وزير للخارجية ولك أن تتصور بأنني 
لم أحضر أي حفلة تخرج ألي ولد من أوالدي، ولم 
أحضر أعياد ميالدهم،  حيث كنت دائماً في مهمات 
ناحية  من  مقام  قائم  كانت  زوجتي  ولكن  رسمية 
أخرى كنت أحاول بقدر المستطاع التوفيق بين البيت 

والعمل .
 س( مّن من أوالدك ورث عنك حب الخدمة العامة 

مجال  في  والعمل 
الثقافة ؟ 

ج( أعظم ظني أن 
قاعدة  غالباً  هناك 
أن  تقول  إنسانية 
إبائهم  يخلفون  ال  األوالد 
البكر  أبني  عندي  وأنا 
في  أستاذ  هو  اآلن  أمين 
كما  أكسفورد  جامعة 
تزوجت  ابنتي  عندي 
بعد  طفل  ولديها  اآلن 
تخرجها أيضاً من جامعة 
ليس  ولألسف  أكسفورد 
االهتمامات  ذات  لديهما 
سواء  يشاركونني  وال 
السياسي  المستوى  على 
لكنهم   ، الخدمي  أو 
استفادوا من معايشتهم لي 
خاصة في البدايات حيث 
الستقطاب  اناضل  كنت 
الضرورية  الموارد 
الملتقى  هذا  وإقامة 
تعرفوا  كذلك  السنوي 
من  كبيرة  قاعدة  على 
والفنانين  المثقفين  كبار 
واألفارقة  العرب 
والعالقات الطيبة من أهم 
العوامل المساعدة للتنمية 
الشامل  بمفهومها  العامة 
المستوى  على  سواء 

المحلي أو اإلقليمي أو الدولي . 
الشخصية  هواياتك  أهم  عن  معاليك  سألت  لو  س( 

بماذا تُجيب ؟ 
العديد من  أقمُت  التصوير وقد  أهم هواياتي  ج( من 
المعارض في هذا الخصوص، وهوايتي األخرى هي 
عشقي لمدينة أصيلة، فحينما عدُت من األمم المتحدة 
في أغسطس سنة 1976 جلست بمفردي في منزلي 
العظيم ألقرر ماذا أفعل حيث قلت وقررت أن  وهللاِ 
لبالدي والنصف  تبقى من عمري  ما  أعطي نصف 
اآلخر لمدينتي .. أوالدي كبروا ولم يعد هناك سوى 

أنا وزوجتي .. 
س( طيب وماذا عن حبك للكتابة ؟ 

كالسابق  أعد  لم  فأنا  اآلن  أما  أكتب  زمان  كنت  ج( 
ألسباب كثيرة وأنا كنت رئيس تحرير جريدة الميثاق 
يعني  قائاًل  قاطعته   ، حين آلخر  من  القراءة  وأحب 
حياتي  أنا  قائاًل  أجابني   !! بالزميل  أصفك  أقدر 
بالمناسبة كلها في اإلعالم إلى اليوم الذي ُعينت فيه 

يعلم  يكن  ولم  للصحيفة  عدت  حيث  للثقافة  وزيراً 
أحد نبأ تعييني وزيراً للثقافة حيث قلت للجميع أثناء 
إجتماع مصغر ، أنا آسف سوف أخبركم بخبر غير 
سار سأغادركم .. وزير العدل الحالي محمد أوجار 
اليوم  في  سي محمد ظهر  وداعاً  بعنوان  مقااًل  كتب 
التالي لهذا االجتماع .. حياتي كلها كانت في اإلعالم 
وعملت  المتحدة  الواليات  في  اإلعالم  درست  حيث 
نيويورك  في   NBC الـ  في  وتدربت  اإلعالم  في 
وعملت كمذيع لعدة سنوات وأشتغلت كرئيس تحرير 
وأنا  مان"  كاميرا   " كمصور  عملت  كما   ، لجريدة 
طالب .. ومازلُت مغرماً باإلعالم والعمل اإلعالمي 

.. اإلعالم يدخل دماء اإلنسان )فيروس إيجابي( .
به  أتوجه  أن  تتمنى  الذي كنت  السؤال  س( ما هو 

لمعاليك ولكني لم أفعل ؟ 
ج( السؤال الذي كنت أتوقعه منك ولكنك لم تطرحه 

هو، ثم ماذا بعد موسم أصيلة للعام الـ41؟  
س( لو أفترضت بأنني قمت بطرح هذا السؤال عليك 

بماذا كنت ستجيب عليه ؟ 
لتكوين فصيل عريض  بأني بذلت جهدي  ج( سأقول 
المسيرة  هذه  لمتابعة  والشابات  الشباب  من  كبير  أو 
وبطبيعة الحال العائق األول واألكبر هو في كيفية توفير 
الموارد الالزمة لتحقيق ذلك .. ألنك حين تقوم بتنظيم 
وداعمين  لمشجعين  حاجة  في  أنت  الحجم  بهذا  عماًل 
تشجيع  بأكبر  اليوم  حتى  نحظى  بأننا  هللا  ونشكر  له 
أو  العاطفي  أو  اإلنسانى  المستوى  على  سواء  حقيقة 
المادي من خالل جاللة الملك محمد السادس الرئيس 
الشرفي لمؤسسة أصيلة منذ عام 1978 وكان عمره 
ذلك  ومنذ  للعهد  ولياً  وكان  عاماً   15 الوقت  ذلك  في 
بهذا المشروع إرتباطاً وثيقاً  التاريخ وجاللته مرتبطاً 
ويصبغ عليه رعايته السامية في كل عام ويُدعمنا في 
كل األحوال كما نتلقى العديد من المساعدات من بعض 
المحلية  أو  منها  الخاصة  سواء  والهيئات  المؤسسات 
يخلفني  سوف  فيمن  يتمحور  وخوفي  البلديات  ومن 
ربما لن تتوفر له تكوين كل هذه العالقات أو اليكون 
مسألة  برمتها  المسألة  ألن  ذلك  فعل  على  القدرة  له 
عالقات وأملي أن تتولى الدولة رعاية هذا المشروع 
وزارة  خالل  من  سنوياً  مبلغاً  تخصيصها  خالل  من 
الثقافة لتدعيم موسم أصيلة الثقافي بالتعاون مع رؤساء 

البلديات إلى آخره .
معالي  مع  حديثي  أنتهى  القارئ  عزيزي  هنا  إلى 
المغرب  خارجية  وزير  عيسى  بن  محمد  األستاذ 
بشكره  قمت  أن  بعد  أصيلة  مدينة  وعمدة  األسبق 
التألق  بدوام  وللرسالة  لي  أمنياته  خالص  على 
تستحق  ظاهرة  عيسى  بن  محمد  نعم   ... والتوفيق 
كل اإلعجاب والتقدير شخصية قلَّ أن تجد مثلها في 

عالم اليوم .

Vendredi 26 juillet 2019
الجمعة 26 يوليو 2019

»الرسالة« للـ  عيسى  بن  حممد 

هدفت الستثمار وتوظيف خميلة االنسان لتصبح موردًا 
الستقطاب االستثمارات ولفت انتباه الدولة

أجرى الحوار: فريد زمكحل

  حققَّت مدينة "أصيلة المغربية" من خالل مؤسسة منتدى أصيلة للفنون والثقافة على مدى مسيرتها الطويلة لرعاية وتنشيط الحركة الثقافية العربية األفريقية 
تحت الرعاية السامية الكريمة للمغفور له جاللة الملك الحسن الثاني ومن بعده لخلفه جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا نقلة نوعية أشاد بها كل من عايش 
مسيرة هذه المؤسسة الفاعلة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا من كتاب وشعراء وفنانين ومثقفين إلى آخره من الذين عرفوا وتيقنوا السبب الحقيقي وراء تحقيق هذه 
المؤسسة الثقافية التنويرية لكل هذا النجاح يكمن في المجهود المضنى والدور البناء الذي قام به ومازال يقوم به مؤسسها وأمينها العام معالي محمد بن عيسى 
وزير خارجية المغرب السابق وعمدة مدينة أصيلة منذ 20 عاماً وحتى يومنا هذا ومن هنا بزغت فكرة وجودي ومشاركتي في فعاليات هذا المنتدى تلبية لدعوة 
كريمة من معاليه وفي إجراء هذا الحوار الشيق الذي أثق بأنه سوف ينعكس بكل الخير على كل من يعمل أو يهتم بمسيرة الثقافة العربية ما بين الماضي والحاضر 
والمستقبل . وكان لي ما أردت حيث إلتقيت مع معالي الوزير اإلنسان األستاذ / محمد بن عيسى الذي رحب بي بشاشته المعهودة وكرمه المعروف والذي استهليت 

حديثي معه بهذه الكلمات:
معالي الوزير محمد بن عيسى أسمح لي بادئ ذي بدء أن أتقدم منك ولك بكل الشكر والتقدير على دعوتكم الشخصية لي للمشاركة في أعمال منتدى مؤسسة أصيلة 
الثقافية والشعرية لعام 2019 بمناسبة مرور 41 عاماً على تأسيسها تحت الرعاية السامية لجاللة الملك محمد السادس وإدارتكم المميزة له منذ قيامكم بتأسيسه 
وطيلة مسيرته المعطاءة والمتميزة كل التميز حتى يومنا هذا. كما يسعدني أن أبلغكم بشكر وتقدير جميع الزمالء الكتَّاب والمحررين في جريدة الرسالة ومنظمة الكتاب 

الكندية األفرو أسيوية على هذه الدعوة الكريمة وهذا الكرم الحاتمي المعهود فيكم والمعروف عنكم وعليه دعني أبدأ حواري معكم بالسؤال التالي : 

معالي الوزير  محمد بن عيسى وحوار صريح مع رئيس التحرير

عاشق أصيلة  محمد بن عيسى

ياعرب!!؟  .. الثمن  ندفع  إىل متى 
بقلم/ أسماء أبو بكر

يقدم  الحاكم يخاف هللا وال  أين نحن اآلن من زمن كان فيه    
ينفعه مااًل  يديه يوم ال  بين  لسواه ،وكل ما يخشاه وقوفه  حساباً 
وال جاه وحسرتاااه يا عرب..!! ليت الفاروق يعود يوما ليطهر 

أوطاننا مما فعله السفهاء فيها..
 ما نراه حالياً ما هو إال دليل على أن العدل اختفى ،وأن الضمير 
البشريه  مات ،فالجراح توسعت ،والنفوس أزهقت، والذئاب 
التي يعيشونها ،وال أحد منهم  غارقون بحياة الصخب والترف 
يلتقط لقمه يضعها في فم فقير يتضور جوعاً،وال أحد يقدم غطاء 
لطفل عظامه ال يكسوها سوى الجلد الرقيق قد ملت من العراء فى 
الليل ، .. أصبحت أرواحنا مشردة، وأوطاننا مهمشة،وال  ظلمه 
زالت مصابه بكوارث محدقه ال مانع لها ،وأوبئة ال أمصال وال 
أدوية لها،وال بوادر لإلنفراج ،ربما نكون نحن الجيل األخير الذي 

يدرك حجم المأساة الحقيقة التى نعيشها..فهل من مدكر؟!
الكريم  العيش  الطاغية ونمجدهم نعطى حق  - أصبحنا ندعم 
لألغنياء فقط ،أصبح الغنى يزداد غنا والفقير يزداد فقرا، أصبحنا 
نهدى أوسمتنا ألصحاب الفن الهابط ،ونضرب بكل ما عندنا قوة 
فيه اإلستبداد  ..  ، نظام يسود  الفضل علينا  المعلمين أصحاب 
أتنين فقط  أو  باستثناء دولة  المحسوبية  النهب و  و اإلحتكار و 
،وندعي أننا وطن عربي ؟! عذرا و لنسمي األشياء بأسمائها يا 
بينما  الفساد  اللصوص و رؤوس  فيه  عرب!؟ وطن ال يحاسب 
يمارسوا سلطتهم بإمتياز على الفقراء والضعفاء .. ،وطن ال يبخل 
على المساكين في غالء المعيشة ،بينما يبهر وزراءه بالعيش في 
البرلمان  الحياة مقابل نومهم في مجلس  رخاء دائم وتقاعد مدى 
وسرقة أموال الشعب..حقا ؛كم أنت كريم أيها الوطن، حكام كل 
ما يهمهم أن يرسخوا الغباء و الجهل و يقتلوا روح األبداع بشباب 

الغد الواعد أال تخجلون من أنفسكم،أفيقوا..
السوء  كما تكونوا يولى عليكم ؛نحن من نصنع جالدينا وبطانة 
له ،فحكامنا لم يأتوا من المريخ وال من عالم آخر؛ وألننا صنعنا 

تأتي  العزم  فينا،وألنه ــ على قدر أهل  بأيدينا والعيب  الوهن 
العزائم ــو كما يقول الشاعر ، وكذا ــ وتعظم في عين الصغير 
العطر منها  بالقمامة ،وال  ينبت  الورد  ــ فال أظن أن  صغارها 
يعصر،وما لم نغير ما بأنفسنا فلن يغير هللا مابنا ،وخالصة األمر 
فإنه  »إفعل ما شئت كما تدين تدان« ، .. فعندما نكفر بالدكتاتورية 
التى بداخلنا ونطبقها فسنلقى مانتمنى ، فلتعلموا أن الغالب غالب 

النفس قبل مغالبة الغير..
»كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته«تخيلوا لو أن كل من 
قليل مما فعله  الحكم جاء يعمل ولو بشيء  جلس على كرسي 
العربي بخير ، أال  الخطاب  »الفاروق »لكان وطننا  عمر بن 
أماناتهم، وأمتلكتهم كراسي عروشهم فراحوا  لم يصونوا  انهم 
يقاتلوا لبقائها ،وتاهوا في نظرية المؤامرة ،فكان سبيلهم لتصفية 
نسوا شعوبهم  وبذلك  خصومهم من معارضين ومنافسين، 
وضاعوا بين بطاناتهم والمنتفعين والمتملقين وبين نرجسيتهم 
ابتلت بهم شعوبهم فأغتنى من بطانتهم من أغتنى؛ بل وزاد غنى 
وزادت شعوبهم فقرا على فقر وخير مثال على ذلك ما يحدث  في 

بعض البالد العربية اليوم..
الماضي والحاضر وربما سيحدث في  أعتقد أن ماحدث في 
المستقبل ماهو إال من صميم ما أردناه ألنفسنا ال لمجرد ما يريده 

الحكام لنا فقط..
»َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس »وال أذكي 
من ذلك الدليل علي أن ما نحن فيه وما نحن بصدده هو بما كسبت 
يتولي أمورنا  ..إن كنا نطلب أن  بنا،  الحكام  بما فعل  أيدينا ،ال 
انفسنا  الواعيه، فعلينا أن نغير من  العقول  الصالحين أصحاب 
أواًل، ال نطالب بحقوقنا فقط وال نقوم بما علينا من واجبات، نحن 
لسنا في حاجة لدعم الحكام إلصالح أخالقنا وتطوير أنفسنا التي 
تخللها الجهل ،..ولكننا في أمس الحاجة إلي اإليمان باهلل وحده ، 
اإليمان بمن ال يتخلل في وجوده وعلمه وقدرته أدني شك، نحن 

الحفاظ  إلي  في حاجة 
قال  الذي  ديننا  علي 
الرسول صلى هللا  عنه 
عليه وسلم ألصحابه« 
أنه سيأتي يوم علي أمة 

نار في  فيهم علي دينه كالممسك بجمرة من  الممسك  المسلمين 
يده«، لو أننا يسرنا ما أمر هللا عز وجل بتيسيره وعسرنا ما نهي 
عنه،ولو أننا أحتكمنا إلي كتابه الكريم وإلي سنة نبيه سيدنا محمد 
صلى هللا عليه وسلم وأقمنا دستورنا بالعدل منه، لن نهتف يا حكام 

العرب نحن نعاني ..!!
يرعوا رعيتهم كما أمر هللا ، ياعرب ليس مجئ   سيأتي حكاماً 
حكاماً كالفاروق باألمر العسير، إن عدنا لرشدنا وجودنا أخالقنا، 
وجعلنا قوتنا في عدلنا جاء لنا من هم مثل الفاروق في عدلهم وال 
ليحكم بين  الفاروق قد سبب هللا األسباب  أدل علي ذلك من أن 
بالعدل  صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن عاصروه 
عندما أرادوا إقامة العدل بينهم، ليس مجرد بحث عن حاكماً عادل 
بينهم وهم ال يريدون من صميمهم العدل..فعلينا أن نعلم أجيالنا ما 
يحب أن يتعلموه لينفعهم في حياتهم ال ليحصلوا علي شهادات ال 
الذي نحياه  المرير  بالواقع  تنفي جهلهم  أنهم متعلمون وال  تثبت 
،وال بد أن نرسخ فى عقولهم قيم العدل ومبادئه حتي يكون هناك 
جياًل يزيح ستار الجهل ويخرج العرب من بحر الظالم و الظلمات 
السيادة  لنا  الغارقين فيه منذ نعومة أظافرنا،حينها فقط ستعود 
على العالم وسيقف العدو الذي لطالما أراد لنا سوء دوماً مكتوف 
األيادي ال يستطيع ان يستكمل مسيرته في دمار العرب ،بل وربما 
سيعود لعصر الظالم مرة أخري ،إننا بحق نحتاج إلى زلزال أو 
قوة خارقة تغير العقول وتوقظ أصحاب القرار إذا كان لدينا قرار 
حقيقي« طالت الغيبوبة أكثر مما ينبغى » أفيقوا ياعرب!.. فنحن 
في حاجة الي االتحاد مهما كلفنا الثمن.. اللهم بلغت اللهم فاشهد..

حج مربور إن شاء اهلل تعاىل 

بقلم : خالد بنيصغي 

  بين األمس واليوم مسافة طويلة بالخطوات في دنيا اآلمال 
واألحالم ، والمساحة التي عليها أَْرُضنا كانت وال تزال كافية 
الممكنة ، خطى مشيناها لسنوات طوال  المشاريع  لتحقيق 
لكنها مرت كالبرق الخاطف ، هو ذا حال الدنيا تسبق خطواتنا 
دائما، وعندما أتصفح رسوماتنا كلها أنظر إلى نفسي وإليك 
بعْين الرضا والتفاؤل والجمال ، وأشكر هللا عز وجل على 
الحظ الرائع الذي منَّ به علينا في هذه الحياة ، وقد جمعنا 
على الود والخير والمحبة ، وهو القادر أن يجمعنا إلى األبد 

في الدنيا واآلخرة بكرمه وجوده ورحمته . 
تلونت في  بل   ، تتشابه  لم  لكنها  َتَتاَبَعْت  األيام  أن  صحيح 
أحايين كثيرة بألوان قوس قزح الجميلة ، كنا ُسعداء وُمْنَتِفين 
ُم أنفسنا لتستقيم هلل  ، َمْسرورون بالمستقبل الحالم ، ونحن نَُقّوِ
عز وجل ، كان وال زال رائعاً أن نتبادل النُّْصَح بْيننا بالكتاب 
نَّة ، ونمشي بصبر وثبات إلى ما يرضي هللا عز وجل . والسُّ
واليوم تستنير الطريق أكثر وأنت تستعدين عزيزتي لَطّيِ 
لتكتبي على رأس الصفحة األولى “ سعادتك  المسافات   
الكبرى بتلبية دعوة إبراهيم عليه السالم“ قال تعالى “ وأذن 
في الناس بالحج يأتوك رجااًل وعلى كل ضامر يأتين من 

كل فج عميق “.  
  إنه األذان الرباني الذي أمر هللا به خليله إبراهيم - عليه 
 ، الحرم  يرفعه من على صخرة في رحاب  أن   - السالم 
ليتردد صداه في األرجاء ، وليبقى على مّر العصور واأليام 
، لتشربه القلوب ، ويتغلغل في النفوس ، فما زالت تسمعه 
اآلذان وتستجيب له األفئدة قبل األجسام ، وها أنِت وقد أطل 
هالل األشهر الحرم تتأهبين لتلبية هذا النداء الرباني الصادح 
بالحق ، فال حبُّ األوطان يصدك ، وال فراق األهل والولد 
واألحباب يثبط من عزيمتك ، ألن محبة هللا في قلبك أكبر 

من كل حب من سواه .
مشاعر  حول  تطواف  هو 

مقدسة ، وهرولة في واٍد صغير بين جبلين ، ووقوف بمكان 
من أول النهار إلى مغيب الشمس ورمي بالحصى .... كل 
ذلك هبة من هللا جل جالله إليك عزيزتي ، فالحمد والشكر 
العبد  فبالحج يكسب   ، الدنيا واآلخرة  بخير  أنعم عليك  هلل 
الحسنات ، وترفع به الدرجات وينال من هللا كريم المثوبات 
، ويحصل به الصفح عن الزالت ، فتتجلى في هذه األعمال 

قمة الطاعة الخالصة هلل تعالى .
 قلوب معلقة باهلل ترجو رحمته وتخاف عذابه ، ألسنة الهجة 
بذكره سبحانه ال تفتر وال تسأم من ترداده ، أجساد أضناها 
التعب والسفر ، إال أنها ال تشعر به ألنها متوجهة هلل سبحانه 
، ترفعت النفوس عن كل متاع الدنيا الزائل ، فال يسهو العقل 
عن مراقبة هللا عز وجل ، وال يجرؤ المسلم على ارتكاب 
حرماته، فتطأطأَ البصر حياًء وعفَّ اللساُن وراح يسبح هلل 
ثناء ، وانقبضت اليدان عن اإليذاء ، وانبسطت جوداً وإحساناً. 
وإذ نغبطك بكل سرور وود راجين من هللا عز وجل أن 
يعينك ويتقبل منك مناسك الحج ، فإننا نقلدك الدعاء الصالح 
لنا جميعا في حياتنا الدنيا واآلخرة إن هللا مجيب الدعاء ، 
فاسعدي عزيزتي بهذا العطاء الرباني الرائع ، وابتهجي 
تكوني  كي  عباده  بين  من  لك  المولى عز وجل  باختيار 
ممن لبى النداء ، وغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
. فعن أبي هريرة رضي هللا تعالى عنه ، عن النبي صلى 
هللا عليه وسلم أنه قال “ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه “. تحجين عزيزتي بكل سالمة 
وتعودين بكل نور وبهاء إن شاء هللا تعالى .. حج مبرور 

وسعي مشكور .



  كان لي شرف زيارة مدينة أصيلة المغربية التي تبعد عن مدينة الدار 
الجاري  يوليو   8 إلى   3 الفترة من  في  كيلو متراً   280 البيضاء حوالي 
دعوة  على  بناءاً  ال41  الدولي  أصيلة  موسم  فعاليات  بعض  لحضور 
رسمية لي من معالي محمد بن عيسى أمين عام مؤسسة اصيلة وعمدة 
.. والذي دعاني مساء يوم  المدينة في ذات الوقت منذ حوالي 20 عاماً 
وصولي مع الزميل الدكتور رامز زمكحل مدير عام جريدة الرسالة في 
مدينة تورونتو لتناول العشاء برفقة نخبة من المتميزين في عالم الصحافة 

المثقفين  من  والشعر 
والمفكرين الذين يهتمون 
الحركة  ومتابعة  بإثراء 
ضيوف  من  الثقافية 
 2019 لسنة  المهرجان 
. وأجمل ما أعجبني في 
موسم أصيلة الثقافي لهذا 
الذي  العشق  ذلك  العام 
لمسته في شخص معالي 
لهذه  عيسى  بن  محمد 
والذي  الجميلة  المدينة 
تشعر  أن  دون  لي  أنتقل 
من  للكثيرين  أنتقل  مثلما 
أصيلة  مؤسسة  ضيوف 
اللحظة  منذ  السابق  في 
األولى التي وصلوا فيها 
إلى هذه المدينة المباركة 
الطيبة . ولن أكون مبالغاً 

عيسى  بن  محمد  رأيت  بأنني  قلت  إن 
وعشق محمد بن عيسى لهذه المدينة في 
الجنسين  من  الشباب  من  التقيته  من  كل 
في  أو  العام  الوعي  مستوى  على  سواء 
مع  المتميز  التعامل  وأسلوب  طريقة 
ضيوف هذا المنتدى الثقافي الكبير الذي 
السامية لجاللة  الرعاية  تحت  يقام سنوياً 

الملك محمد السادس . 
يومي  صباح  قرب  عن  لمسته  والذي 
والخامس  الرابع  والجمعة  الخميس 
مؤسسة  ندوات  في  تموز   / يوليو  من 
في  العربي  الشعر  عنوان  تحت  أصيلة 
شرف  للدكتور  متحول  ثقافي  مشهد 
في  العالي  التعليم  استاذ  ماجدولين  الدين 
المغرب حيث التقيت بنخبة من الشعراء 
باألدب  المهتمين  من  واإلعالميين 
ال في التقارب بين  والشعر ودورهما الفعَّ
التقيت  حيث  الكلمة  خالل  من  الشعوب 

بن  عائشة  الجزائرية  بالكاتبة 
الجزائري  الروائي  وبالكاتب  نور 
فت  وتعرَّ رابح  خدوسي  األستاذ 
معهم  وناقشت  قرب  عن  عليهما 
العديد من القضايا المتعلقة بالحركة 
الثقافية في الجزائر في الداخل أو 
بالفنان  ألتقيت  كما  الخارج  في 
بإهدائه  قمت  الذي  غيالن  حكيم 
الشعرية  إصدارتي  من  العديد 
في  غرفتي  في  بزيارتي  وقام 
فندق القصر ليقدم لي ديوان شعر 
للشاعر  أسميتها جمان"  بعنوان " 
منير تماريغت حيث تتصدر لوحة 
الديوان  للفنان حكيم غالن غالف 
الزمالء  من  بالعديد  ألتقيت  كما 
األستاذ  منهم  والشعراء  الكتَّاب 
الصديق  والشاعر  خليفة  هللا  عبد 
المرموقة  والشاعرة   ، حداد  قاسم 

ربيعة الجالطي وبالمفكر األستاذ حسونة مصباحي وبالكاتب األستاذ خالد 
القاسم ، كما ألتقيت بالشاعر السنغالي الكبير أمادو المين صال الحاصل 
عام  من  يوليو  شهر  في  األفريقي  للشعر  أوتاسي  تشيكايا  جائزة  على 
2018 والشاعر الكبير يُعد أحد تالمذة ومرافقي األب الروحي للسنغال 
عن  وتعرفت  ألتقيت  كما   ، سيدار  ليوبولد  الشاعر  الرئيس  المعاصرة 

الثقافة  الكبير ماريو لوسيو سوسا وزير  الشاعر والموسيقى  قرب على 
السابق في جمهورية الرأس األخضر كما تعرفت عن قرب باألخ األستاذ 
الصحافي حاتم البطيوي مدير مكتب جريدة الشرق األوسط في العاصمة 
المغربية الرباط . كما حرصت يوم السبت الموافق السادس من يوليو/ 
تموز على حضور ما يسمى بخيمة اإلبداع حيث تم تكريم األستاذ عبد 

القادر الفاسي الفهري عالم اللسانيات . 
كما حرصت يوم األحد السابع من يوليو / تموز على حضور ندوة األبداع 

لها  بالتنسيق  وقام  عليها  أشرف  التي  والمهاجر  األوطان  في  اإلفريقي 
الشاعر ووزير الثقافة السابق لجمهورية الراس األخضر ماريو لوسيو 
سوسا، كما تشرفت بلقاء المفكر األستاذ فيكتور بورغيس، والذي سبقها 
كوكتيل في قاعة كبار الزوار في مكتبة األمير بندر بن سلطان في مدينة 
أصيلة ألتقيت فيه بالعديد من النجوم في العديد من مجاالت الثقافة واألدب 

المخرجة  مع  المتميز  لقائي  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  منهم  والفن 
الفنانة  الدوام  على  المتألقة  وبالنجمة  الدغيدي  إيناس  الجريئة  المصرية 
سفارة  في  رسمياً  بتكريمها  قمت  الذي  علوي  ليلى  الجميلة  المصرية 
مصر في كندا منذ سنوات قليلة مضت، كما ألتقيت باإلعالمية المصرية 
المعروفة األستاذة بوسي شلبي زوجة النجم الراحل الكبير الفنان محمود 

عبد العزيز .. كذلك ألتقيت بالممثلة المغربية الفنانة السعدية الديب . 
وفي النهاية ال أملك غير أن أقول هنيئاً للمملكة المغربية بوجود مثل هذا 

النشاط الثقافي العربي األفريقي الكبير التي تقوم به مؤسسة منتدى أصيلة 
الثقافي وهنيئاً لمدينة أصيلة ولمؤسسة أصيلة بوجود معالي األستاذ محمد 
مع   . العريقة  الثقافية  المؤسسة  المدينة وهذه  بن عيسى على رأس هذه 
عالمه  في  والتألق  العطاء  ودوام  الصحة  بدوام  لمعاليه  أمنياتي  أطيب 

الثقافي المميز والمتميز بكل ما هو جميل وراقي وخالق . 

Vendredi 26 juillet 2019
الجمعة 26 يوليو 2019

فريد زمكحل

ذكريـات عائـد من مدينـة أصيــلة
مدينة الذوق واجلمال والثقافة 

مع الزميل الصحفي حاتم الطائي مدير 
مكتب جريدة الشرق األوسط بالرباط



ماسك للوجه للوقاية من أشعة الشمس

عالج انفلونزا الصيف املزعجة بالطرق السهلة

Vendredi 26 juillet 2019
الجمعة  26 يوليو 2019

الحارقة في  الشمس  لوقايته من أشعة  الوجه  لبشرة   طريقة تحضير ماسك 
موسم الصيف.

تحرص كل واحدة منا على تأمين الوقاية الضرورية والكافية للبشرة من أشعة 
الشمس الحارقة المسببة لتلف أنسجة الخاليا، بخاصة عند 
الوجود تحت أشعة الشمس في الصيف على الشاطئ وفي 
الطبيعية  البشرة  أقنعة وماسكات  الخارج. وقد ال تكون 
حالاًّ كافيًا لصد هذه األشعة الخطيرة عن البشرة، إال أنها 
ستكون مكملة لروتينِك اليومي لصدّ أضرار أشعة الشمس 

فوق البنفسجية.
في ما يلي نمدِّك بوصفة طبيعية لتحضير ماسك للوجه لـ 
الوقاية من أشعة الشمس من منزِلك، وفي خطوات سريعة 

وسهلة للغاية.
إليِك 3 خلطات طبيعية لتحضير ماسك للوجه للوقاية من 

األشعة فوق البنسفجية
قناع الخيار واأللوفيرا

طريقة التحضير:
اهرسي نصف حبة خيار طازجة متوسطة الحجم بقشرها 
األخضر، مع ملعقة كبيرة من هالم أو جل الصبار 

)األلوفيرا(، ثم اخلطي الموكونين جيدًا.
طريقة االستخدام:

البارد  بالماء  ثم اغسليها  البشرة لمدة 20 دقيقة،  الخليط على كامل  وّزعي 
والمنعش.

قناع البابونج والعسل

طريقة التحضير:
يساعد البابونج على تهدئة الحروق وصدّ أضرار الشمس الحارقة للبشرة، وما 

عليِك سوى تحضير منقوع البابونج والعسل وتبريده كلياًّا.

طريقة االستخدام:
اِمسحي البشرة بالعسل النقي لمدة 10 دقائق واغسليها بمنقوع البابونج البارد.

التحسين  للبشرة وحروقها، تساعد كثيًرا على  المنعشة والمهدئة  الطريقة  هذه 

من مظهر البشرة وتعزيز قدرتها الذاتية على صد األشعة الحارقة والمضرة.
ماسك الشوفان والعسل

طريقة التحضير:
يمكنِك خلط مقدارين متساويين من مسحوق الشوفان مع العسل النقي.

طريقة االستخدام:
وزعي القناع على كامل البشرة بلطف، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اغسليه 

بالماء البارد ومرري مكعبات الثلج إلنعاش البشرة.
تجنبي أضرار التعرض ألشعة الشمس

الشمس، وعدم  المفرط ألشعة  التعرض  الجلد على أهمية تجنب  يصر خبراء 
الجلوس تحت األشعة بشكل مباشر لمدة تتجاوز النصف ساعة.

الواقي  بقبعة كبيرة، واستخدام  بالكامل وتظليلها  الوجه  أهمية تغطية منطقة 
الشمسي، ألّن الشمس هي المحفز الرئيسي إلنتاج صبغة الميالنين المسبّبة لتبقّع 

البشرة واالحمرار والتحّسس والشيخوخة.
تترهل البشرة أيًضا بسبب مهاجمة األشعة فوق البنفسجية من نوعيUVB و

UVA، والتي تكسر النسيج الضام الموجود في الجلد، وتهدم طبقات الكوالجين 
واإليالستين. لذا ال بد من وضع كريم الوقاية من التجاعيد المزود بعامل الوقاية 

من الشمس SPFبدرجة عالية.
لتجنب أضرار الشمس على البشرة، عليِك بارتداء مالبس فاتحة اللون تعكس 

األشعة، بداًل من المالبس الداكنة التي تمتص الحرارة.
البشرة وتعزيز رطوبتها وتجنّب  لتنعيم  الماء ضروري  اإلكثار من شرب 

جفافها.
ارتداء القبعة الصيفية مع النظارات الكبيرة التي تحجب الشمس عن كامل بشرة 

الوجه والرقبة، من األمور التي ال يجب أن تغفلي عنها إطالقًا.

خلطة تبييض جمربة ملنطقة حتت اإلبط

8 عادات متارسها يوميا تدمر جهازك املناعي.. 
ابتعد عنها

الغدة الدرقية: عند فرط نشاطها حذار العالج 
باليود املشع !

ـصان النسائية املطبوعة بطريقةجذابةأفكار عصرية لتنسيق القمـ 

الخريف  باإلنفلونزا والسعال بفصلي    غالبًا ما ترتبط اإلصابة 
والشتاء، حيث البرد والمطر والثلج، لكن في حقيقة األمر قد يصاب 
السنة  أيًضا، في أكثر فصول  البرد  كثيرون باإلنفلونزا ونزالت 

حرارة، إنها »إنفلونزا الصيف« التي قد تكون أكثر إزعاًجا.
تحدث إنفلونزا الصيف في العادة، بسبب الكثير من مسببات 
األمراض، كما يقول الدكتور جورج باولي من معهد روبرت 

كوخ األلماني في برلين.
ويقول د. باولي: »إّن هذه الفيروسات ليس لها عالقة بنوبات 
البرد الحقيقية أو اإلنفلونزا، على الرغم من األعراض 
المشتركة كالحّمى والسعال وبّحة الصوت، لكّن مسببات 

إنفلونزا الصيف مختلفة تماًما«.
ويوضح الطبيب األلماني، أّن نوبات اإلنفلونزا الحقيقية تكون 
بإنفلونزا  أكثر وطأة على المصاب. وعن أسباب اإلصابة 
الصيف، يقول«هي األسباب نفسها لإلصابة بأمراض مشابهة 
البرد، وتحدث عندما يقصد الشخص  لإلنفلونزا في موسم 

مكانًا مكتظاًّا باآلخرين، كالمهرجانات الصيفية أو المسابح الخارجية، 
أو األسواق، أو صعود الحافالت، وكذلك الرحالت بالطائرة، يكون 
طريق انتقال الفيروسات قصيًرا على غير العادة، ليُصاب به الشخص 

بعد تعّرضه لسعال المصابين أو عطاسهم أو التحدث معهم«.
الطقس  بفعل  أو ترتفع درجة حرارته  الجسم متعرقًا،  وحين يكون 
الصيفي، ومن ثم يتعرض إلى الهواء المنساب من نافذة السيارة مثاًل، 
التبريد، تجف األغشية المخاطية بشدّة، وبالتالي فإنها تفقد  أو جهاز 

وظيفتها كـ »درع حاٍم« من الفيروسات.
ولهذا السبب تتمكن هذه الفيروسات من غزو الجسم بسهولة، وتكون 

النتيجة اإلصابة بـ »إنفلونزا الصيف«، بحسب وكاالت.
 نصائح لـ عالج انفلونزا الصيف

التخلص من »إنفلونزا الصيف«  الطبيب األلماني من أجل  ونصح 
اتّباع اإلرشادات والتدابير الوقائية اآلتية:

- عدم اللجوء إلى المضادات الحيوية.
- اتّباع نظام غذائي صحي لرفع مقاومة الجسم.

- ممارسة الرياضة بتكرار من دون إرهاق الجسم.
- اإلكثار من شرب السوائل. ويمكن شرب بعض المشروبات الباردة 

عند الشعور بالحّمى.
- لف الساقين بقطع قماش باردة عند اإلصابة بالحمى الشديدة.

وأشار د. باولي إلى أّن إنفلونزا الصيف ليست بالخطرة في العادة، 
ويمكن التغلب عليها بعد ثالثة أيام. لكن إذا استمر المرض ألكثر من 

ذلك، فيجب مراجعة الطبيب.

أقنعة الفازلني بالصيف حلماية اليد 
والقدم من التشققات

جتّنب هذه العادات السلبية يقلل 
خطر اإلصابة بـ الزهامير

التي تواجهها الصبايا، هي  المشاكل المحرجة     واحدة من أكثر 
مشكلة المنطقة الداكنة تحت اإلبطين، والتي قد تمنعها في كثير من 
األحيان من ارتداء ما تشاء، وبموسم الصيف تزداد هذه المشكلة أيًضا 

مع المالبس من دون أكمام.
أّي  الحذر جيدًا باعتماد  المناطق تحت اإلبطين، عليِك  تفتيح  ولـ 
مستحضرات تجميل قد تؤذي بشرتِك، بخاصة وأّن هذه المنطقة من 
المشكلة عليِك  بالجسم، ولكي تتخلصي من هذه  الحساسة  األماكن 

التعرف أواًل إلى أسباب تحّول الجلد للون 
الداكن تحت اإلبط.

- التعرق مع عدم ارتداء المالبس القطنية، 
إذ يؤثر ارتداء المالبس ببعض أنواع 
المسام وبالتالي  إلى سدّ  الخامات األخرى 

تصبّغ الجلد.
- عدم التهوية الجيدة للمنطقة تحت 
للتنفس  اإلبطين، ألّن جلد بشرتِك يحتاج 
الحساسة  المناطق  قدر اإلمكان، بخاصة 

كاإلبطين.
- التدخين قد يؤدي في الكثير من األحيان 

إلى تصبغ الجلد وظهور البقع الداكنة.
- إزالة الشعر بماكينة الحالقة.

التي تحتوي  التعرق  - استخدام مزيالت 
على الكحول.

كيف تعالجين اسمرار منطقة اإلبطين بالوصفات الطبيعية؟
وصفة الخيار والليمون

- شرائح خيار
- ملعقة من عصير الليمون

تحضير الماسك
الخيار، ومرريها على منطقة  الليمون فوق شرائح  ضعي عصير 

اإلبط مع الفرك بلطف.

وكرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين في اليوم الواحد، ومن الممكن 
أن تتخلي عن الليمون وتكتفي بشرائح الخيار فقط.

وصفة زيت الزيتون والليمون
- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة عصير ليمون
اخلطي الليمون مع عصير الزيتون وضعيه على بشرتِك.
اتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي الجلد بالماء الفاتر.

نتيجة  التجربة بشكل يومي على األقل للحصول على  كرري هذه 
مرغوبة.

وصفة زيت الزيتون والملح
- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة صغيرة زيت زيتون
اخلطي الملح مع زيت الزيتون، واتركيه لمدة دقيقة.

اشطفي بعدها بشرتِك بالماء.
كرري هذه الوصفة مرة يومياًّا.

يوًما  تزداد حدةً  الشمس    حرارة 
بعد يوم بموسم الصيف، وعليِك 
بشرتِك  كيفية حماية  في  التفكير جيدًا 
من أّي تشققات، ومثلما تهتمين ببشرة 
أمر  لقدميِك ويديِك  فاالنتباه  وجِهك، 
للكثير  يتعرضان  أيًضا، ألنهما  مهم 
الجفاف وأشعة  المشاكل بسبب  من 
الشمس، وأكثرها شيوًعا مشكلة 

التشققات.
المكونات  أحد  يُعتبر  والفازلين 
البشرة نعومةً  تمنح  التي  الطبيعية 
باعتماده مع  لهذا ننصحِك  ولمعانًا، 
للحفاظ على  الطبيعية،  الماسكات  هذه 

نضارة وصحة بشرة اليد والقدم.
خليط الفازلين والحليب وزيت جوز الهند لنعومة اليدين

المكونات
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة فازلين

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند
الماسك تحضير 

لمدة  به  يديِك  وانقعي  المكونات في وعاء عميق،  ضعي 
10 دقائق.

الفاتر  بالماء  الوعاء، واغسليها  يديِك من  أخرجي 
للحصول على بشرة ناعمة.

للحصول على  النوم،  قبل  الخلطات  يفضل عمل هذه 
أفضل نتيجة، وتجديد خاليا البشرة بشكل أسرع.

خليط الفازلين مع زيت الزيتون والملح
المكونات

- ملعقة كبيرة من الفازلين
- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة ملح البحر
الماسك تحضير 

بعمل  وابدئي  البعض،  المكونات مع بعضها  أخلطي   -
سكرب لقدميِك.

افركي مرة  ثم  دقائق، ومن  لمدة 10  الخليط  أتركي   -
أخرى قدميِك.

القليل من  ثم ضعي  الدافىء،  بالماء  القدم  - أشطفي 
القدم  الجوارب واتركي  الفازلين مرة أخرى، وارتدي 

لليوم التالي، ثم اشطفيها بالماء.

الزهايمر  البشر بمرض    تزايد نسبة إصابة 
إشارة تحذير عالمية من  بالعمر ترسل  للمتقدمين 
المزيد  إجراء  العلماء على  األمر  أخطاره، وحثَّ هذا 

من األبحاث لتقليل اإلصابة به على مستوى العالم.
ويظن الناس أن الزهايمر يصيب من لدى عائلته تاريخ 
المتبع  النمط غير الصحي  أن  يعلم  لكنه ال  به،  وراثي 

قد يستقطب  البعض  لدى 
المرض أيضاً.

اتباع نمط صحي
 وأشارت أبحاث حديثة إلى 
نمط حياة صحي  اتباع  أن 
يقلل من خطر  يمكن أن 
الزهايمر،  اإلصابة بمرض 
أشكال  من  غيره  أو 
لدى  لو كان  الخرف، حتى 
الشخص استعداد جيني 
يزيد من خطر اإلصابة 

بهذه األمراض.
اإلنجليز  الباحثون  واستخدم 
الحيوي  البنك  الدراسة  لهذه 
بنك(  )بايو  البريطاني 

الـ 60  ألف شخص، في سن  قرابة 200  لدراسة 
عاماً وما فوق.

يعانون من »مخاطر وراثية«  الذين  وكان األشخاص 
أكثر عرضة  ويتبعون »عادات صحية سيئة«  عالية 
بثالثة أضعاف لإلصابة بالخرف من األشخاص الذين 

لديهم مخاطر وراثية منخفضة، ويتبعون »عادات 
صحية جيدة«، وفق ما ذكرت »األسوشييتد برس«.

تجنب العادات السيئة
التي  الجينية  المخاطر  النظر عن مقدار  وبغض 
اتباع »نظام غذائي  فإن  لها الشخص،  يتعرض 
استهالك  الرياضية، وعدم  التمارين  جيد«، وممارسة 

الزهايمر والخرف  التدخين، يجعل  الكحول، وعدم 
أقل احتماالً.

لجمعية مرض  الدولي  المؤتمر  في  الدراسة  ونوقشت 
الزهايمر في لوس أنجلوس، ونشرت على موقع مجلة 

الجمعية الطبية األميركية.

الدفاع  المناعّي خط  الجهاز  يعد    
الحفاظ على  في  يساعد  الذي  األول 
بمحاربة  يقوم  فهو  وتقويتها،  أجسامنا 
في  تصيبنا  قد  التي  المرض  مسبّبات 
وفيروسات،  بكتيريا،  من  أي وقت 
األجسام  وطفيليات، وغيرها من 
الجهاز  كان  فكلما  لذا  الضاّرة. 
الجسم  استطاع  كلما  أقوى  المناعي 
العدوى  وتفادي  لألمراض  التصدي 

أكبر. بشكٍل 
المناعي  الجهاز  يرتبط  ما  وعادة 
يقوم  التي  بالعادات  وثيقاً  ارتباطاً 
تؤثر عليه  الجسم ونشاطاته  بها 

أجسادنا  على  مدى خطورتها  ندرك  أن  بدون  بها  نقوم  يومية  عاداٍت  وهناك  كبير،  بشكٍل 

الجهاز  اعتالل صحة  تسبب  البالغة، حيث  وأضرارها 
إلى ضعفه وسقمه وعجزه  وتؤدي  الوقت  مع  المناعي 
واإلصابة  الميكروبات  أضعف  عن صد  بالتالي 
الضوء  نسلط  يلي سوف  وفيما  مزمن،  بشكٍل  باألمراض 

على بعض من هذه العادات:
الواقية من الشمس المراهم  عدم استعمال 

من  للوقاية  للشمس  الواقية  المراهم  استعمال  من  بد  ال 
أشعة الشمس الضارة والتي تؤثر بشكٍل كبير على الجهاز 
المناعي وقد تؤدي لإلصابة بالعديد من األمراض الجلدية 

السرطان. حتى 
المدخنين مع  البقاء 

يؤدي وجودك مع المدخنين في مكاٍن واحٍد إلى اإلضرار 
األجسام  قدرة  على  سلبي  بشكٍل  ويؤثر  المناعي  بجهازك 

المضادة على حمايتك من إصابتك باألمراض.

الدرقية، يزيد مخاطر  الغدة    عالج فرط نشاط 
اإلصابة باألورام السرطانية. هذا ما أكده تقرير علمي 

جديد.
سوف يزيد عالج فرط نشاط الغدة الدرقية باليود المشع، 
من مخاطر اإلصابة بالسرطان بدرجة كبيرة، كما 
للسرطان، والمعهد  الوطني  المعهد  الباحثون من  يقول 
 JAMA الوطني للصحة في تقرير نشرته مجلة
International Medicine في عددها الصادر في 

األول من تموز/ يونيو.
سبب فرط نشاط الغدة الدرقية، هو إما التهاب في الغدة 
الدرقية، أو بسبب أمراض أخرى مثل مرض جريفز. 
الدرقية على شكل كتلة عند  الغدة  ويظهر فرط نشاط 
مستوى الرقبة، وحدوث اضطرابات في المزاج، 
والتعرق المفرط، وارتعاش اليدين، واألرق، وتغييرات 
الوزن وغيرها من األعراض. وتتوافر عالجات  في 
الدرقية واليود المشع،  الغدة  عدة، ومنها مضادات 

واستئصال الغدة الدرقية إما بشكل جزئي أو كلي.

العالج باليود المشع: هل هو عالج مسرطن محتمل؟
درس العلماء حوالى 
أشخاص،   18،805
ممن يعانون فرط نشاط 
الدرقية، من دون  الغدة 
أن يكون لديهم تاريخ 
سابق بمرض السرطان، 
بين  الفترة  في  وذلك 
نيسان /إبريل 2017 
الثاني / وحتى كانون 
يناير 2019. أما العالج 
إليه، فهو  الذي خضعوا 
اليود المشع والذي تمَّ 
تطويره منذ أربعينيات 

القرن الماضي.
الذين خضعوا  العظمى من األشخاص  الغالبية  كانت 
العالج، عن زيادة  النساء. وكشف تحليل  للدراسة من 

مخاطر إصابة المرضى بسرطان الثدي بحوالى 12 في 

المئة، وزيادة مقدراها 6 في المئة في مخاطر اإلصابة 
بأورام سرطانية بشكل عام.

 بناطيل الـ Paper Bag، من الصيحات التي عادت من موضة الثمانينات والسبعينات، فأصبحنا القمصان 
النسائية المطبوعة تعد من أبزر الصيحات الرائجة التي يسهل عليِك تنسيقها. 

فمهما  كالسيك،  بستايل  أو  كاجوال  بستايل  سواء  وقت  كل  في  ارتدائها  يمكن  المطبوعة  النسائية  القمصان 
كانت خامة القماش يسهل تنسيقها. اذا كان الستايل كاجوال، فالجينز والحذاء الرياضي هو الحل األمثل لك. 

وإذا كانت بستايل كالسيك أو رسمي فاتجهي إلى التنسيق مع التنانير القصيرة أو المستقيمة وأيضاً البنطلونات القماش. وكذلك يأتي دور أحذية الكعب العالي 
التي تزيد من جاذبيتك مع القمصان النسائية المطبوعة.

اختاري القميص بالنقشة المفضلة لك ألنها ستكون مميزة للغاية، سواء كانت طبعة جلد الفهد، جلد الثعبان، أو اوراق األشجار أو الزهور المختلفة، فبالتأكيد 
ستجدين الشكل المميز بالنسبة لك لتتألقي به في كل وقت.
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زفة مغربية لسمية اخلشاب مبهرجان 
سينما الشاطئ

أزمة جديدة بني أجنلينا جولي وبراد بيت

أمحد عز حيتفل بعيد ميالده وجناح 
فيلم »املمر« مع أصدقائه.. 

  الناقدة أحالم األسيوطي

  أعلنت سوريا يوم الثالثاء جوائز الدولة التقديرية لعام 
المطرب جورج  الفنون  بها في مجال  فاز  والتي   2019

وسوف.
ويملك وسوف المولود في بلدة كفرون بغرب سوريا عام 
التي قدمها على مدى     1961    رصيدا ضخما من األغاني 

أكثر من أربعة عقود بعدما بدأ مشواره الفني مبكرا.
وفاز بالجائزة في مجال األدب الشاعر صابر فلحوط بينما 
فازت بها في مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة 

السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح.
ويحصل كل فائز من الثالثة على مليون ليرة سورية )نحو 

ألفي دوالر( وميدالية ذهبية.
وقالت وزارة الثقافة السورية في بيان إنها ستحدد في وقت 
الحق موعد إقامة حفل تسليم الجوائز واالحتفاء بالفائزين.
التقديرية  الدولة  واستحدثت سوريا في 2012 جائزتي 
والتشجيعية لتمنحهما للمبدعين والمفكرين والفنانين الذين 

ال يزالون على قيد الحياة ”تقديرا لهم على عطائهم“.

نادي احترام المشاهد:

   خطف الموسيقي العالمي ياني مدينة بيروت إلى عالم حالم ورمى 
على لياليها رداء السكينة محوال مهرجان )أعياد بيروت( مساء الثالثاء 

إلى ليلة عيد ساحرة.
ومن خلف البيانو وعلى مسرح ازدان بإضاءة خافتة قدم ياني مقاطع 

موسيقية أغرقت المدينة في أجواء رومانسية مست الوجدان.
وتجلت مهارة ياني الموسيقية عندما عزف بيدين اثنتين على اثنين من 
أنامله بين هذه وتلك  المسرح منقال  الموضوعتين على  البيانو  آالت 

بأسلوب مبهر.
اللبناني مقاطع موسيقية جديدة وأخرى قديمة  ياني لجمهوره  وعزف 

وبينها معزوفته الشهيرة ”حتى آخر لحظة“ )انتل ذا الست مومنت(.
وما بين مقطوعة وأخرى كان ياني يتوجه إلى الجمهور بعبارات تحمل 
نفحات إنسانية، ووجه خالل الحفل الذي امتد لساعتين رسالة عنوانها 
)اإلنسان( مؤكدا ”أننا لسنا وحدنا فاألرض كبيرة جدا وكلنا روح واحدة 
ومهما نفعل يؤثر على أرضنا األم، مهما نفعل لألرض يرتد علينا 

وعلى اآلخرين“.
إيماني باإلنسانية وقدرتنا على  أبدا  أفقد  الشهيرة ”لن  وكرر جملته 

التغلب على أي شيء يقف في طريقنا“.
المقاعد مما اضطر  لبنان وخارجه مأل  وأقبل على الحفل جمهور من 
إدارة المهرجان إلى زيادة سعة المسرح الذي يتسع باألساس لنحو ثالثة 

آالف شخص ليصبح 5400.
وقال أمجد شريف )35 عاما( الذي حضر الحفل إنه ”سهر ليلة من ليالي 
العمر مع فنان ال يتكرر“. وأضاف ”أخدنا ياني إلى عالم ينسينا واقعنا 
الحياتي االجتماعي، هذه فرصة حقيقية.. هذه اإلجازة من الهموم اليومية“.

الحفالت الصاخبة في  وخالل عزفه موسيقى هادئة كانت أصوات 
البحرية تصدح لتؤثر على  مالهي تقع في محيط واجهة بيروت 
حفلة ياني ما اضطره إلى ممازحة الجمهور بالقول ”الناس هنا تحب 

الموسيقى الصاخبة والرقص أكثر من الموسيقى الحالمة“.
المولود في 1954  العالم وهو  بين أشهر موسيقي  ياني من  ويصنف 
البيانو وهو في سن  آلة  بالعزف على  بدأ  اليونانية.  بمدينة كاالماتا 
للدراسة في  السادسة رافضا أخذ أي دروس في العزف ثم سافر 
تأليف موسيقاه الخاصة  المتحدة وبعد تخرجه انطلق في  الواليات 

وأصدر أول ألبوم شخصي في 1980.

بعيد ميالده في حفل  أحمد عز  المصري  الفنان  احتفل 
صغير أعده له عدد من أصدقائه في المنزل.

أصدقاء عز أحضروا له قالب تورتة مميزة حمل مجسما 
لشخصيته في فيلم “الممر” مع تعليق بالونات حملت رقم 
إيرادات وصلت  الفيلم  لتحقيق  إشارة  مليون” في   70“

لهذا الرقم.
المصري شارك جمهوره بمجموعة صور  الفنان 
الخاص على موقع  الحفل، على حسابه  من أجواء 
تعليقا على  “انستجرام”، وكشف عن عمره، حيث كتب 
الصور: “48”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهور 

عز، وتمنوا له عيد ميالد سعيد.
يذكر أن الفنان المصري أحمد عز من مواليد 23 يوليو 
عام 1971، وقد شارك في موسم عيد الفطر الماضي بفيلم 
“الممر”، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد 
رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صالح حسني، ومحمد فراج، 

وأسما أبو اليزيد، وهند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.
وينتظر عز عرض فيلمه الجديد “والد رزق2”، ويشارك 
الفيشاوي، ومحمد  في بطولته عمرو يوسف، وأحمد 
ممدوح، وأحمد داوود، وخالد الصاوي، وغيرهم، وهو من 

إخراج طارق العريان.

درة: سيناريو »بال دليل« جيذب أى فنان

هنا شيحة عن انفصاهلا من أمحد فلوكس: 
»حمصلش نصيب«

جورج وسوف وصابر فلحوط يفوزان 
جبائزة الدولة التقديرية يف سوريا

املوسيقي العاملي ياني حيول أعياد بريوت إىل فرح ورومانسية

الجزء األول :
 )الموضوع( : مقدمة الفيلم بصوت الراوي )يحي الفخراني( عن تاريخ العمارة 
. تأسست سنة 1937 ، السكان كانوا االرستقراطيين من المصريين واألجانب. 
ثم قامت ثورة 1952 وترك األجانب العمارة. أستولى على الشقق ضباط الجيش 
. أستغلوا السطوح لتربية الطيور – الغسيل - سكن للخدمين . فتغير بذلك عادات 
سكان العمارة . وأهم شخصيات العمارة، من األصول العريقة : زكي الدسوقي 
)خالد  رشيد  حاتم  الصحفي  يونس(  )إسعاد  دولت  وشقيقته  امام(  )عادل  باشا 
الصاوي( . من سكان حي وسط البلد الحج عزام )نور الشريف( . ومن السطوح : 

بثينة )هند صبري( وطه الشاذلي )محمد إمام( وتتوالى األحداث . 
)التحليل والنقد( : قصة : “عالء األسواني” – النص السينمائي “ وحيد حامد”  . 
للسينما  المعاصرة  األفالم  في  قوية  بصمة  يعتبر  الفيلم  هذا   : القارئ  عزيزي 
المصرية إنتاج سنة 2006. وقد أستعرض السيناريو الشخصيات الباقية من العهد 

القديم ، وأخرى المطحونة فوق السطوح في العهد الجديد . 
)تحليل الشخصيات( . )زكي الدسوقي باشا( : هي الشخصية الرئيسية ، أقدم ساكن 
، وابن آخر الباشوات ما قبل سنة 1952 : ذو خلق رفيع ، تعلم في باريس الهندسة 
الجنسية  يتزوج، وألشباع غزيرته  لم   . بمصر  هندسية  استشارات  مكتب  وفتح 
الليل  فتيات  مع  لهلسه  دولت  شقيقته  مع  الشجار  )صراعه(  نساء.  زير  أصبح 
.)أزمته( أعطته دولت وصل استالم خاتم من الماس عند الجواهرجي بعد تصليحه 
. أستلمه زكي . وفي المساء حضرت فتاة الليل رباب )جيهان قمر( وقضي الليلة 
معها . في الصباح أكتشف أن رباب سرقت كل شئ حتى خاتم دولت . )الذروة( 
رفعت دولت قضية بالحجر على شقيقها وقضية لطرده من الشقة . وألن أخالقه 
رفيعة لم يرد إيذاء شقيقته.  فانوس )أحمد راتب( خادم زكي ، أتى ببثينة )هند 
صبري( ، وهي من سكان السطوح ، لخدمة زكي بداًل منه في الفترة القادمة. وألن 
زكي محروم من الحنان والحب ، وبثينة كذلك ، تبادال معاً الحب العاطفي كأنهما 
لبثينة الصالته ولحبه لها.  السناريو عدم استغالل زكي  ألتقيا(. أظهر  )جريحان 
تفاجأ دولت زكي وبثينة في الشقة مع البوليس ويقبض عليهما بتهمة الزنا )القرار( 
يقرر ان يتزوج بثينة )النتيجة( يجد الحب والسعادة .)عادل امام( : تفوق على نفسه 
في هذا الفيلم بتجسيد ابن الباشوات الراقي المهذب وأستحق جائزة أحسن ممثل في 
المهرجان القومي للسينما المصرية . )إسعاد يونس( أداء متميز خاصة نظراتها 
المعبرة ألستيائها من شقيقها ألفعاله . )شخصية كريستين( : مغنية وعازفة بيانو 
في محل كبير . صديقة زكي ولكنهما لم يتزوجا خوفاً من زكي أن يخونها مع 
أخرى فهو يحبها ويحترمها )يسرا( كانت أنسب واحدة ألداء الدور وأمتعتنا بغنائها 

La vie en rose
تجارة  دبلوم   ، مكافحة  فتاة  بثينة(  )شخصية    Edith Piaf الشهيرة  للفرنسية   
مع طبقة السطوح تساعد  “والدتها في تربية أشقائها . وبسبب الفقر المدقع لعدم 
البوتيك  صاحب  مع  أباحة  بعمل  زميلتها  لنصيحة  استمعت   ، احتياجتهم  سداد 
فوق المالبس مقابل 10 جنيه )هنا أوضح السيناريو أن الفقر يدفع بالفتيات إلى 
البغاء( . أحبت طه )محمد امام( ابن السطوح، ولكنها تركته عندما انضم للجماعة 

اإلسالمية. 
عينت عند زكي كحارسة للمنزل ، وأحبته لحنانه وأصالته ، وعندما طلب منها 
مالك)احمد بدير(، شقيق فانوس من سكان الحي، أن يمضي زكي على عقد بيع 
شقته بعد وفاته لصالح )مالك( مقابل أعطائها 5 آالف جنيه ، لم تغدر بزكي ومزقت 
العقد، وتزوجته، وعاشت في سعادة .)هند صبري( : جسدت الدور بنجاح خاصة 
أستيائها من صاحب البوتيك ومن مالك وحبها لزكي . شخصية )حاتم الرشيدي( 
من أسرة عريقة، صحفي كبير في مجلة فرنسية وهو شاذ جنسياً. )صراعه( أشباع 
المركزي  األمن  من  )باسم سمرة(  ربه  عبد  فوجد عسكري  مع رجل.  غريزته 
)أزمته( عبد ربه صعيدي صارم ال يقبل الوضع. أقنعه أن الزنا للسيدات ألنها 
تحمل وليس للرجال )الذروة( توفى ابن عبد ربه ، فعاد هذا االخير مع زوجته 
للصعيد . انهار حاتم لفقدان عبد ربه . قد أظهر السيناريو الدافع األصلي لتحول 
حاتم للشذوذ فعندما كان طفاًل ، لم يجد الحب والحنان من والديه. فكانوا يتركوه 
)القرار(  حاتم.  الطفل  ، وعاشر  له  فاصبح صديق  به.  ليهتم  األسود  الخادم  مع 
وجد شاباً آخر يختلف عن عبد ربه. )النتيجة( قتل حاتم وسرقه . )خالد الصاوي( 
جسد الدور بدون مبالغة بادراك واعي لعمق الشخصية وأبعادها واستحق جائزة 
)أفضل دور ثان( في المهرجان القومي للسينما المصرية . )شخصية الحج عزام( 
 – )الجسدي(  الفسيولوجي   : الثالثة  بأبعادها  جيداً  الشخصية رسماً  هذه  رسمت 
األجتماعي والنفسي. فالبعد الجسدي : رجل وسيم طويل القامة بدين بعض الشئ. 
البعد اإلجتماعي : من الطبقة الفقيرة  السفلى, ماسح أحذية, متزوج وله أنجال. 
طموحه أكبر من إمكانياته المادية, فتاجر في المخدرات, وفتح أجانس للسيارات 
.أصبح له مكانة كبيرة في المجتمع ، وعضو في مجلس الشعب عن دائرة وسط 
البلد وهي أهم دائرة وذلك برشوة الوزير كمال الفولي)خالد ضالح(. هذان البعدان 
أدوا إلى ظهور )البعد النفسي( فالمعايير األخالقية تلونت عنده حسب الموقف : 
فمن ناحية متدين أمام العائلة والمجتمع ، وناحية أخرى مصلحته فوق كل أعتبار 
والمجلس  والتجارة  المنزل  بين  اليومي  للروتين  ونتيجة  األخالقية.  للمبادئ  فال 
نفسه  وجد  يوماً  أستيقظ  )صراعه(  النسانيته.  والوجود  مملة  حياته  اصبحت   ،
بالزواج.)أزمته( إيجاد فتاة تتفق مع شروطه المعقدة في  يستحلم . نصحه شيخاً 
أبن  ولها  تجارة  دبلوم   ، أرملة  الخشاب(  )سمية  سعاد  وجد  والمجلس.  المنزل 
صغير. أعجب بها وأمال شروطه القاسية التي تناسبه فقط وهي: -1 الزواج سراً 
-2 األنعزال عن أبنها -3 عدم الخروج من الشقة -4 واألهم, عدم الحمل مطلقاً 
العريس، تحت  لملذات  مقنع  للعروسة )سجن   : .باألختصار  الحجة.  على  خوفاً 
اسم الزواج( للفقر والحاجة وافقت سعاد )الذروة( بعد فترة أخبرت سعاد بحملها 
لعزام . فطلب منها اإلجهاض حسب شروطه. رفضت سعاد التنازل عن طفلها 
)فوقفت ضد مصلحته( .)القرار( أرسل عزام مجرمات إلجهاضها. فالفقراء ليس 
سوى  مخدرات(  ،وتاجر  أحذية  )ماسح  السفلى  البيئة  من  رحمة  أو  حقوق  لهم 
أراد  أيضاً  لكرمهم.  باألمتنان,  الموت. والتظاهر  بدل  فقط،  بهم  الشكر لإلطاحة 
أبعاد الوزير كمال الفولي عن ممتلكاته. فوجد البوليس يفتش محل السيارات عن 
المخدرات. فأتخذ قرار بالعودة لعالقته بالوزير . هنا أظهر السيناريو الفساد الكامل 
في بعض أعضاء المجلس بالتحكم في مصير الشعب لصالحهم . )نور الشريف( 
والماكرمع  عائلته  مع  الخير  وعمقها،  بأبعادها  الشخصية  ، جسد  كعادته  أستاذاً 
الوزير. )خالد صالح( أقنعنا بالوزير الفاسد. )سمية الخشاب( كانت جيدة. وإلى 
اللقاء مع الجزء الثاني وشخصية طه الشاذلي – أقوال كوميدي، واإلخراج لمروان 

حامد .   
التكملة في العدد القادم

نقد فيلم : عمارة يعقوبيان 
الفساد ، طريق الهالك للنفس ، 

والحب ، الطريق لسعادتها 
ثالثي النجاح العظيم : السيناريست

وحيد حامد – المخرج مروان حامد  
الممثل : عادل امام

األم وهي تحمل الطعام 
لصغارها

الخشاب  المصرية سمية  الممثلة    خطفت 
الرابعة  الدورة  األضواء، خالل حضورها 
بمدينة هرهورة  الشاطئ،  من مهرجان سينما 

بالمملكة المغربية. 
بمدينة  الشاطئ  إدارة مهرجان سينما  ونظمت 
افتتاح  المغربية، عقب حفل  بالمملكة  هرهورة 
الدورة الرابعة التي انطلقت مساء أمس الثالثاء، 
احتفالية لضيوف المهرجان، بحضور عدد كبير 
المغاربة، تضمنت  الفنانين والسينمائيين  من 
التراثية  تقديم عدد من األغاني  االحتفالية 
أم كلثوم ووردة،  المغربية، إضافة ألغاني 

وعزيزة جالل.
الخشاب األضواء، خالل  النجمة سمية  وخطفت 
إطار  داخل  االحتفال  قاعة  إذ دخلت  االحتفالية؛ 
يحمله 4 أشخاص، مثلما يحدث في حفالت 
المغربية. وظلت في زفة  للتقاليد  الزفاف وفقا 
العروس على التقاليد المغربية لنحو نصف ساعة 

وسط تفاعل جميع الحاضرين.
التي  بالحفاوة  وأعربت »سمية« عن سعادتها 
المغرب، واستقبال  إلى  منذ وصولها  بها  قوبلت 
جمهور وضيوف مهرجان سينما الشاطئ بمدينة 
بالزفة على  استمتعت  أنها  هرهورة، موضحة 

الطريقة المغربية.
أعمالها  المهرجان »الخشاب« عن مجمل  وكرم 
العديد من  الفضية  للشاشة  قدمت  إذ  السينمائية؛ 
األفالم المهمة، منها: »عمارة يعقوبيان«، و«يوم 
الكرامة«، و«حين ميسرة«، و«الريس عمر 

حرب«، و«ساعة ونص«.

بدأت حاليا تصوير مشاهدها  إنها  الفنانة درة،  قالت    
ضمن أحداث مسلسل »بال دليل«.

العمل شخصية مختلفة  أنها تجسد خالل  وأضافت »درة«، 
الخوض  تعود جمهورها على مشاهدته، رافضا  تماما عما 

فى تفاصيل الشخصية بالوقت الحالى.
المسلسل وأن  للمشاركة فى  الذى جذبها  أن  وتابعت 
السيناريو مكتوب بشكل جيد ورائع، وأن الدور يجذب أى 

فنان للموافقه علية.
درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال  بطولة  دليل«،  »بال 
عبد الناصر وإسالم جمال وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى 
الجريتلى ومها نصار وديانا هشام  وإنعام  وأحمد كرارة 
إخراج  األبطال،  باقى  التعاقد مع  وشيرين عرفة وجارى 
المنتج  إنجى عالء وإنتاج سينرجى،  الصيفى وتأليف  منال 

الفنى فتحى إسماعيل.

تم  الفنان أحمد فلوكس  انفصالها عن  الفنانة هنا شيحة، أن  قالت    
بالفعل، مؤكدة أن كل أخبار االنفصال المتدوالة حقيقة.

وأضافت »هنا« عن انفصالها عن »فلوكس« قائلة: »محصلش 
نصيب«.

الماضي  العام  وكان قد تزوج أحمد فلوكس من هنا شيحة، نهاية 
أكتوبر، وجاء زواجهما بعد قصة حب جمعتهما  وبالتحديد في شهر 

خالل كواليس تصوير مسلسل »نصيبي وقسمتك« الجزء الثاني.
لبدء تصوير أولى  أنها تستعد  ومن جهة آخرى كشفت هنا شيحة، 

الثالث من مسلسل »نصيبي  مشاهدها غدًا ضمن أحداث الجزء 
وقسمتك«.

وقالت »هنا« أن الحكاية تحمل اسم »اتفضلوا في الصالون«، مؤكدة، 
أنها تُجسد دور فتاه تدعى »دارين« وهي رومانسية جدًا وتعمل رسامة.
واضافت، هنا شيحة قائلة: »ال أريد أن اتحدث عن الشخصية أكثر من 
الصالون« هم هاني  أبطال حكاية »اتفضلوا في  ذلك«، موضحة، أن 
عادل، أحمد جمال سعيد، فراس سعيد، أحمد رفعت، ومن تأليف عمرو 

محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

الشهيرة  األمريكية  والممثلة  النجمة    تسعى 
أنجلينا جولي، للحصول على قصرهما الفرنسي 
“Chateau Miraval” والذي ترجع ملكيته لها 

ولزوجها السابق النجم العالمي براد بيت.
أنجلينا لإلعالن عن ذلك األمر في  وتتطلع 
األمر  انفصالهما، وهو  لقضية  النهائية  التسوية 
الذي من المتوقع أن يصيب زوجها السابق براد 

بيت بالجنون وتبدأ حرب جديدة بينهما.
وكانت تقارير أمريكية قد كشفت على لسان أحد 
المقربين من النجمين الشهيرين أن أنجلينا جولي 
قد عادت إلى فرنسا مؤخًرا وزارت القصر الذي 

ما زالت تتشارك في ملكيته مع براد بيت.
أن  ما هو معروف  أن  قائلة  التقارير   وأضافت 
يتشاركا  أن  اتفقا بشكل ودي على  قد  الثنائي 
تجارية مربحة،  القصر، كونه صفقة  ذلك  ملكية 
القصر مؤخًرا،  لزيارة  أنجلينا  لكن حين عادت 
له  تملكها  أن  به، وعرفت  تعلقها  اكتشفت مدى 

سيصيب براد بالجنون.
للفوز  “أنجلينا”  أن معركة  إلى  المصدر  وأشار 
بالقصر لن تكون سهلة، فزوجها السابق” بيت” 
يبقي على  أن  بالمكان، ويود  هو اآلخر مرتبط 

ملكيته فيه، وسيقاتل حتى النهاية.



احملكمة الفدرالّية تدعو إلعادة النظر يف موعد 
االنتخابات التشريعّية الفدرالّية

  
 أمرت القاضية في 
محكمة كندا الفدراليّة 
ماكدونالد  ماري  آن 
لهيئة  العام  المدير 
ستيفان  االنتخابات 
النظر  بإعادة  بيرو 
في قراره بشأن موعد 
االنتخابات التشريعيّة، 
إمكانيّة  في  والبحث 
تغييره ألنّه يتصادف 
مع عيد ديني يهودي.
القاضية   ودعت 
بيرو  العام  المدير 

أقصاه مطلع شهر  قراره في موعد  اتّخاذ  إلى 
تّموز يوليو المقبل.

الكنديّة بسرعة  »سوف تعمل هيئة االنتخابات 
في  قراري  المحكمة. وسأعلن  لتوجيهات  وفقا 

أقرب وقت ممكن« قال ستيفان بيرو.
ويشار إلى أنّه ال يحّق بموجب القانون أن يغيّر 
المدير العام لالنتخابات موعد االنتخابات بنفسه، 

بل بناء على توصية من الحكومة.
وبموجب القانون، ينبغي إجراء االنتخابات في 
موعد أقصاه الحادي والعشرون من تشرين األّول 
السنة مع  يتصادف  هذه  الذي  المقبل،  أكتوبر 
عيد الثامن الختامي والفرح بالتوراة » شميني 

عتسيرت« .
عن حزب  المرّشحة  باين  أرييه  شاني  وكانت 
عن  المقبلة  االنتخابات  في  الكندي  المحافظين 
دائرة إغلنتون لورانس في تورونتو  والمواطنة 
إيرا ولفيش قد طلبتا في حزيران يونيو الفائت من 
المحكمة الفدراليّة تأجيل موعد االنتخابات، بعد 
أن رفض المدير العام لهيئة االنتخابات طلبهما 
بتغييرها نظرا القتراب موعد الحملة االنتخابيّة.

وأوضحت المرّشحة شاني أرييه باين أّن التصويت 
المبّكر ليس حاّل ممكنا  ألنّه يسبق بأربعة أيام 

موعد االنتخابات، ويتعيّن على اليهود المتديّنين 
أن يحجموا عن القيام بالعديد من األنشطة خالل 

ثالثة من األيّام األربعة كما قالت.
وكتب النائب الليبرالي مايكل ليفيت في رسالة 
االنتخابات  لهيئة  العام  المدير  إلى  وّجهها 
التواريخ  أّن  الفائت،  ابريل  نيسان  منتصف 
المعيّنة للتصويت« تحّد كثيرا من قدرة اليهود 
والمشاركة  التصويت  في  حّقهم  ممارسة  على 

بصورة كاملة في ديمقراطيّتنا« كما قال.
وقد طلبت هيئة االنتخابات الكنديّة من مديري 
مكاتب التصويت في الدوائر االنتخابيّة التي تضّم 
للتوعية  بأنشطة  القيام  اليهود  من  كبيرا  عددا 
والترويج لساعات التصويت الممّددة في مكاتب 

التصويت المبّكر.
انتخابات  إجراء  أّن  برث  بناي  منّظمة  رأت  و 
فدراليّة في يوم عطلة ديني ينتهك حقوق الكنديّين 

الديمقراطيّة ويقّوض العمليّة الديمقراطيّة.
وعلّق زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة إيف بالنشيه 
على قرار القاضية آن ماري ماكدونالد واعتبر أّن 
»الدولة معّرضة ألن يتعرقل عملها بصورة خطيرة 
تبعا لمطالب هذه الديانة أو تلك. وينبغي أاّل يتدّخل 
الدين في عمل الدولة المدنيّة و العلمانيّة« كما قال.

أونتاريو : إخنفاض ُمرتقب يف مبيعات 
السيارات الكهربائية

  
 قد يؤدي قرار دوغ فورد، رئيس 
الدعم  بإلغاء  أونتاريو،  حكومة 
لشراء السيارات الكهربائية إلى 
انخفاض في مبيعاتها، حسب ديفيد 
آدمز، من جمعية مصنعي السيارات 

العالميين في كندا )GAC( الذي 
أوضح أن هذا ما حدث في أماكن 

أخرى.
وأشار هذا األخير إلى ما حدث 
في بريتيش كولومبيا ، على سبيل 
المثال، عندما تم إلغاء الحوافز ثم 

إعادة تطبيقها.
وقال إنه عندما ألغيت الحوافز، 
انخفضت المبيعات بشكل كبير، 
ارتفعت   ، تطبيقها  أُعيد  وعندما 

المبيعات. »وهذا أيضا ما رأيناه 
العالم«.،  في  آخر  أي مكان  في 

كما قال.
وبشكل عام ، يبحث المستهلكون 
على دعم لمواجهة ارتفاع تكلفة 

السيارات الكهربائية ،وفقا له.
يمكن أن يصل الحافز لشراء سيارة 
كهربائية إلى 14000 دوالر، في 
حكومة  وألغت  الحاالت.  بعض 
فورد هذا اإلجراء من خالل إلغاء 

البرنامج الذي كان يمّوله.
وتم بيع ما يقرب من 7500 سيارة 
يمثّل  الماضي ، ما  العام  هجينة 
120 ٪ مقارنة مع  زيادة بنسبة 

.2017
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سجل اجلرمية يف كندا: ارتفاع عدد جرائم االحتيال 
واالعتداءات اجلنسية

 أشار تقرير جديد نشرته مؤسسة إحصاء كندا إلى أن 
عدد الجرائم التي تم التصريح عنها للشرطة زادت للمرة 

الرابعة على التوالي في عام 2018
غير أن الملفت لالنتباه هو أن جرائم االحتيال ارتفعت للسنة 

السابعة على التوالي إذ أن عدد جرائم الغش 
التي نقلت من قبل السلطات الكندية ما تزال 
تسجل ارتفاعا وسنة 2018 ليست استثناء.

»إن حجم قضايا االحتيال المرتفع هو العامل 
الرئيسي لزيادة حجم الجرائم على المستوى 

الكندي« حسب مؤسسة اإلحصاء الكندية
ففي كندا سجل معدل جرائم الغش بما في ذلك 
سرقة الهوية والغش في الهوية ارتفاعا نسبته 
%12 مقارنة بعام 2017 و%46 مقارنة 

بالسنوات العشر الماضية.
أما في ما يتعلق بجرائم االعتداءات الجنسية 
فإن نسبة هذه الجرائم المصرح بها للشرطة 

قد ارتفعت للسنة الرابعة على التوالي.
وتؤكد مؤسسة اإلحصاء الكندية أن االرتفاع في نسبة 
هذه الجرائم ملحوظ منذ عام 2017 السنة التي شهدت 
حملة »أنا أيضا« حيث بلغت هذه النسبة ذروتها عبر 
وسائل التواصل االجتماعي كما أن العدد المرتفع حافظ 

على هذا االرتفاع على مدى العام 2018
ويقول وارن سيلفر من مؤسسة اإلحصاء الكندية:

»إن ارتفاع نسبة الجرائم يمكن تفسيره بالعديد من األسباب 
من بينها االهتمام بشكل أكبر باألحداث التي جرت خالل 

الشهر الذي تم فيه نشر التقرير«
أما في ما يتعلق بارتفاع عدد جرائم االعتداءات الجنسية 
البحوث والدراسات  تقول راشيل شانيون من مؤسسة 

النسوية في جامعة كيبيك في مونتريال:
»يقولون هناك أكثر من جرائم االعتداءات الجنسية في كندا 
وهذا حسب اعتقادي يعود لوجود عدد أكبر من األشخاص 
الذين يكشفون هذه الجرائم ويصرحون عنها وقد تكون 
األقل من الجرائم التي يتم التصريح عنها للشرطة خوفا 

من الشعور بالذنب«
وتضيف شانيون قائلة:

»يبدو أن الدعاية التي أحاطت بهاشتاغ »أنا أيضا« كان 
لها تأثير كبير على الضحايا في الكشف عن الجرائم التي 

وقعوا ضحية لها وخاصة في كيبيك«
ولمساعدة ضحايا االعتداءات الجنسية تنتشر في كيبيك 
مراكز مساعدة  CAVAC تسجل ارتفاعا في طلب المساعدة 

وحول عمل هذه المراكز تقول ماري كريستين ميشو:
»منذ مرحلة »أنا أيضا« أي بين عامي 2017-2018 
الحظنا ارتفاعا متزايدا في طلبات المساعدة نسبته ما 
يقرب من %21 عند الضحايا وأقرباء الضحايا وعند 
الشهود في ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الجنسي، وهؤالء 

طرقوا بابنا للمرة األولى«
وتتساءل راشيل شانيون من مؤسسة البحوث والدراسات 

النسوية في جامعة كيبيك في مونتريال:
»نتساءل حيال هذا العدد الكبير من التبليغ عن هذه الجرائم 
كيف ستتصرف السلطات حيالها إذ يتوجب في القريب 

أو في البعيد إيجاد مخرج لها«
أما بالنسبة لمؤسسة اإلحصاء الكندية فهي تعترف بأن 

هذا النوع من الجرائم ال يتم التبليغ عنه للشرطة حتما.

أسبوع الوقاية من الغرق يف املقاطعات واألقاليم الكندية
  
م هذه األيام في جميع أنحاء كندا أسبوع التوعية   يُنظَّ
بحوادث الغرق. ويشارك في هذه الحملة  هيئات اإلنقاذ  

التابعة للمقاطعات واألقاليم.
 Ready ففي مقاطعة مانيتوبا ، تقوم مجموعة
Set Swim Manitoba المجتمعية بتوعية 
األطفال والوافدين الجدد من المهاجرين. 
السباحة  في  دروًسا  تقدم  الجمعية  وتقّدم 
اإلنقاذ  لجمعية  ووفًقا  والشباب.  لألطفال 
الكندية ، فإن الغرق هو السبب الرئيسي الثاني 
للوفيات بسبب اإلصابات غير المقصودة 

بين األطفال الكنديين.
22 حالة  وتسجل مقاطعة مانيتوبا معّدل 
وفاة سنويا، أي حوالي 1,5 حالة وفاة لكل 
السنوات  مدار  على  شخص   100.000
من  أعلى  الرقم  وهذا  الماضية.  الخمس 

المتوسط   الوطني الذي بلغ حالة وفاة لكل 100.000 نسمة.
وخالل فترة الخمس سنوات هذه،  ُسّجلَت ٪73 من حاالت 
الغرق بين شهري مايو أيار وسبتمبر أيلول، وفًقا لتقرير 

هيئة اإلنقاذ في مانيتوبا.
وتُعلِّم المنظمة السالمة المائية لألطفال للحد من مخاطر 

الغرق في المسابح واألنهار والبحيرات في المقاطعة.
»الهدف هو تعليم ثالثة أشياء مهمة حيث نوضح لهم 
كيفية دخول الماء، وكيفية السباحة في الموقع لمدة دقيقة 
واحدة ، وكيفية السباحة على مسافة 50 متًرا.«، جيفيان 

هايوود ، المتحدث باسم هيئة اإلنقاذ في مانيتوبا
ووفًقا للهيئة، يمكن لألطفال الغرق في مكان يكون فيه 
مستوى الماء 2,5 سم فقط. لذلك تنصح األولياء بتلقي 
التدريب األساسي حتى يتمكنوا من مساعدة أطفالهم عند 
الحاجة. »يحتاج اآلباء إلى معرفة القواعد والتحقق دائًما 
من حالة الطقس قبل السباحة. يجب أن يبقوا قريبين جًدا 

من أطفالهم«.، كما قال جيفيان هايوود.
وفي كيبيك ، يتم تقديم برنامج السباحة من أجل الحياة 
لحوالي 15.000 طفل في 250 مدرسة. ومنذ بداية العام، 
غرق 37 شخًصا في هذه المقاطعة أي بزيادة ثالثة ضحايا 

مقارنة بالعام الماضي، وفقا لهيئة اإلنقاذ في كيبيك.

وبمناسبة هذا األسبوع، يذكر المديرالعام للوكالة في كيبيك 
بقواعد السالمة األساسية ، مثل ارتداء سترة النجاة وأهمية 

مراقبة األطفال وهم يلعبون في الماء.
»إذا لم يكن الطفل بالقرب منك فهو بعيد جًدا عنك«.، 

رينالد هاوكينز، المدير العام لهيئة اإلنقاذ في كيبيك
ومن جانبها ، أوضحت ماريان بودان، وهي ّجراحة أطفال 
ورئيسة قسم الصدمات في مستشفئ سانت جوستين في 
مونتريال، أن الوقت ثمين. » كثيرا ما يحدث الغرق في 
صمت بدون رّش حيث نرى الشخص يهبط في الماء ثم 
يصعد. وهي في الحقيقة ليست مسألة دقائق بل مسألة 

ثواني.«
وفًقا لمسح غير احتمالي صادر عن هيئة اإلنقاذ في في 
كيبيك، فإن ٪32 من سكان كيبيك يقومون بمراقبة أطفالهم 

في جميع األوقات.
ويقول ما يقرب من ربع المشاركين في هذا االستطالع 
إنهم مسؤولون عن مراقبة أطفالهم البالغين من العمر 

12 سنة أو أقل.
يقول آخرون، ٪21، إنهم يراقبونهم بعناية أثناء قيامهم 

بنشاط آخر في نفس الوقت.
وتأسف المدير العام لهيئة اإلنقاذ في كيبيك لكون سبعة 
من أصل 10 أولياء يقولون : »طفلي يجيد السباحة ، 

لذلك ربما لست بحاجة لمراقبته.«

نيو برونزويك: حنو السماح للسكان األصليني بأداء اليمني على ريشة نسر
  

 تقول حكومة مقاطعة نيو برونزويك )نوفو برونزويك( في 
شرق كندا إنها تعمل مع ممثلي األمم األوائل )السكان األصليين( 
من أجل وضع بروتوكوالت تتيح أداء قسم اليمين على ريشة 

نسر مقّدسة.
وتشير حكومة الحزب التقدمي المحافظ في نيو برونزويك إلى 
أن هذا اإلجراء سيشكل سابقًة في هذه المقاطعة الواقعة على 
ساحل األطلسي من حيث االعتراف الرسمي في النظام القضائي 

بثقافات السكان األصليين.
وقطعت حكومة بلين هيغز هذا الوعد أمس خالل مراسم رسمية 
تهدف إلبراز أهمية احترام ثقافات السكان األصليين وتقاليدهم 
جرت في مقر إقامة ممثلة حاكم كندا العام لنيوبرونزوك جوسلين 

روا فيينو في عاصمة المقاطعة، فريديريكتون.

وقال وزير شؤون السكان األصليين في حكومة 
نيو برونزويك، جاك ستيوارت، في بيان إن 
إدخال ريشة النسر إلى النظام القضائي يشكل 

»مرحلة هامة على طريق المصالحة«.
ولحين االنتهاء من وضع البروتوكوالت لهذه 
الغاية، تقوم حكومة المقاطعة باستشارة السكان 
األصليين »من باب الحرص على إتمام العملية 
بالشكل الصحيح وفي إطار االحترام«، أضاف 

الوزير ستيوارت.
ويتزامن هذا الوعد من حكومة نيو برونزويك 
للسكان األصليين مع عقد جمعية األمم األوائل في 
كندا جمعيتها العامة السنوية في فريديريكتون.

الكحول ترفع الطلب على أقسام الطوارئ يف 
مستشفيات أونتاريو   

 سّجلت مستشفيات أونتاريو 
ارتفاعا حاّدا في عدد البالغين، 
وال سيّما منهم النساء بصورة 
أقسام  يدخلون  الذين  خاّصة، 
في  االفراط  بسبب  الطوارئ 

تناول الكحول.
وكشفت دراسة أجراها عدد من 
ونشرتها  أوتاوا  في  الباحثين 
اسوسياشن  ميديكال  »كنديان 
 Canadian  « جورنال«  
 Medical Association
تضاعف  العدد  أّن   Journal

ثالث مّرة منذ 13 عاما .
وارتفعت النسبة 175 بالمئة، خالل الفترة الممتّدة 
بين عامي 2003 و 2016 في صفوف الفئة العمريّة 

من 25 إلى 29 عاما.
الدراسة في  765354 زيارة إلى أقسام  وبحثت 
أونتاريو  الكحول في مستشفيات  الطوارئ بسبب 

خالل الفترة المذكورة.
وسّجل الباحثون ارتفاعا في زيارة هذه األقسام  بلغت 
نسبته 86 بالمئة في صفوف النساء و53 بالمئة في 

أوساط الرجال.
يقول أحد معّدي الدراسة، الدكتور بيتر تانوسيبوترو، 
طبيب العائلة في مستشفى اوتاوا والباحث في معهد 

برويار إّن األبحاث فتحت أعيننا على هذا الواقع.
فاإلفراط في شرب الكحول والحاجة إلزالة سموم 
الطوارئ  اقسام  نحو  بالكثيرين  دفعت  المخّدرات 
في المستشفيات، فضال عن أنّها تسبّبت بالمزيد من 

أمراض الكبد والبنكرياس.
وإذا كان الطلب على أقسام الطوارئ قد ارتفع بصورة 
إجماليّة، إاّل أّن ارتفاع الحاالت الناجمة عن تناول 
الكحول كان أكبر بكثير، وفاق 4،4 مّرات حاالت 

دخول المستشفيات بصورة عاّمة حسب الدراسة.
وتشير المالحظات التي سّجلها الباحثون إلى احتمال 
أن تتصاعد العادات الضاّرة في استهالك الكحول لدى 
الشباب في أونتاريو، واحتمال أن تتسبّب بمشاكل 

على المدى البعيد.
يقول الباحث والطبيب في مستشفى أوتاوا دانيال 
ميران في حديث لهيئة االذاعة الكنديّة سي بي سي 
إّن الدراسة تناولت الحاالت الطارئة الناجمة عن 

استهالك مفرط للكحول.
»هنالك زيارات ألقسام الطوارئ بسبب الثمالة وزيارات 
لسحب السموم، وأخرى ألضرار لحقت بالكبد وبأعضاء 
أخرى بسبب االفراط في شرب الكحول، وزيارات 
الباحث  الكحول«:  تناول  الناجم عن  التسّمم  بسبب 

والطبيب في مستشفى اوتاوا دانيال ميران.
ويشير الباحث إلى أّن عدد هذه الحاالت ارتفع لدرجة 

لم يعد من الممكن إيجاد تفسير بسيط لها.
»من بين األمور التي قد تكون ساهمت في ذلك، ما 
يشير إليه الناس  عن تنامي التسويق الذي يستهدف 
الشباب والنساء.  فشركات الكحول الكبرى تستثمر 
الكثير من الوقت والموارد في التسويق الذي تدرك أنّه 
يجتذب الناس ويدفعهم لتناول الكحول بصورة أكبر«: 
الباحث والطبيب في مستشفى اوتاوا دانيال ميران.

ويتوافق هذا المنحى التصاعدي في استهالك الكحول 
في أونتاريو مع ما أظهرته دراسات سابقة من أّن 
نسبة استهالك الكحول أسبوعيّا ارتفعت في أونتاريو 

وغيرها حسب معّدي الدراسة.
ويرى الباحث والطبيب بيتر تانوسيبوترو أنّه يتعيّن 
أن نأخذ باالعتبار المضاعفات الصحيّة  لدى وضع 
في  الكحول  ببيع  السماح  غرار  على  ما،  سياسة 
المتاجر دون حصرها باألماكن المرّخص لها لبيعها.

»يمكن ألغلبيّة السّكان أن يستهلكوا الكحول ويستمتعوا 
بها بطريقة مسؤولة، ولكن بالنسبة ألقليّة منهم ينتهي 
بها األمر في أقسام الطوارئ، فالمسألة مهّمة، وتسهيل 
الحصول على الكحول قد يكون وراء ارتفاع  عدد هذه 
الحاالت الطارئة«: الباحث الدكتور بيتر تانوسيبوترو.
ومن المهّم حسب قوله أن يّطلع السّكان على الواقع 
و على األرقام التي كشفتها الدراسة، وأن نتأّكد من 
تراجع هذا المنحى في تناول الكحول بشكل مفرط.

وقّرر معّدو الدراسة القيام بأبحاثهم حول الطلب على 
أقسام الطوارئ بسبب الكحول بعد أن سمحت أونتاريو 
ببيع الجعة )البيرة( في محاّلت البقالة عام 2015.

وتوّسع النطاق من بيع البيرة ليشمل بيع النبيذ ومشروب 
التفاح الكحولي »سيدر«   Cidre ويقول الدكتور 
تانوسيبوترو إّن سهولة الحصول على الكحول مقلقة، 
والناس يشربونها بطرق أكثر ضررا من السابق.

وتقوم وزارة الصّحة الكنديّة بمراجعة الدراسة وتقول 
إنّها تبحث في عدد من المبادرات لمعالجة مشكلة 
تناول الكحول، في موازاة المبادرات التي تقوم بها 
لوقف تعاطي الكحول خالل فترة الحمل والجهود 

لتقديم المساعدة للمدمنين عليها.

4,1 ماليني دوالر لتعزيز لغات السكان األصليني 
يف مقاطعات األطلسي

الفدرالية  الحكومة  أعلنت   
 4,1 يتخطى  مبلغ  تخصيص 
امتداد  على  دوالر  ماليين 
سنتْين بهدف الحفاظ على لغات 
السكان األصليين في مقاطعات 

كندا األطلسية وتعزيزها.
الدعم  هذا  عن  اإلعالن  وجاء 
وزير  لسان  على  اليوم  صباح 
األصليين  للسكان  الخدمات 
سيموس أوريغان في جامعة نيو 
فريديريكتون،  في  برونزويك 
)نوفو  برونزويك  نيو  عاصمة 
المقاطعات  إحدى  برونزويك(، 

األطلسية.
وقال الوزير أوريغان إن المبلغ 
 36 لدعم  سيُخصص  المذكور 

مشروعاً مجتمعياً، من ضمنها مخيمات لغوية وبرامج مكثفة 
لتعليم اللغات.

السكان  لغات  مبادرة  إطار  في  المساعدة  هذه  وتندرج 
األصليين )Aboriginal Languages Initiative( التي 

أطلقتها وزارة التراث الكندي.
وتقول منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
إن ثالثة أرباع لغات السكان األصليين الـ90 في كندا هي في 
»حالة خطر«. ومن هنا إعالن المنظمة سنة 2019 »السنة 

الدولية للغات السكان األصليين«.
وتؤكد وكالة اإلحصاء الكندية صحة أقوال الـ«يونسكو«، فلغات 

السكان األصليين تعاني تراجعاً في كندا حسب بياناتها. فحسب 
السكان  لعام 2006 كان %21 من  الكندي  السكاني  اإلحصاء 
األصليين يتحدثون واحدًة من هذه اللغات بطالقة، لكن نسبتهم 

تراجعت إلى %15 حسب اإلحصاء السكاني لعام 2016.
ويتزامن اإلعالن عن الدعم الفدرالي للغات السكان األصليين 
في مقاطعات األطلسي مع عقد جمعية األمم األوائل في كندا 

جمعيتها العامة السنوية في فريديريكتون.
والمقاطعات األطلسية هي أصغر أربع مقاطعات كندية من 
حيث عدد السكان وهي، من أكبرها إلى أصغرها بالترتيب 
ونيوفاوندالند  برونزويك،  ونيو  سكوشا،  نوفا  السكاني، 

والبرادور، وجزيرة األمير إدوارد.
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  أبو سمبل هو موقع أثري 
يضم اثنين من المعابد الضخمة 
في الصخر في جنوب مصر على 
الضفة الغربية لبحيرة ناصر ، 

في النوبة ، جنوب مصر .
الغربية  الضفة  تقع على  وهي 
لبحيرة ناصر نحو 230 كم من 
أسوان ) حوالي 300 كم برا ( 

جنوب غرب البالد.
المجمع هو جزء من مواقع التراث 
لليونسكو والمعروفة  العالمي 
باسم ” آثار النوبة “، والتي يتم 
فيلة  إلى  أبو سمبل  تشغيلها من 
دوونريفر )بالقرب من اسوان( .

التوأم أصال  المعابد  نحتت 
من الجبال في عهد فرعون 
القرن  الثاني في  رمسيس 
الميالد،  قبل  الثالث عشر 
ملكة  له ولل  دائم  كنصب 
نفرتاري ، لالحتفال بذكرى 
انتصاره المزعوم في معركة 

قادش .
نقل مجمع  تم   ، ذلك  ومع 
المنشآت كلياً في عام 1968 ، 
على تلة اصطناعية مصنوعة 
من هيكل القبة ، وفوق خزان 

السد العالي في أسوان .
الالزمة  المعابد  نقل  وكان 
لتجنب تعرضهم للغرق خالل 
إنشاء بحيرة ناصر ، و خزان 

المياه االصطناعي الضخم بعد بناء السد العالي في 
أسوان على نهر النيل.

بناء مجمع المعبد في حوالي 1264 بدأ قبل الميالد 
و استمرت لنحو 20 عاما، حتى 1244 قبل الميالد.

يعرف ايضاً بإسم ” معبد رمسيس ، المحبوب من 
قبل آمون ” كان واحدا من ستة صخور للمعابد في 

النوبة التي أقيمت خالل عهد رمسيس الثاني .
وكان الغرض منها إلقناع الدول المجاورة في جنوب 
مصر ، وأيضا ل تعزيز مكانة الدين المصري في 

المنطقة .
يعبر عن  أبو سمبل  ان تصميم  المؤرخون  ويقول 

قدر من غرور واعتزاز رمسيس 
الثاني .

مع مرور الوقت، هجرت المعابد 
الترك و أصبح في نهاية المطاف 

تغطيها الرمال .
الميالد،  قبل   6 القرن  بالفعل في 
كانت الرمال تغطي تماثيل المعبد 

الرئيسي حتى إلى ركبهم .
تم نسيان المعبد حتى العام 1813، و 
عندما وجدت المستشرق السويسري 
اإلفريز  بوركهارت  لويس  جون 

العلوي من المعبد الرئيسي .
تحدث بوركهارت عن هذا االكتشاف 
المستكشف  االيطالي  نظيره  مع 
جيوفاني بلزوني ، الذي سافر إلى الموقع، ولكن لم 

يتمكن من انتشال إدخال إلى المعبد.
عاد بلزوني في عام 1817 ، وهذه المرة نجح في 

محاولته لدخول المجمع.
يربطوا أسطورة  الموقع  في  السياحيين  المرشدين 
“أبو سمبل ” الصبيا للشباب الذين قادوا هذا إلعادة 
الذي  المعبد  إلى موقع  المكتشفين في وقت مبكر 
كان قد دفن ،وينظر إليه من وقت آلخر في الرمال 
المتحركة ، في نهاية المطاف ، سموا المجمع من بعده.

الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 سن – عملة مصرية ملغاة 
 – مواويل  كلمة  نصف   2-

أرجو )معكوسة(
 – بعد  يأتي   – متشابهة   3-

يفوت ويعبر 
-4 بيانو )مبعثرة( – متشابهة 

الغائبات –  -5 جئت – ضمير 
هش الذبابة )معكوسة( 

-6 عمل بالخليجي 
عاصمة   – بإنهاء  يقوم   7-

بولندا 
األول  األسم   – بواسطتي   8-

لرئيس تونسي سابق 
برشوتهم  اقوم   – والد   9-

)معكوسة( 
بسفينة  ملقب  حيوان   10-

الصحراء – حرف نصب 

رأسيا:

-1 مذيع مصري 
-2 دولة افريقية 

لفظ   - رائد  كلمة  نصف   3-
اسكندراني – طعن 

-4 ينتسب 
-5 مدينة سورية – رجاء 

-6 تخاريف )معكوسة( 
-7 سئم – للسؤال عن الشخص 

– أقوم بالتحية 
منطقة   – )معكوسة(  يسئم   8-

في مصر )معكوسة( 
 – رمضان  مستلزمات  من   9-

ارسي )مبعثرة( 
الجبهة  حزب  رئيسة   10-

الوطنية في فرنسا 

حل الكلمات المتقاطعة
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Les proverbes en français et arabe
-- Entre deux maux on choisit le moindre

 - ايه رماك على املر، قال إللي امر منه
- la goutte d’eau qui a débordé le verre 

 - القشة قصمت ظهر البعير 

شباب الفراعنة يقهرون صربيا ويلتقون النرويج في ربع 
نهائي مونديال اليد

اليد      حجز منتخب مصر لكرة 
شباب- يوم األربعاء- مقعًدا بالدور ربع 
النهائي لبطولة كأس العالم بنسختها رقم 
32، المقامة حالًيا في إسبانيا وتختتم 28 

يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخًبا.
وفاز منتخب مصر على نظيره الصربي 
)29-30(، بعدما حسم شباب الفراعنة 
بنتيجة  أيًضا لصالحهم  الشوط األول 
14-15 ضمن منافسات دور ثمن النهائي 

من عمر البطولة.
المنتخب  يواجه  أن  المنتظر،  ومن 
النرويج بعد  الـ8  المصري في دور 

فوزها على البرازيل 29-28 .
وصعد منتخب الشباب إلى ثمن النهائي عقب احتالله صدارة 
المجموعة الرابعة محقًقا العالمة الكاملة، برصيد 10 نقاط، في 
حين تأهل منتخب صربيا بعدما احتل المركز الرابع بالمجموعة 

األولى برصيد 4 نقاط.

ويشارك منتخب الشباب في المونديال الجاري، بصفته حامل 
أقيمت في  التي  النسخة األخيرة،  للشباب  أفريقيا  لقب بطولة 
المغرب خالل العام الماضي، بعدما تغلب على نظيره التونسي 

في المباراة النهائية.

إصابة كالين مدافع ليفربول في الرباط الصليبي للركبة
    يبتعد ناثانيال كالين الظهير األيمن لليفربول عن المالعب 
فترة طويلة بعد إصابته في   الرباط الصليبي للركبة خالل استعدادات 
الفريق المنافس في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 

الجديد في الواليات المتحدة.
وتعرض كالين البالغ من العمر 28 عاما لإلصابة خالل الخسارة 
2-3 أمام بروسيا دورتموند األسبوع الماضي على ملعب نوتردام 

وعاد إلى إنجلترا للعالج.
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي على االنترنت، 
»ال يمكن القول سوى إننا أصبنا جميعا بالحزن لما حدث لكالين.
إصابة مثل هذه تسبب الحزن ألي العب. لكن الجانب المشرق 
بالنسبة له«، وفقا لما قاله الفريق الطبي، مضيفا أنها إصابة 
واضحة في الرباط الصليبي األمامي للركبة ومعروف طريقة 

عالجها بدون المضاعفات.
وأضاف »في الوقت الحالي ال يوجد الكثير لقوله، كلنا سندعم 
كالين بكل الوسائل الممكنة ونتطلع إلى رؤيته مرة أخرى في 

الملعب في أقرب وقت ممكن«.
وتحدثت وسائل إعالم بريطانية عن احتمال عودة كالين، الذي يتبقى 

عام واحد في عقده مع ليفربول، إلى ناديه السابق كريستال باالس.
وأمضى كالين النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل 
اإلعارة في بورنموث وخاض مع الفريق 15 مباراة في كافة 

المسابقات.

محمد صالح في زيارة غامضة إلى كينيا
الدولي  النجم  قام    
محمد صالح المحترف 
في صفوف فريق ليفربول 
بزيارة  اإلنجليزي، 
إلى دولة كينيا  غامضة 
يتم  لم  األربعاء،  يوم 
أو  اإلعالن عنها مسبًقا 
الكشف عن الغرض منها.
standard- ”ووفًقا لموقع 
media“ اإلنجليزي أن 
الفائز  صالح  محمد 

ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 ظهر 
اليوم في فندق هيلتون جاردن الموجود 
في نيروبي، أظهرت الصور صالح وهو 
يرتدي قبعة سوداء ونظارات شمسية داكنة 
مع حمله حقيبة سوداء وبجانب رجل آخر 

يقوم بالتقاط صور معه.
وفسرت بعض المواقع المحلية تواجد 

الثالثاء  كينيا منذ مساء  صالح في 
كترانزيت في رحلة مجهولة وغادر 
اليوم األربعاء البالد في الساعة السابعة 
صباًحا بتوقيت كينيا، إلى سيشل الستكمال 
ليفربول  إلى  قبل االنضمام  إجازته 
يتم  لم  فيما  الجديد،  للموسم  استعداًدا 

التأكد من ذلك.

رسميا.. األهلي بطال للدوري األطول في تاريخ مصر

  حسم األهلي المصري لقب الدوري 
األطول في تاريخ الكرة المصرية، بعد 
انتصاره مساء األربعاء على المقاولون 

العرب، قبل جولة من نهاية الدوري.
وحافظ األهلي على فارق النقاط الخمس 
الذي يفصله عن مالحقه الزمالك، بعد 
انتصاره األربعاء على المقاولون العرب 
بنتيجة 1-3، ليصل للنقطة رقم 77، بينما 
وصل الزمالك للنقطة 72، ليحقق اللقب 

رقم 41 بتاريخه.
ولم يستفد الزمالك من انتصاره على 
اإلسماعيلي بنتيجة 1-3، في نفس التوقيت، 
حيث أصبح لقب الدوري بعيدا عن متناوله.
 وسجل لألهلي المدافع التونسي علي 

معلول في الدقيقة 26، قبل أن يضيف الجناح حسين الشحات 
الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 63 و71، قبل أن يقلص 

المقاولون النتيجة في الدقيقة األخيرة.
الكرة المصرية،  الموسم األطول في تاريخ  وحسم األهلي 

بعد أن استمر 12 شهرا، حيث انطلق في أغسطس 2018، 
وسينتهي األحد المقبل.

الجولة األخيرة األحد،  الزمالك في  وسيواجه األهلي غريمه 
في لقاء »تحصيل حاصل«، لن يؤثر على جدول الترتيب.

الزمالك يهزم اإلسماعيلي 1-3 ويحافظ 
على املركز الثاني

كبيًرا على  فوًزا  الزمالك    حقق 
اإلسماعيلي بثالثة أهداف مقابل هدف، 
ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 

الموسم المقبل.
لم يحفظ له حظوظه في  الزمالك  فوز 

المنافسة على الدوري، بعد فوز األهلي 
على المقاولون وحسم لقب المسابقة بعدما 
رفع رصيده إلى 77 نقطة، فيما وصل 
األبيض إلى 72 نقطة ليضمن المركز 
الثاني وتصبح مباراة القمة األحد المقبل 

تحصيل حاصل.
بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي 
على أمل تحقيق فوز غاب في المباريات 
الثالثة األخيرة، فيما اعتمد اإلسماعيلي 
على الدفاع المنظم والمرتدات السريعة 

مستغاًل سرعة شيلونجو.
وهدد محمد الشامي مرمى عماد السيد، 
حارس الزمالك، في الدقيقة الرابعة من 
هجمة سريعة وصلت ليد حارس الزمالك، 
ثم رد الفريق األبيض بهجمة مرتدة عن 
طريق أحمد سيد زيزو، الذي مرر كرة 
لمحمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء، لكنه 

تباطأ في التسديد.
واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة 
جزاء للزمالك، بعد عرقلة حمدي النقاز، 
ترجمها محمود عالء ألول أهداف الفريق 

األبيض في الدقيقة 14.
استمرت سيطرة الزمالك وطالب اإلسماعيلي 
بركلة جزاء دون استجابة من الحكم، وألغى 
الحكم هدًفا ثانيًا لألبيض سجله فرجاني 

ساسي بداعي التسلل.

النتيجة  معادلة  في  شيلونجو  ونجح 
لإلسماعيلي في الدقيقة 38، بعدما استغل 
تمريرة أحمد سيد زيزو التي حاول إرجعاها 
لحارس مرماه وسددها في الزاوية البعيدة 

لمرمى عماد السيد.
عاد الزمالك للتقدم مبكًرا في الشوط الثاني 
بعدما أضاف زيزو الهدف الثاني لألبيض 
في الدقيقة 47 بعدما سدد كرة في الزاية 
الضيقة لحارس اإلسماعيلي سكنت شباكه.

ونجح عمر السعيد في إضافة الهدف الثالث 
للزمالك في الدقيقة 59، بعدما تلقى تمريرة 
رائعة ليسدد كرة في الزاوية البعيدة أثناء 

خروج الحارس من مرماه.
وكاد اإلسماعيلي يقلص الفارق في الدقيقة 
الـ78 من انفراد لمحمد الشامي، لكنه سدد 

في جسد عماد السيد.
بعد معرفة نتيجة األهلي وتقدمه بفارق 
3 أهداف على المقاولون هدأت المباراة 
ولم تسفر الدقائق األخيرة عن أي جديد 
لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وضمان 

المركز الثاني.

واحد بلديتنا طرده المدير من المدرسة .. جاء ابو ه وقال للمدير : ليش طردت 
ولدي من المدرسة ؟ قال المدير : ولدك غبي جداً .. وعشان أثبتلك : يا ولد 
روح دور عليه راح الولد ثم رجع قال : ما لقيتك ... قال المدير : شفت !فقال 

األب للولد : رح دور كويس يمكن تالقيه 
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est ce qu’on peut lire dans le 

magazine « The Economist » du 
13  juillet 2019 en page 76 où l’on 

trouve une liste d’une cinquantaine de 
pays avec leur situation économique en 
détails en commençant par la croissance 
du produit national brut «P.N.B» dans 
lequel l’Égypte est classée 3ème au monde 
en enregistrant  une croissance de 5.6% 
au second quart de 2019 n’étant devan-
cée que par la Chine au premier rang avec 
6.4% de croissance de son P.N.B, suivie 
par l’Inde avec 5.8%.
De plus, l’économie égyptienne a enregis-
tré ces bons résultats en croissance de son 
P.N.B. malgré un ralentissement de l’éco-
nomie mondiale durant les deux derniè-
res années ainsi qu’une faible et même une 
baisse en 2019 de la croissance du produit 
national brut dans certains grands pays, 
toujours selon « the Economist » comme 
le Japon avec 0.9% de croissance en 2019 
et 1% en 2018, puis l’Allemagne avec 0.7% 
de croissance en 2019 et 0.8% en 2018 et 
le Canada avec 1.3% en 2019 et 1.6% en 
2018 alors que l’économie des États-Unis 
a enregistré de faibles croissances avec 
3.2% en 2019 et 2.2% en 2018.
En outre, il est important de mentionner 
que l’économie égyptienne n’a enregistré 
cette excellente croissance en 2019 que 

grâce aux réfor-
mes économi-
ques entreprises 
il y a trois ans, 
par le gouverne-
ment égyptien; 
des réformes qui 
ont donné de 
bons résultats dans plus d’un secteur de 
l’économie tels que la baisse du taux de 
chômage de 13% en 2017 à 8.1% en 2019 
et la diminution de l’inflation de 33% à 
13% en 2019.
D’autre part, les réserves en devises 
étrangères de la banque centrale ont aug-
menté de 36 milliards de dollars en 2016 à 
44.1 milliards de dollars en 2019.
Quant aux investissements étrangers, 
de grandes institutions mondiales spé-
cialisées en économie viennent de clas-
ser l’Égypte, le pays le plus attirant au 
Moyen-Orient et en Afrique (après les 
Émirates) pour l’investissement et la 
preuve que les investissements étrangers 
ont augmenté, en 2018 – 2019 de 24% 
pour atteindre 11 milliards de dollars.
En terminant il est intéressant de savoir 
que les exportations ont aussi augmenté 
de 25 milliards de dollars en 2018 soit 
près de 12% de plus que l’année précé-
dente.

The Economist : l’économie égyptienne au 3ème  
rang mondial avec 5.6% de croissance en 2019

L’heure n’est pas encore venue d’investir 
dans SNC, dit Fitzgibbon

Une conservatrice veut faire changer la date des élections en 
raison d’une fête juive

Le Bloc invite le DGE 
à maintenir la date 

prévue des élections

Un nouvel organisme pour sur-
veiller les activités de sécurité et 

de renseignement

Nouvelles mesures en francisation – 
informations importantes

Le gouvernement caquiste n’a toujours 
pas l’intention d’investir dans SNC-
Lavalin, qui se trouve dans une situa-
tion de plus de plus délicate. Québec ne 
ferme cependant pas la porte à ce scé-
nario.
«Aujourd’hui, je ne vois pas le besoin, 
pour le gouvernement du Québec, d’in-
tervenir au niveau financier», a déclaré 
aujourd’hui le ministre de l’Économie, 
Pierre Fitzgibbon.
Selon lui, l’entreprise montréalaise 
souffre d’abord et avant tout de problè-
mes d’exploitation. «Ce qu’il faut faire, 
c’est la restructuration des opérations, 
pour que SNC redevienne ce qu’elle était 
jadis», a-t-il estimé.
Vulnérable
Le ministre a toutefois reconnu qu’avec 
la dégringolade du cours de son action, 
SNC-Lavalin est plus susceptible de faire 
l’objet d’une prise de contrôle extérieure. 
«C’est sûr que chaque société qui voit son 
titre boursier chuter de façon importante 
est toujours vulnérable», a-t-il noté.
«S’il y avait une opération requise pour 
sauver [SNC] d’une offre hostile, nous 
pourrions intervenir, mais à ce moment-

ci, on est plus un observateur, parce que 
le besoin n’est pas urgent, d’investir de 
l’argent, a ajouté Pierre Fitzgibbon. L’en-
treprise n’a pas besoin d’argent et on ne le 
voit pas à court terme... Mais il faut être 
attentif.»
Il reste que plusieurs analystes finan-
ciers et investisseurs craignent que SNC-
Lavalin ne manque de liquidités dans les 
prochains mois. En avril, l’entreprise 
annonçait la vente d’une participation de 
10% dans l’autoroute 407, en Ontario, 
pour 3 milliards de dollars, mais la tran-
saction fait actuellement l’objet d’un litige 
devant les tribunaux.

La Cour fédérale a ordonné au Direc-
teur général des élections (DGE) 
d’examiner la possibilité de déplacer 

la date du scrutin fédéral prévu le 21 octo-
bre.
La décision de mardi après-midi fait suite 
à la requête d’une candidate conservatrice 
de confession juive. Chani Aryeh-Bain fait 
valoir que la date du 21 octobre coïncide 
cette année avec la fête biblique Chemini 
Atseret, pendant laquelle les juifs orthodo-
xes n’ont pas le droit de travailler.
La candidate de la région de Toronto s’est 
plainte qu’il lui sera ainsi impossible d’in-
viter les électeurs à aller voter le jour des 
élections. Un électeur de York Centre, Ira 
Walfish, faisait aussi partie de la requête 
déposée en juin dernier.
Ils ont fait valoir notamment que le DGE, 
Stéphane Perreault, avait agi de «manière 
déraisonnable en ne déplaçant pas la date 
du scrutin, comme le prévoyait explicite-
ment la Loi électorale du Canada lorsque le 
jour du scrutin était en conflit avec un jour 
d’importance culturelle ou religieuse», selon 
B’nai Brith Canada, qui a obtenu le statut 
d’intervenant dans le cadre de cette requête 

en justice.
Dans sa décision, la juge Ann Marie 
McDonald de la Cour fédérale sou-
ligne que la loi permet au DGE de 
déplacer le moment du scrutin s’il 
coïncide avec un jour revêtant une 
importance culturelle ou religieuse.
La Cour fédérale donne au Direc-
teur des élections jusqu’au 1er août 
pour trancher. La juge demande 
notamment une «décision qui reflète 
un équilibre proportionnel entre les 
droits garantis par la Charte et le 
mandat conféré par la loi», même si 
elle note que ce n’est pas au tribunal 
de fixer la date.
«Élections Canada agira dans les 
plus brefs délais selon les direc-
tives de la cour, a fait savoir Sté-
phane Perrault, directeur général 
des élections du Canada, dans une déclara-
tion. Je rendrai publique ma décision finale 
le plus tôt possible. Élections Canada reste 
déterminé à offrir à tous les Canadiens la 
possibilité de participer à l’élection fédé-
rale.»
De son côté, B’nai Brith Canada a fait savoir 

qu’il est «impératif  qu’Élections Canada 
ne laisse pas se développer une situation 
dans laquelle une partie importante de la 
population se trouverait dans l’impossibi-
lité d’exercer ses libertés démocratiques les 
plus fondamentales».
L’organisme s’est réjoui que la communauté 
juive puisse faire entendre ses arguments.

Le Bloc québécois croit qu’une modifica-
tion de la date des élections fédérales 
pour un motif  religieux pourrait créer 

un précédent «dévastateur» et invite le direc-
teur général des élections (DGE) du Canada à 
maintenir le cap.
«La religion ne devrait pas avoir préséance sur 
la loi et sur le pouvoir laïque dans une société 
comme le Canada et, à plus forte raison, comme 
le Québec», a dit le chef  bloquiste Yves-Fran-
çois Blanchet, mercredi, en entrevue avec TVA 
Nouvelles.
Dans un jugement rendu mardi, la Cour fédé-
rale demande au directeur général des élections 
du Canada, Stéphane Perrault, de considérer s’il 
doit recommander au conseil des ministres de 
changer la date des élections, fixée au 21 octobre 
prochain, soit dans moins de trois mois.
M. Perrault avait déjà refusé de le faire après 
qu’une candidate conservatrice de l’Ontario, 
Chani Aryed-Bein, se fut plainte que la date du 
scrutin coïncidait avec la fête juive orthodoxe 
Chemini Atseret. Un électeur de York Centre, 
Ira Walfish, faisait aussi partie de la requête 
déposée en juin dernier.
La juge Ann Marie McDonald de la Cour fédé-
rale conclut toutefois qu’il manque de preuves 
pour savoir si le DGE, avant de refuser, a réel-
lement soupesé les questions de respect des 
droits fondamentaux versus celle du respect 
des objectifs de la loi électorale.
Elle a donc ordonné à ce dernier de se pencher 
à nouveau sur la question d’ici au 1er août.
Pour M. Blanchet, il est clair que le DGE doit 
maintenir la date prévue du 21 octobre.
«Évidemment, compte tenu des valeurs de laï-
cité des Québécois, ça n’a aucun sens [de chan-
ger celle-ci pour un motif  religieux]», a-t-il 
soutenu.

Cours de français offerts aux 
personnes immigrantes par le 
gouvernement du Québec

Plus de personnes admissibles et 
plus d’aide financière!
Depuis le 1er juillet 2019, un plus 
grand nombre de personnes immi-
grantes peuvent avoir accès gratuite-
ment aux cours de français offerts par 
le gouvernement du Québec et à l’aide 
financière qui a été augmentée.
Nouveautés pour les cours à temps 
complet (25 ou 30 heures par semaine)
Depuis le 1er juillet 2019 :
• Toutes les personnes titulaires d’un 
statut d’immigration, peu importe 
depuis quand elles vivent au Québec, 
peuvent suivre gratuitement un cours 
de français à temps complet et obtenir 
l’aide financière offerte pour la partici-
pation à ce cours. Auparavant, seules 
les personnes immigrantes habitant 
au Québec depuis moins de cinq ans y 
étaient admissibles.
• L’aide financière est aussi augmen-
tée pour les personnes immigrantes 
inscrites à temps complet aux cours 
du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Elle 
passe de 141 $ à 185 $ par semaine.
Les allocations de transport ou de 
trajet demeurent les mêmes, ainsi que 
les allocations de frais de garde pour un 
montant maximal de 25 $ par enfant ou 
par personne à charge, par jour de for-
mation.
Nouveautés pour les cours à temps par-
tiel (4, 6, 9 ou 12 heures par semaine)
Depuis le 1er juillet 2019, les person-
nes immigrantes qui suivent un cours 
de français à temps partiel ont droit :

• à une aide financière de 15 $ par jour 
de formation, une première!
• à une allocation de frais de garde qui 
passe de 7 $ à 9 $ par jour de formation, 
par enfant ou par personne à charge.
Nouveauté pour les personnes en 
séjour temporaire au Québec
Depuis le 1er juillet 2019 :
• Les travailleuses et les travailleurs 
temporaires, les étudiantes et les étu-
diants étrangers, ainsi que leur conjoint 
ou leur conjointe sont admissibles aux 
cours de français à temps complet et à 
temps partiel ainsi qu’à l’aide financière 
associée.
Auparavant, les personnes en séjour 
temporaire n’avaient pas accès aux 
cours de français en classe offerts par le 
gouvernement du Québec.
Nouveauté pour les cours en ligne
Depuis le 1er juillet 2019 :
• Les personnes en séjour temporaire 
au Québec, titulaires d’un Certificat 
d’acceptation du Québec, sont admissi-
bles à la formule avec tuteur ou tutrice.
Auparavant, ces personnes avaient seu-
lement accès à la formule en autofor-
mation. Il n’y a pas d’aide financière 
associée aux cours de français en ligne.
Pour plus d’information
Pour en savoir davantage sur l’offre de 
cours de français et pour vous inscrire, 
visitez le www.LeSuccesParleFran-
cais.gouv.qc.ca. Vous trouverez dans 
cette section du site Web du MIDI, 
des dépliants et des formulaires d’ins-
cription pour les cours à temps com-
plet dans 13 langues : français, anglais, 
espagnol, arabe, mandarin, cantonais, 
farsi, tagalog, hindi, punjabi, bengali, 
ourdou, tamoul.

Salah EL ACHKAR 

Les esprits dérangés  

Des personnes nées pour contredire
Toutes propositions, ne serait-ce que pour détruire
Leurs environnements afin de semer la zizanie
Perturber le climat jeter le mauvais sort et fuir
 
Des personnes qui ont le plaisir de critiquer
Ne jamais être droite et dire la vérité                    
Elles paniquent quant un ami ou une connaissance réussi
Là où elles ont échouée,  elles se rendent nerveuses, et vite piquées

Par une mouche qui dérange leurs guises,
Excusez-moi, je vous ai dérangé Madame la Marquise
Les pauvres d’esprits ne savent pas faire la différence
Entre le bien jovial et le mal de la hantise

Elles prétendent tout connaître
Elles s’imposent pour apparaître
Au milieu de l’événement ou sur la photo
L’essentiel qu’on parle d’elles, ou disparaitre 

De  la foule où se trouvent ses semblables
Elles jouent la sainte ni touche, elles sont indésirables
Elles créent des atmosphères diaboliquement perturbantes
Pour se faire de l’importance, mais, qu’elles partent au diable  

Dommage qu’il existe souvent des êtres différées 
Des personnes complexées d’infériorité 
Ne songent qu’à se traduire dans l’erreur
Chercher l’impossible, là où elles sont rejetées

Elles essayent de faire souffrir la société
Par leurs jalousies aveuglement classifiées
Des Malheureux, ils continueront à vivre
Dans la maladie mentale, volontairement disqualifiée    

Dommage que la société est ainsi détériorée
Par des éléments indigne d’êtres qualifiés
Leurs tâches et de se venger des personnes sages
Qui ont su prendre la vie dans le sens amélioré  

Le gouvernement Trudeau 
a dévoilé mercredi les 
membres du nouvel Office 

de surveillance des activités en 
matière de sécurité nationale 
et de renseignement (OSSNR), 
présidé par le néo-démocrate 
Murray Rankin.
Indépendante, l’OSSNR est la 
nouvelle entité qui examine 
l'éventail complet d'activités du 
gouvernement du Canada en 
matière de sécurité nationale 
et de renseignement. Il pourra 
recevoir les plaintes du public.
L’OSSNR remplace le Comité 
de surveillance des activités 
de renseignement de sécurité 
(CSARS), qui avait le mandat 
depuis 1984 de superviser et 
d'examiner les opérations du 
Service canadien du renseigne-
ment de sécurité (SCRS).
À la tête de l'OSSNR, Ottawa 
a nommé comme président 
Murray Rankin, député fédé-
ral néo-démocrate de Victoria, 
également en Colombie-Britan-
nique, qui a annoncé en mars 
dernier qu’il ne sera pas candi-
dat aux élections d’octobre pro-
chain.
Outre Murray Rankin et Craig 
Forcese, professeur à la faculté 
de droit de l’Université d’Ot-

tawa, les autres membres de 
l’Office sont des anciens mem-
bres du CSARS, à savoir Pierre 
Blais, L. Yves Fortier, Ian Hollo-
way et Marie-Lucie Morin.
«Nous avons modernisé nos 
organismes de sécurité et de 
renseignement pour assurer 
la sécurité de notre pays et de 
tous les Canadiens», a souligné 
le premier ministre Justin Tru-
deau.
Le premier rapport annuel 
public de l'OSSNR sera déposé 
au Parlement en 2020.
L'arrivée de l’OSSNR, en 
vigueur depuis le 12 juillet, fait 
suite aux recommandations du 
juge Dennis O’Connor qui a 
présidé en 2004 une commission 
d'enquête sur la manière dont on 
avait traité le cas du Canadien 
Maher Arar, qui avait été arrêté 
par les autorités américaines en 
2002 et envoyé en Syrie pour y 
être torturé. En 2007, le premier 
ministre Stephen Harper lui a 
présenté des excuses officielles 
et le Canada lui a versé 10,5 mil-
lions $.
Dans son rapport, le juge évo-
quait des lacunes du cadre de 
responsabilisation en matière de 
sécurité nationale.



    إذا كانت المومياوات المصرية نجت من السرقة في 
العصور القديمة، ومن الغزوات األجنبية التي تعرضت 
لها مصر عبر تاريخها الطويل، فإنها لم تنج من ذلك 
الجشع الغربي عموًما واألوروبي بخاصة لنهب اآلثار 
المصرية، فاستشرت في مصر من قبل األوروبيين عادة 
نبش مقابر الفراعنة وانتزاع المومياوات من أجداثها، 
والتي كان يُصنع منها مسحوق له فاعلية فائقة في تجديد 
حيوية كل شيء، حتى إن اإلنجليز أنفسهم قاموا في بالدهم 
المتزايد  للطلب  تلبية  المومياوات«  »طواحين  بتشييد 

على هذا المسحوق!!!
وكانت المومياوات أول ما يجذب انتباه األجانب ويلفت 
إلى  اإلشارات  أولى  وتجيء  مصر  لزيارة  نظرهم 
المومياوات عند أبي التاريخ أو أبي األباطيل المؤرخ 
اإلغريقي هيرودوت في بداية القرن الخامس قبل الميالد، 
قبل  األول  القرن  في  الصقلي  ديودور  المؤرخ  وتبعه 
في  الكالسيكيون  المؤرخون  هؤالء  ووصف  الميالد. 
كتاباتهم طريقة تحنيط المومياوات عند زيارتهم مصر، 
والتي كانت ما تزال تُمارس حتى وقت زيارتهم، ليس من 
باب الفضول المعرفي وإنما كأحد المظاهر الحضارية 

العظيمة األهمية لهذه الحضارة العريقة.
وفي وقت متأخر نوًعا ما، بدأت المومياوات تكتسب األهمية 
عند الغرب الذي كان بعيًدا عن الغرض األساسي لتلك 
المومياوات والخاص بدفن أجساد الموتى، والذي من أجله 
قام المصريون القدماء بتحنيطها. وانصب اهتمام الغرب 
على المومياوات ليس ألهميتها األثرية والمعرفية ومعرفة 
كيف توصل المصريون إلى فنية التحنيط الفائقة تلك، 
بل نظًرا الدعائه بخواص المومياوات الطبية المتميزة.

ويبدو أنه حدث لبٌس بين الراتينجات السوداء المستخدمة 
القار، والتي تحتفظ في  التحنيط وبين مادة  في عملية 
إلى  األوروبيين  دفعت  بقوى عالجية،  الغربيين  رأي 
التي أصبحت  المومياوات  لجلب  إلى مصر،  المجيء 
السلعة التجارية األولى في أوروبا، وتصدرت واجهات 
أشهر محال الصيدلية األوروبية خالل القرنين السادس 

عشر والسابع عشر الميالديين.
البغدادي  اللطيف  الشهير عبد  العربي  المؤرخ  ويذكر 
القرن الثاني عشر الميالدي كيف أن مادة القار تتدفق من 
قمة جبل المومياء في فارس إيران وعند خلط هذه المادة 
بالماء فإنها تعطي رائحة تعتبر مفيدة عند استنشاقها، 
وتكون أكثر إفادة ألمراض مؤكدة، عندما تؤكل. واستمر 
هذا االعتقاد سائًدا على نطاق واسع خالل القرن التاسع 
عشر. ومما يذكر في هذا الصدد أن ملك فارس أرسل 
إلى ملكة إنجلترا الملكة فيكتوريا كميات صغيرة جًدا من 

كنز القار المّدخر في جبل المومياء في فارس.
وفي بدايات العصور الوسطى أصبح استخدام المومياوات 
كدواء شيًئا مؤكًدا وشديد االنتشار، ويرجع السبب في 
ذلك إلى الفيزيقي العربي اليهودي »المجر« القرن الثاني 
عشر الميالدي في اإلسكندرية. وعلى الفور تلقف الغرب 
هذا االكتشاف وأقره على وجه السرعة، وبدأت كلمتا 
في  بكثرة  تظهران   »MUMIA»و  »MUMIE«

النصوص الالتينية.
وكان استخدام مسحوق المومياوات انتشر من قبل في 
العالجات الطبية القديمة في الشرق والغرب على السواء. 
فهذا عالم الفيزياء واألدوية اإلغريقي ذائع الصيت ديو 
سقوريدس 40 - 90م يوصي باستخدام مسحوق المومياوات 

كعالج لعدد غير قليل من األمراض.
ويأتي من بعده الفيزيقي والعالم الفارسي المعروف »أفيسنا« 
980 - 1037م ليوصي باستخدام ذلك المسحوق أيًضا 
لعالج أكثر من مرض، مثل الخراريج، والطفوح الجلدية، 
وكسور العظام واالرتجاجات الدماغية والشلل، وأمراض 
الدم، والصرع والدوار، وانبثاق الدم من الرئتين والحناجر 

والسعال والغثيان والقرح والسموم واضطرابات 
الكبد والطحال، وكان يؤخذ هذا المسحوق مخلوًطا 
باألعشاب غالًبا مثل العترة والزعتر والبلسان 
وغيرها. وباإلضافة إلى استخدام هذا المسحوق 
البعض أوصى  في الشفاء من االمراض فإن 

أيًضا باستخدامه كطعم لصيد األسماك!
وفي العام 1694م، يوصي بيير بومي بأن يختار 

المرء المومياء المرادة بعناية، فيجب أن تكون سوداء، 
من دون عظام أو رماد، وذات رائحة زكية، ومن بعض 

شيء محروق وليس من القار أو الراتنج.
وكتب العديد من الكتّاب في اعمالهم الطبية والصيدلية عن 
أهمية المومياوات مثل فرنسيس بيكون 1561 - 1626م 
الذي أكد أهمية الخواص الطبية لمسحوق المومياوات 
في  عظيمة  قوة  المومياوات  لمسحوق  »إن  يقول:  إذ 

وقف نزيف الدم«.
وأصبحت المومياوات المسحوقة، من المخدرات المهمة 
في أوروبا، ففي العام 1549م، يقوم أندريه تافي، قس 
قصر كاترين دي ميدس، بسرقات عدة في سقارة بحًثا 
عن المومياوات المطلوبة لعالج سيدته. حتى أن فرنسيس 
األول حاكم فرنسا لم يكن يذهب إلى أي مكان من دون 
لفافة مسحوق المومياوات المخلوط بالراوند المسحوق 
في جيبه، حتى يستخدمها في حال سقوطه أو تعرضه 

ألي ايذاء جسدي.
وفي العام 1564م، يذهب الفيزيقي جي دي الفونتين 
إلى اإلسكندرية لشراء أكبر عدد من المومياوات لحاجته 
الملحة إليها في العالج. وفي هذا الوقت بالذات كانت 
اإلسكندرية المركز الرئيسي لكل تجارة تجريها أوروبا 
مع مصر، وتأتي تجارة المومياوات ومساحيقها في قمة 
الصدارة من دون شك. وكان يهود اإلسكندرية هم الذين 
يقومون على أمر هذه التجارة من دون غيرهم، فاحتكروا 
أسرارها وكانت لهم المصادر الممولة متمثلة في رجال 

يحفرون كل شبر في مصر بحًثا عن المومياوات.
النهضة،  الوسطى وعصر  العصور  أوروبا  وبدخول 
أصبحت المومياوات أكثر شعبية، وكثيًرا ما أشير إليها 
في األعمال األدبية لهذه الفترة مثل مسرحتي »روميو 

وجوليت« و«عطيل« لوليم شكسبير.
وأعنى  المحيط،  من  اآلخر  الجانب  فإن  الواقع،  وفي 
الواليات المتحدة، لم ينج هو اآلخر من سطوة المومياوات 
المصرية الساحرة. فبعض القصص السحرية في نيويورك 
كأحد  المومياوات«  بـ«رماد  يزود  يزال  ما  وفيالدلفيا 
العناصر المهمة في التعاويذ. بل إن فيلم »سنو وايت 
واألقزام السبعة« الذي أنتجته أفالم والت ديزني للرسوم 
المتحركة لم يخل هو اآلخر من ذلك التأثر بالمومياوات 

المصرية.
وبداية من القرن السادس عشر الميالدي فصاعًدا يأتي 
المومياوات في أرضها  األجانب لزيارة مصر لرؤية 
الطبيعية خصوصا منطقة سقارة األثرية بالمومياوات؛ 
اذ كان يوجد في سقارة العديد من األهرام والمقابر ذات 
الحجرات المتعددة الواسعة والممرات الكبيرة الممتدة 

والتي كانت مملوءة بآالف المومياوات.
وكانت مصر في نظر هؤالء األجانب كنز المومياوات 
الهائل الذي ال ينضب أبًدا وفي بداية القرن التاسع عشر 
الميالدي، ينجح العب السيرك المغامر اإليطالي جيوفاني 
العديد من  العثور على  1778 - 1823م في  بلزوني 
المومياوات اآلدمية والحيوانية لعدد من الثيران واألبقار 

والقطط والتماسيح والطيور، في المقابر التي نبشها.
وشحنت الحملة الفرنسية على مصر والشرق بقيادة نابليون 
بونابرت 1798 - 1801م أعداًدا كبيرة من المومياوات 
الكاملة إلى متحف »اللوفر« في باريس وكان من المقرر 
دفن هذه المومياوات - ال عرضها متحفًيا - في حدائق 

قصر قريب من طريق برولت، لكنها ُدفنت أخيًرا أسفل 
سجن الباستيل مع أبطال وشهداء 1830م.

وزوجته  نفسه  بونابرت  نابليون  إن  المدهش  والشيء 
جسديهما  ُفضال عن  مومياويين  رأسي  أخذا  جوزفين 

وكانا لرجل وامرأة.
وفي العام 1833م، كتب األب جرامب إلى محمد علي 
باشا والي مصر مستنكًرا ما يحدث للمومياوات المصرية 
من نهب متواصل على أيدي األوروبيين في ظل وإهمال 
وتراخ من السلطات المصرية غير الحريصة على الحفاظ 
على تراثها العريق« وختم رسالته قائاًل: »يا سيدي.. إن 
العائد من مصر إلى أوروبا، البد أن يعود حاماًل في يمناه 
مومياء وفي األخرى تمساًحا !!«. ولم يكتف األوروبيون 
بهذا فقط، بل قاموا بنزع أجزاء من المومياوات كاأليدي 
أو األقدام أو األذرع أو الرؤوس أو حمل المومياء كاملة 
عند يأسهم وذلك لتزيين مكتباتهم وصالوناتهم الخاصة 
ولتبقى كذكرى على زيارة قاموا بها إلى مصر ذات مرة.

ويتعجب أبو علم المصريات الحديث السير وليم فلندرز 
بتري في كتابه »األثاث الجنائزي« من أن أحد السائحين 
اإلنجليز اشترى مومياء من أسوان على أنها لمهندس 
لمصري  أنها  على  وليس  في مصر،  مات  إنجليزي 

قديم على اإلطالق.
وأصبح البحث عن المومياوات ومطاردتها في كل مكان 
أهم أهداف زيارات الطبقة االرستقراطية في أوروبا لمصر.
ويلز  أمير  إدوارد  األمير  بها  قام  التي  الرحلة  وأثناء 
الملك إدوارد السابع في ما بعد العام 1886م لمصر، 
ادعى إنه أعظم مكتشف للمومياوات؛ إذ اكتشف وحده 
حوالي ثالثين مومياء من األسرتين 25 و26 في مقبرة 
واألكفان  األجساد  وُحملت  األقصر.  مدينة  غرب  في 
إلى إنجلترا وُقسمت في عدد من المجموعات الخاصة. 
وكانت هذه المومياوات قد جمعت في بئر بعمق ثالثين 
األقصر  في  المدينة  دير  في   2005 المقبرة  في  متًرا 
وذلك للحفاظ عليها وُوجد بها التابوت الخاص بالزوجة 
السادسة والعشرين »نيتوكريس« وقد  اإللهية لألسرة 

ُعثر على هذه البئر بالفعل.
ولم تسلم المومياوات من عبث الرحالة المكتشفين عند 
رحالة  المومياوات  عن  بالبحث  فقام  لمصر  زيارتهم 
مشهورون أمثال توماس كوك وغيره، بعد أن طالتهم 

حمى المومياوات أيًضا.
وبمجرد أن تصل المومياوات إلى أوروبا، فإنها تلهب 
هذه  داخل  يكون  ماذا  أخيلتهم.  وتثير  الناس  مشاعر 
المومياوات القادمة من مصر وماذا تحوي من أسرار. 
وانتشرت عادة فتح وكشف المومياوات في األماكن 
العامة وفي تجمعات كبيرة حتى أصبحت من األحداث 
االجتماعية اليومية، وجزءاً ال يتجزأ من برنامج بهو 
االستقبال الرئيسي في قصر الملكة فيكتوريا، لجلب المتعة 
والتسلية وتسرية أعين النظارة مع توجيه أكبر قدر من 
الدعوات للطبقة المالكة وطبقة النبالء والنبيالت ورجال 

البالط وسادة المجتمع وكبار رجال الدولة والجيش.
وفي 6 إبريل 1833م أقام المغامر توماس بتجرو صديق 
المغامر بلزوني احتفااًل عاًما بتذاكر في مسرح مستشفى 
»تشارنغ كروس« ودعا بتجرو اآلثاريين والمكتشفين 
وعلماء المصريات وأعضاء البرلمان والفنانين والمؤلفين 
والكتاب واألمراء ورجال الدولة والديبلوماسيين وعلماء 
الفيزياء وضباط الجيش لحضور هذا االحتفال الكبير.

ألحقوه  بما  المغامرون  هؤالء  يكِف  ولم 
بالمومياوات من اعتداء وتدمير وتشويه، بل 
قاموا باشتقاق زيت خاص بني اللون عرف بـ«البني 
الموميائي« من بقايا المومياوات، اُستخدم في زيت الرسم، 
واستخدمه الرسامون في رسم لوحاتهم والتوقيع به عليها.

وزادوا على ذلك، أن قام أحدهم ويدعى أغسطس ستانوود 
صانع الورق األميركي، باستخدام لفائف المومياوات 
الكتانية في صناعة األوراق البنية اللون. ومن بعده، 
راجت تجارة لفائف المومياوات في صناعة األوراق.

ولم تسلم المومياوات الحيوانية من المصير نفسه الذي 
القته المومياوات اآلدمية فاستخدمت مومياوات القطط 
- مثاًل وكانت تهرب من مصر إلى أوروبا على ظهر 
تخصيب  وفي  السفن،  توازن  لحفظ  كثقاالت  السفن، 
األرض الزراعية التي تستصلحها الدول األوروبية. 
وحرقت المومياوات عوًضا عن األخشاب غير الموجودة. 
ويقول الكاتب األميركي الساخر العظيم مارك توين إن 

المومياوات كانت تُستخدم كوقود لتسيير القطارات.
والشيء المثير لالنتباه هو أن موظفي المتاحف األميركية 
المتروبوليتان ومتحف بروكلين  الكبرى مثل متحف 
يرفضون دخول  1950م  قبل  قريب  إلى وقت  كانوا 
تحمل  ال  جثة  أنها  بحجة  متاحفهم،  إلى  المومياوات 
تصريح دفن أو شهادة وفاة. فعلى سبيل المثال رفض 
أحد موظفي متحف بروكلين إدراج إحدى المومياوات 
المومياء  المتحفية. ودخلت  مقتنياته  المصرية ضمن 
المتحف بعد عذاب وفترة وطويلة من االنتظار وحملت 
تبحث  تزال »ملفين«.  فما  ذلك  اسم »ملفين« ورغم 

عن شهادة وفاتها.
وتتبدل األحوال عند اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير 
»توت عنخ آمون« في العام 1922م؛ إذ يلقى الممول 
اإلنجليزي المعروف اللورد كارنارفون حتفه ملدوًغا 
ببعوضة معدية فمنذ تلك اللحظة أصاب الذعر والهلع 
األوروبيين واألمريكيين وخشوا لعنة الفراعنة، وأحجموا 

عن اقتناء اآلثار المصرية. 
حتى إن أحد السائحين اإلنجليز كان انتزع قطعة حجرية 
صغيرة من هرم الجيزة األكبر على سبيل الذكرى وما 
أن وصل إلى إنجلترا حتى توالت عليه النكبات فعرف 
السبب وعلى الفور قام برد القطعة الحجرية الصغيرة 
إلى السلطات المصرية مشفوعة بخطاب اعتذار عما 
فعل طالًبا الصفح والغفران من الفراعنة العظام، ولوال 
هذا الرعب الذي سبّبته لعنة الفراعنة لدى الغرب الستمر 

مسلسل نهب اآلثار المصرية طوياًل.
وهكذا كم عانت المومياوات المصرية على أيدي هؤالء 
األوروبيين المغامرين الذين قاموا منذ وقت مبكر بسحقها 
واستخدام مسحوقها في العالجات الطبية، وكطعم لصيد 
األسماك وللحرق بداًل من األخشاب وكوقود للقطارات 
وكثقاالت للسفن وزينة للصالونات والمكتبات الخاصة، 
ولتخصيب األرض الزراعية، واللهو والعبث بها في 
حفالتهم االجتماعية العامة وعرضها مقابل تذاكر للتربح 

من ورائها.
ولم يكن هدف المصريين القدماء عند تحنيط أجسادهم أن 
يعبث بها هؤالء المغامرون األوروبيون وإنما كان هدفهم 
من وراء تحنيطها هو أن تتعرف الروح إلى الجسد لتعود 
إليه ثانية في دورة حياتية أبدية ال تنتهي. وقد أعاق هؤالء 
المغامرون دورة تلك الحياة من االستمرار واالزدهار 

كما رأينا - بأفعالهم غير المسؤولة تلك.

النحلة اللبنانية-
الشرق أوسطية 
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طواحني املومياوات ... 
ذروة عبث الغرب مبومياوات الفراعنة

بقلم: د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

تكريم رائد السيكولوجيا العربية الربوفيسور الغالي أحرشاو
بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

  الجزء السادس
للمتابعين لسلسلة مقاالتي »هل المسيح هو هللا« في جريدة الرسالة الغراء أحب أن أقول لهم 
أن األدلة التاريخية التي تثبت قيامة السيد المسيح من األموات كثيرة ومتعددة، بعضها كنسي 
وبعضها أثري وبعضها عقلي وبعضها روحي بشهادة أقوى الخصوم للمسيحية وهم اليهود 
الذي نقل عنهم اإلسالم الشئ الكثير من هذه المغالطات .. ولكن اليوم سوف أتناول شهادة عدد 

ال بأس به من علماء اليهود وغيرهم حول قيامة المسيح.
حيث قام الكثير من العلماء والفالسفة والمؤرخين الذين كانوا ينكرون فيما مضى قيامة المسيح 
بدراسة دقيقة للوقائع الخاصة بها، حيث أنتهى بهم األمر مع اختالف مبادئهم وعقائدهم إلى 

االعتراف بصدقها، وقد نحتاج للوقت اليسير لإلتيان بأقوالهم جميعاً لذا سأكتفي بما يلي:
الناصري« من المحال أن نفترض وجود  اليهودي كاوزنر في كتابه »يسوع  - قال الحبر 
خدعة في أمر قيامة المسيح ألنه ال يعقل أن تظل أي خدعة طيلة 19 قرناً .. هذا ألن كاوزنر 

عاش في القرن الـ 19.
- كما قال »وستكوت« ال توجد حادثة تاريخية واحدة دعمتها أدلة أقوى من تلك التي تدعم 

قيامة المسيح.
- وقال د. ديني ال مجال للشك في قيامة المسيح بعد أن غيرت يوم الراحة الذي كان يتمسك 

به اليهود بكل شدة.
كما قال تيودور لو كان حماس التالميذ هو الذي ولدَّ االعتقاد بقيامة المسيح لديهم لكان هذا 
السيد  الخمول والجمود إال أن ظهور  إلى درجة  فشيئاً حتى وصل   الحماس قد برد شيئاً 
المسيح لهم بعد موته هو الذي بعث فيهم النشاط المتواصل في ميدان خدمة اإلنجيل فال ندحة 
هنا من التسليم بأن هذا الظهور كان أمراً حقيقياً وليس خيالياً وهو الرأي الذي خلص إليه 

األستاذ عباس العقاد في كتابه »حياة المسيح«.
كما قال ستروس أحد أرباب النقد ما ملخصه »لو كان المسيح قد أُنزل عن الصليب قبل التيقن 
من موته كما يدَّعي البعض ليستطيع بعد دفنه أن يخرج من القبر بوسيلة ما الحتاج لفترة 
زمنية طويلة للعالج جراء ما تعرض له جسده من تعذيب ال يُحتمل .. ولعجز أيضاً عن بعث 
االيمان في تالميذه بانتصاره على الموت وتوليد القدرة فيهم على التبشير باإلنجيل في كل 

مكان رغم االضطهاد الكبير لهم، والذي كان يحيط بهم من جراء هذا التبشير.
وقال د. توماس أستاذ التاريخ في جامعة أكسفورد »لما طلب مني أن أقوم بتدريس التاريخ 
أجمع على  لم أجد خبراً  المؤرخين على صدق ما جاء به من أخبار..  أدلة  القديم وفحص 

صدقه كل األشخاص المحايدين أكثر من خير قيامة المسيح.«
وقال السير إدوار كالرك أحد كبار رجال القانون »إذا كان الشاهد الصادر هو الذي يتجلى 
في بساطته وثباته، وترفعه عن التأثر بالحوادث المحيطة فإن شهادة اإلنجيل عن القيامة تبلغ 
هذه المرتبة من الصدق وإني كمحامي أقبلها دون قيد كشهادة رجال صادقين على حوادث 

أمكنهم إثباتها بحجج ال سبيل للتشكيك بها أو التشكك فيها..
وحتى نلتقي في العدد القادم أترككم في محبة هللا وسالمه 

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: 
بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي

  لم يكن اللسع الذي ألّم بي كافياً ليُثني من 
عزيمتي! وذلك على الرغم مما رّدده على 
مسمعي الكثير من أقاربي وأخص بالذكر 
عمي حليم )رحمه هللا( الذي قال: “هالشغلة 

مش إلك! إلك دروسك وبس”. 
الالزمة  االحتياطات  كل  بإتخاذ  بدأت 
لوقاية جسدي من لسعات الحشرة الجميلة 
الكثير عنها  والمؤذية. وللذين ال يعلمون 
المؤكد  بالموت  تنتهي  العقص  فإن مهمة 
للنحلة بمجرد ان تغرس السعها في الكائن 
الذي تريد اإلنتقام منه. فالالسع له أسنان 
الخروج  له  الدخول وال تسمح  له  تسمح 
من الجسم الذي يدخله. والنحلة أنثى غير 
كاملة بحيث انها ال تستطيع وضع البيض 
كما ال تستطيع المجامعة مع ذكور النحل. 
اما الكائنة الوحيدة التي بمقدورها المجامعة 
ووضع البيض فهي الملكة إذ إنها األنثى 
الوحيدة الكاملة في قفيرها وال يرضيها أن 
النحلة  أيّة ملكة أُخرى. إذن،  تتعايش مع 
وجدت لتعمل فقط وتفدي بحياتها الوحدة 
التي تتبع لها. اما الملكة، فتداوم في دارها وال 
تخرج اال لمجامعة ذكٍر واحد بين الجموع 
التي تلحقها. أما الظافر منهم فيموت وأما 
بقية الذكور فيطردون بعد ذلك من القفير! 

وصدق المثل القائل: “مثل ذكر النحل”.
بعد ذلك، كنت ال أوفر جهداً في ارتداء ما 
يلزم للوقاية. ورغم حرصي الشديد على 
ذلك ، لم أسلم دائماً من العقص. كان القناع 
الخاص بتربية النحل يركب من أعاله على 
قبعة جامدة  لونها بيج لبُّها من الفلّين. وكان 
يستعمل مثيالتها المزارعون آنذاك للوقاية 
من حرارة الشمس. وكان لها ثقبان، واحد 
عن اليمين وآخر عن اليسار يسمحان للهواء 
بالتسرب  من ناحية الى أخرى بشكل يخفف 
وطأة الحرارة داخل القبعة. وكان كل ثقب 
مزنّراً بإطار نحاسي يحفظ القماش المغلّف 
من التفتت. وكان صغر الثقب يسمح بمرور 
إاّل  النحل.  الهواء دون ان يسمح بدخول 
أني فوجئت أحياناً بتوّصل بعض النحالت  
النحيفات من الدخول فلُسعت عدة مرات 
كان ألعنها مرة في الشفَّة السفلى فأضحت 
وكأنها ُحقنت بجرعة عالية من السيليكون، 
أقفلت بشكل  التي  العين  وثانية في جفن 
بيضوي ولم أتمكن من فتحها إال بعد ثالثة 
لها الى ما يشبه  أيام واالخيرة باألذن مما حوًّ

بوق الفونوغراف القديم.
وحيث ان براعم زهر شجر الليمون تتفتّح 
بينما يزهر  آذار  أوائل  الساحل في  على 
الجبال،  أعالي  الوّزال في حزيران في 
كان من المستحسن نقل القفران الى موقٍع 
صيفي بعد أفول الربيع في منطقتنا. وبعد 
تجربة صيف في مزرعة كفرذبيان قررت 
ان اصيّف النحل في بعذران الشوف بعد 
اقتراح صديق للعائلة اسمه عادل باز كان 
يعمل لدى عائلة جنبالط بصفة خولي في 
المتداول به في  منطقة سبلين. وكان من 
تملك  العائلة كانت  تلك  ان  زمن سبقني 
أراضياً من مرمى الثلج الى فقش الموج! 
اما عادل باز فكان من أطيب ما عرفت بين 
الناس وله دماثة خلق نادرة الوجود. كان 
يقود دراجة ناريّة في تنقالته وكان يتميّز 
التي  المهنية  بقدراته  بمهارة ال توصف 
كان يمارسها في أوقات فراغه ببناء أشياء 

غاية في التعقيد.
استقللت السيارة مع والدي الستطالع المكان 
وكان عادل ينتظرنا في منزل عائلته في 
بعذران. بعد ان قطعنا مسافة ال بأس بها 
مرورا بقرى ومدن اقليم الخروب وصلنا 
الى الشوف األعلى. فمررنا عبر المختارة 
وعين مرشد وما ان وصلنا الى عماطور حتى 
انحرفنا الى اليسار فأخذنا الطريق المؤدية 
الى بعذران إاّل انها لم تكن كأي طريق! 
كان على السيارة عملياً ان تتسلّق جرفاً كان 

أشبه بجدار تالمس قمته الغيوم وذلك عبر 
منعطفات حادة تعكس اتجاه السيارة بعد كّلِ 
كوع وكان صرير اإلطارات يدوي تاركاً 
رائحة مطاط محروق تكاد تسبقنا. وكان 
والدي يزّمر على كل منعطف خوفاً من 
أاّل يتنبَّه له النازل من فوق! وكنت طوال 
تلك المسافة متمسكاً بباب السيارة في زمن 
لم تكن أحزمة األمان متوافرة فيه! وكان 
المنظر كلما صعدنا خالباً ومخيفاً في آٍن 
معاً وباألخص لعدم توفّر أية حواجز تردع 
السيارة من التدحرج الى القاع المميت!  

وصلنا بعد ذلك الى هضبة جميلة جعلتنا ننسى 
مشّقة الطريق. وبعد زيارة آل باز، تفقّدنا 
فنا لإلقامة  المكان الذي ُوضع تحت تصرُّ
الصيفية للقفران، ثّم أخذنا طريق العودة...

الْيَْوَم الذي انتقيناه لنقل النحل الى   مساء 
المصيف، أقفلت باب القفران وكان لدي نحو 
خمسين منها. وكان يساعدني عامالن من 
موظفي المزرعة: وفيق وسليم. وكان كل 
عامل محّصناً بكل ما يلزم للوقاية. وصل 
بعد ذلك سائق الشاحنة الصغيرة وكانت 
من نوع بيجو ٤٠٤ رمادية اللون. أوقفها 
في مكان قريب من القفران وذهب ليجلس 

معي بانتظار انتهاء عملية التحميل.
كان السائق من بلدة الجيّة ويدعى الياس. 
العمر، مربوع  الثالث من  العقد  كان في 
القامة، ممتلئ الجسد. كان يلبس سروااًل 
من الجينز وقميصاً َذا أكمام قصيرة عليه 
مربعات كبيرة مخّططة باالزرق وله أزرار 
فبدا شعر  إقفال أعالها  أغفل  من االمام 
جسمه الكثيف األسود فوق قبّته حيث يمتد 
حتى رقبته الى ان يقف بشكل طوق حّده 
ما حلق من ذقنه التي بقيت خضراء رغم 
تنعيمه لها. اما ذراعاه فكانتا مكسيّتين بنفس 

الغزارة حتى أصابع يديه.
ما ان انتهينا من التحميل حتى دخلنا مقصورة 
الشاحنة لننطلق فوجدنا ان إلياس كان قد نسي 
أن يغلق النافذة عندما أوقفها! وِفي كثير من 
األحيان كنّا نجد ان تلك القفران الخشبية قد 
يحوي بعضها شرخاً نظراً  لمكوثها الدائم 
تحت أشعة الشمس. لذا كان من الممكن ان 
تكون بعض النحالت قد تسربت الى الداخل 

عبر النافذة المفتوحة!
جلست على يمين السائق بينما جلس على 
يميني كل من وفيق وسليم. وانطلقنا! كانت 
الطريق مستقيمة في اول كيلومترين الى ان 
وصلنا الى منعطفات منطقة سبلين وكنا قد 
بدأنا تنفس الصعداء بأن كل شيء تم على 
ما يرام... وإذ بالنحالت التي تسربت الى 
داخل المقصورة قد فاعت فجأة ودّوى طنينها 
بشكل غّطى صوت محرك الشاحنة وأخذت 
تطير بشكل جنوني رغم الظلمة لتلدغ أيّاً 
من كان في الداخل. فأخذنا نضرب يميناً 
وشمااًل بأيدينا او باألكف التي كانت معنا 
إلبعادها وإذ هي تبحث عن اي جسد بالظلمة 
ُمقتادة برائحة أجسامنا! وإذ كان سائقنا قد 
تعّطر قبل مجيئه اتّجه الكثير منها نحوه وأخذ 
النحل يغّز في شعر صدره ويديه للوصول 
الى “الهبرة”. عندذاك طار صواب صاحبنا 
وبدأ بالسباب وأفلت مقود الشاحنة غير عابئ 
بما قد يحصل. اتجهت الشاحنة نحو الهوة 
فرأيت الموت في عينّي وكنت اجهل قيادة 
السيارات فانتفضت وأمسكت المقود من على 
جانب الياس وأخذت أصارع ذاك المقود 
يميناً ويساراً الى ان انتهينا من منعطفات 
سبلين ووصلنا الى كترمايا. عندذاك هدأ 
الجو وال ادري ما حصل للنحالت الفائعات! 

هل ماتت كلها أم هدأ طبعها؟
أما نصيبنا من العقص فقد كان أقل بكثير 
من الرعب الذي انتابنا! المهم اننا أكملنا 
مشوارنا وأوصلنا النحل الى مقره الصيفي. 
وكانت المرة االخيرة التي لجأنا فيها الى 

خدمات الياس!

البرور،  العلماء األصفياء من عالمات     إن تكريم 
داقة، وتأكيدا  التلمذة والصَّ الوفاء، تمتينا لعالئق  وشارات 
الِعلمي والثقافي  للتواصل  المحبَّة والتقدير، وتحقيقاً  لروابط 
القريبة والبعيدة، باعتراف الالحق للسابق  بين األجيال 
على ما أسدى وأنجز، وهي ُسنٌَّة حسنٌة ومظهر من مظاهر 
فُتخلُِّد ِذكرهم،  أبطالها،  التي ال تنسى  الحضارة اإلنسانية 
وتحتفي بمآثرهم، وتفَرُح بمفاخرهم وُمنجزاتهم، وتنظر 
ضا واالطمئنان لما قدموا طيلة مسارهم الحافل  إليهم بعين الّرِ
بالنبل والعطاء، وأن يمتدَّ هذا العطاء ألزيد من أربعة عقود 
في خدمة مجال علمي دقيق، فذلك مما ال يكفي في حّقِه 
تكريم، فعالم كبير مثل البروفيسور الغالي أحرشاو فوق كل 
العادة، كذلك تكريمه  العلمي فوق  تكريم، فكما كان عطاؤه 

جاء فوق العادة.
العاصمة  بفاس  للقراءة والثقافة  الوطنية  الشبكة      نظمت 
العلمية والروحية للمملكة المغربية، حفل تكريم البروفيسور  
الغالي أحرشاو، وذلك تحت شعار »السيكولوجيا  المغربي 
اإلنسان والمجتمع«، برحاب مدّرج موالي  في خدمة 
سليمان، مساء يوم السبت 29 يونيو 2019، بحضور وازن 
لعدد من الشخصيات الثقافية  والعلمية بالمغرب، قدموا من 
عدة مناطق ومدن مثل وجدة وطنجة والرباط ومراكش 
بالبروفيسور عالقات  المملكة، يربطهم  وغيرها من جهات 
التلمذة، فقد كانوا طالبه، ألن الّرجل خدم البحث العلمي في 
الجامعات المغربية ألكثر من أربعة عقود، ويحظى بسمعة 
علمية طيبة تجاوزت  ربوع المغرب إلى باقي الدول العربية 
السعودية،  العربية  الكويت والبحرين وقطر والمملكة  مثل 
الدول،  تلك  فكثيرا ما كان يشارك في مؤتمرات علمية في 
السيكولوجيا، بل يعتبر  المغربية في حقل  المملكة  ويمثل 
النفس،  تأليفاً في حقل علم  الباحثين األكثر  حسب شهادات 
بالمؤلفات والمقاالت  الحافل  ويؤكد ذلك سجّل منشوراته 
بالسيكولوجيا وتطبيقاتها في  المرتبطة  الجانب  وخاصة في 

التربية والعمل وحل المشكالت االجتماعية.
  ويأتي تكريم الدكتور الغالي أحرشاو، حسب كلمة الكاتب 
العام للشبكة الوطنية للقراءة والثقافة، السيد إدريس بوسالمية، 
في سياق ترسيخ ثقافة االعتراف لشخصيٍة قدَّمت الكثير في 
مجال البحث العلمي ذي االرتباط بمجال علم النفس، كما ساهم 
في تطويره عبر مجموعة من البحوث المختلفة التي وصل 

صداها إلى الوطن العربي وحتى العالمي. 
كما حضر حفل تكريمه عدد من المنابر اإلعالمية والصحفية 
وجمهور غفير من الطالب والباحثين وعموم المثقفين، وكان 
لتوّفره على  للحدث،  فضاء مدرج موالي سليمان مناسبًا 
التجهيزات الضرورية بجودة عالية وإمكانياته التي تستوعب 
المحكم  التنظيم  كبيرة من الحاضرين، فضال عن  أعداداً 
للشبكة الوطنية للقراءة والثقافة، بخبرة أعضائها وتجربتهم 

الواسعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والثقافية.
وهكذا، اشتمل هذا الحفل على جلستين : 

بالمغرب:  الجلسة األولى: تحت عنوان »السيكولوجيا 
مشاكل، تحديات ورهانات« أّطرها نخبة من الدكاترة في علم 

النفس ممن تربطهم بالمحتفى به عالقات الصداقة والتلمذة، 
فبعضهم كان من طالبه، وممن أشرف على بحوثهم في علم 
النفس، كالدكتور بنعيسى زغبوش الذي قّدم مداخلة بعنوان: 
»السيكولوجيا بالمغرب؛ بين اإلشكاليات الحديثة وانتظارات 
الذي حملت مداخلته  المير  الدكتور محمد  ثم  المجتمع«، 
عنوان: »واقع وآفاق علم النفس في المغرب«، في حين قّدم 
المداخلة الثالثة الدكتور عدنان التزاني في موضوع: »تجربة 
المغرب: واقع استثمار  السيكولوجيين في  البحث والتطبيق 
محدود لعلم واسع اإلمكانات«، وختم هذه الجلسة المحتفى به 
البروفيسور الغالي أحرشاو بتقديم مداخلة اختار لها عنوان: 
الممارسة  بالمغرب في ظل أربعة عقود من  »السيكولوجيا 
النفس  بالتفصيل مجمل تاريخ علم  فيها  تناول  والبحث«، 

إلى االزدهار والريادة،  التأسيس والنشأة،  المغرب من  في 
السيكولوجي  البحث  التي قطعها  المراحل  باستعراض 
التي تمّيزت باالرتقاء  تقييم حصيلته  المغرب، وأيضا  في 
المغاربة  السيكولوجيين  العلماء  التدريجي بفضل جهود 
وعلى رأسهم أعمال البروفيسور الغالي أحرشاو، الذي مثّلت 
المغرب، وخاصة منشوراته  النفس في  تاريخ علم  جهوده 
الثقافية والعلمية، وأثمرت  الساحة  المتعددة والتي أغنت 
النفس يروم تأصيل سيكولوجية مغربية  اتجاهًا في علم 
مرتبطة بالهوية الوطنية والثوابت األصيلة للمملكة المغربية 
وخصوصيات الذهنية المغربية، مما جعل هذه السيكولوجيا 
للواقع االجتماعي وتقديم معطيات  لتقديم حلول  مؤّهلة 
الذهني عند  المغربية وطبيعة االشتغال  العقلية  مهمة حول 
القدرة على صيانة  السيكولوجيا تملك  المغاربة، وأنَّ هذه 
المكتسبات وتعزيز األمن النفسي، بل والمساعدة على الوقاية 
من عدد من الظواهر السلبية وتقوية الشعور باإلنجاز لدى 

األفراد، مما يجعل المجتمع متماسكاً، وعلى الرغم من كل 
هذه اإلمكانات الهائلة التي تتيحها السيكولوجيا في المغرب، 
اتجاه مزيد من ترسيخ  ينبغي أن يتواصل في  إال أنَّ الجهد 
سيكولوجيا مغربية أصيلة ومندمجة في االرتقاء باألوراش 
الغالي  البروفيسور  يقترح  المغربية، حيث  للمملكة  الكبرى 
أحرشاو إجراءات عملية لالرتقاء بعلم النفس في المغرب، 
عبر توسيع قاعدة السيكولوجيا لتشمل كافة الكليات والمعاهد 
الذات وليس كمادة تكميلية، وتعزيز  قائمة  باعتبارها شعبة 

وتثمين هويتها العلمية.
لتقديم شهادات في حق  فتم تخصيصها  الثانية:  الجلسة  أما 
الذين  المتميّزين  فيها نخبة من طالبهم  المحتفى به، شارك 
نجحوا في مسارهم الدراسي وحققوا مراتب عليا في البحث 

النفس، وقد أجمعوا  الدكتوراه في علم  بنيل شهادة  العلمي 
على تفّرد البروفيسور الغالي أحرشاو بخصال إنسانية نبيلة 
وبصفات شخصية مثالية وبمؤهالت علمية كبيرة، وبحضور 
السيكولوجيا في  أكاديمي وازن، وبتأثير واضح في مسار 

المغرب والعالم العربي.
وبعد تقديم الجلسات العلمية، تم منح المحتفى به درع التكريم 
فيها الحضور عن  وشهادات االحتفاء وهدايا رمزية، عبّر 
المغربية، فقد  العلمية  القامة  لهذه  عميق االمتنان والتقدير 
أسهم الدكتور الغالي أحرشاو في تكوين أجيال من الباحثين 
الدكتوراه في علم  الرسائل وبحوث  واإلشراف على مئات 
النفس، كما أغنى الخزانة العربية بعدد من المؤلفات القيمة 
العربية، وخاصة في  للسيكولوجيا  التي أعادت االعتبار 
المجال بعدد  العلمية في هذا  الثورة  الذي يقود  المغرب 
النفس،  العلم  الطلبة في  بأعداد  المهمة، وأيضا  المنشورات 
الذين يفوقون باقي الشعب األخرى، وإذا علمنا حاجة المجتمع 

للسيكولوجيا أدركنا قيمة الجهد العلمي الذي بذله البروفيسور 
ُيكتب اسمه بمداد من  الغالي أحرشاو، فاستحق بذلك أن 
الفخر واالعتزاز، وال يكفي في حقه تكريم وإنما ال بد من 
العلمية وأعماله وابتكاراته في  مناظرة وطنية حول جهوده 

هذا المجال.
النجاح الذي حققه االحتفاء بمنجز     وأخيرا، بعد هذا 
البروفيسور الغالي أحرشاو يمكن القول بكثير من االطمئنان: 
العلوم اإلنسانية  المغاربة في خدمة  الباحثين  إن جهود 
المحلي والوطني إلى  البعد  النفس تتجاوز  وخاصة علم 
المتقدم، من  العالم  العربي وباقي دول  العالم  االنفتاح على 
خالل االطالع على التجارب العلمية في المجال ومواكبتها 
وأيضا من أجل تأصيل سيكولوجية عربية تنسجم مع الهوية 

المغربية واإلنسان المغربي.
الغالي أحرشاو بهذه الصورة  البروفيسور      وإنَّ تكريم 
العلمية واألدبية واألخالقية الرفيعة يتحول من مجرد تكريم 
شخص مفرد في حد ذاته إلى تكريم أشمل وأعم ينطلق من 
النفس،  إلى جيله، ومن جهوده في دراسة علم  به  المحتفى 
لم  إنه تكريم  المغربية،  الجامعة  الباحثين في  إلى جهود كل 
س على المجاملة وال العواطف وحدها، وإنما هو تكريم  يُؤسَّ
س على قيم التواصل العلمي والثقافي بين األجيال، ولما  مؤسَّ
لهذا التواصل من مرجعيات حضارية وعقدية وقيم أخالقية، 
الجديدة ضمن  العلوم  خاصة وأن جيله قد أسهم في ترسيخ 
الدراسية والجامعية، كما أسهم في تقدم  المقررات  منظومة 
تلك العلوم بإنتاج المعرفة، واليوم يسهم في إشعاع المغرب 
السيكولوجي بما يقدمه من أعمال علمية جديدة تنافس 
التكريم هو  الغربية، ولذلك فإن هذا  الدول  نظيراتها في 
تكريم موجه أيضا إلى جملة من القيم العلمية واألخالقية التي 
صنعت مغرباً علمياً وثقافياً قويا برجاالته وعلمائه، وبفضل 
هذه القيم ظل المغرب صامداً في وجه أعاصير محو الهوية، 
الثوابت  بين  بالعلم والمعرفة، مميزا  المواجهة  قادرا على 
الرسالة  والمتغيرات، وكان علماؤه ومفكروه أوفياء لهذه 
لذكراهم  ولرؤيتها الحضارية في احتفاء برموزها وإحياء 

وتكرمهم أحياء وأمواتا.
   إنَّ تكريم رموز الثقافة المغربية في شخص البروفيسور 
ثنائية االعتراف  من  الغالي أحرشاو، يمثل جزءاً  الدكتور 
واالغتراف، التي تظل حاضرة في صلب اهتمامات الجيل 
الباحثين في الجامعات المغربية، حيث ضرورة  الجديد من 
السابقين، موازاة مع االغتراف من  االعتراف بجهود 
أناروا من خاللها دروبا كانت  التي  جهودهم وتضحياتهم 
الطريق في مجاالت معرفية كانت صعبة  مظلمة، وعبّدوا 
العلوم اإلنسانية سيجد  الباحث في  الولوج، وال شك أن 
الكثير من نقاط التواصل ضمن ما أنجزه البروفيسور الغالي 
الباحثين في مقاالت أو رسائل  ه طالبه من  أحرشاو وأتمَّ
جامعية، وإن لحظة تكريمه في مدينة فاس ستبقى راسخة في 

الذاكرة الثقافية والعلمية لهذه المدينة العريقة.  



  Vendredi 26 juillet 2019 
الجمعة 26 يوليو 2019



أبو حجاج

 جمرد كلمة
شرائها  لمجرد  فقط  تركيا  تعاقب  أمريكا    
منظومة أس 400 الدفاعية الروسية ولم تعاقبها 
على جرائمها البشعة في سوريا والعراق وليبيا 
ودعمها لداعش واإلخوان اإلرهابيتين والقبض 
االنقالب  بحجة  يومياً  األتراك  عشرات  على 
السواحل  قبالة  الغاز  وتنقيبها عن  المزعوم  
القبرصية وتحديها لتحذيرات وانتقادات أوروبا 

وعجبي . !!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

   من قصيدة »  بكــاٌءُ يُغــنى!« 
للشاعر/ فريد زمكحل

لتمنى     ا فـِق  أ فــي  َُّل  رحــا ألنــي 
يُغنّــى اً  ء بُكـــا عيــوني  مع  تــَد                  

َعوني     عمري  في  ة  لقصيد ا لتبقى 
عني غبِت  و  أ عندى  كنِت  ن  إ                      
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

توصيُف الشعِر  ف��ي  وخل��واط��ري  ألج��ل��ِك  الشعَر  أتنشُق 

توظيُف الشعِر  ف��ي  وللحرف  ألج��ل��ِك  الشعَر  وأع��ش��ُق 

تكليُف بيننا  يعد  ول��م  ل��دي��ِك  وروح���ي  ال���روَح  فاسألي 

تُضيُف معانيه  ل��ل��وج��وِد  تكن  ل��م  إن  ش��ع��ري  قيمة  م��ا 

حليُف ه��ي��ام��ي  ف��ي  ل��ي  ي��ك��ن  ل��م  إن  قلمي  قيمة  وم��ا 

التزييُف يشوبُُه  ال  بقلٍم  يكتبني  الشعُر  إمنا  الشعَر  أكتُب  ال  أنا 

تأليُف يُجديه  ال  املشاعر  تفرزه  لم  إن  إب���داُع  والعشُق 

وتعريٌف إشهارٌ  والقصد  رقيقٍة  أحاسيَس  من  مصاٌغ  فعٌل 

ول��ي��ٌف احل���ي���اٍة  ف���ي  ول��ي��ف��ة  روٍح  ول��ك��ل  احل���ب  ه���ي 

وع��ك��س ذل���ك ف��ي احل��ق��ي��ق��ِة ه����راٌء وج���ن���وٌن وت��خ��ري��ُف

اخل��ري��ُف حبيبتي  ي��ا  ان��ت��ظ��اٍر  غ��ي��ر  ع��ل��ى  زاره  رب��ي��ٌع 

األرش��ي��ُف ض��م��ه��ا  ش��اع��ر  أح����اُم  ص��اغ��ت��ه  ك��ت��اٌب  أو 

التحريُف يَطوُله  ال  تاريخاً  ص��دري  على  وعشقِك  فنامي 

تشريُف ال��ع��ش��ِق  ف��ي  احل���ِق  وَق����وُل   ... حبيبي  وق��ول��ي 

التزييُف« يشوبُُه  ال  بقلٍم  يكتبه  الشعُر  إمنا  الشعَر  يكتُب  »ال 

تأليُف يُجديه  ال  املشاعر  تفرزه  لم  إن  إب���داٌع  والعشُق 

مل يعد بيننا تكليُف أمسية شعرّية موسيقّية تربوية 
ممّيزه يف ربوع »جريدة الّرسالة« 

ملتقى »بابا نويل« يف الدمنارك.. 
لعب ومسابقات وألوان

كنده الجيوش

  يقول الخبراء في علم التربية انك ان كنت تريد تربية صالحة 
بالمال  ألوالدك وبَنَاتِك ال تمنحهم كل ما يريدون وال تغدق عليهم 
حتى يتعلموا أن المال يأتي بالعمل ومن ثم يتعلمون اخالقيات الحياة  

الصحيحة وهم بهذا الطريق. 
وربي الكثير منا وربما أغلبنا على ان الهدف في الحياة ليس جمع 
الكريمة وبناء  للحياة  بالعلم والعمل والسعي  المال وإنما االجتهاد 

العالقات االنسانية الصالحة. 
هذا كله كالم جميل جدا! ولكن البعض - في بعض من نظم بالدنا 
االشتراكية السابقة - ذهب الى ابعد من هذا ! ذهب الي تشويه صورة 
كل من يسعى الى الثراء والمال على انه إنسان جشع! وراح البعض 
قليلة ويخشى من ان يطالب بما  ليل ونهار برواتب  العمل  يمجد 

يستحقه خشية ان ينعت بأنه جشع! 
ويقع بالنهاية هذا الشخص ضحية لشخص جشع بالحقيقة يجمع المال 

على ظهر األنقياء. 
وكل ما زاد عن حده انقلب ضده. ليس هناك خطأ بان يتعلم اوالدنا 
انه من الضروري ان يعمل ومن الضروري ان يكون وارده -- ربما 

كبير -- ولكنه مالئم لكفاءته وقدراته وما يقدمه. 
وايضاً ليس هناك من خطأ ان نكون قادرين ان نعمل اقل ونحصل 
على مردود مادي اكثر ان استطعنا - طبعا ضمن قواعد األخالق 

والقانون. 
الكريم وكذلك مساعدة اآلخرين ان  للعيش  الكثير هو وسيلة  المال 
استطعنا وأمكننا ذلك. وهناك أمثلة كثيرة ألغنياء حول العالم قرروا 

التبرع بماليين ومليارات الدوالرات الى قضايا إنسانية وخيرية .
ولكن المال مفسدة في مواضع اخرى ومنها مثال ما تتناوله الصحف 
هذه األيام من قصص متنوعة عن أميرات عربيات دخلن المحاكم 
بتهم االتجار باألشخاص وتشغيل  األوربية ورفعت ضدهن قضايا 
أناس بظروف تشابه االستعباد وذلك خالل أسفارهم في أوربا ومن 
ثم شكوى قضائية تقدم بها هؤالء الموظفين او المربيات او العامالت 

المنزليات. 
البنات  المنزليات ُهن مّن قمن بتربية تلك  العامالت  وربما كانت 
األميرات.  أين األخالق عندما تجبر العاملة على افتراش االرض 

وهي ترافق أميرة في فندق فخم!
وال ننسى انه احيانا بعض تلك العامالت والموظفين يبالغون 
بشكواهم. كل شيئ وارد ولكن االيذاء موجود ومثبت ورأيناه اكثر 

من  مرة. 
وهذا االمر السيئ ال يقتصر على -- بعض -- من العرب وحدهم. 
ولعل مثال بعض اغنياء أمريكا الذين ترفع ضدهم قضايا التحرش 
المال يمكن ان يكون مفسدة  أكبر مثال على ان  بفتيات قاصرات 
لم ترافقه ضوابط األخالق والقانون. او رجال اعمال  خطيرة ان 
تقوم تجارتهم على الفساد واإلفساد... ولكن بالمقابل  - وبعيدا عن فخ 
التعميم - وفِي أمريكا أيضا هناك من يقوم بالعمل الخيري ويستثمر 

ثروته بذلك. 
التعميم  الفردي واالبتعاد عن  المثال  وحتى نبقى في إطار طرح 
المجتمعي هناك أميرات عربيّات ُهن أميرات بأخالقهن بحق وهن 
اْليَْوَم ألنهن  .. وهن ما تحتاجه بالدهن  من يرفعن راية االنسانية 
المالية والبشرية من اجل مجتمع وإنسانية أفضل  الموارد  يملكن 
السيئة وتغيير  الممارسات  بالدرجة االولى لبالدهن من اجل تغيير 

الصور النمطية أيضا التي نراها تمأل الصحف في كل يوم. 
 
 

املال .. املفسدة!

من واقعنا

Canadian  
Realities  

   بقلم:  إدوار بشارة
المجتمع  لنخبٍة من رموز  وسط حضور كبير ومتميّز 
األدبيّة والفنيّة والثقافيّة والّسياسيّة ألمسية جريدة 

الرسالة مساء ٢١ يوليو ٢٠١٩، استهّل 
األمسية األستاذ الموسيقّي الياس يوسف بعزف 
حي على العود واألستاذ سيمون باسكال بعزف 
حّي على األورغ. وقد حازت المختارات التي 

عزفاها على إعجاب الحضور واستحسانهم. 
الدّكتورة  قدّمت الحفل وأعدّت له األستاذة 
التي أدارت األمسية بوعي  ناهدة العاصي 
واقتدار. قدّمت العديد من شعراء المهجر الذين 
صالوا وجالوا إلمتاع الحضور بتنّوع كتاباتهم 
الوطنيّة منها والعاطفيّة والوجدانيّة  الّشعريّة، 
واألدبيّة بدءاً من األستاذ أحمد دبوق مروراً 
باألستاذ يوسف زمكحل، والشاعر الزجلّي 
جان كرم، وضيف األمسية األستاذ خالد عبد 
الشاّعر األستاذ  الباقي والختام مع الصحفي 

فريد زمكحل.
قام الشاعر أحمد دبوق بإلقاء قصيدتين األولى 
وطنيّة بعنوان »أسير وُحلم« والثانية عاطفيّة 
إعجاباً  الحضور  أنِت« فصفّق  بعنوان »َمن 
الّشاعر  قدّم  بعد ذلك  المواضيع.  باختيار 
الغنائي يوسف زمكحل قصيدتين، األولى 
بعنوان »مصر حبيبتي« والثانية  وطنيّة 
أما  قلبي«.  يا  ليه  بعنوان »بتكدب  عاطفيّة 
المنبر  اعتلى  فقد  القدير جان كرم  الشاعر 
الّزجليّة وسط  الحضور بقصيدته  ليتحف 
فلسفيّة وجدانيّة  أفكار  تحمله من  لما  تصفيقهم 
ليس  بين عالم أرضي  ما  الشاعر  تُظهر حياة 
به. تاله على  يحلم  آخر  عنه وعالم  راضياً 
ذات المنبر المهندس الّشاعر األستاذ خالد عبد 
فيها عن  دافع  تال قصيدةً  بدوره  الذي  الباقي 
لغتنا األم، اللغة العربية، وأهميّة أن يلعب كّل 
إلى  انتقلنا  الحفاظ عليها. ومنه  في  منّا دوره 
الكبير األستاذ  الّشاعر الّصحفي  مسك الختام، 
بتوجيه  اللّقاء  كلمة  افتتح  الذي  فريد زمكحل 
الدّكتورة ناهدة العاصي على  الّشكر لألستاذة 
المتميّزة كما  الفعاليّة  جهودها إلحياء هذه 
على  الحضور موّكداً  لمعظم  بالتحيّة  توّجه 
فنّيّا كان  منهم في مجاله،  كّل  أهّميّة مساهمة 
أم شعرياً أم أكاديميّاً، كما عبّر عن رغبته في 
فيام الشعراء المشاركين بتقديم أكثر من عمٍل 
في اللقاءات القادمة ليُشبعوا الحضور من وافر 
ثّم بدأ بتالوة  نتاجهم. ومن 
العاطفيّة  السّت  قصائده 
الوجدان وتهّز  التي تاُلعب 
المشاعر. ولم تخُل قصيدة 
»يا محسنين هلل« من روح 

الذي  الحبيب  إلى  التي تشير  الدعابة 
لقد  الحبيبة من أجل قبلة.  يستجدي 
الشاعر على ُحسن استماع  استحوذ 
الّسادة الحضور بإعجاب شديد.  وقد 
استمّر العزف الحي على العود 

واألورغ طوال األمسية كفاصٍل 
ببعض  الشعراء مصحوباً  بين  ما 
التي تنسجم  الموسيقيّة  المعزوفات 
مع مضمون القصائد والتي تنّم عن 
الموسوعي  خبرة وُحسن اختيار 
الموسيقي األستاذ سامي هالل في 

مجال الموسيقى.
بتناول موضوع  اختُتِمت األمسية 
أهميّة الموسيقى والشعر في 
األستاذة  قدمتها  التي  التربية 
العاصي بمشاركة  ناهدة  الدّكتورة 
ُكلّلت حلقة  األستاذ سامي هالل. 
الباهر من حيث  بالنجاح  النّقاش 
مشاركة الحاضرين بشكل فعّال 
اآلراء وانفتاح  وحماسّي وتنّوعِ 
الجميع على قبول اآلخر. وقد 
أبدى الجميع رغبتهم في طرح 
وتناول الموضوع بشكل أوسع في 
اُختُتِمت األمسية  أمسيٍة الحقة.  

بدعوة الحضور إلى كوكتيل ساده جّو من الودّ واإللفة 
ثنائيّة تالها  بين الحضور في أحاديث  التي جمعت ما 

اللّقطات  أخذ بعض 
التّذكاريّة للّشعراء 
من  لفيف  مع 

الحضور. 
تمنّينا لو كان هناك 

الشعراء والموسيقيين  نلبّي رغبة  الوقت كي  متّسٌع من 
الموجودين ضمن الحضور والذين عبّروا عن رغبتهم 
في المساهمة في تقديم ما لديهم. لكننا وعدنا بأن نعّوض 

عن تلك الفرصة في لقاءاٍت قريبة. 
الفنان  المصور  فيديو  قام بتصوير األمسية  وقد 

جوزيف نصر هللا.

  أعلن محامي ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد 
الخامس، رسميا أن موكله طلق زوجته ملكة الجمال 
تداولها على نطاق  التي جرى  التكهنات  الروسية، حاسما 
واسع خالل اآلونة األخيرة، على ما أفادت »فرانس برس«، 

األربعاء.
وفي المقابل، تصر ملكة الجمال الروسية أنها ما تزال على 
ذمة الرجل، وهي تواظب على نشر صور لهما عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
وتحدثت تقارير إخبارية خالل األيام األخيرة عن أن سلطان 

محمد الخامس طلق زوجته بعد زواج قصير أثمر طفال.

وتفاجئ الماليزيون بزفاف للملك الماليزي السابق، 
سلطان محمد الخامس )5٠ عاما(، وريانا أوكسانا 
فويفودينا )٢7 عاما(، في العاصمة الروسية، في 

نوفمبر الماضي.
الماليزي عن  الملك  الزواج، تخلى  إثر هذا  وعلى 
عرشه في سابقة هي األولى في تاريخ البالد، خالل 

يناير الماضي.
له  يتخذ مقرا  الذي  تيين هوا،  المحامي، كوه  وقال 
الخامس »انفصل بشكل  في سنغافورة، إن محمد 
نهائي من ريهانا أوكسانا غورباتنكو في ٢٢ يونيو 
٢٠١٩ بعدما رمى عليها الطالق بالثالثة 

طبقا للشريعة اإلسالمية«، وفق ما أوردت 
»فرانس برس«،.

وقد أصدرت محكمة إسالمية في والية كيالنتان 
شمال شرق ماليزيا، التي ال يزال محمد 
الخامس سلطانا عليها، وثيقة طالق وفق ما 

أفاد المحامي.
قائلة  بالطالق،  السابقة نفت علمها  الجمال  غير أن ملكة 
البتة بإجراءات طالق طاولتني  لموقع ماليزي »لم أسمع 

مباشرة«.
إلى  وهي ال تزال تنشر صورا عبر »إنستغرام« تظهرها 

جانب السلطان وطفل ولد في مايو.

تايمز« الصادرة  المحامي كوه لصحيفة »سترايتس  وقال 
في سنغافورة إن »ال دليل موضوعيا بعد على هوية الوالد 

البيولوجي للطفل«، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
وإثر تنحي محمد الخامس، اختير السلطان عبد هللا أحمد 
الهيئات  شاه وهو رجل رياضي يشغل مناصب عدة في 

الرياضية، ملكا جديدا لماليزيا.

فترة عيد  نويل على  بابا  يقتصر عمل  قد ال    
الميالد، فقد يبدأ مبكرا في الصيف حيث ينعقد ملتقى 
سنوي في الدنمرك يستجم فيه ويستعد في الوقت ذاته 

لجدول عمله المكدس في موسم االحتفاالت.
أوروبا مثل  بعيدة عن  ويشارك حضور من دول 
اليابان والسلفادور في الملتقى العالمي الثاني والستين 
أيام  لبابا نويل في كوبنهاجن في حدث يستمر أربعة 
فيه شوارع كوبنهاجن مرتدين زي هذه  يجوبون 
ويتنافسون  البحر  في  الشهيرة ويتحممون  الشخصية 

في بطولة من خمس مباريات.
وعادة ما يقام الملتقى في متنزه باكن وهو أقدم متنزه 

ترفيهي بالعالم ويقع خارج كوبنهاجن.

وبدأ المشاركون في الملتقى الذي انعقد أول مرة عام 
تمثال حورية  السائحين عند  أمام  بالظهور   ١٩57
البحر في كوبنهاجن مجسدين الشخصية الرئيسية في 

قصة كتبها الدنمركي هانز كريستيان أندرسن.
أنا  تعلمون  لرويترز ”كما  دنمركي  وقال مشارك 
لقضاء  هنا  أنا  لذا  الميالد  مشغول جدا في وقت عيد 
أمور مهمة مع  استغلها في مناقشة  التي  عطلتي 
الكثير من األطفال“. وقال  إلى  زمالئي والتحدث 

مازحا إن عمره 58٠ عاما.
وتختلف مواعيد احتفاالت دول الغرب بعيد الميالد، 
ليلة ٢4 ديسمبر كانون األول  فبعضها يحييه 

والبعض اآلخر يوم ٢5 نفسه.
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