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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

نتنياهو يهدد حبملة واسعة على
غزة لكن كخيار أخري
وقال نتنياهو بعد زيارة الحدود مع قطاع
غزة ولقاء قادة عسكريين إسرائيليين ”ليعلم
كل اإلسرائيليين أنه إذا تطلب األمر القيام
بحملة شاملة فإننا سنقوم بها بقوة وأمان
وبعد أن نستنفد كل الخيارات األخرى“.

ويأتي القتال الذي نشب األسبوع الجاري قبل
الذكرى السنوية األولى النطالق االحتجاجات
األسبوعية على حدود القطاع والتي توافق
الثالثين من مارس آذار.
ودعت اللجنة المنظمة لالحتجاجات إلى

واألمن قضية أساسية لنتنياهو في انتخابات
التاسع من أبريل نيسان .ويواجه رئيس
الوزراء ،الموجود في السلطة منذ عشرة
أعوام والمحاصر بمزاعم فساد ،تحديا
انتخابيا قويا من ائتالف ينتمي للوسط
بزعامة جنرال سابق.
وينفي نتنياهو مزاعم الفساد.
وشنت إسرائيل ضربات جوية ونقلت جنودا
وتعزيزات مدرعة لحدود غزة بعدما أسفر
هجوم صاروخي فلسطيني من القطاع الذي
يخضع لسيطرة حركة المقاومة اإلسالمية
(حماس) عن إصابة سبعة إسرائيليين في
قرية شمالي تل أبيب يوم االثنين.
وقال نتنياهو في كلمة بعد العودة من منطقة
الحدود ”نحن نحكم الطوق األمني على
قطاع غزة“.

مسيرة مليونية إحياء لتلك الذكرى يوم السبت
في خمسة مواقع على الحدود مع إسرائيل.
وقُتل نحو مئتي شخص من غزة و ُجرح
آالف آخرون بنيران إسرائيلية خالل االثني
عشر شهرا الماضية .وقتل أيضا جندي
إسرائيلي واحد.
وتقول إسرائيل إن استخدامها للقوة القاتلة
يستهدف وقف محاوالت اختراق الحدود
وشن هجمات على جنودها والمدنيين.
وتدعو االحتجاجات التي أطلق عليها اسم
مسيرات العودة إلى حق الفلسطينيين في
العودة إلى األراضي التي فر منها آباؤهم
أو أُجبروا على الفرار منها في عام .1948
وبعد يومين من الهجمات الصاروخية من
غزة والضربات الجوية اإلسرائيلية ساد
هدود حذر يوم األربعاء بعد وساطة مصرية.

االحتاد األوروبي وواشنطن يدينان
قرار سلطات فنزويال جتريد خوان
جوايدو من منصب رئيس الربملان

أدانت دول أوروبية وأخرى من
أمريكا الالتينية تجريد السلطات الفنزويلية
رئيس البرلمان خوان جوايدو من صفته
التمثيلية على مدى  15عاما.
وقالت وزيرة خارجيّة االتّحاد األوروبي
فيديريكا موجيريني – خالل اجتماع
مع مجموع االتصال الدولية حول
ّ
“إن هذا القرار
فنزويال باإلكوادور
مرة أخرى الحاجة
السياسي يُظهر ّ
الملحّة إلعادة الديمقراطيّة ،وفصل
سلطات ولسيادة القانون”.
ال ُ
في المقابل  ..اعتبر المراقب العا ّم
للدّولة الفنزويليّة إلفيس أموروزو أن
قرار منع “خوان جوايدو”من ممارسة
ي وظيفة نيابيّة” لخمسة عشر عا ًما،
أ ّ
ينص
جاء وفق المدّة القصوى التي
ّ
عليها القانون ،مشيرا إلى أن جوايدو
لم يكشف في إعالنه عن ثروته وكيفيّة

التصرف بأمواله ومن أين مصدرها.
ّ
أدانت أيضا وزارة الخارجية األمريكية
هذا القرار واصفة الخطوة بالسخيفة .
وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية
روبرت باالدينو – في تصريح نقلته
قناة “الحرة” األمريكية – “إن قرار
السلطات الفنزويلية بتنحية زعيم
المعارضة  ،ورئيس البرلمان خوان
جوايدو  ،المعترف به من قبل أكثر
من  50دولة كرئيس مؤقت ،بأنه
“سخيف”.
وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت أمس
تجريد المعارض خوان جوايدو من
منصبه رئيسا .
يشار إلى أن جوايدو قد نصب نفسه
رئيسا مؤقتا للبالد ،وهو ما أيدته
الواليات المتحدة وعدد من حلفائها
في أمريكا الالتينية ودول أوروبية.

حكمة العدد

اعداد :أنطوانيت جرجوس

تلبية لدعوة ترامب السيسي يف واشنطن
األسبوع الثاني من أبريل
صرح المتحدث باسم رئاسة
الجمهورية السفير بسام راضي ،في بيان
اليوم الجمعة ،بان الرئيس عبد الفتاح
السيسي سيقوم بزيارة إلى العاصمة
األمريكية واشنطن خالل األسبوع الثاني
من شهر أبريل القادم تلبية لدعوة من
الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وقال المتحدث إن الزيارة تأتي في إطار
سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين
بهدف تعزيز عالقات الشراكة التي تربط
بين مصر والواليات المتحدة ،بما يحقق
المصالح االستراتيجية للدولتين والشعبين،
فضال عن مواصلة المشاورات الثنائية
حول القضايا اإلقليمية وتطوراتها.

أردوغان يهدد بتحويل كاتدرائية القديسة صوفيا إىل مسجد
تحت العنوان أعاله ،كتبت ايلينا تشينكوفا ،في
«كومسومولسكايا برافدا» ،حول ردة فعل أردوغان
على قرار االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن
السوري المحتل.
وجاء في المقال :تعرض قرار دونالد ترامب االعتراف
بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة
 ...إلى انتقادات شديدة في موسكو ولندن وبروكسل،
وبالطبع في الشرق األوسط .فيما قررت تركيا الرد على
التصرف البغيض لرئيس الواليات المتحدة ،بشكل غير
متوقع .فقد لوح الرئيس رجب طيب أردوغان بتحويل أهم
معلم مسيحي مقدس في العصر البيزنطي ،أي كاتدرائية
آيا صوفيا ،في اسطنبول إلى مسجد.
يذكر أن هذا المعلم التاريخي العالمي الشهير للعمارة البيزنطية
في القرن السادس ،تم تحويله ،بعد سقوط القسطنطينية في
العام  ،1453من كنيسة مسيحية إلى مسجد .وفي العام
 ،1935أصبح متحفا ،الدخول إليه مأجور.
وقد وعد الزعيم التركي أنصاره في تجمع انتخابي بأن

يجعل الدخول مجانيا إلى آيا
صوفيا ،بل وإرجاعها إلى
وضعها السابق ،من متحف
إلى مسجد .وأضاف« :يعلن
ترامب اآلن أن القدس هي
عاصمة إسرائيل ،ويمنح
مرتفعات الجوالن للمحتل
اإلسرائيلي .سوف تتلقون
الرد من تركيا»..
هذا انتقام غريب ،بالنظر
إلى أن دونالد ترامب ،كما
يتضح من مذكرات مساعديه
السابقين ،بعيد كل البعد عن
الدين ،ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يهودي.
وفي الصدد ،قال الباحث في الشؤون اإلسالمية رومان
سيالنتيف ،لـ «كومسومولسكايا برافدا»« :ما شأن األرثوذكسية
التي ال عالقة لترامب البروتستانتي بها هنا؟ األرثوذكس

والمسيحيون من الطوائف األخرى ،لن يعجبهم هذا األمر
إلى حد كبير ،ولن يؤدي إال إلى تفاقم العالقات بين األديان.
لكن أردوغان شخص انفعالي ،فدعونا نأمل في أن يبقى
وعده مجرد شعار».

ماي تقدم للربملان اتفاقا مبسطا خلروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي
تقدم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي ،اليوم الجمعة ،نسخة مبسطة من
اتفاقها الخاص بالخروج من االتحاد
األوروبي إلى البرلمان للتصويت عليها
يوم الجمعة في محاولة لكسر الجمود في
عملية الخروج.
يظهر التصويت ،الذي يجرى في الموعد
األصلي لخروج بريطانيا من التكتل،
عمق أزمة الخروج المستمرة منذ ثالث
سنوات التي جعلت من غير الواضح
كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت
ستحدث من األساس.
وسيصوت النواب في جلسة خاصة على
اتفاق ماي بشأن االنسحاب المؤلف من
 585صفحة ،لكنهم لن يصوتوا على
اإلعالن السياسي بشأن مستقبل العالقات
المؤلف من  26صفحة الذي تفاوضت
عليه في نفس الوقت ،وهي مناورة أثارت
ارتباكا بين النواب.
وبينما تحاول ماي إنقاذ اتفاق الخروج
الذي رفضه البرلمان مرتين ،يُتوقع أن
يتظاهر آالف المعارضين لتأجيل الخروج

من االتحاد في وسط لندن
كما ستصل مسيرة بقيادة
نايجل فاراج ،المؤيد البارز
لالنسحاب من التكتل،
إلى وجهتها األخيرة أمام
البرلمان.
ووسط الفوضى ،اتفقت
ماي مع االتحاد األوروبي
على تأجيل الخروج من
موعده األصلي ،وهو 29
مارس آذار ،حتى يوم 12
أبريل نيسان .ويعرض
االتحاد األوروبي مزيدا
من التأجيل حتى  22مايو
إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة
البرلمان على االتفاق هذا األسبوع.
وقال وزير التجارة المؤيد للخروج ليام
فوكس ”في الواقع هذه آخر فرصة أمامنا
للتصويت بشأن الخروج من االتحاد
األوروبي“.
وتعهدت ماي يوم األربعاء باالستقالة إذا
جرت المصادقة على اتفاقها لكن حتى

بدون رتوش
بقـلم :فـريد زمكحل

وماذا بعد الصليب؟؟
قرار عمدة مونتريال السيدة
فاليري بالنت وأعضاء المجلس
االستشاري للبلدية برفع الصليب
من قاعة المجلس البلدي لوضعه
في المتحف التابع للبلدية ،قرار
مفاجئ وغير مفهوم الدوافع
واألسباب لتناقضه الواضح
ومساسه المباشر بالمبادئ
االنسانية السامية التي قام عليها
الميثاق الوطني الداعم لحقوق
اإلنسان بصفة عامة من حرية
الرأي والتعبير واالعتقاد ألخ..
ألخ..ألخ..
وهو سابقة تنذر بالخطر الذي
بات قاب قوسين من النيل من
استقرار وأمن وسالمة المجتمع
ككل ،ألنه لن يكون األول كما لن
يكون األخير ،أو هكذا أفهم األمر
إن لم يتم التصدي له بالمنطق
الجيد والبرهان الذي ال يقبل الشك،
خاصة لو اعترفنا أن وجوده ال
يتعارض مع المفاهيم العلمانية
التي تنشدها وتتحجج بها عمدة
مونتريال السيدة بالنت وأعضاء
مجلسها الموقر لرفع الصليب
من موضعه القديم والتاريخي
في البلدية وكأنه بات أثرا ً ضمن
اآلثار بال قيمة أو داللة أو فائدة من
وجوده ،وربما كان هذا صحيحا ً في
معتقدها وفي معتقد السادة أعضاء
المجلس البلدي إال أنه ليس
كذلك بالنسبة للغالبية الغالبة من
ابناء الشعب الكندي على امتداده
وبمختلف عقائده وتوجهاته.
والسؤال المهم الذي يفرض نفسه
هنا وبقوة هو ،كيف ستتعامل
السيدة بالنت التى تتناسى بأن
مهام منصبها خدمي ال سياسي،
مع شجرة الميالد واآلالف من
تماثيل القديسين المنتشرة في
الميادين العامة في محافظة
كيبيك وفي مدينة مونتريال  ،ومع
اسماء الشوارع التي تحمل أسماء
القديسين؟؟

هل ستقوم بإزالتهم ووضعهم
في المتاحف الكندية للحفاظ على
الوهم العلماني لعمودية مونتريال
ومحافظة كيبيك؟
وكيف ستتعامل مع اآلف الصلبان
والتماثيل التي نراها في واجهات
الكنائس المسيحية «القديم منها
والحديث»؟
واألهم من هذا وذلك هل انتهت
الموقر
السيدة بالنت ومجلسها َّ
من أداء كافة واجباتهم الوظيفية
المتعلقة بإدارة عمودية مونتريال
وضواحيها ولم يعد أمامهم سوى
مشكلة رفع الصليب من قاعة
المجلس البلدي لمدينة مونتريال؟
أعتقد بأنه قد حان الوقت للوقوف
والتصدي لمثل هذه القرارات
العبثية التي أدت باألمس القريب
لتشريع الدولة لكل ما يتعارض
والمصلحة العامة للوطن
والمواطن الكندي بدءا ً من
تشريع تناول الماريجوانا ،وزواج
المثليين ،وتعليم الجنس لألطفال
في المدارس في مسيرة من
التخريب المتعمد للقيم الروحية
واألخالقية واإلنسانية للمجتمع.
نعم  ..البد من التصدي لهذه
األعمال الشيطانية التي تستهدف
النيل من القلوب والعقول والنفوس
ألن م َّن يتطاول على الصليب بكل
ما يرمز له من معاني الحب والخير
والجمال والسالم ،يتطاول على
مستقبل هذا البلد ويُهدد مستقبل
أبنائنا وأحفادنا في العيش بسالم
ومحبة وتآخي في إطار من القيم
اإلنسانية النبيلة ..وهو ما يُعلنه
صلب
الصليب وذلك القدوس الذي ُ
عليه من أجل خالص اإلنسان في
كل مكان وإحياء روح الشراكة
الحقيقية والتواصل المستمر فيما
بينه وبين هللا في عمل الخير بروح
النعمة والمحبة.
وللحديث بقية!!

fzemokhol@gmail.com
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هذا لم ينجح في استرضاء الكثيرين من
مؤيدي الخروج في حزبها على الفور.
ويقول هؤالء إن اتفاقها سيجعل المملكة
المتحدة مرتبطة باالتحاد األوروبي بشكل
زائد عن الحد.
وتعتقد الحكومة أنها إذا فازت في التصويت
فإنها تكون قد حققت الشروط التي وضعها
االتحاد األوروبي لتأجيل خروج بريطانيا
حتى يوم  22مايو.

ومع ذلك ،لن تحقق النتيجة المعيار
المنصوص عليه في القانون البريطاني
من أجل المصادقة رسميا على االتفاق.
فمن أجل المصادقة على اتفاق االنسحاب،
يتعين أن تحصل الحكومة على موافقة
البرلمان على كل من اتفاق االنسحاب
واإلعالن السياسي بشأن مستقبل العالقات،
وبالتالي سيتطلب األمر تصويتا آخر.

نقترح إنشاء اتحاد جديد لكرة القدم المصرية بعد
أن أصبح االتحاد الحالي لللعبة الشعبية األولى ،مجرد
اتحاد مالكي للنادي األهلي والقائمين عليه ،يقوم بتنفيذ
األوامر الصادرة إليه من القلعة الحمراء بمعاونة لجنة
الحكَّام المشكوك في تواجهاتها وقراراتها المضحكة
المبكية والمؤسفة أوالً وأخيراً!!
فريد زمكحل

حتذير أمريكي من نشر قوات ومعدات عسكرية يف فنزويال
حذر البيت األبيض ،اليوم الجمعة ،روسيا من أن الواليات المتحدة ستعتبر نشر
قوات ومعدات عسكرية في فنزويال أو أماكن أخرى في القارة األمريكية تهديدا للسالم
العالمي واألمن اإلقليمي.
وقال مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي جون بولتون ،اليوم“ ،نحذر
بشدة أطرافا من خارج العالم الغربي من نشر قوات عسكرية في فنزويال” ،مؤكدا
أن بالده ستواصل حماية مصالحها ومصالح شركائها في أمريكا الالتينية والتي تقوم
على أساس االحترام المشترك للحرية واألمن وحكم القانون.
واتهم بولتون الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو “بتوظيف الطواقم العسكرية
األجنبية للبقاء في السلطة وقمع شعبه
وتدمير اقتصاد بالده”.
2001 J.K.

اجليش السوري يقضي على جمموعات إرهابية بريف محاة
قضت وحدات من الجيش السوري ،اليوم
الجمعة ،على مجموعات إرهابية ،ودمرت
لهم أوكارا ،وآليات؛ وذلك في إطار الرد على
خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد بريف
حماة الشمالي.
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) أن
وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي حاولوا
التسلل واالعتداء على المواقع العسكرية
والمناطق اآلمنة ،بعد عمليات رصد استهدفت
بضربات مركزة تجمعات إلرهابيي ما يسمى
“الحزب التركستاني” في جسر بيت الراس
بريف حماة الشمالي.
وأضافت (سانا) أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على مجموعات إرهابية بالكامل ،وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وذخائر ،كما
أفادت بتدمير وحدات من الجيش أوكارا وآليات إلرهابيي “جبهة النصرة” ،وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين في أطراف بلدتي
تل الصخر والجيسات.
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تكرمياً للحياة

األمري وليام يزور نيوزيلندا لتأبني ضحايا
اهلجوم على مسجدين
قال مكتب األمير البريطاني وليام إنه سيزور نيوزيلندا الشهر المقبل لتأبين
 50شخصا راحوا ضحية إطالق نار على مسجدين في كرايستشيرش قبل
أسبوعين.
ويقوم وليام ،دوق كمبردج ،بالزيارة نيابة عن جدته الملكة إليزابيث ( 92عاما)
بموجب طلب من رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
وقال قصر كينزنجتون في بيان “سيلتقي الدوق مع المتضررين من الهجوم
وسيعبر عن تقديره للتعاطف والتآزر المذهلين اللذين أبداهما شعب نيوزيلندا
في األسبوعين الماضيين”.
وتحدث وليام وغيره من أفراد العائلة المالكة عن صدمتهم الشديدة بسبب الهجوم
الذي استهدف المسجدين في يوم  15مارس آذار والذي وجه فيه االتهام بالقتل
لشخص يشتبه في أنه يؤمن بتميز العرق األبيض.
وقال وليام “هذا الهجوم عديم الحس هو إهانة لسكان كرايستشيرش ونيوزيلندا
والجالية اإلسالمية على نطاق أوسع .إنه هجوم مروع على نمط حياة يجسد
االحترام والمشاركة والصداقة”.
وأضاف “نعلم أنه من قلب هذا األلم والحزن العميق سيتحد شعب نيوزيلندا
ليظهر أن مثل هذا الشر ال يمكنه هزيمة التعاطف والتسامح”.

إلحيـاء
ذكريــات
عزيـز

اليوم الربملان الربيطاني يناقش خطة اخلروج
قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم
البريطاني أمس الخميس إن البرلمان سيناقش اليوم الجمعة
اقتراحا يتعلق بالخروج من االتحاد األوروبي لكن لم يتبين
إن كان ذلك سيسفر عن تصويت رسمي ثالث على اتفاق
الحكومة لالنفصال.
كان جون بيركو رئيس مجلس العموم صرح األسبوع
الماضي بأنه من الممكن فقط إجراء تصويت آخر على
االتفاق إذا كان مختلفا عن ذلك الذي رفضه أعضاء المجلس
بالفعل .ووافق االتحاد األوروبي على تأجيل خروج بريطانيا
من التكتل حتى يوم  22مايو أيار إذا جرت الموافقة على
االتفاق هذا األسبوع.
وقالت ليدسوم للبرلمان ”ندرك أن أي اقتراح يقدم غدا يتعين
أن يكون متسقا مع قرار رئيس المجلس والنقاش مستمر
وسيدرج االقتراح على جدول األعمال في أقرب وقت ممكن،
في وقت الحق اليوم بالتأكيد“.

طرق عديدة
لتكرمي احلياة
بقدر عدد جنوم
السماء

كاتدرائية األربعني شهيد حبلب تستعد ألول
قداس إهلي بعد إعادة ترميمها
تستعد كاتدرائية “األربعين
شهيد” لألرمن األرثوذكس في
حلب القديمة إلقامة أول قداس
إلهي فيها خالل األيام القليلة
القادمة وذلك بعد االنتهاء من
أعمال المرحلة األولى من ترميم
آثار الدمار الذي لحق بها جراء
االعتداءات اإلرهابية والتي
شملت المدخل الرئيسي والواجهة
وبناء جرس الكاتدرائية واألسقف
والباحات المؤدية إليها.
أوضح شاهان ساركيسيان
مطران أبرشية حلب وتوابعها
أن
األرثوذكس
لألرمن
الكاتدرائية تأسست في القرن
الرابع عشر الميالدي وتغير
ً
قليال خالل القرون
شكلها
الماضية جراء العوامل التاريخية
والعمرانية وخالل سنوات
الحرب على سورية أصيبت حلب القديمة
بدمار كبير ومنها الكاتدرائية حيث انهارت
واجهتها األمامية وبعض الجدران.
وأضاف :بعد عودة األمن واالستقرار إلى
حلب بدات العام الماضي عمليات إعادة ترميم
وتاهيل الكنيسة وما حولها إلعادتها كما كانت
مع الحفاظ على هويتها العمرانية التاريخية
القديمة حيث تم فتح الباب الغربي الذي كان
مغلقاً ألكثر من  200عام وقال “إن الكنيسة
حاضرة اليوم لبداية جديدة ..وصالتنا ودعاؤنا
أن يعود السالم لوطننا الحبيب سورية”.
قالت الدكتورة المهندسة هوري عزازيان
عضو المجلس المحلي في مطرانية األرمن
األرثوذكس التي قدمت لمحة عن كاتدرائية
األربعين شهيد والتي تقع في الناحية الشمالية

سوف جتدوا لدينا
أكفاء ملتزمون بتنفيذ
رغباتكم

املركز اجلنائزي
تكـرميا للحيــاة

الغربية من قلعة حلب التاريخية في حي
الصليبة بحلب القديمة وكانت في بداياتها
منطقة مقابر مسيحية وتحوي معبدا وفي القرن
الخامس عشر تم توسيع المعبد للناحية الغربية
وسمي هذا التوسع باسم األربعين شهيد نسبة
للشهداء األربعين في مدينة سبستيا الذين
ضحوا بدمائهم حفاظا على الدين المسيحي
وفي عام  1616تم توسيع الكنيسة باتجاه
الناحية الشمالية وتعمير  3هياكل كبيرة ومنذ
ذلك الحين أصبحت كاتدرائية األربعين شهيد
المقر األسقفي اإلداري والروحي ألبرشية
حلب وتوابعها.
وأضافت :خالل الحرب على سورية تعرضت
الكاتدرائية لقذائف اإلرهابيين وتضررت
أجزاء من مبانيها وباحاتها والمتحف الكنسي
وصاالتها وتم البدء بإعادة ترميمها العام

الماضي عبر  4مراحل الفتة إلى أن أعمال
الترميم تمت بأياد وطنية حرفية خبيرة تم
خاللها إعادة استخدام الحجر القديم في البناء
والتأهيل.
قال مشرف تنفيذ أعمال الترميم أحمد مدراتي
عن أعمال تأهيل واجهة الكنيسة وداخلها وبناء
الجرس حيث تم قشر الطينة القديمة وإظهار
الحجر القديم وإعادة تكحيل األسقف باالعتماد
على المخططات الهندسية والصور القديمة
وإعادة استخدام الحجر القديم ونقشه باألدوات
التقليدية اليدوية كما تم ترميم بناء الجرس الذي
لحقت به أضرار بالغة وتأهيل ساحات الكنيسة
والمكتبة والمدرسة وإعادتها كما كانت.
وتستمر أعمال الترميم في كاتدرائية األربعين
شهيد لتستعيد ألقها العمراني والتاريخي
ومكانتها الروحية إلقامة الصلوات والقداديس.

احتجاجات اجلزائر حتول تركيزها إىل النخبة
السياسية وليس بوتفليقة وحده

حيث تتمتعوا مبوقعه الفريد

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

نزل مئات المحتجين مرة أخرى إلى شوارع
وسط العاصمة الجزائرية يوم الخميس للمطالبة
باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتغيير النظام
السياسي بعدما دعا الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي
إلى عزل الرئيس.
كان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح
دعا المجلس الدستوري يوم الثالثاء للبت فيما إذا
كان بوتفليقة ( 82عاما) قادرا على القيام بمهام
الرئاسة.
وقالت اإلذاعة الجزائرية يوم الخميس إن المجلس
الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى اآلن للبت
في مصير الرئيس.
وحظيت دعوة رئيس األركان بدعم حزب جبهة
التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي،
فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة الممتد منذ  20عاما
أوشك على النهاية.
واحتشد مئات الجزائريين يوم الخميس مجددا،
ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده وإنما
طالت أيضا النظام السياسي الذي تركز على مدى
عقود حول قدامى المحاربين في حرب االستقالل
عن فرنسا ،التي دارت رحاها بين عامي 1954
و ،1962وضباط الجيش ورجال األعمال.
وردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم
لصوص دمروا البالد.
وقال المهندس المعماري بلعيد حكيمي ( 36عاما)
”معركتنا سوف تستمر إلى أن نتخلص من النظام“.
وقال االتحاد العام للعمال الجزائريين ،الذي كان
لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس ،إنه يؤيد
دعوة الجيش بشأن بوتفليقة .وفي تطور غير عادي

يشير إلى االرتباك في صفوف الدائرة المقربة من
بوتفليقة ،قالت قناة الشروق التلفزيونية المقربة من
الحكومة إن السلطات احتجزت مالكها علي فضيل
لعدة ساعات يوم الخميس .وتم اإلفراج عنه الحقا
بناء على أمر من المدعي العام .ولم يصدر حتى اآلن
تعليق من المسؤولين على األمر.
كانت قناة الشروق قد بثت مساء األربعاء برنامجا
وجه انتقادات لسعيد بوتفليقة الشقيق األصغر للرئيس
والذي يتمتع بنفوذ كبير.
وذكرت قناة النهار التلفزيونية أن فضيل اعتقل على
يد ضباط المخابرات.
ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي

قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل
بوتفليقة.
وبموجب الدستور ،سيصبح رئيس مجلس األمة عبد
القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبالد لمدة ال تقل عن
 45يوما بعد رحيل بوتفليقة.
لكن حتى إذا استقال بوتفليقة فال يوجد خليفة واضح
له.
وحتى إذا تمسك كل طرف بموقفه ،ال يرغب أي
جزائري في المجازفة بالعودة إلى أيام التسعينات
السوداء ،عندما اندلعت الحرب األهلية التي أودت
بحياة  200ألف شخص بعدما ألغى الجيش انتخابات
كان اإلسالميون على وشك الفوز بها.
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رفض مجاعي مبجلس األمن لقرار ترامب بشأن اجلوالن
بقلم:
أ.د .ناهدة العاصي

الطالق يف كيبيك:
موضوع للحوار
قامت الحكومة الكنديّة بفحص البيانات العائليّة وبجمعها
أله ّميتها كعدسة مكبّرة يمكن من خاللها فحص صحة المجتمع
وبالتالي صحة البلد.
بيانات وإحصائيات عام  ٢٠١٧تفيد بالتالي:
ّ
أن من بين جميع األزواج في كندا ،تتصدّر والية كيبيك
ـ أعلى نسبة طالق وصلت إلى  ٪٤٩،٧في عام .٢٠٠٣
وبالطبع هذه اإلحصائيات تض ّمنت فقط أولئك الذين كانوا
متزوجين قانونا ً وليس األزواج الذين انفصلوا دون التقدم
ّ
المتزوجين بال ُمساكنة.
بطلب رسمي للطالق وال
ّ
ـ بينما تشير ألق ّل نسبة زواج وهي  .٪٥٢ب ِنسبة انخفاض
من  ٪٨٤في  ٢٠٠١إلى  ٪٧٨،٧في .٢٠١٦
ـ بينما تأتي عالقات المساكنة بنسبة أعلى حيث ارتفعت من
 ٪١٦،٤عام  ٢٠٠١إلى  ٪٢١عام .٢٠١٦
ـ واألغرب واألدهش هو إرتفاع نسبة زواج ال ِمثليين .ارتفعت
من  ٪ ٠,٣عام  ٢٠١١إلى  ٪٢،٢عام .٢٠١٣
ـ بينما وصلت نسبة معدّالت اإلنجاب بدون زواج إلى أقصى
نسبة بين دول العالم المتحضّر (بريطانيا ،الواليات المتّحدة
األميركية ،أوستراليا ،نيوزيالند وكندا).
وهو ما يظهر بأن معدّالت الطالق المذكورة ،وإن أخذت
في اإلنخفاض ،فذلك ّ
ألن معدّالت الزواج أيضا ً في انخفاض
بينما نِسبة المساكنة ونسبة زواج المث ِليّين في ارتفاع أيضا ً
بعد تشريعها في كندا بصورة رسميّة .أ ّما العوامل األخرى
التي اسهمت بصورة مباشرة ً في ارتفاع معدّالت الطالق،
فنجد منها على سبيل المثال ال الحصر:
ـ غياب البرامج التربوية التي تر ّكز على توطيد العالقات
األسريّة السليمة.
ـ بناء وقبول ثقافة اإلنفصال عن األهل عند بلوغ ّ
سن الثامنة
عشرة أو حتى أق ّل من ذلك.
ـ كون ّ
الزواح أصبح خيارا ً فرديّا ً أكثر منه اختيارا ً دينيّا ً في
حين ال عالقة له بفئ ٍة عمريّ ٍة معيّنة.
ـ العنف األُسري (العاطفي أو النفسي أو الجسدي أو المالي)
لسنوات ينتهي باإلنفصال من أجل األزواج أو من أجل أوالدهم.
ـ انخفاض الدخل الفردي ،والفقر ،والزواج المب ّكر وعدم قدرة
الزوجين على تح ّمل المسؤولية بشكل صحيح.
ـ تحرير قوانين الطالق التي جعلت الطالق عملية سهلة
وجعلته أكثر قبوالً من النّاحية اإلجتماعية بشك ٍل عام.
ـ الزواج في سن مب ّكرة وحدوث تغييرات مهنيّة تفرض
انفصال الزوجين بحال إنتقال أحدهما إلى مدينة أخرى للعمل.
صة حين يزدهر سوق
ـ تعلُّق األمر بتقاسم األموال ،خا ّ
العقارات ،أو بعد تلقي الميراث ،أو عند استحقاق مدخرات
التقاعد.
في ظل هذه العوامل المؤثرة وفي غياب أي عملية ضبط للكثير
من األمور من قِبل الدولة ،ال بدّ من التذكير ببعض الثوابت:
ـ إن نمو الطفل في حياة زوجية سليمة يزيد من احتمال
حصوله على مستوى جيد ومتقدّم من التحصيل العلمي ،كما
يقلل من احتمال مشاركته في سلوكيات محفوفة بالمخاطر
مثل تعاطي المخدّرات أو الشروع الجنسي المب ّكر .فالزواج
السعيد يؤدّي إلى زيادة إستقرار األسرة ورضاها عن الحياة
وصحة أفضل في مجاالت رئيسية ،من بينها صحة القلب
والوقاية من أمراض خبيثة كالسرطان.
َف زوجين سبق لك ِل منهما إن
ـ األوالد الذين يعيشون في كن ِ
تزوج ورزق أطفاالً هم أق ّل ّ
حظاًّ ،ويعانون من زيادة ً في
ّ
الفقر ونتائج تعلُّميّة أق ّل ومشاكل عاطفيّة أكثر.
ـ والمساكنة أقل استقرارا ً من الزواج ونسبتها ترتفع مع
انخفاض نسبة الزواج وهي أيلة للزوال في أكثر األحيان
إال في بعض الحاالت منها .على سبيل المثال إنني أعرف
الرجل
سيّدة ً ُرزقت بولدين في فترة المساكنة التي أمضتها مع ّ
الذي أصبح زوجها بعد سبع سنوات .واآلن قد مضى على
زواجهما  ٣٠عاماً .والخالصة تكمن في إيمانها بالمساكنة
سبيالً للتأ ّكد من ص ّحة العالقة التي تنتهي ّ
بالزواج ويدعمه
اإلستمرارية .كما أعرف أيضا ً العديد من حاالت المساكنة
التي ُكلّلت ّ
بالزواج .وأشير هنا ّ
إن أهم عنصر لنجاج العالقة
بأن ّ
كان ّ
الزوجين قد بدآ عالقتهما في عمر ليست مب ّكرة.
لذلك من الخطأ التّعميم ّ
بأن ك ّل تجربة مساكنة ستكون ناجحة
ألن العوامل التي تؤدّي إلى فشلها أكثر بكثير من تلك التي
تؤدي إلى نجاحها.
لذلك ،ونظرا ً أله ّميّة ّ
الزواج كعامل استقرار ،يتعيّن على
الدولة الكندية أن ال تقف موقف العاجز أمام هذه األرقام
المثيرة للقلق ،ولكن عليها وأقصد هنا الدولة
ـ أن تبحث عن أسباب ارتفاع نسبة المساكنة مع تراجع نسبة
ّ
الزواج وكيفيّة ارتباطهما في تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي.
ـ وأن تجد الحلول التي تخفّف من التكاليف اإلجتماعية
والعاطفية والنفسية على الفرد والدولة بسبب هذه العالقات
األق ّل استقراراً.
ـ كما عليها أن تعزز استقرار العائلة باعتبارها الوضع المثالي
لتربية أطفال أص ّحاء على كافة المستويات.
ـ وأن تبدأ في مراجعة البرامج التّربويّة وصوالً إلى القوانين
األخيرة التي كانت تؤثر بالسلب وما زالت على المجتمع
وأولها قانون تشريع مادّة الماريجوانا وثانيها إلغاء
واألفرادّ ،
مادّة تعليم الجنس في ّ
سن مب ّكرة وتعليمها في المدارس ،وهو
من أهم المطالب.
ـ كما على الدولة مراجعة وتعديل القوانين المتعلّقة باألحوال
ال ّشخصيّة بما يخدم توطيد األواصر العائلية.
ـ كما ال بد وأن تتعاون مع الجمعيّات والمؤسّسات العا ّمة
واألندية للقيام بهذه النشاطات اإلجتماعيّة التوعويّة لتعزيز
فكرة إقامة العائلة السليمة والسعيدة في آن واحد.
وللحديث شجون  ...ولنا عودة
nahida.assi@gmail.com

وجدت الواليات المتحدة نفسها في معزل عن بقية
أعضاء مجلس األمن الدولي بسبب قرار الرئيس دونالد
ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن،
إذ لقي القرار اعتراضا من بقية دول المجلس.
ووصفت سوريا في خطاب طلبت فيه عقد اجتماع يوم
األربعاء القرار األمريكي بأنه “انتهاك سافر” لقرارات
المجلس ،في حين أصدرت كوريا الشمالية بيانا يدعم “نضال
سوريا شعبا وحكومة الستعادة هضبة الجوالن المحتلة”.
كانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجوالن في حرب عام
 1967وضمتها في  1981في خطوة أعلن مجلس األمن
أنها ”باطلة والغية وبال أثر قانوني دولي“.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا باألمم المتحدة
أمام مجلس األمن إن القرار األمريكي انتهاك لقرار
عام  ،1981في حين قال فالديمير سافرونكوف نائب
المندوب الروسي إن الواليات المتحدة انتهكت قرارات
المنظمة الدولية وحذر من أنها قد تؤجج انعدام االستقرار
في الشرق األوسط.
أما الدول األوروبية األعضاء في المجلس ،وهي فرنسا
وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا ،فقد عبرت يوم الثالثاء
عن مخاوفها من حدوث “عواقب أوسع نطاقا جراء
االعتراف بالضم غير القانوني وكذلك من التداعيات
اإلقليمية األوسع”.
وكان ترامب قد وقع خالل زيارة قام بها رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت األبيض يوم االثنين
على إعالن يمنح إسرائيل اعترافا أمريكيا رسميا بأن
الجوالن أرض إسرائيلية.

ثروات منهوبة وشعب مختطف

ووصف مندوب ألمانيا لدى األمم المتحدة كريستوف
هويسجن الخطاب السوري بأنه ”مدعاة للسخرية البالغة“.
وقال “انتهكت الحكومة السورية على مدى السنوات
الثماني الماضية قوانين الحرب الدولية انتهاكا صارخا
وهي مسؤولة عن جرائم حرب جسيمة وجرائم ضد
اإلنسانية”.
وفي وقت سابق يوم األربعاء قال وزير الخارجية
األمريكي مايك بومبيو إن قرار واشنطن سيساعد في
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وذلك من خالل إزالة
حالة عدم اليقين.
وانتقدت السعودية واإلمارات والبحرين وقطر والكويت
يوم الثالثاء القرار األمريكي وقالت إن هضبة الجوالن

أرض عربية محتلة .وأصدرت إيران تصريحات مشابهة.
ونشر مجلس األمن عام  1974قوة مراقبة فض االشتباك
وذلك لمراقبة وقف إطالق النار بين سوريا وإسرائيل
في الجوالن .ويتمركز هناك ما يزيد على  880جنديا
من قوات األمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي األمريكي رودني هنتر أمام المجلس
إن قرار بالده ال يؤثر على الهدنة أو يقوض انتشار
قوة حفظ السالم.
وقال “تظل قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك
تلعب دورا مهما في الحفاظ على االستقرار بين إسرائيل
وسوريا ،وباألخص من خالل ضمان أن منطقة الفصل
منطقة عازلة تخلو من أي وجود أو نشاط عسكري”.

ترامب يهاجم دول أمريكا الوسطى بشأن املهاجرين
هاجم الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،أمس
الخميس ،دول أمريكا الوسطى السلفادور وجواتيماال
وهندوراس ،متهما إياها بتلقي الدعم المالي األمريكي
دون أن تفعل شيئا في المقابل لوقف وصول المهاجرين
غير الشرعيين إلى حدود بالده ،وذلك بعد يوم فقط من
عقد وزيرة األمن الداخلي األمريكي اتفاقية مع هذه
الدول لتعزيز أمن حدود الواليات المتحدة الجنوبية.
كما هاجم ترامب المكسيك أيضا لعدم قيامها بشيء
لوقف تدفق المهاجرين ،حتى بعد أن اجتمعت وزيرة
األمن الداخلي في إدارته كريستين نيلسن بمسؤولين
مكسيكيين الثالثاء الماضي لبحث قضايا أمنية ،حسبما
أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية على موقعها
اإللكتروني.
وفي تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”
كتب ترامب “المكسيك ال تفعل شيئا للمساعدة في وقف
تدفق المهاجرين إلى بالدنا ،يقولون وال يفعلون ،ومثلها
هندوراس وجواتيماال والسلفادور أخذت أموالنا لسنوات
ولم تفعل شيئا ،الديمقراطيون ال يأبهون لهذه القوانين
السيئة ،ربما نغلق الحدود الجنوبية”
كانت وزيرة األمن الداخلي األمريكية التقت أمس األربعاء
بمسؤولين من دول أمريكا الوسطى في تيجوسيجالبا
عاصمة هندوراس لمناقشة األزمة اإلنسانية وما تعتبره
إدارة ترامب حالة طوارئ أمنية على الحدود بين الواليات
المتحدة والمكسيك ،وأعلنت عقب ذلك في تغريدة على
“تويتر” “الواليات المتحدة وحلفاؤنا في المثلث الشمالي

بقلم :رفاه السعد

توصلوا إلى اتفاقية تاريخية لمواجهة األسباب الجذرية
لألزمة على حدودنا”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح على الفور األمر
الذي أثار غضب ترامب صباح اليوم ،لكن ذلك يأتي في
أعقاب رفض ديمقراطيي مجلس النواب إعطاء الموافقة
على طلب وزارة الدفاع األمريكية بإعادة توجيه بعض
األموال المخصصة له الستخدامها في بناء الجدار
الحدودي مع المكسيك.
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي باتريك شاناهان
أمس إن البنتاجون سيمضي قدما في خطة إعادة توجيه

األموال حتى مع اعتراض المشرعين.
وكان ترامب أعلن في فبراير الماضي حالة الطوارئ
التي تتيح له إعادة توجيه بعض األموال المخصصة
ألغراض عسكرية لبناء جداره الحدودي بعد أن أخفق في
الحصول على التمويل الالزم للمشروع من الكونجرس،
وأثار إعالنه غضب المشرعين من كال الحزبين والذين
أعربوا عن قلقهم إزاء مبدأ الفصل بين السلطات ،وصوت
الكونجرس بمجلسيه على إلغاء حالة الطوارئ ،لكن
ترامب استخدم حقه في النقض ضد القرار ،وفشل مجلس
النواب أمس األول في إسقاطه.

في اواخر أكتوبر الماضي منح
البرلمان العراقي الثقة لجزء من حكومة
عادل عبد المهدي ومرت نحو خمسة
اشهر وال تزال الحكومة ينقصها الوزراء
ووزارات تدار بالوكالة بسبب المحاصصة
الطائفية وفرض كتل وأحزاب سياسية
ألسماء لم تتفق عليها احزاب اخرى
..اما البرنامج الحكومي الذي وعد به
عادل عبد المهدي خالل تسلمه السلطة
فيراوح مكانه دون جدوى ورغم دعواته
النابذة للطائفية والمحاصصة المقيتة
الى ان ذلك لم يطبق على االرض بل
ثبت عبد المهدي انه انجرف مع تيار
المحاصصة من خالل دعوته مؤخرا
بترشيح الوكالء والدرجات الخاصة
والمستشارين والمدراء العامين وهذا ما
وصفه ناشطون بالرجوع بصالفة الى
مربع المحاصصة التي وصفها رئيس
الوزراء بأنها هي من أفشلت الحكم..
وطالب الجميع بالوقوف ضدها ..فيما
دعا سياسيون تشكيل رأي عام يضغط
على عبد المهدي لمنعه من الرجوع إلى
المربع الخبيث..
كما تتجه كتل سياسية اخرى إلى البرلمان
لتكون له كلمة الفصل في األداء الحكومي،
بعد أن كشفت مصادر نيابية عن حراك
ضد سياسة عبد المهدي ،ودعوات إلى
تحذيره من ضعف األداء وعدم تطبيق
ما وعد به ناهيك عن التبعية لجهات
سياسية معينة بسبب الضغط أو المساومة..
وبعد ان اعلنت مصادر عن عودة زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر الى النجف
قادما من بيروت حيث اجرى عملية

جراحية  ..حذر تحالف سائرون ،الكتل
السياسية من المماطلة في تنفيذ وعودها
للشارع العراقي ،وطالب التحالف عبد
المهدي باستكمال حكومته في اقرب وقت
وإال فإنها ستسحب دعمها له.
غضب الشارع العراقي من الوعود
والعهود دفع ناشطون الى توجيه رسالة تم
تداولها على مواقع التواصل االجتماعي
وودت ان اشارككم نصها رسالة من
عراقيين مختطفين الى االمم المتحدة
ومجلس االمن ومجلس حقوق االنسان
في االمم المتحدة..
نحن شعب اسمنا ( العراقيون) قدمنا للعالم
الحضارة والسالم وسيادة القانون وقبول
االخر .إال اننا نعاني من عصابات دينية
وقبلية .خطفتنا كشعب ونهبت اموال
وطننا وجعلته مموال لإلرهاب والعنف
والكراهية كونه بلد غني وسيطر عليه
الراديكاليون بإسناد قبلي وعنصري وسموا
أنفسهم ( احزاب سياسية ) فأصبح بلدنا
مهددا للسلم الدولي ونطمح الى مساندة
المجتمع الدولي إلنقاذ السلم العالمي في
رسالتنا هذه كي نعيش بسالم في وطننا
ويعود المهاجرون اليه احرار كرماء
ونقفل مصدر تمويل االٍرهاب والعنف
الذي ساد العالم بسبب أموالنا المنهوبة
نحتاج الى قرار دولي منكم بحجز اموال
العراق لشعبه وإنزال قوات حفظ السالم
لمساندة جيشنا وقواتنا المسلحة وخالفه
سيكون اكثر من  36مليون انسان مهدد
بإبادة جماعية وجرائم ضد االنسانية
بشكل بطئ..فيا ايها العالم انقذ العراق
والعراقيين .

حمققة دولية تدعو السعودية
جلعل حماكمة املتهمني
يف قضية خاشقجي علنية

عبد املهدي :داعش سرطان يف جسد األمة االسالمية
وصف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،
الخميس ،تنظيم «داعش» بـ «السرطان» في جسد
األمة االسالمية ،مؤكداً ضرورة التعاون والعمل
على استئصال فكره ،فيما دعا المبعوث الخاص
للرئيس االندونيسي الى العمل على تسهيل دخول
مواطني بالده الراغبين بزيارة المراقد الدينية
في العراق.
وقال مكتب عبد المهدي ،إن «رئيس مجلس الوزراء
استقبل المبعوث الخاص للرئيس االندونيسي لمنطقة
الشرق االوسط ومنظمة التعاون االسالمي «علوي
شهاب».
ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده ،أن «اندونيسيا
اكبر بلد اسالمي ونعتز كثيرا بنهضتها االقتصادية
ونشعر بالتقارب بين البلدين والشعبين ونتطلع الى
االستفادة من تجربتها الناجحة».
واضاف أن «داعش سرطان في جسد األمة االسالمية
التي يجب ان تتعاون وتعمل على استئصال فكره
وعدم مهادنته وتعزيز الوسطية واالعتدال بين
المسلمين».
من جانبه ،قال المبعوث الرئاسي إن «اندونيسيا

ترى في العراق مثاال ناجحا لمواجهة االرهاب
والتطرف واالنتصار عليهما واحباط المخططات
واالفعال المشينة التي تسيء لصورة االسالم»،
مبديا رغبة بالده بـ «زيادة التعاون في المجاالت
االقتصادية والطاقة واالستثمار».

ودعا الى «العمل على تسهيل دخول المواطنين
االندونيسيين الذين يرغبون بزيارة المراقد الدينية
في العراق وتنظيم رحالت منتظمة في هذا المجال
الذي يعزز الحركة السياحية والعالقة بين الشعبين
المسلمين».

جملس األمن يتبنى مشروع قرار ملكافحة متويل اإلرهاب
تبنى مجلس األمن الدولي ،أمس الخميس ،باإلجماع
مشروع قرار لمحافحة تمويل اإلرهاب.
وتهدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا مع دول أخرى،
بينها روسيا ،إلى تحسين سبل التصدي لتمويل اإلرهاب.
ويلزم القرار الجديد الذي يحمل رقم  2462جميع الدول
األعضاء في منظمة األمم المتحدة بأن «تضمن قوانينها
وتشريعاتها الداخلية المسؤولية الجنائية الجسيمة التي تتيح
المقاضاة والمعاقبة بصورة تعكس خطورة الجريمة»،
أي التمويل المباشر وغير المباشر لإلرهاب.
ويتضمن القرار أيضا دعوة مجلس األمن إلى «إجراء
تحقيقات مالية في القضايا المتعلقة باإلرهاب والبحث عن
حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية
لصدور األحكام باإلدانة في قضايا تمويل اإلرهاب».
كما حث مجلس األمن الدولي جميع الدول على االعتماد
على قائمة العقوبات ضد تنظيمي «داعش» و»القاعدة»
وتحديثها والنظر في إمكانية إدراج أفراد ومنظمات
على صلة بتمويل اإلرهاب ،عند «تقديم طلبات جديدة
إلدراجها في القائمة».
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قالت خبيرة في حقوق اإلنسان باألمم المتحدة يوم الخميس إن
الجلسات السرية التي تجريها السعودية ألحد عشر متهما في مقتل
الصحفي جمال خاشقجي ال ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن
تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.
ودعت أنييس كاالمار مقررة األمم المتحدة المعنية بالقتل خارج
نطاق القضاء ،التي تقود تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي جرت
في القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر أكتوبر تشرين األول
الماضي ،السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة
آخرين تم احتجازهم في بادئ األمر.
وقالت في بيان إن دبلوماسيين من الدول األعضاء في مجلس األمن
الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة األربع ”يخاطرون بأن
يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة ،وربما تواطؤ إذا تبين
أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان“.

إطفاء أنوار قلعة صالح
الدين ملدة ساعة غداً
السبت يف ساعة األرض

تشارك وزارة اآلثار ،غداً السبت ،في المبادرة العالمية
إلطفاء األنوار “ساعة األرض” ،من خالل إطفاء اإلنارة
الخارجية لقلعة صالح الدين األيوبي بدءا من الساعة ٨:٣٠
وحتى  ٩:٣٠مساء.
وأشارت الوزارة في بيان يوم الخميس إلى أن معظم دول العالم
تشارك في هذا الحدث كل عام للمساهمة في ترشيد استهالك
الطاقة عن طريق إطفاء اإلضاءة غير الضرورية بهدف مواجهة
االحتباس الحراري والعمل علي التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.
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أضواء

اجلعفري ينصح ترامب بالتنازل إلسرائيل عن واليتني أمريكيتني
بقلم :تيماء الجيوش

املرأة السورية
ما بني حق املساواة و العنف

أكدت وزارة الخارجية األمريكية ،أن
الوزير مايك بومبيو بحث مع نائب وزير
الدفاع السعودي األمير خالد بن سلمان،
األزمة في اليمن ،وعددا من الملفات و
«التدخالت اإليرانية» في المنطقة.
وجاء في بيان للخارجية األمريكية ،أن
«الوزير أعرب عن امتنانه للدعم المتواصل
من قبل السعودية لجهود المبعوث األممي
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ،في
تحريك العملية السياسية في اليمن».
وأشار البيان إلى أن الوزير األمريكي
ونائب الوزير السعودي ،اتفقا على ضرورة
تأييد تنفيذ اتفاقية ستوكهولم ،والتي أبرمت
بين طرفي األزمة في اليمن برعاية أممية.
وناقش الجانبان عددا من المسائل الثنائية
واإلقليمية الملحة ،من بينها الوقوف «بوجه

إليه خالل والية الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون».
وأكد المندوب السوري في ختام بيانه أن الجوالن أرض
سورية شاءت «إسرائيل أم أبت وسواء حمتها أمريكا أم
لم تحمها وعندما تتهرب إسرائيل من السالم فإن البديل
الوحيد سيكون استعادة الجوالن بالقوة».

التدخالت اإليرانية في المنطقة» ،واألزمة
اليمنية بين الحكومة الشرعية برئاسة عبد
ربه منصور هادي من جهة ،وجماعة
«أنصار هللا» الحوثية ،من جهة أخرى.
ومع احتدام المعارك ،خاصة في ميناء الحديدة
االستراتيجي ،والحصار المفروض عليه
من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية
واإلمارات ،بدأت في ديسمبر الماضي
محادثات السالم اليمنية في السويد بين
الحكومة والحوثيين برعاية األمم المتحدة.
وأعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش ،بعد أسبوع من انطالق المحادثات،
عن سلسلة اتفاقات توصل إليها الجانبان ،من
بينها اتفاق لوقف إطالق النار في محافظة
الحديدة ،علما أنه وفي اليوم التالي أعلن
الموفد األممي إلى اليمن مارتن غريفيث

نشر مراقبين دوليين في المنطقة.
وفي نهاية ديسمبر عام  ،2018انتشر
فريق من مراقبي األمم المتحدة في الحديدة

لإلشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطالق
النار ،فيما تبادل الحوثيون والحكومة
االتهامات بخصوص حدوث خروقات.

روسيا ترفض دعوة ترامب لالنسحاب من فنزويال
قالت وكالة اإلعالم الروسية إن الكرملين
رفض ،الخميس ،دعوة الرئيس األميركي
دونالد ترامب لروسيا لالنسحاب من فنزويال
وقال إن ما تقوم به موسكو «قانوني»
وتم باالتفاق مع الحكومة الشرعية للبالد.
ودعا ترامب روسيا يوم األربعاء لسحب
قواتها من فنزويال وقال إن «كل الخيارات»
مطروحة لتحقيق ذلك.
ورفضت موسكو التعليق على تقارير
ذكرت أنها نشرت جنودا في فنزويال.
وحذر وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو نظيره الروسي سيرغي الفروف،
من أن الواليات المتحدة لن تقف «مكتوفة
األيدي» إذا استمرت روسيا «في مفاقمة
التوتر في فنزويال».
ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف متهما واشنطن بالسعي لتدبير

«انقالب» في فنزويال لإلطاحة بالرئيس
نيكوالس مادورو.
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الخارجية
الروسية أن قرار موسكو إرسال خبراء
عسكريين إلى كراكاس يراعي القانون
الفنزويلي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
ماريا زاخاروفا في بيان يوم الثالثاء،
إن موسكو« :تطور تعاونها مع فنزويال
وفقا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع
االحترام الكامل لقوانينه».
وتدعم واشنطن زعيم المعارضة خوان
غوايدو الذي أعلن نفسه في  23يناير
رئيسا بالوكالة.
في المقابل يحظى الرئيس نيكوالس بشكل منهجي في المحافل الدولية ال سيما من أسوا أزمة في تاريخها وسط انهيار
مادورو بدعم روسيا والصين ،أبرز دائني مجلس األمن الدولي.
اقتصادي ومالي ونقص حاد في المواد
النظام الفنزويلي ،واللتين تدافعان عنه وال تزال فنزويال بعد مرور شهرين تعاني الغذائية واألدوية.

“اإلسكان” الفلسطينية 2 :مليون دوالر خسائر
العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة
ذكرت وزارة األشغال العامة واإلسكان
الفلسطينية أن العدوان اإلسرائيلي األخير
على قطاع غزة تسبب بدمار  30وحدة سكنية
بشكل كلي ،باإلضافة إلى  500وحدة سكنية
تضررت بشكل جزئي.
وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان ،خالل
مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة اإلعالم
في غزة أمس الخميس ،إن الخسائر التقديرية
للقصف اإلسرائيلي للمنشآت المدنية والمنازل
السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى 2
مليون دوالر.
وأكد سرحان أن االحتالل استخدام في عدوانه
على قطاع غزة قوة مفرطة غير متناسبة،
أضرارا مادية جسيمة بالمنازل السكنية
ألحقت
ً
والمنشآت المدنية وامتدت آثارها إلى المحيط
السكني لهذه المنشآت ،مما أدى إلى تشريد
مئات المواطنين اآلمنين عن منازلهم.
وأوضح أن العدوان شمل مبنى شركة الملتزم
بغزة ،وهدم مبنى سكني مكون من  3طوابق
بالكامل بمساحة  600م 2تقريبا يضم 9
وحدات سكنية مدنية ووحدات سكنية مؤجرة
لمؤسسات مدنية منها شركة الملتزم للتأمين،
كما تضررت قرابة  25وحدة سكنية بشكل
جزئي في محيط المبنى المهدوم.
وأشار إلى أن اعتداءات االحتالل خالل شهر

نوفمبر  2018تسببت في هدم  77وحدة سكنية
بشكل كلي ،إضافة إلى تضرر  1170وحدة
سكنية بشكل جزئي بتكلفة وصلت إلى 1ر5
دوالر ،كما أن هناك قرابة  2200وحدة سكنية
مهدومة سكنية كليا لم يتم إعادة إعمارها بعد
من أصل  12ألف وحدة سكنية هدمت كليًا؛
جراء عدوان  2014وما قبلها ،حيث يتوفر
تعهدات إلعادة إعمار حوالي  9800وحدة
سكنية ،كما أن هناك قرابة  60ألف وحدة
سكنية متضررة بشكل جزئي لم يتم توفير
التمويل الالزم إلصالحها.
وأضاف أن إجمالي التمويل المطلوب لألضرار
الكلية والجزئية يبلغ قرابة  140مليون دوالر،
داعيًا المجتمع الدولي واألمين العام لألمم
المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدًا لتكرار
العدوان مجددا على قطاع غزة ،ويحمي السكان
المدنيين والمنشآت المدنية وال سيما أن القطاع
يعاني عدم توفر التمويل لالعتداءات السابقة
المتكررة بعد عدوان .2014
وطالب سرحان الحكومة الفلسطينية لتوفير
األموال الالزمة إلغاثة وإيواء األسر التي
تم تشريدها بتوفير منحة عاجلة (بدل إيجار)
لمدة سنة ،والتواصل مع الجهات المانحة
لتوفير األموال الالزمة إلعادة إعمار ما دمره
االحتالل من أضرار كلية وجزئية.

مقتل قيادي حوثي بارز مبواجهات مع
اجليش اليمنى يف حجة
لقي قيادي ميداني بارز في مليشيا
الحوثي ،حتفه مع عدد من مرافقيه،

كما تمكنت قوات الجيش  ،خالل
العملية ،من الوصول إلى قرية الظهر

أمس الخميس ،في مواجهات مع
قوات الجيش اليمني الوطني  ،في
مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي
غرب البالد.
وكانت قوات الجيش اليمنى قد قامت
بعملية عسكرية واسعة  ،تمكنت
خاللها من تحرير قرى “بني كديش”
و”األكوع” و”الخادمة” ،في مديرية
عبس.

قرب سوق البداح في مركز عزلة بني
حسن ،وقطع الخط الدولي المؤدي
إلى عبس شفر  ،وقد باشرت الفرق
الهندسية لقوات الجيش اليمنى ،تطهير
المناطق المحررة في المديرية ،من
األلغام والعبوات الناسفة ،التي خلفتها
المليشيا الحوثية ،في األحياء السكنية،
والطرق العامة.

احداث مؤسفة
وأحداث مجيلة
 1توقيع الرئيس دونالد ترامب على وثيقة تؤكد سيادةإسرائيل للجوالن السورية األصل هو بمثابة وعد بلفور
جديد ومزيد من القمع واالحتالل والبطش والظلم والمعاناة
لشعوب ال تجد العدل على األرض وسيولَّد هذا القرار
مزيد من اإلرهاب والتطرف على مستوى العالم فعندما
يغيب العدل تفتح كل أبواب الجحيم ابوابها  ،وال أدري هل
البعض يغفل التاريخ عمداً  ،أم سهوا أم افتراءاً أم مجاملة
لدولة لتزيد من بطشها وظلمها .
هذا االعتراف المقر من رئيس أكبر دولة هو خروج على
اإلجماع الدولي .والذي أضحكني أن الحكومة السورية
قالت أن اعتراف واشنطن بضم الجوالن السورية للمحتل
اإلسرائيلي اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي
سوريا وسوريا منذ حرب  1967لم تطلق رصاصة تحاول
فيها استرجاع أراضيها المحتلة وكأنها قبلت باألمر الواقع.
والحقيقة أن توقيع ترامب على هذه الوثيقة هو حبر على
ورق إلعطاء شرعية الحتالل جزء عزيز من دولة
عربية وإسرائيل تمتاز بتزوير التاريخ فهي حاولت من
قبل الحصول على مدينة طابا المصرية بعد انسحابها من
سيناء بعد حرب  1973لوال إصرار الرئيس المصري
األسبق حسني مبارك في ذلك الوقت أال يتنازل عن أي
شبر مصري وعرض القضية على محكمة العدل الدولية
التي حكمت بعد مفاوضات صعبة بعودتها لمصر  .وتوقيع
الرئيس ترامب على هذه الوثيقة وضع كل الزعماء العرب
في موقف محرج رغم إعالن بعضاً منهم رفضهم لهذا
القرار إال ان هذا الموضوع لم يزعجهم كثيراً فهو مجرد
حبر على ورق لن يقدم أو يؤخر ولكن الحقيقة المؤكدة هو
أن هذا القرار هو مسمار آخر في نعش عملية السالم التي
تتبخر يوماً بعد يوم .
 2انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي ألصحاب المعاشاتهي لفتة إنسانية تستحق الشكر واالمتنان وطلبه من
الوزيرة غادة والي إلغاء االستشكال المقدم منها على
حكم اإلداريا العليا كما وجه وزارة المالية برد إجمالي
المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة
المالية وبنك االستثمار القومي من خالل إعداد تشريع
خاص ينظم تلك اإلجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية
أعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2020 2019-
وهو األمر الذي سيضاعف من المعاشات في المستقبل
القريب  ،هذا القرار أثلج صدور أصحاب المعاشات
الذين لم يستسلموا وحاربوا في المحاكم لعدة سنوات حتى
نالوا حقوقهم بعد وقوف رئيس الدولة بجانبهم وإحساسه
بمتاعبهم خصوصاً بعد تعويم الجنيه وارتفاع األسعار
الكبير الذي تلى هذا القرار .
youssef.zemokhol@yahoo.com

مقتل  50من عناصر داعش يف غارات
للتحالف الدولي بكهوف الباغوز

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان ،بمقتل أكثر من  50من عناصر
تنظيم داعش اإلرهابي في غارات للتحالف الدولي في كهوف منطقة الباغوز
بمحافظة دير الزور.
ونقلت تقارير إخبارية المرصد قوله إن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بعمليات
تمشيط تشمل أنفاق وكهوف ال يزال يتوارى فيها عناصر من تنظيم داعش وقادة
من الصف األول في صفوف التنظيم ،في محاولة للضغط على من تبقى لتسليم
أنفسهم والخروج من المنطقة.

فرصة عظيمة لراغبي
االستثمار المضمون
دعوة مفتوحة ألصحاب الحيثية المالية

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

(514) 961-0777 (450) 972-1414

اسبوع سعيد لكم جميعاً

بقلم:
يوسف زمكحل

بومبيو وخالد بن سلمان يدعوان للتصدي لـ «تدخالت إيران» يف املنطقة

ألعالناتكم يف الرسالة

شكراً جامعة  McGillماكجيل،
شكراً .One Syria Project
أو ّد الحديث إليكم عن المحاضرة التي ألقيتها منذ أسبوعين.
ً
ضيفة على جامعة
فقد كانت لها خاصية استثنائية .كنت
ماكجيل العريقة في مونتريال ألقي محاضرة عن المرأة
السورية و المساواة و العنف و كيف عالج القانون السوري
ذلك  .و من بادر بالدعوة الكريمة هو المركز الثقافي السوري
اطار لبرنامجهم
ومنظمة الطالب السوريين في ماكجيل في
ٍ
« سوريا الواحدة» .“ One Syria Project
عنوان المحاضرة كان المرأة السورية ما بين حق المساواة
والعنف.
وقد اخترت مجموعة من المواد القانونية التي تضمنها قانون
األحوال الشخصية السوري والقانون الدولي و مواضع
الخلل في التطبيقات القانونية التي يمكن من خاللها ان يقع
العنف على المرأة و بالنتيجة كيف يخالف هذا االمر الدستور
ومبادئه االساسية كما ويخالف االلتزامات الدولية و أعني
هنا معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة .هو موضوع هام و
ذو اولوية بالرغم من التعقيدات السياسية و الميدانية و ظرف
الحرب األهلية في سوريا .و أقتبس هنا ما علق به “Hon
“ Justin Trudeauسعادة رئيس وزراء كندا جستين ترودو
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة:
«معاً  ،نحتاج إلى تغيير الثقافة التي تسمح باستمرار التمييز
والمضايقة والعنف ضد المرأة في مجتمعاتنا .عندما تتقدم
النساء والفتيات لسرد قصصهن عن البقاء على قيد الحياة
 ،ال يمكننا أن نتجاهلها أو نتفادها .شجاعتهم تخلق التغيير
الذي يفيدنا جميعًا .نحن بحاجة إلى االستماع إلى النساء ،
واحترامهن  ،وتقييمهن  ،وحماية حقوقهن اإلنسانية».
إذاً كنت في ماكجيل لمدة ساعتان و نصف بين ضفتي
مونتريال و دمشق .كانت ثناياها تحمل عطراً شامياً ووجوهاً
ترحاب أصيلين  .الحضور تناثر
تطفو عليها مسحات و ٍدو
ٍ
ً
رجاال .نظمت اوراقي
على المدرج  ،اعماراً مختلفة نساءاً و
و أخذت بإلقائها  .ربما هذا هو امر يتبعه معظم المحامون او
من يعمل في الحلقة القانونية على تنوعها لما تنطوي عليه
ً
ً
ً
مفصال يلزمنا
شرحا
أحيانا
المعلومة القانونية من دقة و
ً
بانتظام السرد المباشر .و لعلي هنا ال أكتم سرا بقولي ان
ً
مدخال
تقرير ال بي بي سي ( الصرخة المكتومة) قد اصبح
عمل قانوني
او مرتكزاً في معظم ما أقوم به من بحث او
ٍ
فهو ذو دالل ٍة واضحة على العنف الموجه ضد المرأة والذي
يُكرّ س دونيتها دون هوادة و ِزد على ذلك ليتسع هذا العنف
و يشمل الحلقات السياسية و الثقافية و االجتماعية  .و كي
أكون دقيقة فيما أشير اليه هو حالة المرأة التي خرجت
ُ
فأعت ِقلت و
للتظاهر و المطالبة بالديمقراطية في سوريا
اغتُ ِصب َْت و عندما أُطلِ َق سراحها قامت عائلتها بقتلها جريمة
ً
غسال للعار االجتماعي الذي اليرحم و ال يهادن .وقد
شرف
ً
شاركتكم قراء اعزاء بقرائتي لهذا التقرير قانونا و من وجهة
انسان بحتة في مواضع سابقة .من هذا المدخل
نظر حقوق
ٍ
كان ال بد من تناول العامل االجتماعي و هو الذي ال زال
مؤثراً و حاضراً في التفاصيل اليومية لحياة األفراد و في
المؤسسة القضائية وًكيف أخذت موجاته تطفو على القرارات
القضائية و مراحل الدعوى المختلفة  .كيف اصبح العامل
االجتماعي و دوائر مغلقة من التخلف نهجاً قانونياً يبيح قتل
المرأة تحت مسميات الشرف و هي كجريمة ابعد ما تكون
ُ
ُ
عملت بها في مكتبي كان
عدت الى ملفات
عن الشرف.
ً
يتعالى فيها مطالبة النساء بتغيير حقيقي يطال حقوقا أساسية
من زواج و طالق و حضانة و تعدد زوجات  .الى نظام
المحاكم و التعديالت القانونية التي تناثرت على مدى السنين
تغيير حقيقي و بنيوي لحقوق المرأة كجز ٍء من حقوق
دون
ٍ
االنسان .أليس من المفارقة ان تكون المرأة السورية قادرة
على ان تكون لها شخصية مالية مستقلة ،ذمة مالية مستقلة،
حسابات بنكية  ،تدير مؤسسات و شركات و ليس لها الحق
ان توقع منفردة على عقد زواجها؟ أليست مواد القانون ذاتها
هي التي أباحت زواج الصغيرات؟ أليست المفارقة بأشد
حين نعلم ان الدستور السوري يعتبر المساواة مبدئاً أساسياً
ثم يعود ليضرب بها عرض الحائط في مواد قانون األحوال
الشخصية ثم يعود ليتعهد بها دولياً في المواثيق الدولية ثم
يتحفظ عليها كما هو شأن العديد من بلدان العالم العربي
ً
ً
خاص بحقوق المرأة .لنا
محكمة ذات نسيج
منظومة
لتتشكل
ٍ
ً
جميعاً الحق تماما ان ندعوها فوضى .اليست هذه فوضى
قانونية تلم بالتشريع العربي و السوري؟ لماذا ال نسير قدماً
و نعتمد النموذج التونسي في حق الخيار القانوني ،و مثالنا
هنا التشريع التونسي و حق االرث و قد تحدثت عنه سابقاً
كنموذج استطاع ان يتجاوز عقدة فقهية و قانونية بمرونة؟
ٍ
كانت هذه باختصار اهم محاور المحاضرة .
انتهيت و بدأ زمن السؤال من الحضور .لفتني ذاك االهتمام
بالنموذج الكندي وكيف لنا ان نقتدي به وهو الذي يقوم على
النقد الذاتي والتقييم المستمر دون تمييز و جميعنا يذكر
كيف قام رئيس الوزراء ترودو بطرح مسألة سكان كندا
األصليين و حقوقهم امام الجمعية العامة لألمم المتحدة.
النسيج الكندي على تنوعه الفيدرالي و المقاطعاتي يتميز
بان معاً .القانون هويته
بالمرونة و االحترام للوحدة و التنوع ٍ
االساسية ان يكون مواكباً للتغييرات االجتماعية ،الثقافية و
السياسية و ان يمأل فراغاً  .العامل االجتماعي نال نصيبه
من الشرح و النقاش و كيف يمكن ان تتداعى حلقات التخلف
كي نرتقي بحقوق المرأة .ثم االجتهاد و هل هو ممكن في
الفقه و الشريعة هل هو ممكن؟ هل باإلمكان ان نجد المساحة
للحوار ما بين التوجه العلماني و الفقه كي نصل الى ارضية
مشتركة متوازنة؟ هذا كان بعضاً من زمن السؤال ثم كان
هذا التعاطف من الحضور الكندي مع السوريين و محنتهم
و اين و من هي الجهة التي يمكن التوجه اليها لتقديم الدعم
المادي و المعنوي.
في هذه المساحة الصغيرة ك ّنا مواطنين كنديين نفخر بما
احترام لحقوق االنسان و حرية
وصلت اليه بلدنا كندا من
ٍ
الرأي و التعبير وبذات الدرجة كنّا نولي محبتنا لبلدنا االم
سوريا  .اختلفنا في الرأي و ربما الرؤية و لكن في مساحة
من االحترام كيف ال و هناك حضارة تمتد الى سبعة آالف
عام خلت .و بالشامي العتيق جداً» يلي مالو ئديم مالو جديد».
ٍ
االحبة الرا  ،نورا ،نبيل  ،محمد ،ووسيم أبقوا كما أنتم
تتقبلون االختالف و الحوار و كل الود و الشكر لفريقكم و
لجامعة ماكجيل
.Again and again Thank you McGill
يقول ابن عربي «إن العارف من يرى الحق في كل شيء ،بل
في كل شيء ،بل يراه عين كل شيء”.

نصح المندوب السوري لدى األمم المتحدة بشار
الجعفري اإلدارة األمريكية المعنية بالتكرم على إسرائيل
بأن تتنازل عن والية أمريكية أو اثنتين بدل التطاول
على ما ال تملك.
وقال الجعفري األربعاء في جلسة مجلس األمن الدولي
«الجوالن سوري وسيعود وعلى األمريكي واإلسرائيلي أال
يظنوا واهمين أن أرضا سورية يمكن أن تصبح يوما جزءا
من صفقة لعينة وخبيثة ..وإذا أرادت اإلدارة األمريكية أن
تظهر الكرم إلسرائيل فعليها أال تتطاول على ما ال تملك
فمساحتها واسعة ومترامية األطراف وبالتالي فلتتنازل
عن والية أو واليتين من الواليات األمريكية إلسرائيل
ما دامت حريصة على رضاها عنها».
وجدد الجعفري إدانة سوريا «اإلعالن غير الشرعي»
لترامب بخصوص الوضع القانوني للجوالن المحتل مؤكدا
أنها تعتبر ما قام به ترامب مجرد تصرف أحادي الجانب
صادر عن طرف ال يملك الصفة وال األهلية السياسية
وال القانونية وال األخالقية ليقرر مصائر شعوب العالم
أو ليتصرف بأراض هي جزء ال يتجزأ من األراضي

السورية.
وأشار الجعفري إلى أن 14
مندوبا من أصل  15في مجلس
األمن باستثناء األمريكي رفضوا
الخطوة األمريكية ألنها تخالف
أحكام قرارات مجلس األمن 242
و 338و.497
وأضاف الجعفري «أن سوريا
كانت منخرطة في عملية السالم
لكن يبدو أن مندوب الكيان
اإلسرائيلي ال يعرف أن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحق
رابين سلمنا عبر وزير الخارجية
األمريكي األسبق وارن كريستوفر
رسالة خطية مكتوبة «وديعة رابين» يقر فيها بأن الجوالن
أرض سورية بحدود الرابع من حزيران عام 1967
وكانت النتيجة أنه تم اغتيال رابين ألن كيان االحتالل
اإلسرائيلي ال يريد السالم ولو كان يريده لكنا توصلنا
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الرئيس السيسي يصطحب بن زايد يف جولة تفقدية
مبدينة العلمني اجلديدة

بقلم :محمد منسي قنديل

اهلائمون يف الصحراء
مازالت أمواج البحر فاتحة
أفواهها ،ال ترحم من يلجئون إليها،
تضيق بما في جوفه من جثث
فتلفظها على شواطئ المتوسط،
بحر الموت الذب نغير لونه حزنا
وكمدا ،ولكن هناك مصيدة أخرى
غير البحر ،عشرات المصريون
الذين يهيمون على وجوههم في
الصحراء ،ليس فقط هربا من
ضيق الحياة ،ولكنه الملل من
تكرار التعب لدرجة االنهاك،
من عبث المحاولة لتغير من ماال
يتغير ،فالشقاء هو قدر المصريين
منذ آالف السنين ،فالعيش على
أرض ضيقة وشحيحة يستلزم دوام
العمل ،حيث ال حياة رخية ،وال
عائد سريع ،ولكن البعض منهم
تعبت أرواحهم ،اصابها القنوط
من عدم القدرة على رؤية أي
غد قادم ،غد مختلف ،تعبوا
من كونهم احياء ،وحول التعب
هذا الوطن إلى سجن هائل ،يضم
الوادي والصحراء ،وقد حسبنا
ذات لحظة أن اسوار هذ السجن
ستنهار مع أولى صيحات الثورة،
ولكننا لم نحصل إال على جزء
مبتذل من الحرية ،ولم يكن هناك
بد من محاولة الفرار ،االندفاع
نحو الموت.
ذات يوم كنت شاهدا على موتهم،
على وجعهم الكظيم ،لم أكن بعيد
عن رائحة األجساد التي تتعفن
تحت الشمس ،لم تغادر الرائحة
انفي رغم مرور سنوات طويلة،
حدث هذا عندما كنت طبيبا صغيرا
اعمل في أحدى القرى في الصعيد،
وخلف القرية يربض الجبل الغربي
الذي يؤدي للصحراء ،وكان الليل
شديد الوطأة ،تظل ذراته معلقة
في الهواء طوال الليل ،وينفذ
ضوءه الفجر الواهن من خالل
شبورة الصباح فتخرج جموع
الفالحين ،رجال ونساء وأطفال
وحيوانات ،ابقار وجواميس
وحمير ،كلها مستسلمة لطقس
الشقاء اليومي ،دائما ما يثيرني
هذا المشهد األسطوري ،ألنه هو
الذي صنع التاريخ المصري وليس
مواكب الملوك أو الجيوش ،ولكن
في ذلك اليوم كان هناك طرق
حاد على باب الوحدة الصحية
ينبهني ،يفاجئني قدوم مأمور
المركز في هذا الوقت المبكر،
وجوده في حد ذاته يعني أن
هناك مصيبة قد حدثت ،يقول
في إيجاز :سنخرج للصحراء،
سنبحث عن “السلكاوية” ،يشير
إلى سيارة “البوكس” المتهالكة،
يصفر وجه الحارس الليلي
ويرفض الخروج معي ،لم يكن
أحد من الممرضين قد جاء ،ال
مفر من ان احضر حقيبتي سريعا
وأركب بجانبه ،ينظر إلينا أهالي
القرية في توجس ،يقفون على
حافة الطرقات والحقول وأيديهم
ملوثة بالطين ،ليسوا مندهشين
ولكن خائفين ،يحتفظون بسرهم
الخاص ويتحملون عاقبته ،حتى
الغجر  ،رغم عدم حبهم لسيارات
الشرطة ،يخرجون من خيامهم
على أطراف القرية ويتابعون
سيرنا ،يعلو الطريق وينخفض في
حدة ،أخشى السير سريعا بجانب
المصارف المليئة باألوساخ ،سيكون
موتا بائسا ،يردد المأمور حانقا:
اغبياء ..اغبياء ال يستفيدون ،لم
يكن يحدثني ،كان فقط ينفث عن
غضبه ،وكان يجب أن نقطع بحر
يوسف من مكان ما ،نهر سريع
الموج ،شارك نبي هللا يوسف
في حفره بيديه ،خط فاصل بين
النضارة والجفاف ،نترك خلفنا
كل ما هو المع وأخضر ،وتبدو
الصحراء في انتظارنا كقدر ال
فكاك منه ،ينهض رجل نحيف
كان رابضا في نهاية “البوكس”،
يتدلى برقبته حتى يصبح وجهه
بجانب السائق ويأخذ في توجيهه،
كان واحدا من البدو الذين يملكون
سر الصحراء ،وحده يرى
“مدق الرمل” الذي تسعى فوقه
القوافل ،فلم يكن ظاهرا منه اي
شيء أمامنا ،تدور السيارة حول
صخور مكورة ،شظفتها الريح
وجعلتها ملساء مثل بيض الرخ
العمالق في قصص السندباد،
تأملتها منبهرا ولكن المأمور
يصرخ في :راقب الغربان،
تطلعت لألعلى فوجدت السماء
خالية ،ولم ار سببا لفزعه ،حتى
أنه عاد للسباب من جديد ،وبدأ

الرمل يضرب مقدمة السيارة
بعنف كأنه يريد أن يمنعنا من
التقدم ،اختنقت واحسست بالجفاف،
واصبحت العربة ساخنة بحيث ال
يمكن التشبث باي شيء ،وتمتم
أحد العساكر متبرما ،ما فائدة
اإلسراع تحت شرد الظهيرة،
سنصل متأخرين في كل األحوال،
رمقه المأمور بنظرة قاسية اسكتته،
وظل الرمل يهمي علينا من كل
جانب ،وظهرت الغربان أخيرا
في السماء ،وصاح المأمور
وهو يهتز في غضب :انظر كم
هي ضخمة ،السبب في ذلك هي
جثثهم ،كرهت الغربان ،وكان
نعيقها يجعل جسدي يقشعر،
ربما لم يكن علي ان اشارك
في رحلة العذاب هذه ،ولكن
الغربان تكاثرت في السماء ،سدت
عين الشمس ،تالطمت اجنحتها
وتحول نعيقها إلى عويل خالص،
وقال البدوي :أنهم في مكان ما
حولنا ،من هنا يبدأ المدق الذي
يصل إلى حدود ليبيا ،كنا نقف
في بداية طريق الموت ،وبدأت
رائحة الهواء في التغير ،اصبحت
ثقيلة ،مليئة بأنفاس االحتضار،
وهمس المأمور :سيظهرون
اآلن ،البدو يخدعونهم دائما في
المكان نفسه ،توقف سائق السيارة
فجأة ،على بعد امتار من الطريق
ظهرت الجثة األولى ،جسد يرتدي
مالبس سوداء مسجى على الرمل
االبيض ،اولى عالمات القسوة،
اهتززت وأوشكت ان اصرخ
متفجعا ،ولكن المأمور حذرني
 ..ال تشفق عليهم  ،دائما ما تتم
خديعتهم بنفس الطريقة وال احد
منهم يتعلم ،كان يبدو صلدا،
صالدة من تعود على هذا الموت
القاسي ،انتظر السائق ان يأمره
أحد بمواصلة السير ،وعندما لم
يحدث هذا بدأ في التقدم من تلقاء
نفسة ،توقف في موازاة الجثة
وأدار وجهه للناحية األخرى،
طلب مني المأمور أن انزل ،نزل
وهو يعدل حلته ،وأخذ يصيح في
صخب دون داع ،ربما ليداري
فزعه ،الفزع الذي نحسه جميعا،
كانت الجثة لفالح في منتصف
العمر ،مالمحه مفزوعة مغطاة
بالرمال ،فمه مفتوح ،وذراعيه
المتيبسة ممدودان ألعلى ،تستنجدان
دون جدوى ،لم تكن له عينين،
ربما الغربان هي السبب ،وصاح
المأمور ..هذا هو الحال دائما،
يوهمهم البدو أنهم سيعبرون
بهم السلك الفاصل للحدود ،ثم
يسلبونهم كل ما معهم ويتركونهم
وسط الصحراء ،ال أحد يستفيد
من تجربة الذين سبقوه ،أجل..
الموتى يحفظون األسرار ،تبدأ
الجثث في التناثر من حولنا،
افواه فاغرة ،بال عيون ،وأحيانا
بال أصابع وال أطراف ،الضباع
أيضا شاركت في هذه الوليمة،
عشرون جثة وآالف من اسراب
الذباب الطنان ،اضع منديال ا
على انفي ،ثم اغطي به عيوني،
ابكي من شدة الحرقة بداخلي،
ابكي ألحالمهم الضائعة ولقسوة
الغدر والخيانة التي تعرضوا
لها ولألهل الذين يجلسون في
انتظارهم ولألمل في لقمة عيش
منتظمة وللوادي الشحيح الذي
ال يعطي إال إذا زهقت أرواحنا،
يجلس المأمور على األرض
ويخلع غطاء رأسه ،ينظر إلى
وانا عاجز عن التوقف عن
البكاء ،ال يسخر مني ،ويهتف في
رجاله ،احملوهم إلى “البوكس”،
اقرءوا الفاتحة اوال ،نقرأ جميعا
الفاتحة من أجل هذه األرواح
الرخيصة ،يخيل إلى أنني اعرف
بعضا من وجوههم ،جاءوا إلي
في العيادة الصباحية ،يطلبون
مزيج “الراوند” وبعض اقراص
الفيتامين  ،ظنا منهم أنه سوف
يغنيهم عن تناول الطعام ،أنهم
صامتون اآلن ،ال طلبات لهم،
توشك أعضاؤهم على التفكك من
بعضها البعض ،يأمرهم المأمور:
احملوهم برفق ،يكفي ما عانوه،
ويداري وجهه مني ،كان األمر
فوق احتمالنا جميعا ،وغابت
الشمس فجأة ،فبدا الرمل رماديا
وحزينا ،لو بحثنا أكثر لوجدنا
المزيد من الجثث ،ولكن كان
البد من العودة ،تصاحبنا رائحة
العفونة ،وسوف تبقى في أنوفنا
جميعا لنهاية العمر.

إلعالناتكم يف الرسـالة
(514) 961-0777 (450) 972-1414

القاهرة /فرج جريس :أجري
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمس ،وبصحبته سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولى
عهد أبوظبى نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،جولة فى مدينة
العلمين الجديدة ،شملت تفقد
األعمال اإلنشائية فى المدينة،
بما تشمله من أبراج سكنية
وسياحية ومناطق ترفيهية،
وكورنيش بطول الشاطئ البالغ
ً
فضال عن ميناء
 14كيلومتر،
عالمي الستقبال اليخوت السياحية
األجنبية والمحلية.
وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان عن إعجابة بما
شهده خالل الزيارة من إنجازات
بمدينة العلمين الجديدة تحققت
خالل فترة زمنية قياسية ،وما
تضمه من مشروعات تساهم
فى تحقيق التنمية الشاملة،
مشيداً فى هذا اإلطار بالرؤية

العصرية لبناء المدينة ،ضمن
سلسلة المدن الجديدة الجاري
بناؤها على مستوي الجمهورية،
وفى مقدمتها العاصمة اإلدارية
الجديدة ،والتى ستساهم فى تحقيق
طفرة تنموية وإدارية وتعد أساساً
قوياً لبناء مصر الحديثة.
وأضاف بسام راضى ،أن
الرئيس وولى عهد أبو ظبي
قاما بعد ذلك بزيارة متحف
العلمين العسكري ،والذى
يمثل تخليدا لمعركة العلمين
التى كانت السبب الرئيسى فى
نهاية الحرب العالمية الثانية،
ويضم مجموعة من األسلحة
والمدرعات والطائرات التى
استخدمت فى معركة العلمين،
كما يضم قاعات عرض للمقتنيات
العسكرية وخرائط سير المعارك،
ً
فضال عن قاعة توضح دور
مصر العسكرى خالل الحقب
التاريخية ،خاصة خالل الحرب
العالمية الثانية.

بقلم :علي عبيد الهاملي

هزمنا «داعش» ..مل نهزمه

خالل اجللسة االفتتاحية الجتماع وزراء اخلارجية العرب التحضريي..
تونس :عازمون على جعل القمة العربية منطلقا لتعزيز العمل املشرتك
أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي،
اليوم الجمعة ،أن بالده عازمة على جعل القمة
العربية بتونس منطلقاً لتعزيز العمل العربي
المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في
معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التونسي في الجلسة
االفتتاحية الجتماع وزراء الخارجية العرب
التحضيري للقمة العربية الذي عقد في مقر
األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
بتونس بعد تسلمه رئاسة االجتماع من وزير
الخارجية السعودي إبراهيم العساف ممثل الرئاسة
السابقة للقمة (القمة العربية التي عقدت بالظهران
السعودية العام الماضي).
وقال الجهيناوي إن تونس إنطالقا من ثوابت
سياساتها الخارجية وحرصها على وحدة الصف
العربي عاقدة العزم خالل توليها لرئاسة القمة
العربية على العمل بالتنسيق والتشاور مع الدول
العربية على إضفاء نجاعة على العمل العربي
المشترك وأن تكون قوة اقتراح إيجابية  ،وأن
تتفاعل مع المقترحات البناءة ،لتعزيز الموقف
العربي إقليميا ودوليا.
وشدد في هذا اإلطار على المكانة المركزية للقضية
الفلسطينية لدى الشعوب العربية واإلسالمية والقوة
المحبة للسالم  ،وقال “انها سظل على رأس
أولويات تونس خالل رئاسته للقمة لتوفير الدعم
للشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه وإقامة دولته

المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها
القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية ومبادرة
السالم العربية ،وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.
ودعا الجهيناوي إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا
يؤدي لتحقيق االستقرار هناك من خالل مساعدة
األشقاء الليبيين على تجاوز خالفاتهم.وقال إن
تونس ماضية في إطار المبادرة الثالثية بالتنسيق
مع مصر والجزائر من أجل تكريس حل ليبي –
ليبي لألزمة وهي تدعم جهود المبعوث األممي
الدكتور غسان سالمة إليجاد تسوية في ليبيا.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا وما شهدته
خالل السنوات الماضية من دمار غير مسبوق
ونزوح ماليين الالجئين يؤكد أهمية العمل على
تسوية سياسية تمكن من الحفاظ على وحدة سوريا

ومناعتها وتضع حداَ لمعاناة الشعب السوري بما
يمكنه من استعادة مكانته على الساحة العربية.
وشدد على رفض تونس لالعتراف بسيادة إسرائيل
على هضبة الجوالن  ،وال يغير هذا من الوضع
القانوني للجوالن وال يترتب عليه أي التزامات.
وقال الجهيناوي إن األوضاع في اليمن تتطلب
تكثيف جهودها لدفع مسار التسوية السياسية وفقا
للمبادرة الخليجية وضرورة وقف األعمال القتالية
واستئناف الحوار بما يسهم من تكريس االستقرار
في اليمن وعموم الخليج العربي.
وأشار إلى جامعة الدول العربية تظل اإلطار
المؤسسي للتعامل مع القضايا العربية وشئون
المنطقة  ،األمر الذي يستلزم معه تطوير أجهزة
عملها.

“مصر للطريان” حتتفل باستالم أوىل طائرات الدرميالينر B787- 9
القاهرة /فرج جريس :إحتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران أمس،
بوصول أولى طائرات األسطول الجديد للشركة من طراز البوينج B787-9
دريمالينر إلى مطار القاهرة الدولي ،والذي استقبل الطائرة بتقليد رش المياه
لحظة هبوطها على ممر الطائرات بالصالة رقم  4بالمطار والمخصصة
الستقبال الرحالت الخاصة.
وبهذه المناسبة صرح الفريق يونس
المصري ،قائال“ :بفضل هللا وبجهود
العاملين في قطاع الطيران المدني
سنصنع المزيد من النجاحات التي من
شأنها االرتقاء بهذا القطاع الحيوي ويعد
هذا اليوم مميزاً لمصر للطيران وقطاع
الطيران المدني بصفة عامة فوصول
الطائرة األولى من هذا الطراز سيغير
مفاهيم الراحة والكفاءة التشغيلية وحداثة
األسطول المدني المصري ويسرني
سعي مصر للطيران المستمر لتعزيز
معايير الخدمة المتطورة من خالل
تقديم طائرات البوينج  787الجديدة إلى
أسطولها لتواصل ريادتها وتميزها في
كافة جوانب عملها في قطاع الطيران
المدني” ،كما قدم الفريق المصري تهنئته
لكل العاملين بوازرة الطيران المدني
والشركة القابضة لمصر للطيران بوصول أول طائرة جديدة من هذا الطراز.
وكان في استقبال الطائرة الجديدة بمطار القاهرة الطيار أحمد عادل – رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ،والطيار شريف عزت وإيهاب
غازي مساعدي رئيس الشركة القابضة ،والطيار أشرف الخولي – رئيس شركة
مصر للطيران للخطوط الجوية ،وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة
القابضة ،ولفيف من قيادات مصر للطيران.
وحرص الطيار أحمد عادل على تفقد إمكانات الطائرة الجديدة واالطالع على
المزايا والخدمات المقدمة على متنها ،والتي تلبي متطلبات العمالء واحتياجاتهم
خالل رحلة سفرهم على شبكة خطوط الشرطة الوطنية.
وصرح الطيار أحمد عادل“ ،أن الشركة تخطو خطى ثابتة نحو التطور
والتحديث ،ولقد تمكنا بفضل هللا وفي إطار توجيهات وزارة الطيران المدني
في تبني خطة تطوير وتحديث ألسطول الشركة ولقد حققنا جزءًا كبيراً من هذه
اإلستراتيجية وال تزال مصر للطيران تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي
الذي سيشهد بنهـاية عـام  2020ضـم “ ”33طـائرة جـديدة” – ( )6طـائرات
بوينج دريمـالينر  ،B787-9و 12طائرة من طراز إيرباص ،A220-300
و 15طائرة من طراز إيرباص .A320neo

وأضاف“ :هذا العام هو عام التغيير ،وأن من أبرز إستراتيجية الشركة ،طرح
طائرات ووجهات جديدة ،وأيضا زي رسمي جديد للركب الطائر يالئم مستوى
التطوير في الخدمة ،مشد ًدا على السعي إلى جعل الناقلة الوطنية الرائدة في
المنطقة وأحد أعرق شركات الطيران في العالم”.
وأكد عادل “لدينا شبكة وجهات قوية في المنطقة مع رحالت يومية متعددة وبإضافة
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طراز الدريمالينر  B787-9إلى أسطولنا ستعزز موقعنا الريادي في السوق”.
وفي السياق ذاته أوضح الطيار أشرف الخولي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر
للطيران للخطوط الجوية“ :أن الطائرة الجديدة ستدخل في الخدمة اعتباراً من
مطلع شهر إبريل متجهة إلى بعض المدن العربية مثل الكويت وأبو ظبي ،يليها
االستعانه بهذا الطراز في رحالت مصر للطيران للتشغيل على الخط الجديد إلى
واشنطن في يونيو المقبل ،وكذلك في رحالت تورنتو بكندا وفرانكفورت بألمانيا.
وأكد الخولي ،أن عمالء الشركة حول العالم سيلمسون بأنفسهم من خالل أسطولنا
الجديد سيكون هناك بعد آخر لتجربة السفر على مصر للطيران يفي بجميع
متطلباتهم يوفر لهم مستوى آخر من الراحة والرفاهية لما يتمتع به هذا الطراز
من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل من رحلة السفر رحلة ممتعة ،آمنة،
ومريحة للمسافرين على شبكة خطوطنا الجوية”.
هذا ويتسع هذا الطراز لـ ٣٠٩مقاعد ،منقسمة إلى  ٣٠مقعداً من الفئة الماسية
في درجة رجال األعمال و ٢٧٩مقع ًدا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل
الرفاهية والمقاعدة الفاخرة.
هذا ومن المزمع أن تتسلم مصر للطيران الطائرة الثانية من هذا الطراز منتصف
شهر إبريل .٢٠١٩

مؤسسات اقتصادية ومالية :
نؤيد تعديالت الدستور ..واالستقرار السياسيى سينعكس اجيابيا
القاهرة /فرج جريس :أعرب غالبية المشاركين
في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديالت
الدستورية امس /الخميس /عن تأييدهم للتعديالت وأبدوا
عددا من المالحظات  ..مؤكدين أن االستقرار السياسي
سينعكس ايجابيا على قوة االقتصاد المصري الواعد
وفق شهادات مؤسسات دولية متخصصة.
جاء ذلك خالل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
بقاعة مجلس الشوري(سابقا) والذي تنظمه لجنة الشئون
التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء
الدين أبو شقة ؛ بحضور رجال االقتصاد والكيانات
والمؤسسات االقتصادية والمالية.
وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي إن هناك
اجماعا على جدوى التعديالت الدستورية وزيادة فترة
الرئاسة إلى ست سنوات ،منوها بمقترح تعديل كوتة

حيّرتنا تصريحات اإلدارة األميركية المتضاربة حول القضاء على تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،فهي مرة تقول إنها قد هزمته ،ومرة تقول إنها لم تهزمه.
الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن في نهاية شهر فبراير الماضي ،خالل
ُّ
توقف طائرته للتزود بالوقود في أالسكا ،أن القوات التي تدعمها الواليات المتحدة
في سوريا استر َّدت كل األراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» هناك.
وبعد أسبوع واحد فقط من تصريح الرئيس األميركي ،خرج علينا الجنرال
جوزف فوتيل ،قائد القوات األميركية في الشرق األوسط ،ليعلن أن انتهاء
المعركة ضد تنظيم داعش ال يزال بعيدا ،وأن المتشددين ال يزالون غير تائبين،
وأنهم مستعدون للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا ،ويؤكد
أن مهمتهم ال تزال كما هي.
عال من األهمية ،يمثل
تصريحان متضاربان لمسؤولين أميركيين على مستوى ٍ
أحدهما قمة السلطة السياسية في الدولة األعظم في العالم اليوم ،ويمثل الثاني قمة
القوة العسكرية األميركية العاملة في منطقة الشرق األوسط اآلن ،فأي الرجلين
المهمين نصدق؟ هل نصدق الرئيس الذي كان خارجا للتو من قمة فاشلة مع
الرئيس الكوري الشمالي في العاصمة الفيتنامية هانوي ،والذي ربما أراد أن
يغطي على فشله في إقناع الرئيس الكوري بتدمير أسلحته النووية ،أم نصدق
قائد القوات األميركية العاملة في الشرق األوسط ،الذي كان يدلي بأقواله أمام
الكونغرس ،ويعرف أن أي إخفاء للحقيقة سيتم اكتشافه؟
ربما لو ذهبنا إلى آخر ما قاله فوتيل لوجدناه األقرب إلى الحقيقة ،خاصة وهو
يؤكد أن مقاتلي وعائالت تنظيم داعش الخارجين من آخر معقل لهم في شمال
شرق سوريا ،الباغوز ،ال يزال معظمهم متطرفين وغير تائبين أو منكسرين،
وأنه يجب مواصلة الهجوم ضد التنظيم الذي أصبح اآلن مشتتا ومفككا بشكل
كبير ،ويقول إن ما نشهده اليوم ليس استسالما لداعش كتنظيم ،بل هو قرار
محسوب للمتشددين كي يحافظوا على سالمة أسرهم وقدراتهم من خالل اإلفادة
من الفرص التي تؤمنها مخيمات الالجئين ،أو االختباء في مناطق بعيدة بانتظار
الوقت المناسب للتحرك مجددا.
«التطرف مشكلة جيل بأسره ،وعلى المجتمع الدولي أن يقرر كيف سيتعامل مع
آالف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديموقراطية».
هذا ما قاله فوتيل ،مؤكدا أن المرحلة المقبلة من الصراع ستكون مع منظمة مفككة،
يختبيء قادتها وعناصرها وراء الستار ،لكن ال تزال تعمل بدافع أيديولوجي.
ويضيف« :هذا سيبدو بشكل كبير مثل تمرد .سنشهد اعتداءات متدنية المستوى،
سنشهد اغتياالت ،سنشهد هجمات بعبوات ناسفة ،سنشهد أشياء على شاكلة كمائن،
فيما يحاولون الظهور من خالل ذلك» .هذه هي الصورة التي يقدمها لنا قائد
القوات العسكرية األميركية العاملة في الشرق األوسط لوضع التنظيم في المرحلة
المقبلة ،وهي صورة ليست كتلك التي يقدمها لنا الرئيس األميركي ،لكنها األقرب
إلى الواقع ،والتي يجب التعامل معها على أنها حقيقة ما سيحدث خالل الفترة
المقبلة من الصراع .هذا على اعتبار أننا قد استبعدنا منطق المؤامرة التي يعتقد
كثيرون أن أطرافا كثيرة ضالعة فيها ،وأنه ليس ثمة أبرياء خارجها ،حتى لو
ادعى الذين يتصنّعون البراءة أن ما يقال عنهم ليس أكثر من إشاعات مغرضة.
محاربة الفكرة إذن أهم من مطاردة فلول داعش المنهزمة  ،أما التصريحات
التي خرج علينا بها الرئيس األميركي فقد تتغير تبعا للنجاحات التي تحققها
اإلدارة األميركية واإلخفاقات التي تمنى بها هنا وهناك ،لكن الفكرة تظل هي
األكثر خطورة على عقول األجيال القادمة ،وليس على مؤسسي التنظيم الذين
يكتنف تأسيسهم له غموض كبير ،تماما مثلما يكتنفهم هم غموض أكبر ،خاصة
وأنهم يتحركون تحت سمع وبصر األقمار الصناعية في السماء ،وعلى مرأى
من العيون التي تنتشر في كل مكان من األرض .ومع هذا ال يعرف أحد مكانهم
وال مصيرهم ،أو أن هناك من يعرف هذا المكان وذاك المصير ،لكنه يغض
البصر عنهم ألسباب يعرفها هو ،كما يعرفها الراسخون في تحليل األحداث وسبر
أصول نشأة التنظيمات والجماعات اإلرهابية ،وأولو األلباب ينظرون ويتفكرون.
ال نريد أن نسترجع ما قالته مرشحة الرئاسة األميركية السابقة هيالري كلينتون
عن نشأة تنظيم «القاعدة» في أفغانستان ،وال كيف دعمت الواليات المتحدة
األميركية هذا التنظيم ،وشجعت على تسليح مؤسسيه بدعوى محاربة االتحاد
السوفيتي السابق تحت شعار الجهاد اإلسالمي ،وعندما تم إخراج السوفييت من
أفغانستان تركت الذين أسسوه وشأنهم حتى تحول التنظيم إلى عدو للواليات
المتحدة والغرب .كما أننا ال نريد أن نسترجع أقوال الرئيس األميركي دونالد
ترامب عندما وصف الرئيس السابق باراك أوباما ،اثناء حملته االنتخابية ،بأنه
مؤسس تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وقال أمام حشد من أنصاره في فلوريدا:
«إنهم يقدرون الرئيس أوباما ،إنه مؤسس تنظيم داعش» .كما ال نريد أن نسترجع
أقواله عندما هاجم منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون ،ووصفها بأنها شريكة
في تأسيس التنظيم ،وأصر على أن أوباما وكلينتون هما أكثر الالعبين قيمة
بالنسبة للتنظيم .ال نريد أن نسترجع هذه األقوال ألنها تغضب معارضي نظرية
المؤامرة ،ولكننا ندعو العارفين بالنظريات كي يبحثوا لنا في ملفاتهم عن تفسير
لما يحدث وال نجد له مبررا مقنعا يبدد حيرة المساكين أمثالنا.
«هزمنا داعش ..لم نهزمه» لعبة شطرنج نحن أحجارها ،أما الالعبون فهم أولئك
المتصارعون علينا ،ونحن صرعى كأننا أعجاز نخل خاوية.

المرأة في البرلمان  ،وان الدستور منح الحق للجميع ،
ولكن الفرصة التى منحت للمرأة مكنتها من شغل 90
مقعدا بمجلس النواب حاليا.
وأضاف :إننا نطمع فى أن تصل النسب إلى 25%
وفق التعديل على أن تكون لمدة دورتين فقط لضمان
االستمرارية ،معلنا موافقة االتحاد على التعديالت
الدستورية مع بعض المالحظات.
واعتبر رئيس االتحاد العام للغرف التجارية أحمد
الوكيل أنه كان من الخطأ إلغاء مجلس الشوري ،وأنه
يوافق التعديل الخاص بعودة “مجلس الشيوخ”  .وأيد
رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف التعديالت
الدستورية من أجل مزيد من االستقرار القتصاد البلد
بشكل أكثر ..مشيرا إلى أن بعض التعديالت تؤثر
ايجابيا مثل الحرص على تمثيل فئات المجتمع المختلفة

األمر الذي يضمن استدامة النمو والنشاط االقتصادي.
ورأي أن األداء المالي يتحسن مع تنوع التمثيل مما
يؤكد استدامة النمو واألداء الطيب للشركات  ،وأن
تمثيل المرأة وفق الكفاءات فى مجلس اإلدارات
بالشركات المقيدة بالبورصة كان له مردود ايجابي
وهذا وفقا لنتائج دراسات دولية حول أداء الشركات
وليس وجهة نظرنا فقط .
ونوه إلى أن استقرار ووضوح السياسات االقتصادية
وشفافية الموازنات وسياسات القطاع المصرفي والتى
استقرت خالل السنوات الماضية كانت ايجابية عند
التحدث مع المستثمرين  ..وأيد مقترح عودة مجلس
الشيوخ وأعتبره أمرا طيبا مع إضافة مهام وصالحيات
له تسمح له بتمكين مجلس النواب من القيام بمهامه،
مؤكدا أن استمرار سياسة االصالح أمر مهم جدا .

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال
بـ 50مليون جينه

القاهرة /فرج جريس :رصدت
مباحث األموال العامة ،نشاط مجموعة
أشخاص لجأوا لغسل  50مليون جنيه
حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
وردت معلومات لإلدارة العامة
لمباحث األموال العامة ،برئاسة اللواء
إبراهيم الديب مدير اإلدارة ،أكدتها
التحريات بقيام مجموعة أشخاص
بممارسة نشاطاً إجرامياً ،منذ عدة
سنوات وغسل األموال من حصيلة
نشاطهم المتمثل فى إقامة وتشيد
األبراج السكنية وبيعها للجمهور
بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون
الحصول على الموافقات والتراخيص
الالزمة من الجهات المختصة ومخالفة
الرسوم الهندسية وشروط التراخيص
الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات
بالمخالفة للقانون ،مما مكنهم من
تكوين ثروة مالية كبيرة.
وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم

فى عدة قضايا بناء بدون ترخيص
وسرقات تيار كهربائى وسرقة
مياه ،واستغالل نفوذ ،ولجأوا لغسل
األموال من خالل عدة أساليب تمثلت
فى بناء طوابق إضافية باألبراج
الصادر لها تراخيص مبانى بالمخالفة
للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار
حصيلتها فى إقامة العديد من األبراج
السكنية األخرى دون الحصول على
الموافقات والتراخيص الالزمة،
وتأسيس الشركات وشراء سيارات
وإيداع جانب من تلك األموال بالبنوك
بأسمائهم وأسماء ذويهم ،بهدف إخفاء
وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها
وبين مصدرها غير المشروع ،قدرت
أموال الغسل التى قام بها المتهمين ما
يقرب من  50مليون جنيه.
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال
الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة
التحقيقات.

أخبار ومقاالت
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بقلم  :على أبودشيش

كلودين كرمة

خبير اآلثار المصرية

العناد املـر

أسـوان:
مدينة اجلمال ونقطة
االتصال بني مصر وافريقيا
تعتبر مدينه اسوان من أهم المدن
المصريه في التاريخ المصري القديم النها
تزخر بالعديد من االثار الفرعونية؛وقد
اطلق عليها الفراعنة اسم “سونو” ومعناها
السوق نظرا لمكانتها التجارية حيث كانت
مدينه تجارية ومهبط هام للقوافل التجاريه
القادمة من اماكن مختلفه
وتم تحريف االسم الي سين ثم أطلق
عليها االقباط سوان ثم اطلق عليها االسم
الحالي اسوان
وتعتبر اسوان بوابه مصر الجنوبيه
فضال انها حلقة الوصل بين وادي النيل
شماله وجنوبه وهي نقطة االتصال بين
مصر وافريقيا فهي اخر محطات صعيد
مصر جنوبا
وتضم مدينه اسوان اثار فريدة مثل
معبظ رمسيس الثاني أسطورة العمارة
الفرعونية وقد خصص لعبادة اإلله “رع
حور آخت” الذي أسسه الملك رمسيس
الثاني ملك الحرب والسالم ومعبد زوجته
الملكة نفرتاري التي تشرق الشمس من
أجلها ويتميز هذا المعبد بجمال النقوش
الموجوده به ويطلق عليه ايضا معبد آلهة
الحب والجمال والموسيقي
وشيد الملك رمسيس الثاني المعبدين وقد
تم نحتمها بالكامل داخل الجبل وحتي اآلن
تتعامد الشمس علي وجهه الملك رمسيس
الثاني مرتين كل عام ليدل ذلك علي
اعجاز الفراعنة في علوم الفلك والهندسة
ومن اهم االثار والمعالم االثريه الموجوده
في اسوان
 جزيرة فيلة :وهي جزيرة في منتصفنهر النيل ،كان بها معبد فيلة وانتقل من
مكانه األصلي على جزيرة فيلة وتم
تجميعه على جزيرة اجيلكا  ،وذلك اثناء
بناء السد العالي.
وقامت اليونسكو بعملية إنقاذ رائعة
وتاريخية و تم تفكيك معابد “إيزيس”
الضخمه بجزيرة “فيلة” (معبد فيلة) ونقله
وإعادة تشييده فوق جزيرة نيلية مجاورة
تدعى جزيرة “أجيلكا”  Agilkaوتشبه
الي حد كبير جزيرة “إيزيس” المقدسة
(جزيرة فيلة)
ويعتبر معبد ايزيس واحدا من أضخم
وأهم اآلثار ضمن مجموعة المعابد الكبيرة
والصغيرة فوق جزيرة فيلة ويشغل هذا
المعبد حوالي ربع مساحة الجزيرة الذي
شيد في عهد بطليموس الثاني.
ويعود تسميه فيلة إلى اللغة اليونانية التي
تعني (الحبيبة) أما عن االسم العربي
لها فهو (أنس الوجود) نسبة ألسطورة
أنس الموجودة في قصص ألف ليلة وليلة
أما االسم المصري القديم فهو “بيالك”
ويعني الحد أو النهاية ألنها كانت آخر
حدود مصر
و أقيم عدد كبير من المعابد فوق جزيرة
“فيلة” لعل أقدمها تلك المعابد التي يرجع
تاريخها إلى عهد الملك تحتمس الثالث
( 1490-1436قبل الميالد).
ويوجد ايضا “ مخدع فر عون” أو
ما يسمي “ مضجع فرعون” أي كشك
ترا جان وهذا األثر بناه في جزيرة فيلة
تراجان الحاكم الروماني.
جزيرة الفنتين :وهى جزيرة في مواجهة

مدينة أسوان عرفت في النصوص المصرية
باسم “أبو” أي سن الفيل وأصبحت في
اليونانية ألفنتين ألنها مركز لتجارة سن
الفيل تضم معبد خنوم وثالوث ساتت
وعنت إلى جانب وجود مقياس النيل
وجبانة الكبش المقدس وبوابة الملك
أمنحتب الثاني .
مقبرة أغاخان :وتقع علي هضبة على البر
الغربي لنهر النيل قبالة الجزء الجنوبي
للحديقة النباتية ،وقد بني بها محمد شاه
الحسيني أغاخان الثالث مقبرة فخمة من
الحجر الجيري والرخام ودفن بها عام
 1959بناء على وصيته وهذه المقبرة
مستوحاة من تصميم المقابر الفاطمية
المصرية.
متحف النوبة :يشرح هذا المتحف تاريخ
النوبة الطويل من خالله تستطيع أن تفهم
تاريخ النوبة الطويل
ويضم المتحف حديقة متحفية بها قطع
أثرية من عصور مختلفة فضال عن البيت
النوبي و ما يحيطه من بحيرة ومئذنة
علي الطراز اإلسالمي
 افتتح المتحف عام 1997و يضم مقتنياتمتنوعة تبدأ من عصور ما قبل التاريخ
تعرض الحضارة النوبية جنبا إلي جنب
مع الحضارة المصرية ،ويتناول أهمية
النوبة بما تضمه من محاجر متعددة أهمها
محاجر الديوريت
معبد كوم امبو  :ويقع في مدينة كوم
امبو على بعد حوالي  45كم شمال مدينة
أسوان وقد تم إنشاءالمعبد عام  ١٨٠ق.م
لعبادة اآللهة “سبك وحورس”
معبد ادفو :وقد خصص المعبد لعبادة اإلله
( حورس بحدتي ) حيث تصور جدرانه
قصة حورس وانتقامه من عمه (ست ).
معبد كالبشة ويعد من أفخم معابد بالد
النوبة وهو على بعد57كم من خزان
أسوان ويرجع تاريخه إلى أوائل العصر
الروماني وقد بنى فى فترة اإلمبراطور
أغسطس وكرس لعبادة اإلله ماندوليس
باإلضافة إلى أوزوريس وازيس.
معبد بيت الوالي يقع فى المنطقة المرتفعة
على مقربه من معبد كالبشة بنى فى عصر
الملك رمسيس الثاني وهو منحوت فى
الصخر بالقرب من السد العالي .
معبد الدكه  :يقع على بعد  20كم جنوبي
جرف حسين وهو من عصر البطالمة وقد
ساهم العديد من الملوك فى إقامة ونقش
هذا المعبد مثل بطليموس الرابع والثامن
واإلمبراطور الروماني أغسطس .
معبد الدر :يوجد به المعبد الوحيد المحفور
بأكمله فى الصخر ويقع على مسافة 206
كم من خزان اسوان بناه رمسيس الثاني
فى منطقة النوبة .
معبدا السبوع وعمدا
السبوع  :يقع فى منطقة وادى العرب
على بعد  158كم جنوب خزان اسوان
وهو معبد صغير كان مكرسا لعبادة
اآللهة المحلية على شكل حورس وفى
أماكن أخر على شكل آمون .
عمدا :ويقع على بعد  300كم من خزان
اسوان بنى فى عصر كل من تحتمس
الثالث وامنحتب الثاني وقد كرس لعبادة
كل من آمون رع ورع حور اختى.

أريد أن أقول كالماً لكن ال يطاوعنى النطق
أريد أن أعبر عن احزان لكن ال تطاوعنى الدموع
أريد أن أعبر عن افراح لكن ال تطاوعنى الضحكات
أريد أن أعبر عن قلقى ولكن تعصانى تعبيرات وجهى
أريد أن أعبر عن امتنانى ولكن تعصانى بساماتى
أريد أن أظهر ضعفى فتنهانى كرامتى
أريد أن أظهر قوتى فتمنعنى رأفتى
أريد أن أظهر اهتمامى فتمنعنى عزة نفسي
أريد أن أعلن تقديرى ولكن اخشى سوء التقدير
أريد أن أعلن حبى ولكنى اخشى الندم واتراف على قلبى
من االنكسار والحسرة .
أريد أن اصرخ بمكتومات صدرى فى وجه كل من
يعتقد انه المسئول والمدبر وهو فى الحقيقة السبب
الرئيسى فى التقهقر واالنهزام..ولكن اشياء كثيرة تكبح
جماحى ..
النى ال احتمل الديمقراطية الديكتاتورية  :ومبدأها “قل
ما تريد فهذا حقك واعترض كيفما شئت ( وان كان فى
بعض االحيان خطر يحدق بك ) ولكنى سأفعل ما أريد
وهذا من سلطاتى” .....
ياله من عناد صعب بينى وبين نفسى ؛ بين المشاعر
والعقل ؛ بين الخيال والحقيقة ؛ بين الحق والباطل ؛ بين
السمو واالنحطاط ؛ بين الرفعة والمزلة ؛ بين االحتياج

و االمكانيات ؛ بين الواقع المعاش واالمل المنتظر ؛ بين
المبادئ األصلية والمبادئ المستحدثة حسب االغراض
والمصالح !!!.
واإلنسان بين طبيعتين يحتار ايهما يختار ؟ فاإلنسان ذو
التفكير السوى يختار الطريق الصعب الذى يؤدى الى
نجاح مشرف وسعادة حقيقية ومن ثم انجازات رائعة
على المستوى الشخصى واالجتماعى ؛ اما ذو التفكير
المشتت قد يختار الطريق الهين الذى  -ربما يوصله
الى نجاح -ولكن الوسائل قد تختلف شكال وموضوعا..
وهذا الصراع المستمر والنزاع بين اتجاهين كل منهما
عكس األخر كفيل ان يسبب شرخ عميق فى شخصية
االنسان ويبلبل تفكيره ويشتت انتباه فيعجز عن اتخاذ
القرار السليم ؛ ويحجب الرؤية فال يميز طرقه وال تثبت
خطواته فيترنح بين هنا وهناك ويتخبط بين هذا وذلك
وتدور به األيام كأنه يعتلى األمواج ثم تهبط به فى
بحر هذا الزمان  ..واحيانا يحتمى من الحيتان فى سفينة
واحيانا يتعلق بخشبة تطفو به حتى تحميه من الغرق ربما
يصل الى بر األمان..
فهل لم يحن بعد الزمان حتى يتوقف اإلنسان للحظات
حتى يلتقط انفاسه و يميز ويتعقل ويدرك ويكون بالحقيقة
حراً فى اختياراته دون تردد او قيود حتى تستقيم االمور
و يصبح للحياة معنى وهدف.

الغـرب بريء من فشلكم!
بقلم :سونيا الحداد

اقول لبعض الذين يتمسحون بالثقافة من األخوة
المسلمين ،كفوا عن بث سمومكم في عقول الناس باتهام
الغرب في كل كبيرة وصغيرة ،في كل نكسة أو جريمة
وفي كل فشل تواجهونه سواء في الماضي او في يومنا
هذا .كفوا عن أتهام الغرب في أنه مهووس في محاربة
شعاركم الجديد الذي بتنا نسمعه ونقرأه في كل جملة أو
مناسبة ،اال وهو «القيم األسالمية»!
ما هي هذه القيم وبماذا تختلف عن قيم الديانات األخرى
والقيم االنسانية العالمية السامية والنبيلة؟ أية دولة
اسالمية حققت او تحقق هذه القيم التي تطربوننا بها كل
يوم وفي كل جلسة؟ وأية دولة اسالمية تقدم جزءا ولو
بسيطا من عدالة الغرب وقيمه؟ وما الذي قدمته أو تقدمه
الى العالم هذه القيم غير االنشقاق األجتماعي والفكري
والروحي في عالم يتطور ويسير قدما بينما أنتم تسيرون
الى الوراء جهرا وفخرا؟
أيها المفكرون لماذا تتكلمون عن وحشية الصليبيين في
القرن الواحد والعشرين وما قاموا به ضد المسلمين الذين
أحتلوا القدس ّ
(مكتهم) وهم أرادوا استرجاعها ،وتاريخكم
قائم على ارتكاب العديد من الفظائع التي ما زالت مستمرة
الى يومنا هذا من خالل الدواعش التي تتربى على
كتاباتكم؟ وهل الحروب تكون بالسالم عليكم أم بأنهر من
الدماء؟ باهلل عليكم كفوا عن اتهام الغرب بأفسادكم والفساد
يعشعش في كل خانة من مجتمعاتكم .يا ليتكم تكتبون من
أجل الفقراء الذين يملؤون شوارعكم والذين يبيعون بناتهم
من أجل حفنة من المال .يا ليتكم تكتبون من أجل النساء
التي تعيش جحيم األغتصاب ،والرجم وقطع الرأس
وعقوبات أخرى يتفنن في افتائها علمائكم ومشايخكم
المسوخ والمرضى الذين تطبلون لهم وتزمرون .ياليتكم
تناضلون من أجل تحرير األنسان المسلم من نير حكامكم
الذين يستغلونكم مدى الحياة بدل من أن تتحججوا بالقرآن

كي تقفلوا أعينكم عن مظالمه واستبداده حفاظا على قيمكم
أإلسالمية! يا ليتكم تكتبون من أجل المساواة والعدل
األجتماعي الشبه مفقود في مجتمعاتكم ودولكم ،التي
تحلمون الهروب منها والمآلذ في بالد الغرب الكافر
وما أن تحلوا أهال وسهال تأخذون بالتظاهر في شوارعه
تطالبون باحترام قيمكم األسالمية وفرضها عليه وأنتم
الى يومنا هذا تنكلون بحقوق الطوائف األخرى في
دياركم ،حتى في ديار من استقبلكم ،مفتخرين بقيمكم! يا
ليتكم تكتبون من أجل تحرير مجتمعاتكم من الخونة منكم
وفيكم الذين يبيعونكم ويبيعون قضاياكم وعرضكم وهم
يهللون هللا أكبر!
أيها الم َّدعون حرروا اقالمكم من الخوف أوال كي ترقى بكم
قيمكم وكفوا عن اتهام نجاح كل مسلم متمدن يمتلك موهبة
كبيرة بالتمنّن الى الغرب في سبيل األعتراف به والتصفيق
له… يا ليتكم تكتبون من أجل حماية المفكرين المسلمين
الذين يتم اضطهادهم وقتلهم وتشريدهم من بلدانهم وأتهامهم
بالعمالة الى الغرب آلنهم أرادوا الثورة على قيمكم الني
تدفنكم أحياء في معمعة التائهين بين الفشل والحقد المزمن
الدفين! الغرب آل يسير حسب قيمكم ّ
ويذكي بالمصلحة أو
األنتماء الى بيت أو عائلة أو رتبة ،بل يمجد الموهبة والفكر
الذي ينشر العلم والثقافة ويبني الجسور بين الشعوب من
أجل سالم أفضل ،فيا ليتكم تكرَّ سون طاقتكم في تحرير
أقالمكم ولكنكم ال تتجرؤون ،حتى اليوم ،التعبير الصريح
والجريء خوفا على أرواحكم .حرروا أقالمكم التي تستعمل
تعابير تشكيلية أو أساليب غير مباشرة تحت اسماء مستعارة
وتطلب من القارئ ان َ
يتحذر في إدراك المعنى خوفا من
العقاب والمالحقة او الفضيحة في مجامعاتكم القائمة على
كل شيئ مستور مسموح! الغرب هو الذي يحمي أقالمكم
ويؤمن الحماية لها ،فيا ليتكم تتبنون هذه القيم لعلكم تعرفون
يوما معنى الكرامة والعدل والحرية!

نقابة املمثلني مبصر تتهم واكد وأبو النجا باخليانة العظمى وتلغي عضويتهما
قالت نقابة المهن التمثيلية المصرية يوم
األربعاء إنها ألغت عضوية عمرو واكد وخالد
أبو النجا واتهمتهما بارتكاب ”خيانة عظمى“،
وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية
عقدت بالكونجرس األمريكي للحديث عن أوضاع
حقوق اإلنسان في مصر.
ويعبر كل من واكد وأبو النجا على تويتر وفي
لقاءات صحفية بشكل صريح عن معارضتهما
للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما تعديالت
دستورية مقترحة تتيح له إمكانية االستمرار
في الحكم حتى عام  2034بدال من  2022وفقا
للدستور الحالي.
وقالت النقابة في بيان ”تعتبر نقابة المهن التمثيلية
ما حدث من العضوين… خيانة عظمى للوطن
والشعب المصري إذ توجها دون توكيل من
اإلرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى
على اإلرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية
لتحريكها في اتجاه مساند ألجندة المتآمرين على
أمن واستقرار مصر“.
وأضافت في البيان المذيل بتوقيع النقيب أشرف
زكي ”أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه
بين أعضائها“.
وذكرت قناة الحرة األمريكية إن واكد وأبو النجا
شاركا في جلسات بإحدى قاعات مجلس الشيوخ
األمريكي في واشنطن يومي األحد واالثنين لتسليط
الضوء على أوضاع حقوق اإلنسان والتعديالت
الدستورية المقترحة.
وأضافت أن منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء
بالكونجرس شاركوا في هذه الجلسات.
وعلق أبو النجا على قرار فصله من النقابة

بتغريدة على تويتر قائال ”كنت
أتمنى من السيد النقيب االتصال
بنا على األقل قبل االندفاع بمثل
هذا القرار المتسرع والذي يُخون
قبل أي تحري عن المعلومات،
هكذا تختزلون الوطن!“
ووصف واكد ،الذي شارك في عدد
من األعمال السينمائية بالغرب،
في حسابه على تويتر النقابة بأنها
”نقابة المهن السياسية“.
وكان واكد كتب على تويتر يوم
الثالثاء ”ال يوجد أي عار في
االجتماع بأعضاء الكونجرس
األمريكي إلبداء الرأي ولتعزيز
مصالح الشعب المصري لدى دول
العالم األول مثل ما تفعله جميع
اللوبيهات (جماعات الضغط)“.
وكشف واكد في الرابع من مارس
آذار الجاري أنه تلقى معلومات
عن صدور حكمين غيابيين ضده
بالسجن من القضاء العسكري
مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي
نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.
وأضاف على تويتر ”أنا في الخارج أصال
وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب
وكل حاجة جاهزة على جرة قلم .وأنا مصدقهم
الصراحة“ .وذكر أن السلطات المصرية ترفض
تجديد جواز سفره.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية
على هذه المزاعم.

إلعالناتكم يف الرسـالة

ويتهم معارضون ونشطاء السيسي باإلشراف على
حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة منذ انتخابه
عام  2014شملت سجن اآلالف من اإلسالميين
وعشرات النشطاء الليبراليين والصحفيين.
ويقول أنصار السيسي ،وهو قائد سابق للجيش ،إن
اإلجراءات التي يتخذها ضرورية لتحقيق االستقرار
في أعقاب االضطرابات التي تلت انتفاضة 2011
ووقف الهجمات التي يشنها متشددون منذ عزل

الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة
اإلخوان المسلمين عام .2013
ووافق البرلمان المصري الشهر الماضي من
حيث المبدأ على التعديالت الدستورية التي يقول
منتقدون إنها تعزز سلطة السيسي على القضاء
وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية.
ومن المتوقع إقرار هذه التعديالت بشكل نهائي
وإجراء استفتاء شعبي عليها الشهر المقبل.

(514) 961-0777 / (450) 972-1414

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

رطقات سياسية

ستيفن وليام هوكينغ ،عبقري أسطورة (4من )4
عرضنا في األسبوع الماضي آراءه ومقاالت أخرى ١٩٩٣
السياسية والدينية وبقي علينا أن نستعرض  .٣.١١الكون في قشرة جوز ٢٠٠١
 .٤.١١على أكتاف العمالقة
التقديرات واألوسمة والميداليات
٢٠٠٢
والتكريمات األخرى التي
 .٥.١١هللا خلق األعداد
حصل عليها خالل حياته
الصحيحة ٢٠٠٥
العامرة بالعطاء الذي لم
يتوقف إال بتوقف نبضه.
 .٦.١١األحالم التي صنعت
منها األشياء :أكثر أوراق
 .٩قبل الخاتمة:
الفيزياء الكمية إدهاشاً وكيف
باختصار هوكينغ فيزيائي
صعقت العالم العلمي
 .٧.١١تاريخي الموجز
نظري وعالم كونيات وعالم
٢٠١٣
فيزياء فلكية ورياضيات
ب) مشاركاته بالتأليف:
وتربوي وكاتب علم وأستاذ
 .٨.١١طبيعة المكان والزمان
جامعي وكاتب غير روائي
مع روچيه بنروز ١٩٩٦
وفيزيائي وعالم فلك وممثل
 .٩.١١الكبير والصغير
تيليڤيزيوني ،عمل بالنسبية
والعقل البشري مع روچيه
العامة والجاذبية الكمية
بقلم المهندس:
بنروز وآينر شيموني ونانسي
والفيزياء النظرية وعلم الكون.
هيثم السباعي
كاترايت ١٩٩٧
أثبت نظرياً أن الثقوب السوداء
 .١٠.١١تاريخ الزمكان مع
تصدر إشعاعات على عكس
كيپ ثورن وإيغور نوڤيكوڤ
النظريات السابقة وسمي هذا
اإلشعاع بإشعاع هوكينغ واستعان بنظريات وتيموثي فيريس ومقدمة من كتابة آالن اليتمان
پرايس ٢٠٠٢
ميكانيك الكم والحركية (الديناميكا) الحرارية وريتشارد إتش.
وقد تمكن العلماء هذه النظره عمليا في باية  .١١.١١تاريخ أكثر إيجازاً للزمن مع
العام الحاي ،أي بعد أقل من مرور عام ليوناردو ملودينوڤ ٢٠٠٥
 .١٢.١١التصميم العظيم مع ليوناردو
واحد من وفاته.
طور مع معاونه (چيم هارتل من جامعة ملودينوڤ ٢٠١٠
كاليفورنيا) نظرية الالحدود للكون ،والتي ج) مع ابنته لوسي ،قصص أطفال ذوات
غيرت من التصور القديم للحظة اإلنفجار فحوى ومواضيع علمية:
الكبير عن نشأة الكون ،إضافة إلى عدم  .١٣.١١مفتاح چورچ السري للكون ٢٠٠٧
تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق .١٤.١١ .بحث چورچ عن الكنز اإلليكتروني
س في كلية غينفيل وكيوس وكلية ٢٠٠٩
درَّ َ
الرياضيات في جامعة كامبريدج ومعهد  .١٥.١١چورچ واإلنفجار العظيم ٢٠١١
بيريميتر للفيزياء النظرية ،وتأثر ببرل ديراك  .١٦.١١چورچ والشيفرة (الرمز) غير
وبيرتراند راسل وكارل بويز وأندريه ليزه القابلة للكسر ٢٠١٤
 .١٧.١١چورچ والقمر األزرق ٢٠١٦
وألبرت آينشتاين.
خاتمة:
يبقى من غرائب الصدف أن هوكينغ ولد
 .١٠التقدير واإلعتراف:
حاز بين عام  ١٩٦٦وعام  ٢٠١٤على في يوم الذكرى  ٣٠٠لوفاة عالم الفلك
 ١٥جائزة وست ميداليات وسبعة أوسمة الكبير غاليليو وتوفي في يوم الذكرى
وقالدتين ودكتوراة فخرية من جامعات  ١٣٩لميالد آينشتاين! سيدفن رماد جثمانه
في حرم كاتيدرائية ‘آبي’ قرب ضريحي
هارڤارد وأوكسفورد وكامبريدج.
نيوتون ودارون.
 .١١مؤلفاته:
بذلك نكون غطينا أهم المحطات واإلنجازات
تقسم مؤلفاته إلى ثالثة أقسام ،األولى من العلمية لهذا العبقري الذي أدهش األطباء
تأليفه حصراً والثانية باإلشتراك مع علماء بوصوله إلى عمر  ٧٦عاماً رغم إصابته
آخرين والثالثة قصصاً علمية لألطفال كتبها بمرض العصبون الحركي الذي ال يمهل
المصاب به أكثر من ثالثين شهراً وكان
مع ابنته لوسي.
من سخرية القدر أن األطباء كانوا على
أ) مؤلفاته:
وشك نزع أجهزة التنفس اإلصطناعي في
 .١.١١تاريخ موجز للزمن ١٩٨٨
 .٢.١١الثقوب السوداء واألكوان الناشئة مرحلة ما من مرضه.

بقلم  :خالد بنيصغي

التعاقد واألساتذة
املتقاعسون ..
ال زال شد الحبل بين الحكومة ممثلة
في وزارة التربية الوطنية والتعليم واألساتذة
المتعاقدون هو سيد الميدان في المغرب ..
ً
شرطا
الحكومة متشبثة بالتعاقد باعتباره
ضروريا على أساسه تم اجتياز المباراة
بإمضاء هؤالء األساتذة وبرضاهم  ،وأيضا
هو توجه جديد للدولة في رؤيتها إلصالح
التعليم  ،وذلك بتوفير عدد كافي من األساتذة
إلنقاذ أقسام المدرسة العمومية من االكتظاظ
والفراغ المهول في بعض مواد التدريس في
العديد من المناطق والجهات المغربية  ،فيما
األساتذة يرون أن لهم الحق في إدماجهم في
الوظيفة العمومية كباقي الذين سبقوهم سواء
في التدريس أو في جل القطاعات األخرى ..
وهنا يحق لنا أن نطرح سؤاال بديهيا لألساتذة
المتعاقدين :هل أجبركم أحد قبل اجتياز
المباراة في التوقيع على شروط المباراة ؟؟
الجواب طبعا  :ال  ،إذن فأي حق تطلبون ؟؟
الرجوع إلى الخلف غير مفيد  ،فمن الخطأ
أن نتصرف بهذه الحماقة ونقول باإلدماج كما
اآلخرين؟؟
فـ «كندا» كدولة متقدمة ومتطورة فجُ ُّل
األساتذة والمدرسين فيها ال يشتغلون
كموظفين  ،بل كمتعاقدين وال مجال للغيابات
غير المبررة أو الكسل وانعدام الضمير كما
يحدث عند الكثير من المدرسين والموظفين
في المغرب إال فئة قليلة من الشرفاء من
يشتغلون بضمائر حية  .لذلك فيجب أن
يفهم أساتذة التعاقد أنه توجه جديد للحكومة
المغربية وهذا حق مشروع لها  ،وحتى وإن
لم يعجبكم توجهاتها ومشاريعها المجتمعية
فباإلمكان التصويت لغيرها في االنتخابات

المقبلة إن شاء هللا  ..أما األحزاب المعارضة
والتي تساهم بشكل كبير في ما يحدث من
مظاهرات ومأساة حقيقية للتالميذ ضحية
هذه اإلضرابات التي زادت عن شهر بدون
ضمائر حية تفكر في مصالحها فهي مخطئة
طبعا ؟؟
وهنا نريد أن نثير االنتباه إلى أمرين هامين :
أولهما وهو خطاب موجه إلى الدولة لنقول لها
إن هذا العدد الكبير من األحزاب غير مجدي
وغير نافع  ،ولن يتقدم المغرب بمنظومة
حزبية بهذا العدد (  33حزب ؟؟؟ ) نحن
النحتاج إال إلى ثالثة أو أربعة أحزاب على
أكبر تقدير  ..فالدول العظمى ال يكون فيها إلى
حزبيْن أو تياريْن اثنيْن وربما زاد ذلك بحزب
أو حزبيْن على األكثر  « ..فالبيت الذي يبنى
على عدة أذواق ليس له سقف» ؟؟
أما األمر الثاني فهو موجه إلى األحزاب نفسها
 ،إذا كان الهدف هو النجاح في االنتخابات
المقبلة وإسقاط حزب « العدالة والتنمية «
فليس بهذه الطريقة الرخيصة  ،بل باالجتهاد
والوفاء بالعهود مع المواطن أثناء الممارسة
السياسية لخدمة هذا الوطن  ،فلقد كنتم لعقود
في الحكومة دون إحراز أي تقدم ؟؟؟ وأما
تحويل مقر البرلمان إلى ساحة إضرابات
ومظاهرات في جل القطاعات بهدف إرعاب
الحكومة التي اختارها الشعب عبر التصويت
في االنتخابات فهو أمر مخزي للغاية ..
نحن هنا ال ندافع عن األحزاب التي تقود
الحكومة ولكننا بصدد إحقاق الحق  ،واإلشارة
إلى أن هذا العبث السياسي لم يعد ينفع  ،بقدر
ما يضر الوطن بشكل كبير  ..فكفى من الصيد
في الماء العكر  ..ودمتم بود

شاب صينى يلتقط  100ألف صورة
للقطارات فى  30دولة
التقط وانج تيانشينج  24عاما أكثر من
 100ألف صورة للقطارات فى  30دولة
ومنطقة على مدى الـ 10سنوات الماضية.
وذكر أن من بين الدول التى التقط فيها وانج
صور القطارات إثيوبيا وماليزيا ومنغوليا
وروسيا وتايالند ،وتطور ولع وانج المولود
فى داكنج بإقليم هليلونجيانج ،واهتمامه
بالقطارات منذ الطفولة.

وقال وانج “كل شهر كان والداى يأخذانى
بالقطار لزيارة أجدادى الذين كانوا يعيشون
فى مدينة تبعد نحو  300كيلو متر ،مضيفا
كنت دائما متحمسا جدا للنوم قبل الرحلة.
وفى عام  2005تقريبا كون وانج مجموعة
من األصدقاء الذين شاركوه اهتمامه
عبر اإلنترنت وبدأوا رحلة استشكاف
القطارات.

أدب وثقافة

Vendredi 29 mars 2019
الجمعة  29مارس 2019

جولة وسط القاهرة
كان يهوى في عطلته األسبوعية أن يتجول سيراً
بوسط البلد ليشتري ما يرغب في شرائه ويتطلع إلى
ما يحب أن يتطلع إليه  .وفي ذلك اليوم يستقل مترو
مصر الجديدة من ميدان روكسي ‘ فما أن يمر المترو
بمحازاة شارع رمسيس حتى ينظر من النافذة إلى
مدرسته التي تخرج منها ويسترجع أياماً وسنوات
مضت  ،فقد بدأ دراسته بها في روضة األطفال ،
وظل بها حتى يحصل على الشهادة الثانوية ن وهي
مدرسة خاصة من مدارس اللغات كانت مصروفاتها
حين ألحقته أمه بها ثمانين جنيهاً تزيد إلى المائة في
بعض األحيان وهي تتضمن مع ذلك سيارة المدرسة
التي تقله من بيته في الصباح وترجعه إليه  ،وكان
هذا المبلغ يقسط بأقساط شهرية  ،تأتي معه أمه
في بداية العام الدارسي فتدفع عشرة جنيهات أو
عشرين جنيهاً وتضع له كل شهر في الجيب األمامي
لسرواله القصير او الطويل خمسة جنيهات تطويها
وتغلق فوهة الجيب بخيط ال تعقده وتقول له أن يشد
الخيط عندما يذهب إلى المدرسة ويعطيها إلدارة
الحسابات  ،وعرف في ذلك اليوم بعد تلك السنوات
أن المصروفات بلغت أربعة اآلف جنيهاً لروضة
األطفال وخمسة اآلف للمرحلة األبتدائية والثانوية ،
وهو يشك أن يدفع هذا المبلغ مقسطاً وأن ُقسَّ ط فلن
يكون أكثر من قسطين أثنين  .وكانت سيارة المدرسة
تأتي إلى بيته في وقت مبكر جداً  ،تحثه امه على
األستيقاظ وتساعده على أرتداء مالبسه وهو ال يكاد
يفيق من نومه  ،ويعد له أبوه كوباً من الشاي الممزوج
باللبن فيلتهم في تعثر وسرعة قطعاً من األفطار
الخفيف ويحتسي معه على مضض بعض رشفات
من الشاي كثيراً ما كانت تلسع سخونته لسانه فيضيق
منه فتأتي أمه بكوب فارغ بارد بعض الشئ تقلبه بين
الكوبين حتى يبرد ورغم ذلك يأخذ منه بعض رشفات
قليلة  ،ثم يعطيه ابوه قطعة من القروش الورقية
ليشتري بها ما يحتاج إليه من مقصف المدرسة .
ويحمل له حقيبته وينزل معه إلى الشارع وينتظر معه
سيارة المدرسة فيقدم له الحقيبة عندما تقبل لتقله إلى
المدرسة  .وكان بمدرسته وحتى تخرج منها ال يأخذ
ولم يأخذ غيره من التالميذ تلك الدروس الخاصة التي
اصبحت بعد ذلك أمراً رئيسياً في الدراسة بالمدارس
 ،فقد كان المدرسون يؤدون عملهم بما يستطيعون
من كفاءة وال يفرضون على التالميذ تلك الدروس

الخاصة فما هي اال البطاقة الشهرية التي توضع
بها درجات الدروس فتعطى له ويعطيها هو ألبيه
ليوقع عليها ليعرف منها األهل مستوى التلميذ  .فإذا
أخفق تلميذ في درس ما توضع بالبطاقة حول القيمة
التي حصل عليها دائرة حمراء وتستدعي المدرسة
زويه ليوضح لهم المدرس ما يحتاج إليه ليتقدم فيما
تعثر فيه  .فكان إذا تفوق يقبل بالبطاقة فرحاً مغتبطاً
فيريها ألبيه وأمه فيفرحان معه ويحيانه على تفوقه
فيوقع عليها أبوه في إفتخار وبهجة وقد أوشك معهما
متأثراً على أن يجهش بالبكاء وأوشكت الدموع على
أن تترقرق من عينيه  ،ولكن نادراً ما كان يحصل
على تلك الدائرة الحمراء التي يحصل عليها من
يتعثرون في دراستهم أو في درس منها  .فقد كانت
أمه تساعده في القراءة والكتابة وفي الحساب  .وكان
أبوه يساعده في الرسم  ،ويحكي له عما يرتبط بالفن
 ،أما عندما كبر فكان يستقل بنفسه ولكن من الحق
لم يكن من المتفوقين البارعين في دراستهم أو من
أوائل الطالب في مدرسته  ،ومع ذلك لم يرسب أبداً
طوال دراسته بالمدرسة  ،ولم يتأخر تأخراً ملحوظاً
في درس من الدروس  ،ولهذا لم يحتاج لتلك الدروس
التي تقوي التالميذ  ،بل لعله لم يكن يدرك أن هناك
شيئاً منها  ،ولم يكن هناك من التالميذ من يسعى
إلى هذه الحصص الخاصة التي أنتشرت بعد تلك
الفترة فأضحت أمراً رئيسياً من الدراسة بالمدارس
 .وكان شعار المدرسة الذي يوضع على الدفاتر
والمجلدات التي تصدرها هو (الفضيلة والعلم) يكتب
عليها باللغة العربية وتحته ترجمته بالفرنسية  ،وكان
الشاعر خليل مطران الذي ل ٌ ِقب بشاعر القطرين قد
درس وتخرج من هذه المدرسة بفرعها الموجود في
بيروت بلبنان فكتب لها قصيدة يحث فيها طالبها على
الجهد والكد  ،وأن اليتهاونوا في سعيهم إلى العلم
ألن تقويم اإلنسان يبتغى بالفضيلة والعلم  ،ويدعو
للمدرسة أن يباركها هللا وأن يعلي من قدرها فهي التي
تنمي صغارها فيغدون بتأديبها كباراً  ،فغدت القصيدة
نشيداً لها يلقيه التالميذ في الطابور اليومي ويلقيه هو
معهم في نشاط أحس سعادته في ذلك اليوم وشعر
معها بالحنو والحنين عندما أسترجع ذلك الماضي
وهو يتطلع غلى المدرسة من نافذة المترو :
يقول خليل مطران :
يا بني العلم والفضيلة ِج َّدوا كل َكد فيه فالح ف ِك ُّدوا

صدق أو ال تصدق...

بقلم :إدوار ثابت

إنما الفوز للمجدين وع ُد
أطلبوا العلم ال تملوا طالبا ال تكلَّوا إذا لقيتم صعابا
لمقدم يرت ُد
أي ذل
ٍ
وابتغوا بالفضيلة التقويما فهي والعلم لم يزاال قديما
للمعالي عتاد من يعت ُد
ذلكــم مــا تقولــه لبنيها هذه الدار بارك هللا فيها
والهدى في شعارها والرش ُد
فخذوا من ذاك أشعار حالكم أبينوا آثاره في عالكم
كل نبل من نبله مستمد
ً
بطريركية نمتنا صغارا
ربنا أعلى في البالد منارا
وبتأديبها كباراً سنغدوا
وكان وهو صغير عندما يسألونه عن مكان مدرسته
يقول كما كان يسمع من غيره من الطالب أن
المدرسة بشارع الملكة  ،ولم يكن يدرك من هي هذه
الملكة حتى عرف بعد أن كبر  ..بأنها الملكة نازلي
زوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق الذي كان ملكاً
على مصر ستة عشر عاماً منذ  1936إلى 1952
والذي تنازل عن العرش بعد حركة يوليو وتولى
الحكم محمد نجيب الذي ترك الحكم قهراً أو مهادنة
لجمال عبد الناصر  ،وكان عبد الناصر ال يحب بل
يبغض الملك والعائلة المالكة ويكره أن تظل أسماؤهم
على الشوارع واألمكنة العامة بالبالد فغير نظامه
الشارع والميدان إلى رمسيس األول بالميدان وينتهي
المترو إلى الميدان  ،فينزل منه ويتطلع حوله فيتساءل
في نفسه متأسياً  :ما هذا الزحام الذي يمأل الميدان
؟ ورائحة السيارات التي تغمر الجو وأين هو من
هذا المكان الذي كان من قبل ؟! وينظر إلى محطة
مصر للسكة الحديد  ،والذي كان يطلق عليها وعلى
الميدان من قبل باب الحديد ألن المحطة كان يحيط بها
ويواجهها سور حديدي له باب يعبر منه الناس وتعبر
منه السيارات إلى ابواب المحطة فجاءت من ذلك تلك
التسمية  .فكان في الصيف عندما يذهب مع عائلته
إلى اإلسكندرية  ،تعبر سيارة األجرة التي يستقلونها
من ذلك الباب في وقت مبكر من اليوم والزالت
المصابيح الليلية تضيء المكان قبل أن تسطع الشمس
ً
ً
وقليال من السيارات بأنحاء
قليال من الناس
فيرى
المحطة  .كان الميدان من قبل يبدو فسيحاً على الرغم
من أن مساحته لم تتغير حتى بعد أن وضع به تمثال
رمسيس الذي كانت تنطلق من أمامه تلك النافورة
التي تصب مياهها في حوض كبير مستطيل فإذا

فلتك ْن جرمي ُة نيوزيلندا
األخيــر َة

مرَّ إلى جانبها
أنتشر منها على
وجهه رزاز خفيف يستمتع به مع الجو الذي كان
نقياً بعض الشئ ويسترجع ماضي قبله  ،فقد كان هذا
المكان به تمثال نهضة مصر الذي نفذه المثال محمود
مختار والذي وضع بعد ذلك أمام جامعة القاهرة
ووضع تمثال رمسيس ً
بدال منه ثم نقل إلى المتحف
الحربي بطريق مصر – أسكندرية الصحراوي ،
وأنشئ هذا المطلع الذي يربط كوبري ستة أكتوبر
 ،ومنذ ذلك الوقت أو قبله بقليل بدأ الزحام بالميدان
ثم أخذ يشتد حتى بدا الناس والسيارات يسيرون فيه
ملتصقين وكأنما هم يتصادمون أو يوشكون على
التصادم وغدا الناس في سيرهم يعبرون الطريق
وهم يحاورون السيارات ويجتازون من بينها بعضهم
يجرؤون وبعضهم يتماشون وغير أولئك وهؤالء ال
يبالون وكأنما هم ال يتأثرون بهذا الزحام أو ال يحفلون
به أو يؤثر فيهم كما لم تؤثر فيهم رائحة السيارات
التي غدت تغمر الميدان كله  .ويجتاز الميدان إلى
شارع الجمهورية  ،فينظر إلى ذلك الشارع الذي كان
يطلق عليه من قبل إبراهيم باشا  .ومثلما كان عبد
الناصر يبغض الملك وعائلته فمحاها من الشوارع
واألمكنة العامة  .كان يبغض معهما لقبي الباشا والبك
فألغاهما وألغى ارتباطهما بالشخصيات على اختالفها
 ،على الرغم من أن هذين اللقبين استمرا بعد ذلك
عال ترحيباً
يطلقان على كل من يحصل على منصب ٍ
أو نفاقاً ثم شاعا فأخذ األصدقاء والمقربون ينسبونهما
إليهم عندما يحييون بعضهم أو يتصافحون  .ولم يزل
نظام عبد الناصر لقب إبراهيم باشا من الشارع فقط
وترك تسميته كما فعل ببعض الشخصيات وإنما غيّر
تسميته فأطلق عليه الجمهورية مع أن إبراهيم باشا
من الشخصيات المهمة في التاريخ المصري الحديث
 ،فهو أبن محمد على باشا الذي كان والياً على مصر
في أوائل القرن التاسع عشر ثم تولى هو العرش ،
وكان قائداً للجيش أتجه به في حملة على الجزيرة
العربية وأنهى على الدولة السعودية األولى وأسر
أميرها عبد هللا بن سعود  ،وال يزال تمثاله الرائع
الذي نفذه الفرنسي (كوردييه) يوضع بميدان األوبرا
الذي كان يسمى من قبل ميدان إبراهيم باشا .
البقية في العدد القادم

بقلم :جــاك قرانـطـة
شعر  :عباس شعبان

بقلم :سليم خليل

اإلحتفال بشهر
امللونني السود يف كندا
تم إعالن شهر فبراير /شباط ٢٠١٨
شهر الملونين السود في كندا ،وأقيمت في
شهر فبراير الماضي ندوة في الكنيسة
المعمدانية في أوتاوا ألقيت خاللها كلمات
تحدث المحاضرون عن إنجازات رواد،
رجال وسيدات ،في الشجاعة والعلوم
والرؤيا والمعاناة  ،فيما يلي أهم ما ورد
في تلك الندوة :
حرب  ١٨١٢بين كندا والواليات المتحدة:
خالل هذه الحرب بين كندا والواليات
المتحدة انتهز  - ٣٥٠٠ -جنديا من عبيد
الواليات المتحدة الفرصة وحاربوا بجانب
القوات البريطانية لقاء الحصول على
حريتهم ونقلوا إلى مقاطعة  -نوفا سكوشيا
منطقة بريستون  -حيث استقروا هناك
وشكلوا أكبر تجمع للسود في شرق كندا
على األطلسي  .حصل المقاتل األسود
على مبلغ  ١٠ -دوالرات  -لقاء إإللتحاق
بالحرب .
بعد إنتهاء الحرب منحت بريطانيا كل
مقاتل أبيض مساحة  ٢٠٠أيكر من األرض
ولكل مقاتل أسود  ١٠٠أيكر.
 المقاتل ريتشارد بريستون  :كانريتشارد يقاتل في منطقة نياجرا بعد
إنتهاء الحرب ذهب إلى نوفا سكوتشيا يفتش
عن والدته وقرع منازل المنطقة بابا بابا
إلى أن وجد والدته .أحب المنطقة واتخذ
إسم منطقة بريستون إسما له وأصبح
ريتشارد بريستون .
أسس ريتشارد  -مؤسسة المعمدانيين
األفريقيين  -وأقام  ١١كنيسة للمعمدانيين
األفريقيين .
 -هارييت توبمان :١٩١٣-١٨٢١
ساعدت السيدة توبمان على نقل مأتي عائلة
عبيد من الواليات المتحدة إلى كندا مختبئين
في قطارات الشحن .
 -ويليام هول :أول أفريقي وطأ نوفا
سكوتشيا وحصل على وسام  -صليب
فيكتوريا -لنشاطه في توطين جالية السود .
 -ويليام بيتون هوبارد :١٩٣٥ -١٨٤٢
إخترع الفرن وسجل االختراع وباع إنتاجه
عبر شركته  -أفران هوبارد  -وبقي رئيسا
لشركته مدة  ١٣عاما  .قام ببيع المؤسسات
العامة للشركات الخاصة مثل إدارة المياه
وطالب بتقوية القطاع العام وشارك في
تأسيس أول شركة حكومية كهربائية وهي
اآلن ما تزال تعمل بإسم هايدرو وان
(. )١
 إيالي ماكوي  : ١٩٢٩-١٨٤٣تخرجمهندسا من سكوتالندا وعمل كرجل إطفاء
ثم في الزيوت المعدنية ؛ إخترع جهاز
تزييت لمحركات القطارات البخارية وهذا
ساعد على السفر الطويل دون الحاجة
للتوقف للصيانة .

أليس أوغستا باول : ١٩١٦-١٨٩٢درست الكيمياء وطورت سائل من
الحشائش يُحقن كلقاح ودواء ناجع ضد -
مرض الجرب  -وأستعمل بنجاح في أوائل
القرن العشرين .
 -أندرسون رافين أبوت :١٩١٣-١٨٣٧
أول أفريقي تخرج طبيبا وأول أفريقي
تسلم منصب مفتش عام في الصحة في
أونتاريو  ،عام  ١٨٩٢إنتقل إلى وزارة
الدفاع ومنح أعلى وسام يعطى إلى
أفريقي ؛ ثم تم تعيينه مساعدا حربيا في
صف ضباط الجيش في نيو يورك .
 ماري فان براون :١٩٩٩-١٩٢٢درست وتخرجت ممرضة وكانت تشعر
بخوف على منزلها من التخريب اخترعت
أول جهاز إنذار يكشف المخربين على
باب منزلها يشعرها بالخطر لتخبر السلطة
بأسرع وقت  ،سجلت االختراع عام .١٩٦٩
 ألبيرت جاكسون  :ولد في العبودية ،أول أسود عمل موزعا للبريد وكان من
أوائل الزنوج الذين تسلموا عمال في الدولة
في القرن التاسع عشر.
 الدكتورة كاري بيست٢٠٠١- ١٩٠٣ :أسست أول صحيفة للسود في نوفا سكوشيا
 ،ناشطة في مجال الحقوق المدنية ،
أدارت لمدة  12عاما ندوات شعرية وثقافية
وموسيقية  ،نالت وسام كندا ووسام الملكة
اليزابيث ودرجة الدكتوراه الفخرية من
جامعة نوفا سكوشيا .
 فييوال ديسموند  :١٩٦٥- ١٩١٤ولدتفي هاليفاكس وإرتفعت شهرتها بطباعة
صورتها مؤخرا على العملة الكندية فئة
عشرة دوالرات ؛ عام  ١٩٤٦إشترت
بطاقة مسرح حيث كانت منطقة البلكون
مخصصة للسود والملونين والساحة
األرضية للبيض ؛ دخلت وجلست مع
البيض ورفضت اإلنتقال إلى البلكون ؛
اعتقلت وقاومت وحصل ضررا لوركها
في مفصل الفخذ ؛ لم تمنح حق الكفالة
لتخرج من السجن ومُنعت من الحصول
على استشارة قانونية ؛ َحكمت بجرم
التالعب المالي ألنها استعملت بطاقة بلكون
األرخص بسنت واحد من بطاقة القاعة
األرضية ؛ ُ
وغ ِرمت بدفع  ٢٠عشرين
دوالرا تعادل  ٢٧٠دوالرا اليوم زائد ستة
دوالرات تكاليف محكمة ؛ دفعت الغرامة
وعادت إلى هاليفاكس ؛ عام  ٢٠١٠أعلنت
براءتها ؛ وفي عام  ٢٠١٦تقررت طباعة
صورتها على ورقة النقد فئة  ١٠دوالرات
التي انتشرت للتداول عام . ٢٠١٨
بعد التحرر من العبودية وإلغاء التمييز
العنصري برز الكثير من األفراد الملونين
في كافة المجاالت السياسية واالجتماعية
والفنون إلخ وال مجال هنا للحديث عنهم .

ابتسـم
البسمة هي لصباحك محبة وتفائل وحياة ابتسم ،
فابتسامتك هي عالمة التجدد في عالمنا المتعب
ابتسم ،
فكم فتحت االبتسامة القلوب وانارت الدروب
ابتسم ،
وسط المعاناة  ،وسط زحمة اليأس والمرارة
ابتسم ،
مهما كان االلم مريرا” واآلتي مجهوال”
ابتسم ،
وافتح قلبك لالحالم وللطموح وستعلم كم انت انسان
رائع ابتسم ،
وال تكن قطعة نقود بوجهين ،
ً
متنقال بين جيوب الناس
كي ال تقضي عمرك
سألت عن البسمة فرأيتها في ثغر امي
سألت عن الصدق  ،الحب والحنان
فوجدتهم في بسمة من عين أمي .

من لألبناء سوى أمهم
تحنو عليهم بحضنها الدافي
فاألم هي الوطن
هي الحنان هي الجنان
هي الفؤاد الصافي
إن باتت الدنيا جهنما
من لك غير أمك حاميا
من لك غير حضنها مسكنا
هي درٌ ة الدنيا
فال تكن لها جافيا
هي الجمال هي الحروف
مهما اجتهدنا أو كتبنا
أبدا لن تكافئها القوافي
هي الوطن
هي الفؤاد الدافي

أسامه كامل أبو شقرا
يوم الجمعة الواقع فيه ،15/3/2019
وبنفس ملؤها الحقد والكراهية على
ٍ
“المهاجرين المسلمين” أو “غير
البيض” ،دخل المدعو برنتون تارانت
إلى مسجدين ،على التوالي ،في نيوزيلندا
بدم بار ٍد عشوائيا
وراح يطلق النار ٍ
أناس ،ذنبهم أنهم كانوا مولّين
على
ٍ
وجوههم شطر ربهم يصلّون ،وأردى
منهم خمسين اً
رجل .وكأنه قد عانى هو
شخصيًّا من ظلم ووحشية من احتلوا
أستراليا وقتلوا أعدا ًدا هائلة ممن كانوا
يعيشون فيها منذ آالف السنين ،ناس ًيا
أو متناسيًا بأنه واح ٌد من أبناء أولئك
المحتلين ،ونرجو هللا أن تكون هذه
ُ
الحادثة األخير َة.
بالتأكيد لم تكن هذه هي الحادثة األولى
التي يُعتدى فيها على المصليّن سواء
في المساجد أم في الكنائس ،على أيدي
مجرمي “القاعدة” ثم ابنتها “داعش”
سواء في البالد اإلسالمية والعربية ،أم في
ننس بعد تفجير الكنائس في
غيرها .ولم َ
مصر ،ثم قتل سبع ِة مواطنين مصريين
وجرح تسعة عشر آخرين كانوا
أقباط
ِ
عائدين من زيارة دير القديس صموئيل
في ال ِم ْنيَا جنوب القاهرة.
ولكن بماذا يختلف حال دونالد ترامب،
رئيس الواليات المتحدة األميركية ،عن
حال برنتون تارانت من حيث كراهية
المهاجرين والمسلمين؟ وكالهما يتحدرُ
ممن احتلوا بالقتل البالد التي يعيش فيها؟
ال َّ
شك في أن هناك بو ًنا شاس ًعا بين
األسترالي تارانت قد
كان
فإذا
االثنين.
ُّ
قتل خمسين “مهاجرً ا مسلمًا” ،فترامب
ومن سبقه من رؤساء الواليات المتحدة
األميركية ،وحلفاؤهم ،قد تسببوا بقتل
مئات اآلالف من المسلمين والمسيحيين
وغيرهم ،في الشرق األوسط وحده ،هذا
عدا عن تهجير الماليين منه .ألم تكن
بريطانيا خلف تأسيس جماعة اإلخوان
المسلمين ،منبع الفكر المتطرّ ف؟ ثم
ألم تكن الواليات المتحدة األميركية
وراء الدعوة إلى “الجهاد المق ّدس”
بوجه السوفييت في أفغانستان منذ
أواخر سبعينيات القرن الماضي،
التعصب مع تأسيس
وإطالق مارد
ّ
“تنظيم القاعدة” ،خدمة لمصالحها إبَّان
الحرب الباردة؟ ثم لزرع الفوضى في
البلدان المحيطة بإسرائيل ،التي غرسها
بيننا االستعمار القديم ،عمال بقرارات
مؤتمر العام  1907في لندن ،وال يزال
ورثتُه يتابعون رعاي َتها؟ عذرً ا إذ هي
التي أصبحت تدير سياساتهم بقوة
ً
وخاصة في
المنظمات الصهيونية،
الواليات المتحدة األميركية.
فإذا كنَّا يا إخواني ،في البالد العربية
واإلسالمية ،نأمل في أن تكون حادثة
نيوزيلندا األخيرة من نوعها ،فاألمل
وحده ومن دون العمل ال يُجدي نف ًعا.
والعنف سيولد أعنف منه فعندما تُ ُ
مأل
حس
النفس بالحق ِد والكراهية يموت فيها ُّ
ُ
اإلنسانية ويصبح الشخص ً
وحشا ضاريًا
تسيّره غريزة القتل .وإذا كان الحيوان
ّ
ليتغذى فالوحش البشري
المفترس يقتل
ّ
ويتلذذ بقتل أبناء جنسه ،بينما ال
يتمتع
ُ
يقتل النمرُ نمرً ا والذئب ال يقتل ذئ ًبا.
وتلك الدماء التي سالت في نيوزيلندا
وما سبقها في أنحاء متفرقة من العالم،
تفرض على ّ
ُ
كل منا ،مهما كان موقعه
ٍ
أو مهنته أو درجته ،أن يعمل جاه ًدا
لوقف هذا المسلسل اإلجرامي ،ال تُجاه
المسلمين والمسيحيين فقط بل تجاه
البشر أجمعين ،مهما كانت أعراقهم
وألوانهم ودياناتهم ومذاهبهم .وإذا

كنّا ال نستطيع إيقافه في العالم أجمع،
فلنعمل على تحصين وحماية بالدنا من
أخطاره ،وأبنائنا من الوقوع في شباك
مدبري تلك الجرائم.
وليبدأ ٌّ
كل من بيته ثم حيّ ِه ثم مدينته ثم
عدو نحاربه،
أول
الجهل
وليكن
وطنه.
ٍ
ّ
ّ
التعصب
ّها
م
وأه
ة
عل
كل
أصل
فهو
ّ
ِ
والتزمّت والغلو في الدين .ومحاربة
الجهل ال تكون في تعليم القراءة والكتابة
فقط ،بل في التوعية من األخطار اآلنية
ومما تخبّئه األيام .ولنغرس في قلوب
وأذهان أبنائنا ّ
أن الناس أخوة في الوطن
ِ
وفي اإلنسانية ،ومن خالفني في رأيي
أو ديني أو مذهبي هو ً
أيضا أخي وليس
عدويّ  .وبقدر ارتفاع درجة ّ
كل منا في
ٍ
وطنه تعظم مسؤوليته.
فمسؤولية القادة السياسيين تكون اً
أول
في وضع مصلحة الوطن والمواطن
فوق كل مصلحة .ثم في العمل على
المساواة الكاملة بين المواطنين مهما
كانت انتماءاتهم الدينية أو السياسية.
ووضع المناهج الدراسية الموحدة
وخاصة في التربية الوطنية .ويبقى
تأمين فرص العمل من األولويات ،فكم
من جريمة كان مرتكبها من دون عمل؟
ومسؤولية اإلعالم واإلعالميين هي
في تقديم الخبر الصادق والتحقق من
صحته ومن خلوه من سموم التفرقة
بجميع أشكالها ،وفي نبذ كل ما يسيء
إلى وحدة المجتمع وقيمه وسلمه
وسالمته ،وفي توعية متابعيهم لعدم
الوقوع في حفر وفخاخ ما ينشر على
مواقع اإلنترنيت والتواصل االجتماعي.
وعلى سبيل المثال فباألمس “أوضحت
فيسبوك أنها تتصدى ،حاليا ،ألكثر
من  200منظمة على مستوى العالم
تؤمن بتميز العرق األبيض ،مشيرة
إلى “أنها تعمل على إزالة ما تنشره
هذه المنظمات من محتوى على منصة
فيسبوك من خالل تكنولوجيا الرصد
صوت التطرف ونُعلي
اآللي” .ولنخنُ ْق
ِ
صوت االعتدال.
ٌ
عظيمة ً
أيضا،
ومسؤولية رجال ال َّدين
إذ عليهم يقع حمل تبيان تعاليم الدين
الصحيحة بما فيها من التسامح ومحبة
اآلخرين ،سواء كانوا من أبناء دينهم أم
ال .وأليس كل األديان تدعو إلى السالم
وتحرّ ُم القتل؟ ولتكن ُخطبهم وعظاتهم
دروسً ا في الرحمة والمحبة والتسامح.
فاهلل محبة وهو الرحمن الرحيم.
ومسؤولية المدرسة والمعلمين ال ُّ
تقل
أهم يّة عن غيرها ،فعتبة المدرسة
هي أول ما يدوسه الطفل بعد عتبة
منزل والديه .وما يتعلمه في المدرسة
يرسخ في عقله وقلبه مدى الحياة،
فـ “العلم في الصغر كالنقش في
الحجر” .وليكن تعليم التاريخ ألخذ
ً
معافى ،ال
العبر ولبناء مستقبل سليم
لزرع بذور التفرقة بين أبناء الوطن
الواحد ،وال لنكئ الجراح .وليكن
تعليم التربية الوطنية والقيم األخالقية
والدينية لبناء المجتمع السليم والمواطن
الصالح الذي ال يُشترى والؤه لغير
وطنه بكنوز الدنيا كلها .وهذا ً
أيضا
ُ
واجب أصحاب القلم أجمعين ،من
أدباء وشعراء ومؤرخين وغيرهم.
قد يقول بعض من قرأ هذه المقالة
بأنها من األحالم أو مثالية ،فأقول
ّ
بأن األعمال العظيمة تبدأ حُ ل ًما ،ومن
ليس له ٌ
ٌ
وهدف يسعى إليه
مثل أعلى
ضاعت أيامُه س ًدى.
ْ
فاجعله يع ّم جميع
اللهم ،أنت السالم
أنحاء العالم.

«احلريات الفردية واملساواة» حمور الدورة اجلديدة ملعرض تونس للكتاب
بهدف تحقيق تواصل أوثق مع محيطه وتوطيد العالقة بالقارئ
وقضاياه اختار معرض تونس الدولي للكتاب تسليط الضوء في دورته
القادمة على ”الحريات الفردية والمساواة“.
قال األكاديمي والروائي شكري المبخوت مدير المعرض في مؤتمر
صحفي يوم األربعاء ”وقع االختيار على مسألة ’الحريات الفردية
والمساواة‘ التي أثارت جدال مجتمعيا في تونس ألننا نريد أن نسعى
ألن يكون المعرض مأدبة فكرية ثقافية تخلق فضاءات للحوار بين
المفكرين والباحثين واألكاديميين والجمهور“.
وأضاف ”نريد ربط صلة بين المعرض ومحيطه ،وبين الكتاب
والمفكرين بشواغل المجتمع ،وفتح قنوات التواصل والحوار بين
المفكرين والجمهور“.
وتقام الدورة الخامسة والثالثون من المعرض في الفترة من الخامس
إلى الرابع عشر من أبريل نيسان بمشاركة  319عارضا من  23دولة
عربية وأجنبية إضافة إلى تونس.
ويأتي المشاركون من مصر وسوريا ولبنان والعراق واألردن والجزائر
والسعودية والكويت والمغرب وفلسطين وموريتانيا وقطر واإلمارات
وسلطنة عمان وليبيا وإيران والصين وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسنغال
واألرجنتين إضافة إلى منظمات وهيئات مجتمعية.
ولن تحل أي دولة هذا العام (ضيف شرف) على المعرض وهو ما أرجعه
المبخوت إلى عامل الوقت وتأخر تشكيل اإلدارة الجديدة .وقال ”ال يمكن
إعداد شيء جدي إال قبل سنة ،لكن وقع تعيين الهيئة المديرة للمهرجان
بصفة متأخرة“.
ويكرم المعرض مجموعة من الكتاب والمفكرين واألدباء التونسيين منهم
جليلة بكار وتوفيق الجبالي وفرج شوشان رضا مامي ومحمد حبيب الهيلة
ومحمود قطاط وأحمد حاذق العرف.
وبشأن منع أي كتاب أو استبعاده من المشاركة في المعرض قال المبخوت
”ليست لنا رقابة مسبقة على الكتب ،الدستور يمنع الرقابة المسبقة ،لكن
انعدام القرابة ال يعني ترك الحبل على الغارب“.
وأضاف ”هناك دور نشر نحن نعرفها ،هي ليست دور نشر بل دور
دعاية ،لذلك نستبعدها .الدور التي تمارس القرصنة وتُزور الكتب لن تكون

همسـات

يوسف زمكحل

أجعل من أبتسامتك شمس تضئ لآلخرين
موجودة“.
ويشمل برنامج المعرض ندوات فكرية ومعارض فنية وحفالت موسيقية
إضافة إلى أنشطة لألطفال واليافعين التي تشارك فيها بعض الدول مثل
بولندا وإندونيسيا وروسيا البيضاء.
كما يشمل البرنامج إعالن وتوزيع خمس جوائز في فروع مختلفة هي
جائزة فاطمة الحداد للدراسات الفلسفية وجائزة الطاهر الحداد للدراسات
اإلنسانية واألدبية وجائزة بشير خريف للرواية وجائزة علي الدوعاجي
لألقصوصة وجائزة الصادق مازيغ في الترجمة إلى العربية.انتقلت الخلطة
إلى مناطق أخرى بالقاهرة ثم بقية أنحاء محافظات مصر ،وبعد وفاة الرجل
تخصص أحد المحالت بمحافظة الشرقية بدلتا مصر في عمل الحواوشي،
فأصبحت قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مقصد
كل من يريد تناول الحواوشي الجميل ،ويفد إليها الراغبون في تناوله من
السياح العرب واألجانب.
مع مرور الوقت تعددت أنواع الحوواشي ،فمنه البلدي ومنه اإلسكندراني،
وتتشابه الطريقة والمقادير لكن يختلف الحوواشي اإلسكندراني عن البلدي
في كثرة التوابل والبهارات ،أما األسعار فتختلف من مطعم آلخر ،ومن
منطقة ألخرى حسب الحجم ،وكمية اللحم المحشو بها الرغيف ،وتتراوح
ما بين  10و 30جنيها للرغيف الواحد.

بعض األشخاص قادرون على التحول في لمح البصر
عيون ال ترى أفضل من قلوب ال تحب
ال تيأس أبداً كل الصعوبات تنتهي
جدد أحالمك
الحب جميل والكرامة أجمل
أصعب شعور أن يصبح أقربهم لقلبك على قائمة الممنوعين من دخوله
مرة أخرى
من يهددك بالرحيل أهمس في أذنه هل تعرف الطريق أم أدلك عليه
(شكسبير)
من كلماتي  :ال تتعجبي يوماً أن حذفت من قلبي اسمك  ..ال تتعجبي إن
أطفأت في سماي نجمك  ..أن رأيتيني أثور على حبك وأرفض لصدري
أضمك  ..إن تعافيت بعد أن شربت كثيراً من ترياق سمك .
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جورج حبيقة :فساتني براقة بلمسات ساحرة

-20192
 2020فلسفة األعياد .وهي تستحضر أجواء المناسبات السعيدة من خالل
تصاميم مشرقة يفوح منها عطر السعادة عند حلول المغيب وتأللـوء النجوم
الماسيّة في سكون الليل.
يخيّم الطابع العصري على إطالالت صممها حبيقة خصيصا ً للمناسبات الخاصة.

وقد أرادها أن تعبّر عن الحريّة والمرح من خالل أثواب الحفالت الراقصة
وأزياء السهرات التي تبحث عن مشهديّات دراماتيكيّة تضفي على يومياتنا
لمسات من السحر ،والرقة ،والشباب.
حرص حبيقة على تزيين تصاميمه ببريق يستحضر إشراق النجم الفضي على
البراقة مع الخطوط التقليدية
خامات رقيقة وثمينة .وقد برع في خلط اللمسات ّ

الغالية على قلبه مما أضفى غموضا ً على خامة الدانتيل التي تساهم في إبراز
جماليّة منحنيات الجسد األنثوي.
التطريزات ذات األلوان المنعشة زيّنت اإلطالالت بمناظر طبيعيّة ساحرة ،وأتت
الخامات الشفافة والفتحات المثيرة لتشارك في مشهديّات أنيقة تستحضر السعادة
وتبني عالقات متينة بين األحاسيس العابرة والمشاعر الدائمة.

فوائد الثوم على صحة الشعر زيت الورد ال غنى عنه لروتينك اليومي
يعتبر زيت الورد من الزيوت العطرية األساسية ،ويستخرج
من بتالت زهرة  Rosa damascenaأو كما تعرف باسمها
ّ
المعطرة
الشائع الورد الجوري .وباإلضافة إلى خصائصه
لزيت الورد فوائد ج ّمة للبشرة .عندما يُطبق موضعياً ،تعمل
خصائصه على ترطيب البشرة ،والتخلص من حب الشباب،
ومحاربة الشيخوخة باإلضافة إلى إزالة آثار جروح
وندوب البشرة الناتجة عن

هناك العديد من األكالت التى ال تستغنى عن
وجود الثوم بها ،حيث انه يعطى مذاق ورائحة
مختلفة لآلكالت ،فضال عن ذلك يحتوى الثوم
على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى
تحافظ على صحة الجسم وتحميه من األمراض
واألوبئة.
ووفقا لما ذكره موقع  selfhackedفإن فوائد
الثوم على الصحة هى:
فوائد الثوم على صحة الجسم والشعر
 -1يحتوى الثوم على نسبة عالية من الفيتامينات
والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة
الجهاز المناعى وحمايته من األمراض واألوبئة.
 -2يحتوى الثوم على بعض المواد ومنهم مادة
األلبين التى تعمل على محاربة االمراض
السرطانية مثل سرطان القولون والمعدة والثدى.
 -3يعتبر الثوم من أقوى عالجات التسمم وطرد
الفيروسات والبكتيريا من الجسم وذلك الحتوائه

على بعض العناصر والخصائص التى تطرد
السموم من الجسم.
 -4يحتوى الثوم على بعض الخصائص
والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الشعر
وعالج التساقط والتلف ،كما أن له دورا كبيرا فى
عالج مرض الثعلبة.
 -5يعمل على عالج نزالت البرد واألنفلونزا،
وينصح دائما بتناول الثوم كل يوم على الريق
لتفادى األمراض والعدوى.
 -6يحافظ على صحة القلب واألوعية الدموية
ويحد من خطر اإلصابة بتصلب الشرايين.
 -7يساعد الثوم على ازالة الكرش وترهالت
البطن واألرداف حيث انه يعمل على حرق
الدهون ،وذلك عند تناول الثوم كل يوم على
الريق.
 -8يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم ،وبذلك
فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع.

زيت اللوز وزهرة الربيع
للتخلص من التجاعيد
تواجه كثير من
النساء مشكلة بسبب
ظهور التجاعيد
وعالمات الزمن على
البشرة مع التقدم فى
السن ،خاصة عندما
تفقد البشرة رطوبتها
وتصبح جافة وتظهر
عالمات الزمن ،من
خالل صحتك فى
وصفة نتعرف على
وصفة طبيعية من
زيت اللوز وزيت
زهرة الربيع تساعد
على التخلص من
التجاعيد فى الجلد
ليعود لطبيعته،
بحسب ما نشر موقع .step to health
وصفة زيت اللوز وزهرة الربيع للتخلص
من التجاعيد
المكونات
 2ملعقة كبيرة من زيت زهرة الربيع
 1ملعقة زيت الورد
 4مالعق كبيرة من زيت اللوز

عالمات التمدد أو العمليات
الجراحية .كما يساعد في حاالت األكزيما والوردية.
إكتشفي فوائد زيت الورد وكيفية استخدامه في السطور التالية:
ترطيب البشرة
بفضل احتوائه على خواص ترطيبية عالية ،يعتبر زيت الورد
صديق رائع للبشرة الجافّة أو البشرة المتأثّرة من عوامل الجو
المختلفة .إذ يعمل على موازنة الرطوبة داخل طبقات الجلد
مما يحميها من الجفاف ويحافظ على رطوبتها .إمزجي بعض
القطرات من زيت الورد مع الكريم المرطب ،كما يلي:
أخلطي في وعاء زجاجي:
نصف كوب من زبدة الشيا
ملعقتان من ماء الورد
ملعقة صغيرة من العسل الخام
 10قطرات من زيت الورد
طريقة االستخدام:
ضعي الوعاء في قدر مملوء بالماء الساخن لتذويب زبدة الشيا.
إحرصي أال تدخل المياه إلى الوعاء.
حين تذوب الزبدة ،أخلطي المكونات جيداً بالخالط الكهربائي
حتى تحصلي على كريم خفيف القوام باللون األبيض.
أغلقي الوعاء بإحكام واحتفظي به في مكان جاف وبارد.

إستخدميه على البشرة كالمعتاد.
محاربة الشيخوخة
من أكثر فوائد زيت الورد قدرته الخارقة على التخفيف من
ظهور التجاعيد ،هذا بفضل غناه بمضادات األكسدة التي تمنع
الجذور الحرة المسؤولة عن عالمات التقدم في السن .يمكنك أن
تصنعي سيروم مضاد للشيخوخة من زيت الورد:
في وعاء زجاجي أخلطي:
 3مرعق كبيرة زيت األرغان
 9قطرات من زيت الورد
 9قطرات من زيت الالفندر
طريقة االستخدام:
أحكمي الوعاء جيدا ً ورجّيه لخلط المكونات .ضعي
 3قطرات منه على كامل الوجه بعد تنظيفه وتطبيق
التونر عليه.
تونر طبيعي
بفضل خصائصه الحمضية ،يساعد زيت الورد على
تخفيف اإلفرازات الدهنية للبشرة وتقليص المسام.
حضري تونر طبيعي للبشرة كما يلي:
ضعي في عبوة زجاجية فارغة:
ّ
المقطر
نصف كوب من الماء
 4إلى  6قطرات من زيت الورد
رجّي العبوة جيداً ثم رشي من الخليط على بشرة
نظيفة ،لكن أبعدي يدك عن وجهك حوالي 15
سنتم قبل أن ترشي من المستحضر.
للبشرة الحساسة
يعتبر زيت الورد ناعم على البشرة
الحساسة ،كذلك بشرة األطفال بعد تخفيفه
بزيت آخر كزيت الجوجوبا .أضيفي بعض القطرات منه إلى
الحمام أو البودرة أو زيوت التدليك الخاصة بطفلك .يمكنك
استخدامه كبديل مزيل المكياج أو مرطب أو لعالج حب الشباب
واإللتهابات دون الخوف من التأثيرات الجانبية على بشرتك.
مقاومة حب الشباب
يعمل على تقليل االفرازات الدهنية المسببة لحب الشباب من
جهة ،كما يعمل كذلك على ازالة اآلثار الناتجة من حب الشباب.
إصنعي سبراي مقاوم للبثور من زيت الورد:
في عبوة سبراي فارغة ضعي:
ّ
المقطر
نصف كوب من الماء
 4قطرات من زيت الورد
طريقة االستخدام:
أغلقي العبوة بإحكام ورجّيها جيداً .رشي السبراي على وجهك
بعد تنظيفه.
التخلص من ندوب البشرة والبقع الداكنة
يستخدم البعض زيت الورد بهدف تبييض البشرة ،فهو يساعد
على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة .يعمل زيت الورد
على تهدئة البشرة والتخفيف من آثار حب الشباب والندوب
الناتجة عن العمليات الجراحية .أضيفيه إلى كريم البشرة (قطرة
واحدة مقابل ملعقة صغيرة من الكريم).

أسرع  6طرق لتجفيف طالء األظافر
 4مالعق كبيرة من جل الصبار
الطريقة
 امزجى الزيوت مع جل الصبار. ضعيها في زجاجة مغلقة و ليس منالضروري تخزينها في الثالجة.
 ضعيها على وجهك وأي مناطق أخرىمع التجاعيد (اليدين والرقبة  ،وما إلى ذلك)
مرتين في اليوم.

الطريقة الصحيحة لوضع كريم اليد
يحارب الكريم جفاف اليد وخشونتها ويمنحها ملمسا ً ناعما ً مثل الحرير ،بشرط وضعه
بطريقة صحيحة.
لهذا الغرض توصي
خبيرة التجميل
األلمانية بيرغيت
هوبر بتدليك اليد
بالكريم جيداً ،بحك
ظهر اليد في ظهر
اليد بحركات دائرية،
ثم تدليك األصابع
واألظافر والجلد
المحيط بها أيضاً ،ثم الكف والساعد.
وفي الخطوة األخيرة يجب ارتداء قفاز من القطن لفترة قصيرة للحصول على بشرة يد
مخملية.

إذا كنت من محبات طالء األظافر لكن في الوقت عينه
تملّين من انتظاره حتى يجف ،السيما إذا كنت على عجلة
من أمرك ،نقدم لك  5طرق سريعة وسهلة لـ تجفيف طالل
األظافر:
ضعي يديك في مياه باردة
إغمسي أظافرك في مياه باردة تحتوي على
مكعبات الثلح .تعتبر هذه الطريقة األكثر
فعالية لتجفيف طالء األظافر.
إستخدمي مجفف الشعر
كل ما تحتاجينه لجعل طالء األظافر يجف
بسرعة ،استخدام مجفف الشعر على أقل درجة
حرارة باردة ،بمجرد غإلنتهاء من تطبيق
طالء األظافر .حركي المجفف حول األظافر
في حركات دائرية لمدة  2أو  3دقائق ،لكن
إحرصي أن يكون المجفف بعيدا ً عن األظافر
وأن يكون ضخ الهواء الساخن خفيفاً ،حتى ال
تحدث تموجات على الطالء وتفسده.
رشي سبراي الشعر
سبراي الشعر يعتبر طريقة فعالة جداً لتجفيف طالء األظافر
بسرعة .كل ما عليك فعله بعد تطبيق الطالء أن تنتظري لـ3
دقائق حتى يجف .أمسكي السبراي بعيداً عن أظافرك بمسافة
 30سنتم ورشي المستحضر على كامل األظافر ،بعدها إغسلي
يديك بمياه باردة.
إستعملي زيت الزيتون
زيت الزيون أيضا ً من الطرق التي تساعد على تسريع تجفيف
طالء األظافر .إنقعي أظافرك في زيت الزيتون لمدة دقيقتين
وستجدين أن الطالء بدأ يجف بسرعة .يمكنك استبدال زيت

الزيتون بزيت عباد الشمس ،زيت جوز الهند أو زيت األطفال.
ضعي طبقات رقيقة من الطالء
مقارنة مع الطبقات السكمية ،ستجدين أنك لو قمت

كيف تكتشفي موهبة طفلك ؟
نالحظ على العديد من األطفال أنهم موهوبون ،ويتميزون عن
غيرهم ،وهؤالء األطفال يحتاجون إلى الكثير من الحوافز الداخلية
والخارجية.
وهناك بعض العالمات والمالحظات التي تميز الطفل الموهوب ،فهو
طفل يتحمل مسؤولية تعليمه ،فعلى األمهات معرفة أن التعلم الذاتي
يتيح للطفل الموهوب أن ينغمس في طبيعته الشديدة للفضول.
 -سريع الفهم كأنه هو المعلم :غالبا ً ما يصل األطفال الموهوبون إلى

مراحل معرفة أسرع بكثير من المتوسط لمهارات اللغة ،على وجه
الخصوص.
 يحب القراءة وإشباع فضوله بالمعلومات ،هذه العالمة واضحةبشكل خاص عندما يثير شيء اهتمامهم.
 -يحب الرياضة أو العلوم أو الفنون ،تكاد تكون المواهب المتطرفة

مؤشراً على وجود ذكاء موهوب.
 إنهم يحبون شراكة البالغين أو األطفال األكبر سناً :بسبب ذكائهمالمتقدم ،يجدون صعوبة في التواصل مع أقرانهم.
 لديهم تركيز ممتاز :يتمتع معظم األطفال الموهوبين بقدراتاستثنائية للتركيز على األشياء التي تهمهم.
 لديهم القدرة على حل المشاكل بنظرة للمستقبل :ال يقتصر دورهؤالء األطفال على التعامل مع المشكالت اليومية بشكل مختلف
فحسب ،بل قد يقدمون أيضًا اقتراحات حول كيفية
تحسين شيء ما.
 هم قادة :األطفال الموهوبون يظهرون قدرة ملحوظةعلى القيادة .بالطبع ،هذه المهارات أكثر وضوحا ً عندما
يكون الطفل في وضع مرغوب فيه.
 يقوم بطرح األسئلة قبل المعلم :يقفز األطفالالموهوبون إلى المعلم ويطرحون األسئلة عليه؛ ألنهم
ليس لديهم صبر لمعرفة األجوبة.
 لديهم طاقة عالية تفوق أقرانهم :يميل إلى التحدثبسرعة كبيرة .للحاق بأفكاره.
 يحبون الطبيعة :األطفال الموهوبون يحبون المشاهدوأصوات الطبيعة ،قد يكون فضولهم ومواهبهم على الشاشة كاملة
عند الخروج في الطبيعة.
 يستمتعون للغاية بالتعلم :األطفال الموهوبون يحبون التعلم لدرجة أنهيصبح هواية؛ بسبب ذكائهم المتقدم وحبهم للتعلم.

 5قواعد ذهبية للحصول على بشرة
خمملية مع اقرتاب الربيع
إذا كنت تعانين من جفاف البشرة في نهاية فصل الشتاء ،فأنت
بحاجة إلى حيل خاصة تؤ ّمن ترطيبا ً إضافيا ً لبشرتكِ مما يساعدها
على استعادة ملمسها المخمل ّي في استقبال الربيع.

اعتمدي من ّظفا ً خاصا ً بالبشارات الجافة
تحتاج البشرة الجافة إلى التنظيف بمستحضرات تناسب طبيعتها،
ّ
المرطبة التي يت ّم تطبيقها عليها
وذلك لتسهيل نفاذ المستحضرات
بعد ذلك.
وينصح خبراء العناية بالبشرة بتجنّب ّ
المنظفات التي تحتوي على مواد
قاسية تزيد من جفاف البشرة ،والتي تتناسب عادةً مع البشرة الدهنيّة.
منظفا ً يتميّز برغوته الكريميّة التي ّ
اختاري ّ
تنظف البشرة بنعومة دون

أن تزيل الغشاء الدهني-المائي الذي ّ
يغطيها ويؤ ّمن لها الحماية من
االعتداءات الخارجيّة.
احرصي على االستحمام بمياه فاترة
إن االستحمام بالمياه الساخنة قد يكون ممتعاً ،لكنه
يزيد من جفاف بشرة الجسم ألنه يزيل الزيوت
الطبيعيّة التي تكون على سطح البشرة ،ولذلك
يُنصح باالستحمام بمياه فاترة تحمي بشرة الجسم من
الجفاف ث ّم تطبيق ّ
مرطب سائل على الجلد يُعيد إليه
توازنه ويُكسبه ملمسا ً مخملياً.
ّ
المرطب الخاص بالبشرة
اختاري بعناية
ً
ً
إستعملي صباحا ً ومسا ًء مصال مرطبا قبل كريم
النهار أو كريم الليل ،فمن شأن ذلك أن يساعد على
ترطيب البشرة بالعمق ومعالجة مشكلة جفافها
بشكل نهائي.
طبّقي المصل مباشرة ً بعد غسل الوجه وتجفيفه،
فالرطوبة التي تكون على سطح الجلد تساعد في
نفاذ المستحضر بسهولة إلى عمق البشرة ،ث ّم
ّ
المرطب
انتظري بضع دقائق قبل تطبيق الكريم
المزود بعامل حماية من الشمس صباحا ً والكريم
ّ
المغذّي مسا ًء.
احرصي على تأمين عناية إضافيّة للبشرة
إن العناية اإلضافية تكون في هذه الحالة بتطبيق
قناع ّ
مرطب على بشرة الوجه مرتين أسبوعياً ،فمن
شأن ذلك أن يساهم في الحفاظ على ترطيب البشرة.
استعيني بأقنعة كريميّة أو بصيغة الجل كونها قادرة
على إخفاء عالمات التعب البارزة على البشرة كما
تساعدها على استعادة حيويتها والحفاظ على متانتها.
اهتمي أكثر بنظامكِ الغذائي
يعتمد ترطيب البشرة من الداخل على تبني نظام غذائي غن ّي بالخضار
والفاكهة ،باإلضافة إلى تناول  8أكواب من الماء يومياً.
وتساهم الدهون النباتية الموجودة في األفوكادو ،والجوز ،وزيت
الزيتون في الحفاظ على ليونة البشرة على أن يت ّم االبتعاد قدر
المستطاع عن المنبّهات وتحديداً القهوة كونها تزيد من مشكلة جفاف
البشرة.

امنحي شعرك مظهراً المعاً مع هذه
اخللطات الطبيعية
بوضع طبقات رقيقة من
طالء األظافر فوق بعضها سوف تجف أسرع فيما لو كانت
الطبقات سميكة .إن هذه الخطوة تجعل مظهر الطالء يبدو
أجمل ومتساوي أكثر.
أضيفي طبقة من الـ Top Coat
هناك العديد من المنتجات التي تساعد على جعل طالء األظافر
يجف بسرعة سواء السبراي أو النقط ،وهناك انواع من الـ
 Top Coatتكون مصنوعة خصيصا ً لجعل الطالء يجف
بشكل أسرع ،وليست هذه وظيفتها فحسب إنما تضفي لمسة
من اللمعان على أظافرك وتمنع تشقق طالء األظافر وتجعله
يدوم لفترة أطول.

سواء كنت تتمتعين بشعر قصير أو طويل ،أشقر ..بني ..أو
أسود ،فإن المظهر الالمع لـ خصالت شعرك هو ما سيمنحه
النضارة والتألّق.
يفقد الشعر لمعانه بسبب عوامل كثيرة ،منها استخدام مستحضرات
والملوث ،االستحمام بماء كلسية..
التعرض للهواء الجاف
خاطئةّ ،
ّ
وغيرها من األسباب التي تؤدي إلى تلفه وفقدانه نضارته.
في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي ستمنح شعرك مظهرا ً
المعا ً ومشرقاً.
 -1وصفة العسل
باتت فوائد العسل لنضارة الشعر وصحّته معروفة ،فهو يحتوي على
مكونات ّ
مرطبة ومغذية ،وأصبح يشكل أحد العناصر المر ّكبة لمعظم
ّ
مستحضرات العناية بالشعر .ضعي ملعقتين من العسل في كوبين
من الماء الفاتر واخلطيهما جيداًّ .
وزعي الخليط على شعركِ واتركيه
منقوعا ً لمدة نصف ساعة .اغسلي شعركِ بعدها بشامبو ذات تركيبة
ناعمة وجفّفيه جيداً .يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة في األسبوع.

 -2وصفة األفوكادو وزيت الزيتون
اهرسي حبة من األفوكادو الطازجة في وعاء نظيف وجاف وأضيفي
المكونات حتى
إليها ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي .اخلطي
ّ
تحصلي على قناع تضعينه على شعركِ الرطبّ .
وزعي الخليط على
كامل الشعر وارتدي قبعة بالستيكية ،واتركيه منقوعا ً لمدة نصف
ساعة .اغسلي شعركِ بالشامبو ذات التركيبة الناعمة وجففيه جيداً.
يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة أو مرتين في األسبوع.
 -3وصفة البيض والعسل
بفضل احتوائه على البروتينات واألحماض الدهنية ،يساعد البيض
المتضرر وتغذيته .في وعاء نظيف وجاف ،ضعي
في عالج الشعر
ّ
بياض بيضة واحدة مع ملعقة من العسل الطبيعي وملعقة من زيت
الزيتون وامزجيها جيداًّ .
وزعي المزيج على شعركِ الرطب وأشبعيه
من جذوره حتى أطرافه واتركيه منقوعا ً لمدة نصف ساعة قبل أن
تغسليه بالشامبو الناعم.
يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة في األسبوع.

أخبار الفن
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حسن حسنى يلتقى أمحد حلمى فى
فيلمه اجلديد

نادين لبكي ترتأس جلنة حتكيم مسابقة
«نظرة ما» مبهرجان كان
ذكر موقع فارايتى أن المخرجة
اللبنانية نادين لبكى تترأس لجنة تحكيم
مسابقة Un Certain Regard
«نظرة ما» بمهرجان كان السينمائى
فى دورته المقبلة ،خلفا لرئيس لجنة
التحكيم السابق بينيشيو ديل تورو.
يذكر أن اللبنانية نادين لبكى ترشحت
بفيلمها «كفر ناحوم» ،لجائزة
األوسكار أفضل فيلم أجنبى ،سبق
وأن فاز بجائزة لجنة التحكيم فى
مهرجان كان السينمائى الدولى،
وتصدر المرتبة األولى لشباك التذاكر
اللبنانية ،كما فاز بجائزة الجمهور
فى مهرجان سراييفو الدولى بلبوسنة
والهرسك ،وجائزة الجمهور فى
مهرجان ملبورن بأستراليا ،وجائزة
لجنة التحكيم فى مهرجان النروج
السينمائى الدولى ،وجائزة الجمهور
التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى
كندا ،وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع ،وجائزة لجنة تحكيم الشباب ألفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا.

يلتقى النجمان المصريان حسن حسنى،
وأحمد حلمى مجددا فى السينما ،وذلك
بعد غياب  6سنوات ،من خالل أحداث
فيلم “خيال مآتة” ،المقرر طرحه بدور
العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل
 ،2019منذ أن التقيا فى فيلم “على جثتى”
عام .2013
وتدور أحداث العمل حول مهندس
ديكور يدعى رؤوف ،وهو شخص
شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله،
فى إطار كوميدى اجتماعى ويعتمد على
ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد،
ويشارك فى بطولته النجوم منة شلبى
وخالد الصاوى ولطفى لبيب ،وأخرون،
تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون
بينهما فى السينما ،إخراج خالد مرعي.
وعلى جانب أخر ،يشارك حسن حسنى،
فى الدراما الرمضانية بمسلسل ” أبو جبل” مع النجم مصطفى شعبان،
حيث يجسد شخصية والد الثالثى مصطفى ودياب ومحمد على رزق
ضمن األحداث ،من تأليف محمد سيد بشير ،وإخراج أحمد صالح ،إنتاج
شركة سينرجى .

عبَّرت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بانتهاء تصوير
الجزء الثاني من فيلم «الفيل األزرق» ،مشيرة إلى أن
شخصيات الجزء الثاني سيفاجئ بها الجمهور حيث
تشهد مجموعة من التطورات في الشخصيات.وقالت
نيللي إن مخرج فريق العمل انتهى من التصوير في
وقت قياسي ،بخاصة أن العمل يحتوي في جزأه
الثاني ،على مجموعة من المشاهد األكشن .
وأضافت نيللي كريم ،أنها تستعد إلى تحضير
مسلسل كبير خالل الفترة المقبلة ،والتي
ستظهر فيها بشكل جديد تماما بعد أن خرجت
من عباءه الحزن في مسلسالتها السابقة ،فيلم
«الفيل األزرق» ،تأليف أحمد ،وإخراج مروان
حامد.

وقال ماجد :سأبدأ تصوير دوري في
مسلسل « زلزال» في نهاية الشهر
الجاري ،بعد اخذ فترة راحة صغيرة.
أما عن دوره في المسلسل فأكد انه
ال يستطيع التحدث عن تفاصيل
الدور بناء على االتفاق مع أسرة
العمل مؤكدا أن دوره سيكون
مفاجأة والعمل برمته بالكامل
سيكون مفاجأة للمشاهدين في
رمضان.مسلسل «زلزال»
بطولة النجم محمد رمضان
وماجد المصري و حال
شيحة ويظهر فيه كضيوف
شرف الفنانة نسرين أمين
والفنانة سلوى عثمان إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم
كمال وإنتاج شركة سينرجى.

حممد رياض يؤكد أن «قيد عائلي» قوي
وسيعجب املشاهدين

أعلن الفنان محمد رياض أن مسلسل «قيد عائلي» من
المسلسالت التي ستجذب المشاهدين من الحلقات األولى
نظرا لتناوله عدد من القضايا المهمة في المجتمع.
وقال رياض إن العمل به مجموعة كبيرة من النجوم
والفنانيين الذي سعد بالعمل معهم منهم ميرفت أمين

وبوسي وعزت العاليلي،
مشيرا إلى أنه سيظهر في
شخصية جديدة عليه تماما
وبإنفعاالت مختلفة وهذا
دائما ما يبحث عنه ويقدمه
وهو التنوع في األداء.
وأكد محمد رياض أنه
حريص على تقديم كل
ما هو جديد للمشاهد
منذ بدايته ،متمنيا عودة
المسلسالت التاريخية مرة
أخرى حيث أشتاق ألداء
اللغة الفصحى.
وقال عن أمنياته« ،إنه
يتمنى الخير لمصر والمصريين والعالم العربي كله»
مشيرا إلى أن عام  2019واألعوام القادمة ستكون أعوام
الخير مهنئا األمة العربية واألسالمية بقرب حلول شهر
رمضان الكريم.

صربي فواز:
دورى فى «مملكة إبليس» مفاجأة
انتهى الفنان صبري فواز،
من تصوير يومين ضمن
مشاهدة فى مسلسل «مملكة
إبليس» ،المقرر عرضه فى
السباق الرمضاني المقبل.
وأضاف «صبري» إن سبب
موافقته على الدور هو إنه
مختلف وجديد عن أدواره
السابقة ،كما أن التفاصيل التى
يدور حولها الدور تستفز أى
فنان للموافقه عليه ،رافضًا
الخوض في تفاصيل أكتر عن
الشخصية التى يقدمها فى العمل مؤكدًا إنها ستكون مفاجأه
للجمهور.
«مملكة إبليس» كان يحمل اسم «وبينا ميعاد» وتم

الضوء دروب وأللئ

سارة سالمة ُت ِّ
ؤكد أ ّن دورها يف «كتف قانوني»
غري ُم َّ
توقع
كشفت الفنانة سارة سالمة عن مشاركتها في
شهر رمضان المقبل بمسلسل «كتف قانوني» الذي
تقوم من خالله بدور البطولة للمرة األولى .وقالت
سارة سالمة بالرغم من أنني أخشى فكرة البطولة
المطلقة فإن قصة العمل جذبتني للغاية ،فمسلسل
«كتف قانوني» يدور حول فتاة من بيئة فقيرة
وشعبية تقع في حب شاب ثري ،ويقابالن العديد من
الصعاب والمشاكل ،واألحداث رومانسية مشوقة».
المسلسل بطولة سارة سالمة ،طارق صبري،
محمد نجاتي ،أحمد بدير ،تأليف فتحي الجندي
وإخراج عادل األعصر.
يذكر أن أول أعمال سارة سالمة الفنية كان
مسلسل «الهروب» مع الفنان كريم عبدالعزيز
ومن إخراج محمد علي عام  ،2012لكنها أدت
الدور بطريقة لفتت األنظار إلى موهبتها التمثيلية،
وكان عام  2013عاما مزدهرا في مسيرتها الفنية
إذ شاركت في مسلسل «موجة حارة» من إخراج
محمد ياسين ،ومسلسل «الكبير أوي» الجزء
الثالث من إخراج هشام فتحي ،ومسلسل «اسم مؤقت» من إخراج أحمد
نادر جالل ،ومسلسل «ربيع الغضب» من إخراج محمد فاضل.
وشاركت في نفس العام بفيلم «حصلنا الرعب» مع مجموعة من الفنانين

الشباب ،وهو من إخراج طارق عبدالمعطي ،وفيلم «سعيد كالكيت» مع
عال غانم وعمرو عبدالجليل ومن إخراج بيتر ميمي ،وقدمت في رمضان
أدوار عدة ،أه ّمها مسلسل «ابن حالل» في رمضان  2014وأدت دورا
محوريا من خالله وتوالت بعدها األدوار.

رانيا شاهني «عانس» فى مسلسل «طلقة حظ»
االستقرار على اسم «مملكة إبليس» ويشارك في بطولته
أحمد داوود وإيمان العاصي ،خالد أنور ،كريم قاسم،
وسلوى خطاب ،من تأليف محمد أمين راضي وإخراج
أحمد خالد موسى ،وإنتاج طارق الجنايني.

تجسد الفنانة رانيا شاهين في مسلسل " طلقة حظ " إخراج
أحمد خالد أمين وإنتاج سينرجي ،شخصية صفاء شقيقة
مصطفى خاطر العانس ،التي تأخر بها سن الزواج وتسبب
لها في مشكلة وتحاول البحث عن عريس .
رانيا أوضحت أنها سعيدة بهذه التجربة الكوميدية،
فالشخصية التي تقدمها برغم أنها تشكل مأساة ومشكلة
اجتماعية إال أنها تقدمها بشكل كوميدي اليت يتخلله أيضا
الجانب اإلنساني .
"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد
أمين وإنتاج شركة "سينرجى" ومن بطولة
مصطفى خاطر وآيتن عامر ،هبة مجدى،
محمد أنور ،خالد أنور ،إيمى سالم،
ميرنا نور الدين ،رانيا شاهين ،أحمد
ماهر ،إنعام سالوسة ،محمود
حافظ .
ويسجل "طلقة حظ" البطولة
المطلقة الثانية لمصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم أولى بطوالته خالل مسلسل "ربع رومى" فى شهر رمضان الماضى مع شركة
سينرجى أيضا ،وشارك فى بطولته محمد سالم ،بيومى فؤاد ،ميرنا جميل ،هالة فاخر ،هاجر أحمد ،سامى مغاورى ،عايدة رياض وعدد من ضيوف
الشرف وتأليف تامر إبراهيم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.

إلعالناتكم في 450 972 1414 / 514 961 0777
ناهدة العاصي

«ليلة القبض على فاطمة»
الظلم يولد اإلنفجار ويدفع
بالمظلوم باألنتصار
أجتمع في هذا الفيلم للنجاح  :الناقدة أحالم األسيوطي
الكاتبة – المخرج والممثلة
( الموضوع)  :فاطمة ( :فاتن حمامة) تهرب من شقتها بالليل وتصعد للسطوح
حتى ال يقبض عليها رجال الوزير جالل (صالح قابيل)  .تبدأ في حكاية قصتها
بإفضاح الفاسدين مثل الوزير جالل وتقول عن جالل  :ال َوله جالل ابن أمي وأبويا
“ وهي ضحت بكل شئ لتربيته مع شقيقته نفيسة (نبيلة حسن) حتى زواجها من
حبيبها سيد (شكري سرحان) .
(التحليل والنقد) :قصة “سكينة فؤاد” سيناريو “ بركات”  .حوار “ عبد الرحمن
فهمي” .
عزيزي القارئ هذا الفيلم يعتبر بصمة قوية في جبين السينما المصرية خاصة
والعربية عامة  ،لما فيه من قصة للكاتبة الكبيرة “ سكينة فؤاد” عن جهاد فاطمة
البورسعيدية  ،وأصالة شخصياتها القوية التي التنحرف عن مبادئها الصالحة مهما
كانت األغراءات .وكان سيناريو “بركات” متماسكاً تماماً تدور أحداثه في ليلة
واحدة ويبدأ في اللحظة الحاسمة للقبض على فاطمة من رجال الوزير جالل ،

نيللي كريم تكشف أن «الفيل األزرق»2
سيفاجئ اجلمهور

ماجد املصري يبدأ تصوير مشاهده يف
مسلسل «زلزال» نهاية مارس

كشف الفنان ماجد المصري عن سعادته بمشاركة الفنان محمد
رمضان بطولة مسلسل «زلزال» المقرر عرضه في شهر رمضان
المقبل.

وكان آخر أعمال النجم أحمد حلمى فى السينما فيلم “لف ودروان”
وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وإنعام سالوسة وميمى جمال وجميلة
عوض ،من تأليف منة فوزى ،وتدور أحداثه حول شاب يتعرض
للضغوط من عائلته حتى ال يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها ،ليدخل بعدها
فى قصة حب مع فتاة مصرية.

نادي احترام المشاهد:

الرسالة

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

وأدخالها مستشفى المجانين حتى ال تكشف ماضيه الفاسد  .والسيناريو جعل الخط
الدرامي لألحداث ( متصال أتصاال) جيداً منذ البداية مع كل شخصية حتى تكون
متطابقة مع نفسها وال تتغير بدون سبب  .وكان حوار عبد الرحمن فهمي جيداً في
أبراز شخصيات الفيلم وأعطائها الروح والتفكير لكل منها وكأنه يعرف شخصياته
معرفة جيدة ( .أخالق وتضحية من (فاطمة)  ،حب وشهامة من (سيد)  ،فساد وعدم
مباالة (جالل) (الشخصيات) :رسمت شخصيات متناقضة مثل (فاطمة وجالل) مما
ولد الصراع العنيف بينهما ( .فاطمة) فتاة جميلة – مكافحة – شجاعة – بها قوة إرادة
– تحب سيد الصياد ويتوعدا على الزواج بالسفر إلى الخارج ليعمل  .لكن فاطمة يبدأ
(صراعها) عند وفاة والدتها التي أوصتها على تربية أشقائها (نفيسة وجالل) .فهي
اآلن ال تستطيع السفر وترك أشقائها وضحت بسفرها مع “ سيد “ وفضلت ان تمكث
في البلد لتربية أشقائها على األخالق ( .األزمة) وجدت أن جالل ينصب ويسرق من
صغره فتضربه لتهذيبه دون جدوى ثم ترك المدرسة في شبابه (محسن محي الدين)
وبدأ في النصب والتزوير للكسب السريع  .صدمت فاطمة بتركه المدرسة التي
تدفعها من عرق جبينها بحياكة المالبس .ولتهدئتها قال أنه يساعد الفدائيين ففرحت
يبال جالل ،خوفاً من الموت.
به وشجعته  .وفي الليل لتقديم األسلحة للفدائيين ،لم ِ
تشاجرت معه فاطمة دون جدوى .وذهبت هي باألسلحة بخدعة صغيرة أنها تحمل
طفل ومعها أم روحية (نعيمة الصغير) .نجحت في مهمتها ولم ترد أن تنسب هذا
العمل البطولي لها بل لجالل ألنه شقيقها تدافع عنه .فأصبح جالل وزير في مجلس
األمة ولم يرد زواج فاطمة من سيد ألنه ليس من مستواها  .وقد سبق لسيد أن دخل
السجن (الذروة) صرح جالل لفاطمة أنها يجب الزواج من آخر وإال يستطيع أن
يرجع سيد إلى السجن كما فعل من قبل  .هنا كانت بداية لعدم الوقوف فاطمة مع
جالل للدفاع عنه بل أنه مجرم كبير لفق تهمة لسيد وحرم أخته من سعادتها بالزواج
منه بل أراد أن يتخلص منها حتى ال تفضحه بقولها الحقيقة( .القرار) قالت فاطمة
أنه نصاب وحرامي وأنتهازي وأراد قتلها .صرحت أم روحية ان فاطمة هي التي
ذهبت للفدائيين وانا شاهدة على ذلك ( .النتيجة) قبض على جالل وعاشت فاطمة
بين ناسها في بورسعيد (فاتن حمامة) تفانت في إتقان األنفعاالت المختلفة للحدث
في المواقف مثل  :حبها ألشقائها ولسيد واألخالص لهما  ،ابنة بورسعيد الشجاعة
المكافحة  ،إتقان اللهجة البورسعيدية وجعلت الحوار يخرج من فمها بطبيعية شديدة
رغم طوله  ..بالفعل تؤكد أنها سيدة الشاشة العربية.
(سيد)  :شخصية طموحة  .محبة للحياة  ،تحاول بناء نفسها لحياة أفضل والعمل
في الخارج لتوفير مال الالزم للزواج من فاطمة  .وغاب عنها لمدة عشر سنوات
وعند عودته ضاعت كل حاجياته مع غرق المركب بما فيها النقود  .وعاد يبدأ من
الصفر .وبخته فاطمة ألنها كانت في أشد الحاجة إليه لتربية أشقائها .وعندما أراد
أن ينصح جالل بعدم دخول رجال في المنزل ألنه يوجد شقيقتاه فاطمة ونفيسة وجد
نفسه في السجن بتهمة المتاجرة في حشيش .ولم يبلغ لفاطمة عن من الذي أدخله
السجن (خوفا عليها من جالل) .لكن عندما وجد أن جالل أراد قتلها  ،وقف معها
بكل قوته ووجدانه ليدافع عنها ضده (شكري سرحان) كان ممتازاً في اللهجة
البورسعيدية ومثال الرجل المحب الشهم الذي يعتمد عليه في المواقف المحرجة .
رحمك هللا يا استاذ شكري .
(جالل)  :هي الشخصية المحورية التي ال ترحم وال تلين  .ذلك ألن لها رغبة جامحة
في بلوغ هدفها يجعل صحابها مستعداً أن يهلك من دونها أو يبلغ هدفه منها .وقد
كتبت هذه الشخصية بعناية منذ الصغر فنجد الطفل جالل يعمل ساحر مع األطفال
يسرق نقودهم البسيطة ثم أكتشف أنه يملك قدرة لرسم أي شئ فرسم شهادات رسمية
وزورها لحسابه  .يتعامل مع اإلنجليز عن طريق حبشي (على الشريف)  .ثم غدر
به بتبليغ اإلنجليز عنه لسرقة الكمب ودخوله السجن تعامل في بيع اإلسلحة وزمالئه
يأتون لمنزله فعندما أراد (سيد) بتنبيهه أن المنزل به سيدات فاطمة ونفيسة قال :
حاضر ،ثم لم يجد صعوبة في تلفيق تهمة متاجرة في الحشيش في منزله .حكم على
سيد  15سنة سجناً لم يبال جالل بمشاعر فاطمة التي ضحت بسعادتها في الزواج من
سيد لتنفق عليه في المدرسة مع نفيسة  .أراد تهريب األسلحة للفدائيين في الميناء أتفق
معهم سيسلمهم األسلحة الليلة مقابل  500جنيه ليرشي العسكري اإلنجليزي  .أستلم
المبلغ .وفي المساء الساعة  11رفض أن يسلم اإلسلحة (ألنه جبان) خوفاً من الموت.
فاضطرت فاطمة أن تسلمها لهم مع أم روحية ونسبت فاطمة هذا العمل الجليل إلى
جالل وهو (كانتهازي) استغل الفرصة (كبطل) ورشح نفسه في مجلس األمة ونجح
وأصبح وزيراً (.محسن محي الدين) كان الئقاً للشاب األستغاللي  .كان مقر الوزارة
في مصر أخذ جالل معه نفيسة شقيقته  .رفض أن تتزوج فاطمة من سيد فواجهه
وهدده بالدخول السجن مرة ثانية  .فاستسلم سيد لكبر سنه ولصدمته من الموقف .أما
فاطمة فلم يشفع حبها له كأخ وأبن بل رأت فيه اإلنسان الظالم الذي يستغل مركزه
لتحقيق مصالحه خاصة أنه قتلها مرة بإغراق جثتها في البحر من اثنين من أعوانه
حتى ال تظهر حقيقته .وكشفت أمام الجميع ما فعله شقيقها األصغر (جالل) بالناس
(وبسيد) ثم ( بها) (فكثرة ظلمه لفاطمة ولد عندها اإلنفجاروهي المظلومة ودفعها إلى
األنتصار)( .صالح قابيل) أستاذا جسد الشخصية بصدق وثقة بالنفس  .رحمه هللا
(والسيناريو اإلخراج)  :بركات  :يعتبر (بركات) أحد أعمدة السينما المصرية
وضمن الخمس مخرجين األوائل  .تعمل معه “ فاتن حمامة” إليجاد نقاط مشتركة
كثيرة بينهما مثل :الدراسة الفرنسية والعربية من الصغر – الدراسة السينمائية
– الخبرة الكبيرة  ،اإلتقان واأللتزام  ،األحترام في العمل .ومن أعمالهما (لحن
الخلود – أرحم دموعي – حين نلتقي – موعد غرام – دعاء الكروان – الحرام –
الباب المفتوح – الخيط الرفيع – الهانم – ليلة القبض على فاطمة – العقاب – وفي
هذا الفيلم نجح بركات إلسناد دور فاطمة (لفاتن) فهي بالفعل أفضل ممثلة لهذا
الدور المشحون والتي شدت أنتباه المشاهد طوال الفيلم (لصعوبته) وأستطاعت
األحتفاظ بالخط الدرامي للشخصية منذ بدايته حتى نهايته ماراً بالفالش باك فلوال
أداء القديرة فاتن ما كانت فاطمة تستحوذ على قلب المشاهد ألنها أقنعته بالشرف
واألمانة والتضحية وأحترامها لمبادئها (كشخصية) وتاريخ الممثلة (فاتن حمامة)
لنفس الصفات بل اعمق .وأحي األثنين لتعاونهما إلخراج ما عندهما ليمتعا الجمهور
بأحترامه ً
أوال ،وتقديم فن راقي يليق بالجمهور (وبهما) ثانياً .أما كاميرا (وحيد فريد)
ً
هذا األستاذ العظيم (أسعدني) الحظ أن نعمل سويا في ثالث أفالم للتلفزيون فكانت
الكاميرا تصور الحي الشرقي سواء في الداخل (الشقق) والخارج كما على السطح
وأيضاً المناظر الخارجية على البحر بين فاطمة وسيد ثم إلقاء بفاطمة في البحر بعد
ضربها على رأسها بعصا كبيرة .والباخرة الكبيرة وكلوز على فاطمة تودع سيد
خطيبها ولم تذهب معه وكل تعبيرات وجهها تنطق بمشاعرها والحسرة عليه لتركها
اياه تضحية منها لتربية اشقائها  .أيضاً منزل الوزير (جالل) وهو قصر به 13
غرفة  .يظهر عالم الثراء مقابل عالم الفقراء  .وكان مونتاج (عنايات السايس) ناعماً
رغم سرعته مع إيقاع األحداث مصاحب للموسيقى الراقية (لعمر خيرت) حتى
تكتمل كل العناصر البشرية الراقية في عمل هذا الفيلم مع منفذ اإلنتاج (محسن علم
الدين) وتوزيع داخلي ( أفالم صوت الفن) عبد الوهاب – عبد الحليم حافظ – وحيد
فريد (نفسه)  .كل ذلك كان ورائه المخرج الكبير “بركات” كتب بنفسه السيناريو
ألنه مدرك أهمية العمل  ،مع حوار (عبد الرحمن فهمي) أنتقى بركات كل هؤالء
االساتذة لفن السينما ليخرج فيلماً كبيراً له بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية
ويقدم رسالة (الظلم يولد اإلنفجارويدفع بالمظلوم إلى اإلنتصار) فتحية الى سكينة
فؤاد -عبد الرحمن فهمي – بركات وفاتن حمامة .
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أخـبـــار كـــــندا
أسامه كامل أبو شقرا

سلسلة:

أخطاؤنا يف اللغة ()28
ما زال وما دام:
كثيرًا ما نقرأ أو نسمع بعضهم يقول ً
مثال« :لن أزور ََك ما ُ
زلت حيًا» أو ما
شابهه ،بينما الصواب أن يقال« :لن أزورك ما ُ
دمت حيًا» .إذ علينا أن نفرق
بين «ما» في «ما زال» و «ما» في «ما دام» فاألولى «نافية»( ،محيط
المحيط للبستاني ،باب «زول») ،أما الثانية «فمصدرية ظرفية»( ،محيط
المحيط للبستاني ،باب «دوم») ،والفرق في عمل كل منهما مختلف تمامًا
عن اآلخر .فما المصدرية ،يؤول ما بعدها بمصدر ،كما في قوله تعالى...{ :
وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا *} (مريم  )31أي ،في مدة دوامي أو
بقائي حيًا؛ أما النافية ،فتنفي أو تنكر أو تجحد حصول الفعل .فهل هو المعنى
َ
أزورك مدة زوالي حيًا»؟ فهل يجتمع
الصحيح الذي نقصده إذا قلنا« :لن
الزوال مع الحياة؟
الطِ يلة:
يقول بعضهم« :لم أره طِ يلة األسبوع الفائت» ،أو ما شابه ذلك ،وهم
يقصدون« :لم أره في أي من أيام األسبوع الفائت» معتقدين أن كلمة
«طِ يلة» مرادفة لكلمة َ
«طوال» أو «مدة» ،بينما هي تعني «ال ُعمُر» (راجع
محيط المحيط ولسان العرب  -باب طول) ،فنقول« :مد هللا في طيلتك» .وفي
ُقالَ :
تاج العروسِّ :
أط َ
«الطيلَ ُة ،بال َك ْسرْ :ال ُع ُمرُ ،ي ُ
ال هللاُ طِ يلَ َت ُه» .والصواب أن
ِ
نقول بدل «طيلة»« :طوال» أو «طول» ،ففي (لسان العرب – باب طول):
َال ال َّد ْهر ُ
َّ
وط َ
َال ،بالفتح :من قولك ال أُ َكلِّمه َطو َ
الطو ُ
ول ال َّد ْهر بمعنى.

سلسلة:

دقائق لغوية ()27
تنوين الفتح ً
أيضا:
األسماء المنتهية بهمزة قبلها ألف ،ال تلحقها ألف التنوين فتقول( :مساءً ) ال (مساءً ا)
هل َّم:
في مقاييس اللغة ألحمد ابن فارس:
َهلُ َّم :كلمة دعوة إلى َشيء .قالوا :وأصلها َه ْل أَ ُؤ ُّم ،كال ُم مَن يريد إتيان الطعام ،ث َّم
ُ
هل لك في َّ
أن يكون معناها ْ
كثرت ح َّتى تكلَّم بها ال َّداعي ،ويحتمل ْ
اقص ْد.
الطعام أُ ٌّم ،أي ِ
وفي لسان العرب البن منظور:
وهلُ َّم بمعنى أَ ْق ِبل ،وهذه الكلمة تركيبيَّة من ها التي للتنبيه ،ومن لُ َّم ،ولكنها قد
استعملت استعمال الكلمة المفردة البسيطة؛ قال الزجاج :زعم سيبويه أَن َهلُ ّم ها
ضمت إِليها لُ ّم وجُ عِلتا كالكلمة الواحدة ،وأَكث ُر اللغات أَن يقال َهلُ َّم للواحد واالثنين
وهلُ َّم َشهداءكم .قال َ
والجماعة ،وبذلك نزل القرآنَ :هلُ َّم إِلينا َ
األزهري :ومعنى قوله
َ
ُ
تعالىَ :هلُ َّم ُشهداءكم ،أَي هاتوا ُشهداءكم وق ِّربوا شهداءكم .وقالَ :هل َّم يا رجل،
بفتح الميم ،بمعنى تعال .وقال ابن سيده :زعم الخليل أَنها لُ َّم لَحِ قتها الهاء للتنبيه في
ُ
الثقيلة عليهاَ ،ألنها ليست بفعل وإِنما
اللغتين جميعًا ،قال وال تدخل النون الخفيفة وال
َ
َ
تدخل َ
ُ
األفعال دون األسماء ،وأما في لغة
هي اس ٌم للفعل ،يريد أَن النون الثقيلة إِنما
ُ
الخفيفة والثقيلة َألنهم قد أَجْ رَوْ ها مُجْ رَى الفعل ،ولها تعليلٌ.
بني تميم فتدخلها
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رفض كندي إلعرتاف ترامب بسيادة إسرائيل
على اجلوالن
أعلنت كندا ،مساء يوم االثنين،
رفضها دعم قرار الرئيس األمريكي،
دونالد ترامب ،االعتراف بسيادة
إسرائيل على الجوالن ،مؤكدة أن
الهضبة أرض محتلة وفقا للقانون
الدولي .وقالت الخارجية الكندية في
بيان صدر عنها بهذا الصدد“ :إن
كندا وبالتوافق مع القانون الدولي ال
تعترف بالسيطرة اإلسرائيلية الدائمة
على مرتفعات الجوالن .وال يزال موقف
كندا ،الذي تتمسك به منذ زمن بعيد،
دون تغيير”.
وتابعت الوزارة“ :إن ضم األراضي
باستخدام القوة أمر يحظره القانون
الدولي .وأي إعالن عن تغيير أحادي
الجانب للحدود يتناقض مع النظام الدولي
القائم على القواعد”.
وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أن كندا
“صديق ثابت إلسرائيل” ،قائلة“ :إننا
نقف مع إسرائيل ونؤيد حقها بالعيش
في السالم واألمن مع جيرانها”.
وتعتبر كندا من أبرز حلفاء الواليات
المتحدة واألقرب إليها جغرافيا ،لكن
العالقات بين البلدين شهدت توترا

مع المسيح ذلك أفضل

بقلوب يعتصرها الحزن واأللم تنعي أسرة جريدة
ٍ
الرسالة في كندا األخ والصديق اإلعالمي الراحل

مؤسس ورئيس مجلة نوتر نوفال في مونتريال -كندا
وتتقدم من السيدة حرمه وابنته وجميع أفراد األسرة
الكريمة وجميع األصدقاء والزمالء والمعارف بخالص
التعازي لهذا الرحيل المفاجئ ،وتسأل هللا للفقيد العزيز السكنى في ملكوت السموات
مع القديسين واألبرار ،ولجميع أفراد األسرة الصبر وتعزية السماء.
ملحوظا في اآلونة األخيرة جراء
خالفات عدة بين الرئيس األمريكي
ورئيس الوزراء الكندي ،جاستين
ترودو.
ووقع ترامب ،االثنين ،في البيت
األبيض ،بحضور رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،على
مرسوم ينص على اعتراف الواليات
المتحدة بسيادة إسرائيل على الجوالن
السوري المحتل ،وذلك في إجراء
يتناقض مع جميع القرارات الدولية
حول هذه القضية.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967
حوالي  1200كيلومتر مربع من هضبة
الجوالن السورية ،في خطوة لم يعترف
بها المجتمع الدولي ،بينما ال يزال حوالي
 510كيلومترات مربعة تحت السيادة
السورية.
وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا
من محافظة القنيطرة السورية ،حسب
القانون الدولي ،أرضا محتلة ،ويسري
عليها قرار مجلس األمن الدولي رقم
 242لعام  ،1967الذي ينص على
ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

بمواصلة التعاون الوثيق بين كندا
وهولندا» كما أفاد الموقع اإللكتروني
الرسمي لرئيس الحكومة الكندية.
كما توافق الزعيمان على أن اعتبار
َ
ورفض كل أشكال
«التن ّوع قو ًة
الـ’’زينوفوبيا‘‘ (رهاب األجانب)
والتمييز هما أساسيان من أجل بناء
مجتمعات سلمية ومزدهرة».
ً
رجال فتح النار على ركاب
يُذكر أن
عربة ترام في أوترخت ،فقتل ثالثة
أشخاص وأصاب آخرين بجراح،
وتوفي اليوم أحد الجرحى ليرتفع عدد
القتلى إلى أربعة .وقال االدعاء العام
الهولندي إن المشتبه بتنفيذه الهجوم

المسلح ،التركي المولد غوكمين
تانيشّ ،نفذ هجومه بـ «ني ٍة إرهابية».
وجاء هجوم أوترخت بعد ثالثة
أيام على وقوع الهجوم المسلح
ْ
مسجدي كرايستشيرش الذي
على
قتيال وعدداً مشابهاً
ً
أوقع خمسين
من الجرحى والذي وصفه ترودو،
أسو ًة بزعماء آخرين من بينهم رئيسة
الحكومة النيوزيالندية جاسيندا
أرديرن ،بالـ»إرهابي» .والمشتبه
بتنفيذه هجوم كرايستتشيرش،
األسترالي برينتون تارانت ،هو من
دعاة تفوق الجنس األبيض استناداً
إلى كتاباته.

ترودو يعتذر عن أكل الشوكوالتة يف الربملان
اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
عن قيامه بمضغ قطع ٍة من الشوكوالته داخل
البرلمان فيما كان يحاول التص ِّدي لفضيحة الفساد
التي تهدد حكومته.
وشوهد رئيس الوزراء الكندي يأكل أثناء جلسة
تصويت ليلية عقدت في البرلمان ،مخالفا القواعد
التي تسمح لألعضاء بشرب الماء وحسب داخله.
وكان عضو البرلمان المعارض سكوت ريد
هو أول من أشار ملمحا ّ
أن ترودو كان «يخبئ
قطعة من البيغل في مكتبه»

حكومة كيبيك تضع قانونًا للعلمانية يضع قواعد للرموز الدينية
يستدعي مشروع القانون على الرغم من البند لمنع أي
تحديات الميثاق المحتملة
تقترح حكومة  Coalition Avenir Québecقانونًا جدي ًدا
يحظر على الموظفين العموميين في مناصب السلطة ارتداء
رموز دينية مثل الحجاب أو العمامة.
تم تقديم مشروع القانون  ،الذى يحمل عنوان «عمل يحترم
علمانية الدولة»  ،يوم الخميس فى الجمعية الوطنية بالمقاطعة.
وينطبق الحظر على المدعين العامين في كيبيك والقضاة
وأي موظف عمومي يحمل سالحا ناريا.
وسوف يشمل ً
أيضا المعلمين والمديرين  ،على الرغم من
أنه سيكون هناك بند جديد في مشروع القانون إلعفاء
المعلمين العاملين بالفعل في الفصل.
ويستدعي مشروع القانون فقرة بغض النظر عن حل أية
تحديات محتملة في الميثاق.
يقول المعلم إن خطة كيبيك لحظر الرموز الدينية ترقى
إلى «مطاردة الساحرات»
في وقت سابق من يوم الخميس  ،أعلنت حكومة CAQ
ً
أيضا أنه إذا تم إقرار مشروع القانون  ،فسيقدم اقتراحً ا بنقل
الصليب الذي يعلق في القاعة الرئيسية للجمعية الوطنية
إلى جزء مختلف من المبنى.
تم تثبيت الصلبان فوق كرسي رئيس البرلمان في عام .1936

تقرير صادر بتكليف من الحكومة في قضايا العلمانية والهوية
أوصى في عام  2008بإزالته  ،لكن لم تقم أي حكومة بذلك.
يمتد الحظر المقترح من ً CAQ
أيضا إلى المعلمين ومديري
المدارس  ،على الرغم من أنه سيكون هناك بند جد في
مشروع القانون إلعفاء المعلمين العاملين بالفعل في الفصل.
يقول الخبراء إنه على الرغم من أن البند قد يسحق النقاش
حول تشريع الرموز الدينية في كيبيك
قال رئيس الوزراء فرانسوا ليجو يوم األربعاء إنه وافق
على إعفاء المعلمين الحاليين في محاولة لتأمين دعم أكبر
لالقتراح  ،ويأمل أن يضع حداً للنقاش بشكل نهائي.
وقال ليجو «لم يتم حلها منذ  12عامًا  ،وأود أن ننتقل
إلى الصفحة التالية ونتحدث عن الرعاية الصحية والتعليم
واالقتصاد»  ،في إشارة إلى المحاوالت الفاشلة لثالث
حكومات سابقة لتسوية مسألة ما هو اللباس الديني المقبول
في الدولة العلمانية.
«أود أن يتم تسويتها للصيف بدعم أكبر عدد ممكن من
سكان كيبيك  ،ولهذا السبب قبلت تقديم تنازالت».
قال رئيس الوزراء جوستين ترودو يوم الخميس  ،قبل
أن يرى مشروع القانون  ،إنه قلق بشأن خطة المجلس.
«من غير المعقول بالنسبة لي أننا في مجتمع حر سنضفي
شرعية على التمييز ضد المواطنين على أساس دينهم».

تراجع العجز التجاري الكندي يف يناير بفضل ارتفاع سعر النفط
ساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع
العجز في الميزان التجاري الكندي في
كانون الثاني (يناير) الفائت إلى 4,2
مليارات دوالر بعد بلوغه  4,8مليارات
دوالر في كانون األول (ديسمبر) ،2018
وفق ما أفادته وكالة اإلحصاء الكندية.
يُذكر أن البيانات الصادرة في السادس
من الشهر الجاري أفادت أن العجز
التجاري في كانون األول (ديسمبر)
بلغ  4,6مليارات دوالر ،لكن جرى
تنقيحها الحقاً.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت
آرا َءهم وكالة «تومسون رويترز إيكون»
قد توقعوا تراجع العجز التجاري إلى 3,5
مليارات دوالر في كانون الثاني (يناير).
وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في
ارتفاع قيمة الصادرات الكندية منه بنسبة
 ،36,5%وفي ارتفاع قيمة الصادرات
من منتجات الطاقة ،بعد خمسة أشهر
من التراجع ،بنسبة  14%لتبلغ 7,1
مليارات دوالر .وكندا رابع أكبر بلد
مص ّدر للنفط في العالم.

نقال عن راديو كندا الدولي

جـورج سـالمة

ترودو وروته يؤكدان على مواجهة التطرف مبا فيه التطرف اليميين
اتصل رئيس الحكومة الكندية
جوستان ترودو أمس بنظيره الهولندي
مارك روته وق ّدم له التعازي بضحايا
الهجوم المسلّح الذي وقع في مدينة
أوترخت الهولندية في  18آذار
(مارس) الجاري مؤكداً له دعم كافة
الكنديين للمصابين وأسر الضحايا.
وتطرّ ق ترودو وروته إلى «الهجوميْن
الشنيعيْن» اللذيْن استهدفا مسجديْن في
مدينة كرايتستشيرش في نيوزيالندا في
 15آذار (مارس) الجاريّ ،
وأكدا على
«األهمية الحاسمة للتعاون والتنسيق
الدولييْن في التصدي للتطرف ،ومن
ضمنه التطرف اليميني ،وتعهدا

يعدها :رزق هللا زرزور

وساهم ذلك في ارتفاع
اإلجمالية
القيمة
للصادرات الكندية في
كانون الثاني (يناير)
بنسبة  2,9%لتبلغ 47,6
مليار دوالر .وهذا أول
ارتفاع لها منذ تموز
(يوليو) الفائت.
أما الواردات فارتفعت
قيمتها اإلجمالية في
كانون الثاني (يناير) بنسبة  1,5%لتبلغ
 51,8مليار دوالر ،مدفوعة بارتفاع قيمة
الواردات من الطائرات وسائر وسائل
النقل وقطع غيارها بنسبة ،52,6%
لتبلغ  2,7مليار دوالر ،أعلى مستوى
شهري لها .وهذا عائد بشكل رئيسي
الرتفاع في الواردات من الطائرات
التجارية من الواليات المتحدة.
وتراجع الفائض التجاري الكندي مع
الواليات المتحدة ،أكبر شريك تجاري
لكندا ووجهة ثالثة أرباع صادراتها،
من  1,8مليار دوالر في كانون األول

(ديسمبر) الفائت إلى  1,6مليار دوالر في
كانون الثاني (يناير) ،في ظل ارتفاع قيمة
الصادرات إليها بنسبة  1,1%وارتفاع
قيمة الواردات منها بنسبة .1,8%
وتراجع العجز التجاري الكندي مع سائر
دول العالم من دون الواليات المتحدة من
 6,6مليارات دوالر في كانون األول
(ديسمبر) الفائت إلى  5,8مليارات
دوالر في كانون الثاني (يناير) ،إذ
ارتفعت قيمة الصادرات الكندية بنسبة
 7,9%فيما ارتفعت قيمة الواردات
بنسبة  1,1%فقط.

عنهم فريد زمكحل

الكشف عن خالف سابق بني رئيس احلكومة الكندية
ووزيرة العدل السابقة
كشفت وكالة الصحافة الكندية أن الخالف بين رئيس
الحكومة الكندية جوستان ترودو ووزيرته السابقة للعدل
جودي ويلسون-ريبولد ال يقتصر على ما يُعرف بقضية
«أس أن سي الفاالن» .ففي السابق اندلع بينهما نزاع
قاض في المحكمة العليا.
حول تعيين ٍ
إذ اقترحت حينها وزيرة العدل السابقة تعيين قاض في
أعلى محكمة في البالد كان قد انتقد المؤسسة في السابق
بسبب طريقة تفسيرها لشرعة الحقوق والحريات.
ً
ووفقا للمصادر السرية لوكالة الصحافة الكنديةّ ،
فإن ذلك
ّ
شكل «خالفا كبيرا» بين جودي ويلسون-ريبولد ورئيس
الحكومة  ،وهو أحد كبار المداقعين عن هذه الشرعة.
وكان والده  ،بيير إليوت ترودو ،هو الذي أدمج شرعة
الحقوق والحريات في الدستور الكندي الذي دخل حيز
التنفيذ في عام .1982
وخلصت وكالة الصحافة الكندية إلى أن رئيس الحكومة ربما
كان لديه أسباب أخرى أ ّدت به لتنحية جودي ويلسون-ريبولد
من وزارة العدل في  15يناير كانون الثاني الماضي وتحويلها
إلى وزارة قدامى المحاربين ،على عكس ما ت ّدعيه هذه
األخيرة التي تقول أن ذلك يرجع لرفضها الخضوع لضغوط
مكتب رئيس الحكومة في ملف «أس أن سي الفاالن».
«لم يكن هناك أي خالف بيني وبين رئيس الحكومة «،
وفقا لما قالته الوزيرة السابقة التي استقالت في  12فبراير

شباط الماضي .وأوضحت أن نقاشها مع جوستان ترودو
كان أمرا «عاديا» في إطار عملية تعيين جديد في المحكمة
العليا ،األمر الذي بات ضروريًا بعد تقاعد قاض آخر في
ديسمبر كانون األول .2017
ً
ووفقا لمصادر وكالة الصحافة الكندية ،فقد أوصت جودي
ويلسون-رايبولد باختيار غلين جويال ،وهو قاض من مانيتوبا
عيّنه رئيس حكومة المحافظين السابق ستيفن هاربر .وجاء
اسمه ضمن قائمة تضم خمسة أسماء مُقترحة من من طرف
لجنة مستقلة.
وقال القاضي جويال في بيان ،إنّه اضطرر إلى سحب
ترشيحه ألسباب شخصية  ،بسبب سرطان الثدي الذي أصاب
آنذاك زوجته .وشجب إغفال التقارير الصحفية لهذا األمر.

أوتاوا تضغط على واشنطن إلزالة رسوم الفوالذ واأللومينيوم
تواصل الحكومة الكندية الضغط على اإلدارة األميركية
كي تلغي الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات
الفوالذ واأللومينيوم من كندا ،محذر ًة من أن دعمها
لالتفاق الجديد حول التبادل الحر في أميركا الشمالية
يرتبط بإزالة هذه الرسوم.
«أبلغت السفير اليتهايزر أن تطبيق هذه الرسوم الجمركية
يثير تساؤالت جدية لدى العديد من الكنديين حول المصادقة»
على اتفاق التبادل الحر بين الواليات المتحدة والمكسيك
وكندا («أوسمكا»  ،)USMCA -قالت وزيرة الخارجية
الكندية كريتسيا فريالند بعد اجتماعها في واشنطن بالممثل
التجاري للواليات المتحدة روبرت اليتهايزر.
وأضافت فريالند أنها أبلغت إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب أن الكنديين يريدون أن تُزال رسوم الجمارك األميركية
والرسوم المضادة الكندية قبل أن تصادق الدول الثالث
على االتفاق.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسوماً بنسبة  25%على
واردات الفوالذ و 10%على واردات األلومينيوم من كندا
والمكسيك ودول االتحاد األوروبي ابتدا ًء من األول من

حزيران (يونيو)  ،2018متذرّ ً
عة بأسباب متصلة باألمن
القومي ،فر ّدت كندا على الفور باإلعالن عن رسوم مضادة
وفق مبدأ «دوالر مقابل دوالر» عن كل دوالر تجبيه
الواليات المتحدة من المص ّدرين الكنديين.
وتم التوصل إلى اتفاق «أوسمكا» بين دوله الثالث في 30
أيلول (سبتمبر)  ،2018وهو يحل مكان اتفاق التجارة الحرة
ألميركا الشمالية («نافتا») الذي كان قد دخل حيز التنفيذ
في اليوم األول من عام .1994

برنييه يتهم ترودو بـ”استغالل” جمزرة نيوزيالندا

اتهم زعيم «حزب الشعب في كندا» (People’s Party
 )of Canada – Parti populaire du Canadaعضو
مجلس العموم ماكسيم برنييه رئيس الحكومة جوستان
ْ
مسجدي
ترودو بـ»استغالل» الهجوم المسلّح اإلرهابي على
قتيال وعدداً مشابهاً
كرايستشيرش في نيوزيالندا الذي أوقع ً 50
من الجرحى في  15آذار (مارس) الجاري .
كتب برنييه في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل« :ترودو
يستغل بشكل مخجل مجزرة نيوزيالندا منذ أكثر من أسبوع،
ووسائل اإلعالم ترى أن األمر طبيعي .وفي غضون ذلك
حصلت هجمات أو مؤامرات إرهابية في إيطاليا وهولندا
والصومال ومالي وألمانيا وسواها ،سقط فيها عشرات القتلى،

وظلت وسائل اإلعالم صامتة».،
وتطرّ ق برنييه إلى هذه النقطة مجدداً في مؤتمر صحفي
عقده مؤخراً للتحدث عن مسار حزبه الجديد« .بعد أسبوع
يواصل (جوستان ترودو) الكالم عن الموضوع في تجمعاته
بهدف تحقيق مكاسب سياسية» ،قال برنييه رداً على
سؤال من صحفية.
وعندما سُ ئل برنييه لماذا اختار ألاّ يدين علناً الهجوم الدامي
ْ
مسجدي كرايستشيرش ،آثر التذكير بسياسته في
على
مجال الهجرة وبأنه ضد سياسة «الحدود المفتوحة» ومع
تخفيض عدد المهاجرين إلى كندا إلى  250ألفاً سنوياً.
وفي  16آذار (مارس) ،غداة وقوع المجزرة في مسجديْ
كرايستشيرش ،ر ّد برنييه على سؤال من الكاتب الكندي
الباكستاني المولد طارق فتاح على موقع «تويتر» حول
عدم تغطية اإلعالم حادثة «إضرام مسلمين النار في
كنيسة في نيجيريا في هجوم وحشي أسفر عن مقتل 32
مسيحياً» ،فقال «ألن اليسار المتعدد الثقافات وحلفاءه في
مآس من هذا النوع لتسجيل
اإلعالم ال يستطيعون استخدام ٍ
نقاط سياسية».
وكان ترودو قد صرّح في أعقاب الهجوم الدامي في نيوزيالندا
بأن «الكنديين أظهروا تضامنهم مع الجاليات المسلمة بعد
الهجوم اإلرهابي في كرايستشيرش» ،مكرراً القول «لقد أثبتنا
التعصب والكره عندنا لن ينجحوا
أن الذين يريدون زرع
ّ
على اإلطالق».
ويمثّل برنييه دائرة «بوس» ( )Beauceفي مقاطعة كيبيك،
وهو منشق عن حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة
الرسمية في مجلس العموم ،وأعلن تأسيس حزبه منتصف
أيلول (سبتمبر) الفائت.

إدعاءات باحتيال انتخابي يف محلة جايسون كيين يف ألربتا
قرر مفوض االنتخابات في مقاطعة ألبرتا الكندية بأن
مرشحا سابقا للحزب المحافظ الموحد قد قدم مساهمة سياسية
غير مشروعة في الحملة االنتخابية لزعامة حزب المحافظين
الموحد لجف كالوي.
وأردف قائال بأن هابي مان ّ
أكد من جهته بأنه كان مطلعا
على خطة احتيال انتخابية بهدف انتخاب جايسون كيني على
رأس حزب المحافظين الموحد.
هذه القضية المثيرة للجدل تفجرت في وقت يدعى فيه سكان
مقاطعة ألبرتا النتخابات تشريعية تجري منتصف الشهر
المقبل وفي وقت تظهر فيه استطالعات الرأي عن تقدم كبير

لصالح حزب المحافظين.
وفي رسالة وجهها لهابي مان يشرح فيها نتائج التحقيقات
التي أجراها يؤكد المفوض المولج باالنتخابات بأن هابي
مان وافق على مساعدة جايسون كيني مقابل دعم هذا األخير
ليكون مرشحا عن حزب المحافظين في االنتخابات المقبلة.
وتضيف رسالة المفوض بأن هابي مان شارك في اجتماع جرى
في يوليو تموز  2017حضره أيضا حسب رأيه أشخاص من
المقربين من الحملة االنتخابية لجايسون كيني وجف كالوي.
ويعترف هابي مان من جهته في رسالة للمفوض بأنه تبرع
بشكل غير شرعي لحملة كالوي.

Vendredi 29 mars 2019
الجمعة  29مارس 2019

السياحة العاملية
السياحة يف شرم الشيخ «خليج نعمة»

الزمالك يطمئن على محمود عالء وطارق حامد
قبل قمة األهلي
ويلعب يوفنتوس في ضيافة أياكس أمستردام في
ذهاب دور الثمانية بدوري األبطال في العاشر من
أبريل نيسان بينما تقام مباراة اإلياب بعدها بستة أيام.
وأكد رونالدو والمدرب فرناندو سانتوس أن الحكم
تقدم لهما باالعتذار بداعي عدم احتساب ركلة
جزاء للبرتغال بعد لمسة يد.
واحتسب الحكم ركلة الجزاء في البداية ثم تراجع.
وال يتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في
التصفيات األوروبية.
وقال رونالدو ”كانت واضحة جدا وكان يجب
على الحكم احتسابها .حكم الراية كان على بعد
 40مترا لذا يبدو األمر غريبا جدا“.
وأضاف سانتوس ”لقد تابعنا اللقطة في غرفة
الالعبين بعد ذلك ولم نشك نحن أو هو في ضرورة
احتسابها .كانت ركلة جزاء ..ولقد اعتذر“.

حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة األول
بنادي الزمالك ،على التواصل مع نظيره
في المنتخب الوطني لالطمئنان على ثنائي
الفريق األبيض محمود عالء وطارق حامد،
بعد تعرضهما لإلصابة خالل مباراة نيجيريا.
وكان الثنائي تعرض إلصابة اليوم الثالثاء أثناء
مشاركتهما مع منتخب مصر أمام النسور،
وجاءت محمود عالء بقطع في الحاجب بعد
التحام هوائي ،أما طارق حامد جاءت إصابته
عضلية ،وتم استبدال الالعبان.
وكشف مصدر زملكاوي عن جاهزية الثنائي
لمباراة األهلي المقبلة ،وشدد على أن إصابتهما
لن تمنعهما عن مواجهة األحمر.
ويتقابل الزمالك مع األهلي يوم السبت المقبل،
على ستاد برج العرب باإلسكندرية ،في اللقاء
المؤجل من الجولة  17للدوري.

تضحك الدنيا معك ..
.
أبكي تبكي وحدك

إعداد  :رايق مبسوط جداً

Les proverbes en français et arabe
 -املمنوع مرغوب

- Toute chose défendue est désirée

 واحد بدليتنا سمع على نظارة بتشوف بها الناس عريانين ،باعاألرض وسافر أمريكا علشان يشتري النظارة ،وهو راجع طول
الطريق وهو البس النظارة شايف الناس عريانين حتى وصل
البيت فتح الباب لقى مراته وابن عمها قعدين عريانين ،خلع
النظارة برضو عريانين ،الرجل اتصدم ابن عمها جرى ومراته
تقوله سامحني سامحني ،قالها بس يا ولية االمريكان ضحكو عليا
بعت األرض وادوني نظارة بايظة ،يا خراب بيتك يا محروس.
 محشش أجر بيت مسكون،وهو قاعد بيحشش ،الجن قال
لما اطلع اخوفه شوية
الجن طلع قعد جنبه وقاله ممكن
سيجارة؟
المحشش :اتفضل
الجن نزل متنرفز اوي ان
الراجل ما خفش منه.
راحل فاتح بطنو وشايل عينو
وطلع قاله ممكن سيجارة؟
المحشش :اتفضل
الجن جاب آخره بقى راح شايل
العمود الفقري وقطع ايدو وكسر
رجلو وطلع قاله ممكن سيجارة؟
قام المحشش قاله :انت مش
مالحظ إن التدخين بيدمر
صحتك

- Voyager c’est vivre deux fois, Partir c’est mourir un peu
 -من خرج من داره قل مقداره

بقالي عشر سنين بقوله رجعني شباب يجبلي كباب

وهي منطقة سياحية رائعة يأتي إليها ماليين السياح سنويا
بقصد الغوص ومشاهدة السفينة الغرقانة وهى سفينة ألمانية
غرقت في تلك المنطقة منها جزء علوي وجزء أسفل البحر
على عمق حوالي  24متر وال زالت السفينة محتفظة بأغلب
محتوياتها من أدوات البحارة وما إلى ذلك .لذلك إذا كنت من

تعد تلك المنطقة من أقدم مناطق شرم الشيخ والجزء الرئيسي
بها حيث بها أغلب المصالح الحكومية والفروع الرئيسية للبنوك
في شرم الشيخ ومكتب البريد والمدارس الحكومية واللغات
ومجلس المدينة وغيرها من المصالح الهامة بجانب وجود
مول ميركاتو الشهير والمتنوع والكثير من الفنادق والشواطئ
التي تتمتع بشاطئ فيروزي رائع.
محمية رأس محمد
تعد تلك المنطقة الرائعة من أشهر األماكن جذب السياحة
في شرم الشيخ بل وفى العالم بأسره  .تبعد عن مدينة شرم
الشيخ حوالى  12كيلو متر فقط وتبلغ مساحتها  850كيلو
متر تضم فيما بينها جزيرتي تيران وصنافير فيها الكثير
من الحفريات النادرة وبها  150نوع من الشعاب المرجانية
المحمية وكذلك أنواع كثيرة من الطيور والحيوانات
البحرية والحشرات النادرة وأهم منطقة بها تقريبا
هي البركة المسحورة والتي تعتمد على حركة المد
والجزر .وتتميز منطقة رأس محمد بالشعاب المرجانية
في أعماق المحيط المائي واألسماك الملونة والكهوف
في األعماق .وهى منطقة مميزة للغطس ومقصد من
الغواصين على مستوى العالم وجدير بالذكر أنها تم
إعالنها كمحمية طبيعية عام  1983ميالدية.
الرحالت البحرية
من أهم األشياء التي يمكنك القيام بها في شرم الشيخ
هو الرحلة البحرية الرائعة بالمركب الشراعي أو
اليخت إلى جزيرة تيران .حيث يمكنك مشاهدة مدينة شرم
الشيخ وااللتفاف حولها ومشاهدة معالمها وأنت في عرض
البحر والسفينة الغارقة في عرض البحر ثم الغوص لرؤية
الشعاب المرجانية واألسماك الملونة وصوال إلى تلك الجزيرة
الرائعة جزيرة تيران.

الكلمــات املتقاطعة
افقياً:

رأسيا:

 1ملك العود وصاحب أغنيةالربيع

 1-وحش الشاشة

 2مدينة فلسطينية – أشتعل(معكوسة)
 3بواسطتي (معكوسة) –متشابهان – لقب فارس السينما
المصرية
 4خبأ – أخذ بالقوة 5شهر هجري – ينهي(مبعثرة)

 ما هو الحب؟الحب سبب رئيسي ألمراض القلب والفشل الدراسي والغباء المفاجئ.
فقدان الشهية  ،قلة النوم  ،تصلب المخ ،ومرض السكري ،وفقدان الكرامة ،وفي بعض
األحيان الجلطة.
لذلك اشتري صحتك احسن.

بالكثير من األلعاب المائية الرائعة والمثيرة هناك خاصة إذا
كانت رحلتك مع أطفالك حيث تعد مكان مثالي للترفيه لألطفال.
هضبة أم السيد

 6ملخص – أكلة شعبية 7-كاهن – أداة أستثناء

 2مسحوق غسيل مصري –وليد
 3كاتبة عربية راحلة(معكوسة) – والدة – يلمس
 4أبد (مبعثرة) – قام بتلويثه 5ماركة ساعات – زعيمصيني راحل
 6متشابهان – في القميص –أرشد (معكوسة)
 7تركه بدون رعاية – فجر 8-غزال صغير – الرب

 8-يأتي بعدهم – أرشد

 9-هزه – حشرات نشيطة

 10-دولة عربية

 10فنان كوميدي عالميراحل

 9-بحر -العظيم
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ال يعتقد كريستيانو رونالدو
أن اإلصابة التي أجبرته على
الخروج من مباراة البرتغال أمام
صربيا يوم االثنين خطيرة وأبلغ
الصحفيين أنه يتوقع العودة إلى
المالعب في خالل أسبوع واحد
أو أسبوعين.
وخرج رونالدو مصابا في
الشوط األول من مباراة البرتغال
بتصفيات بطولة أوروبا 2020
فيما بدا أنها إصابة في عضالت
الفخذ الخلفية .وانتهت المباراة
بالتعادل  .1-1وقال رونالدو
”سأعرف المزيد في خالل  24أو  48ساعة.
”هذا يحدث في كرة القدم .لو خرجت تحت األمطار
ستتعرض لالبتالل ..أنا أتحلى بالهدوء وسأعود
في خالل أسبوع واحد أو أسبوعين“.
وقال ناديه يوفنتوس الحقا في بيان ان الالعب
البالغ من العمر  34عاما خضع لفحوصات في
البرتغال أظهرت ”وجود اصابة بسيطة في
العضالت القابضة للفخذ االيمن.
”ستتم مراقبة حالته وسيخضع لفحوص جديدة
لتحديد مدى قدرته على استئناف نشاطه الرسمي“.
وإذا غاب رونالدو فترة طويلة فإن ذلك سيمثل
ضربة كبيرة ليوفنتوس الذي ضم الالعب البرتغالي
العام الماضي من لاير مدريد في صفقة ضخمة
لتعزيز آماله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

10 9 8 7 6 5

رونالدو املصاب يتوقع العودة إلى املالعب
في خالل أسبوعني

بسبب جدول المباريات المزدحم” .لكننا سنكون
على استعداد لمناقشة التغييرات في المستقبل“.
وشكا انييلي من أن الفيفا لم يوفر كثيرا من المعلومات
األساسية عن البطولة المقترحة ومنها من سيتأهل
للبطولة المقترحة.
وقال ”الطريقة التي يدار بها الملف تشبه إدارة
مسابقة يانصيب محلية .كما يبدو للجميع فإننا ال
نعرف شيئا.
”نحن (األندية) من نتحمل المخاطر من نستثمر
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استمرت سيطرة النسور بعد الهدف مع محاولة
لتعزيز الهدف من خالل تحريكات بينية ألونيكورو
واليكس ايوبي وموسيس الذي قاد جبهة قوية يسرى
اعتمد منتخبنا على ظهيري الجنب من عمر جابر
يمينا وابو القتوح يسارا ولم ينجح مصطفى محمد
في احدى الكرات العرصية برأسه بعيدا
حاول تريزيجيه استغالل مهارته وسرعته ولكنها
تكسرت سريعا أمام دفاع النسور
هدأ رتم اللقاء مع الدقائق االخيرة وانحصرت
الكرة في منتصف الملعب حتى أطلق الحكم
صافرة نهاية الشوط.

هواة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة واالستمتاع
برحلة بحرية أو رحلة غوص ترى فيها السفينة الغرقانة ال
تفوتك زياره هذا المكان خالل السياحة في شرم الشيخ.
السوق التجاري القديم
هو أحد المناطق القديمة بمدينة شرم الشيخ والتي لها طابع
تراثي رائع وبها منطقة الجبل والكثير من المحالت التجارية
التي تبيع البضائع بأسعارها العادية غير األسعار السياحية.
ويوجد بها البزارات السياحية و قرية التراث البدوي التي
يقصدها أغلب السائحين .كما يوجد بها حدائق عامة وبرجوالت
وجلسات عائلية كما يوجد بالقرب منها نادي شرم الشيخ
الرياضي الذى يحتوي على رياضات متنوعة وحمام سباحة
ومالعب تنس وكرة قدم وسلة وغيرها  .فيعد هذا السوق من
أهم معالم السياحة في شرم الشيخ.
أكوابارك
توجد أكوابارك في هضبة أم السيد بشرم الشيخ .يمكنك التمتع
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كررت رابطة األندية االوروبية لكرة القدم والتي
تضم أكثر من  200ناد تأكيدها يوم الثالثاء على
أنها لن تشارك في خطة كأس العالم لألندية لعام
 2021وفقا للشروط الحالية.
ومع ذلك ،فان رابطة األندية االوروبية قالت إنها
ستفكر في تغيير موقفها إذا ما جلس االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) لمناقشة التغييرات في جدول
المباريات الدولية.
وقال اندريا انييلي رئيس رابطة األندية االوروبية ”ال
نرغب في المشاركة في البطولة في الوقت الحالي

على المدى الطويل وهي التي تضخ أمواال لشراء
العبين ولتطوير البنية األساسية .وبالتالي فاألندية
هي التي تتحمل كافة المخاطر ومن منها المالية“.
وأضاف انييلي ،وهو أيضا رئيس نادي يوفنتوس
اإليطالي ،انه ال يعرف طريقة تأهل فريقه للبطولة.
وقال ”ال أفهم كيف يمكن أن نشارك في البطولة النه
ال توجد قائمة بمن يحق له المشاركة“.
وقرر االتحاد الدولي للعبة ،في اجتماع مجلس الفيفا
في وقت سابق هذا الشهر في ميامي ،المضي قدما في
إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم لألندية تتألف
من  24فريقا اعتبارا من
 .2021وتقام النسخة
الحالية من كأس العالم
لألندية سنويا بمشاركة
سبعة فرق.
ورفض انييلي ،الذي قال
إن الفيفا تجاهل طلب
رابطة األندية األوروبية
عدم اتخاذ قرار في هذا
الشأن في اجتماع ميامي
األخير ،وجهة نظر
تتحدث عن أن البطولة
الجديدة ستسد فراغا في
جدول البطوالت الدولية
كان مخصصا لكأس
العالم للقارات التي لن
تقام مستقبال.
وقال ”هذا (المبرر) أن كأس العالم لألندية (في
نسختها الجديدة) ستكون بدال من كأس العالم للقارات
ال يمثل فارقا كبيرا بالنسبة لنا .هناك جدول مباريات
مزدحم وال يمكن التعامل مع هذه المسألة إال من
خالل السنوات المقبلة“.
ونفى انييلي ايضا ان تكون رابطة االندية االوروبية
اقترحت اقامة مباريات دوري ابطال اوروبا مطلع
االسبوع بداية من  2024وما بعده عندما يتم تعديل
النظام الحالي.
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خسر المنتخب الوطني امام
نظيره النيجيري بهدف نظيف من
اللقاء الودي الذى أقيم بملعب ستيفن
كيتشي وسط العاصمة الجوس في
إطار استعداد المنتخبين لخوض
نهائيات االمم األفريقية بمصر
في يونيو المقبل.
أحرز الهدف بأول اوتواوتشو
في الدقيقة األولى من المباراة
من خطأ من الدفاع خاصة أحمد
أبو الفتوح الذي سقط أرضا مع
استالم اوتشو للكرة.
وهو الهدف التاريخي والذي يعد ثاني اسرع هدف
عالميا واألول عربيا وأفريقيا.
لعب منتخبنا أفضل نسبيا في الشوط الثاني عن
األول الذى أهدر فرصتين متتاليتين ولم يظهر
عمرو وردة وصالح محسن الذى خرج مع مطلع
الشوط الثاني دون المستوى ،كما خرج محمود
عالء وطارق يحيى مصابين في الشوط الثاني.
بدأ اللقاء بهجوم نيجيري ومعه يستلم بأول اوتو
اوتشو الكرة البينية خلف أحمد أبو الفتوح الظهير
األيسر الذي سقط أرضا ينفرد اوتشو ويسدد بوش
قدمه صاروخ أرض جو في المقص األيمن لمحمود
جنش مسجال هدف التقدم.
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نيجيريا تسقط مصر وديًا بهدف تاريخي في بروفة جيدة

األندية االوروبية تكرر رفض املشاركة في كأس
العالم لألندية 2021

ن

ركن الرياضة

تحظى السياحة في شرم
الشيخ بشعبية كبيرة في قلوب
السياح في جميع أنحاء العالم
 ،تتمتع هذه المدينة بجمالها
الساحر  ،وتسمى بمدينة السالم
العالمية  ،كما تمزج بين سحر
الطبيعة الخالبة وهدوء الريف
وبين جمال الحضر والمدينة ،
فتبدو كأنها قطعة من أوروبا
بطابع شرقي مصري أصيل
 .ويقدم لكم هذا المقال بعض
المعلومات عن هذه المدينة
الرائعة وكيفية قضاء عطلة
ممتعة فيها .
السياحة في شرم الشيخ نشأة
شرم الشيخ
تم انشاء شرم الشيخ عام 1968
وتعد من أشهر المدن السياحية
ليس في سيناء أو مصر فقط بل
على مستوى العالم بأسره  ،حيث تم تصنيفها كواحدة ضمن
أفضل وأجمل أربع مدن على مستوى العالم عام  2005كما
تم ترشيحها ضمن أفضل  5مدن للسالم العالمية للفوز بجائزة
اليونيسكو ضمن  400مدينة أخرى.
موقع شرم الشيخ على الخريطة
تقع شرم الشيخ بين ملتقى خليجي العقبة والسويس عند رأس
البحر األحمر  ،وتربط بين قارتي أسيا وأفريقيا تطل على
البحر على ساحل البحر األحمر في محافظة جنوب سيناء
في جمهورية مصر العربية.
تبلغ مساحة شرم الشيخ العالمية حوالي  480كيلو متر مربع
 ،ويبلغ عدد سكانها حوالى  35000نسمة ولكنه في تناقص
مستمر حاليا لألسف بسبب الظروف االقتصادية للبالد.
مناخ شرم الشيخ يتميز بروعته وخصوصا في فصل الشتاء ،
فهي تعتبر مشتى باألساس بالرغم من وقوعها
على شاطئ البحر ولذلك فيمكنك زيارتها
على مدار السنة  ،ولكن طقسها حار صيفا
نهارا ويبلغ متوسط درجة حرارتها طوال
العام حوالى  ( 30ثالثون ) درجة مئوية
أماكن الجذب السياحي في شرم الشيخ
خليج نعمة
خليج نعمة هي المنطقة األكثر شهرة وجذبا
للسياحة في شرم الشيخ والتي تقع في قلب
مدينة شرم الشيخ يمكنك مشاهدة الشعاب
المرجانية من خالل رحلة الجالس بوت”
 ” Glass boatوكذلك السباحة مع األسماك
الملونة في مياه البحر األحمر الساحرة في
تلك المنطقة .هذه المنطقة تحديدا هي ملتقى
الخليجين (خليج العقبة وخليج السويس )
فتتميز بالمياه الرائعة وشواطئها الرملية
الناعمة ولمحبي الغوص يمكنكم الغوص أو التزلج على المياه
كذلك يمكنكم اإلبحار بالقوارب الشراعية.
أما شوارع خليج نعمة واسعة مسماه بأسماء الزعماء العرب
والمصريين المشهورين الشوارع مليئة
بالكافيهات والمقاهي والمطاعم وأشهر
محالت الماركات العالمية وأرقى الموالت
التي تبيع أدوات السباحة والغوص والتحف
األثرية والهدايا التذكارية والمالبس
المتنوعة واإلكسسوارات الراقية .فهو
مكان رائع متنوع  ،كما يوجد به فنادق
كثيرة على مستويات متنوعة تناسب
جميع الميزانيات والمستويات.
محمية نبق
محمية نبق هي محمة رائعة تبعد عن
شرم الشيخ حوالي  35كيلو متر بين
دهب وشرم الشيخ  ،بالقرب من دير وجبل سانت كاثرين على
مسافة قريبة من مدينة طابا السياحية  ،تحتوي المحمية على
العديد من األنواع النادرة من الحيوانات والطيور والزواحف
والقوارض والالفقاريات واألسماك  ،كما تتمتع المحمية بنظام
نباتي فريد حيث يبلغ عدد النباتات التي تعد قد اندثرت حوالي
 86نوع من مجموع  134على األقل من الموجودين بالمحمية .
جدير بالذكر أنه تم اإلعالن الرسمي عنها كمحمية طبيعية
عام  1992م  ،إذا كنت من هواة التخييم في الصحراء أو
الغوص أو مراقبة الطيور ورؤية الحيوانات النادرة فننصحك
أال تفوت زيارة تلك المحمية الرائعة والنادرة محمية نبق خالل
السياحة في شرم الشيخ.
الغرقانة

حل الكلمات المتقاطعة

اعداد  :مايك انجلو
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Québec sonne la fin des écoles
religieuses illégales

Montréal le 25 mars 2019
Madame Valérie Plante
Mairesse de Montréal
et les Membres du Conseil municipal
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est, Bureau 1.113
Montréal, Québec, H2Y 1C6
Salutations en mon nom personnel et au nom de tous
les Grecs-Melkites catholiques du Québec et de tout le
Canada.
Il y a plus de 15 ans, j'étais très enthousiaste à l'idée de
planter mon cœur dans le cœur de cette terre du Québec,
riche en culture et en histoire. Attiré par le rêve canadien,
le premier immigrant libanais qui était de mon Église
Melkite est arrivé à Montréal en 1882, suivi peu après
d'une émigration massive. Comme résultat, notre Paroisse
Saint-Sauveur, première église moyen-orientale à Montréal, et au Canada, a été canoniquement fondée en 1892
par l'archevêque catholique romain de Montréal, Mgr
Édouard-Charles Fabre.
Notre bien-aimé le Québec, et Montréal en particulier, a
été le théâtre de nombreuses luttes de société: Expression
de soi linguistique, culturelle et religieuse, auto-gouvernance, harmonie sociale et paix entre les religions. Avec
mes compatriotes québécois, je ressens une forte parenté.
Pour moi et pour beaucoup de gens que je connais, pas seulement des chrétiens mais aussi des gens d'autres religions,
et même des non-croyants, le crucifix signifie cette parenté
et cette solidarité entre eux.
En décidant de retirer le crucifix de la salle du Conseil
municipal et le déposer dans une section muséale dans
l'hôtel de ville, vous nous avez tous fait très mal. Nous
estimons que vous avez rejeté un symbole important de
notre collaboration pour la paix, la liberté et l’unité. Loin
de symboliser la répression ou l'intolérance, ce crucifix a
envoyé un puissant message d'inclusion. Il a proclamé que
les pauvres, les souffrants, les opprimés et les marginalisés
devraient toujours rester sous les yeux et dans la pensée de
ceux qui font nos lois.
Alors que la barre horizontale de la Croix représente notre
condition humaine commune de souffrance, la barre verticale va vers le ciel, représentant ainsi nos idéaux et nos
principes les plus élevés, comme la justice, la vérité et le
bien. Dans le cas d'un crucifix, le corps de Jésus-Christ
représente l'humanité à la croisée de ces deux voies, le lieu
où la terre et le ciel se rencontrent.
Les législateurs doivent également se tenir à ce message
où nos idéaux et nos aspirations les plus élevés touchent
le problème de l’injustice afin de le résoudre. Le crucifix
est également un signe du pouvoir salvifique de la compassion. Sur la croix, le Christ assume la souffrance de
l'humanité entière. Sur la croix, il se place carrément du
côté des marginaux et des sans-droits. Nous savons très
bien combien de personnes, privées de droits, ont traversé
notre histoire, les souffrances des peuples autochtones du
Canada, la répression de la langue et de la culture canadiennes-françaises.
Pourquoi ne pas imiter le Christ et être solidaires des pauvres d’aujourd’hui? Comment ce message de compassion
est-il en quelque sorte contraire aux valeurs de notre gouvernement local? J'espère que ni Montréal ni le Québec
ne tomberont dans un iconoclasme ou ne censureront pas
notre histoire nationale au nom du progrès.
Chaque nouvelle génération de représentants du gouvernement supprimera-t-elle un autre élément essentiel de
la fondation sur laquelle le Québec est né? Si oui, où cela
finira-t-il? Avec chaque signe de rue, statue et sculpture
effacées, et même le drapeau avec sa croix blanche et sa
fleur-de-lys interdit à un usage public?
Le crucifix est une réalité de notre identité municipale.
Cette identité est cimentée par le passé, avec tous ses
triomphes, ses défauts et ses erreurs. Je crois que nous
devrions garder ensemble cette identité importante de
notre voyage historique.
Je vous prie d'agréer, Madame la Mairesse, et les Membres
du Conseil Municipal, mes hommages respectueux.

+ Mgr Ibrahim M. Ibrahim
Évêque éparchial

Salah EL ACHKAR

La construction de la
société à perpétuité,

É

difier,
bâtir
construire, ce sont
des mots encourageant et positif qui inspire
la conviction, la création,
le vouloir, la décision et
la grandiose, mais une
construction sur le sable
ou sur une fondation faible
ou légère ne tienne pas car
un vent fort ou une tempête pourra l’emporter ou
la démolir. (Tel que l’exemple le précis : le château de
cartes)
La construction de notre
société devait être basée sur
une fondation très solide
pour des centaines d’étages, les matières et matériaux avec lesquels cette
construction sera édifiée et
continue à se bâtir se sont
des éléments tout à fait différents.
Le Maître constructeur
avait sélectionné des pierres
robustes brutes qu’il les a
taillées dans des formes adéquates pour les placer chacune à la place qu’il faut, au
moment où il faut, et recommander à ses successeurs de
suivre la même méthode afin
de donner une forme définitive bien fondée, robuste et
architecturale.
Oui, notre société devra
être construite à l’image de
cet édifice morale à raison
d’un étage par année, la
première c’est le Rez-dechaussée qui porte le nom
du Fondateur, par la suite

chaque étage porte le thème
et le nom d’un Philosophe
ou écrivain ou tout homme
de lettre qui se succèdent,
ses pavillons portent les
noms des Architectes qui
ont aidé à construire cet édifice, les départements ceux
des Régions et Zones et les
appartements leurs donner
des nomes des personnages
méritants.
Oui, chacun de nous ressemble à une de ces 4+ 10
Millions des Pierres brutes
qui ont été taillées dans des
différentes formes pour les
poser à la place qu’il fallait
et construire la société qui
a atteint cette année son
73ème étage ou anniversaire, le nom cet étage c’est
: La Flamme pour éclairer
la société de nos jours, les
habitants dans ces édifices
doivent se conformer aux
règlements intérieurs et
statuts élaborés en conséquence, le plus étonnant et
le plus méritant c’est que
ces pierres ont été sélectionnées des 18 religions du
Pays qui se distingue par la
bonne moralité des hommes
et des femmes de bonnes
volontés, dotés d’un esprit
solide et solidaire dans la
compréhension la tolérance
et l’amitié pour servir le
prochain.
La qualité restera éternellement le progrès de l’avenir
et notre construction continuera à perpétuité.

L

e ministre de l’Éducation, Jean-François
Roberge,
resserre
d’un cran les règles entourant l’école à la maison, avec
comme objectif de mettre
fin une fois pour toutes aux
écoles religieuses illégales, a
appris Le Journal.
Le ministre Roberge déposera cet avant-midi à l’Assemblée nationale un projet
de règlement qui prévoit
de nouvelles règles encadrant l’enseignement à domicile, qui entreront en
vigueur à partir du 1er juillet 2019.
L’enseignement d’un « contenu minimal d’apprentissage enrichi », basé
sur les programmes d’études de l’école
québécoise en langues, mathématique,
sciences et univers social, sera dorénavant obligatoire, tout comme les examens ministériels.
Présentement, les parents qui le souhaitent peuvent soumettre un « projet
d’apprentissage » pour leur enfant, qui
peut être évalué sous forme de portefolio.
Le ministre Roberge estime que le
modèle proposé « préviendra plus efficacement le recours aux “écoles” dites
illégales ou clandestines », peut-on lire
dans l’allocution qu’il prononcera cet
avant-midi, dont Le Journal a obtenu
copie.
Éviter les contenus minimalistes
Toujours selon ce document, les nouvelles règles permettront « d’empêcher que des enfants “déclarés” en
enseignement à la maison soient
assujettis à des contenus d’apprentissage minimalistes et migrent vers des
établissements offrant des services
éducatifs en marge de tout contrôle
de l’État ».
L’an dernier, l’ancien gouvernement
libéral a fait adopter un projet de loi
qui permet de sévir contre les écoles
religieuses illégales, désormais passibles d’amendes.
De nouvelles dispositions administratives permettent aussi de retracer plus
facilement les enfants qui échappent
au système scolaire québécois, ce qui
pourrait représenter « des milliers
d’enfants », selon les estimations fournies au ministère de l’Éducation. Cet
exercice en cours n’est toutefois pas
encore complété.
Alors dans l’opposition, M. Roberge

L
avait toutefois fortement critiqué ce
projet de loi, considérant que ce texte
avait plutôt pour effet de « légaliser les
écoles clandestines illégales ».
Des enfants, considérés comme scolarisés à la maison, peuvent désormais passer 30 ou 40 heures dans une
école ultrareligieuse en toute légalité,
avait alors dénoncé la Coalition avenir
Québec.
Un cas qui a fait la manchette
Au cours des dernières années, plusieurs cas d’écoles religieuses illégales
ou clandestines ont fait la manchette,
dont celui de la secte juive Lev Tahor,
dans les Laurentides.
Les nouvelles mesures mises en place
par le gouvernement libéral l’an
passé ont toutefois permis à plusieurs
parents de la communauté juive hassidique d’opter pour l’école à la maison,
reconnue par Québec, tout en poursuivant l’éducation religieuse de leurs
enfants dans les écoles de la communauté, en toute légalité.
Exemples d’écoles juives illégales
La secte juive Lev Tahor
Installée dans les Laurentides, cette
communauté a fui le Québec il y a
quelques années avant d’avoir à faire
face à des allégations de négligence, de
maltraitance et d’absence de scolarisation par le Tribunal de la jeunesse. Les
enfants ne parlent que yiddish. Des
membres de cette communauté sont
de retour dans la province depuis cet
automne.
La communauté Tash
Deux anciens membres de ce groupe
de juifs ultra-orthodoxes de Boisbriand poursuivent le gouvernement
du Québec, estimant que l’État aurait
dû les protéger contre l’éducation
obscurantiste qu’ils ont reçue dans
des écoles talmudiques. L’un d’eux,
Yochonon Lowen, n’a jamais eu de
cours de français, d’histoire, d’arts ou
de sciences.

Élections en avril à l’Île-du-PrinceÉdouard, les verts en avance

L

es électeurs
de
l’Îledu-PrinceÉdouard
seront
appelés aux urnes
le 23 avril à l’occasion des élections
provinciales,
qui
ont été déclenchées mardi par
le premier ministre sortant Wade
MacLauchlan.
Le gouvernement libéral de la province des Maritimes a ainsi choisi
de devancer la date des élections,
qui pouvaient se tenir au plus tard
en octobre prochain. Les électeurs
pourront ainsi se concentrer sur leur
province, alors que les élections fédérales doivent alors lieu cet automne.
Le premier ministre MacLauchlan a
annoncé le déclenchement des élections devant une salle remplie de
partisans, mardi soir. «Le 23 avril,
les Prince-Édouardiens auront un
choix historique à faire sur la direction que prendra notre province.
[...] L’Île-du-Prince-Édouard fonctionne. Continuons à travailler»,
a-t-il clamé.
Les libéraux pourraient cependant
avoir fort à faire pour convaincre
les électeurs de leur accorder leur
confiance, eux qui dirigent avec une
majorité de députés les destinées de
la province insulaire depuis 2007
sans discontinuer.
Les verts bien en selle
Selon un sondage de la firme Corporate Research Associate publié
au début du mois de mars, la province pourrait assister à une course

ABI: Legault invite le syndicat à faire des concessions en raison «des salaires très importants»

entre trois partis. Alors que l’Îledu-Prince-Édouard s’est traditionnellement divisée entre libéraux et
progressistes-conservateurs depuis
plus d’un siècle, le Parti vert semble
en voie de s’imposer.
En vertu de ce coup de sonde, 38 %
des électeurs comptaient offrir leur
voix aux verts, contre 29 % pour les
conservateurs et 27 % pour les libéraux. Ceux-ci avaient perdu 9 points
depuis novembre dernier, au profit
des conservateurs, tandis que les
verts avaient maintenu leurs intentions de vote.
Si cette prise du pouls des électeurs s’avère juste, l’Île-du-PrinceÉdouard pourrait donc être en voie
de devenir la première province
dirigée par les verts au pays.
Au moment de déclencher les élections mardi, l’Assemblée législative
de l’Île-du-Prince-Édouard comptait
16 députés libéraux, huit conservateurs, deux verts et un indépendant,
pour un total de 27 élus.
L’élection provinciale se tiendra
exactement une semaine, jour pour
jour, après celle présentement en
cours en Alberta, où les électeurs
voteront le 16 avril.
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e premier ministre François Legault invite le
syndicat des employés de
l’Aluminerie de Bécancour (ABI),
en lock-out depuis 14 mois, à
faire des concessions, notamment
parce qu’ils touchent déjà de bons
salaires.
«Oui, je pense que le syndicat, étant donné les salaires
très importants, pourrait faire
des concessions», a indiqué M.
Legault, lors d’une mêlée de
presse, mercredi.
«Il y a peut-être des concessions
à faire aussi du côté patronal»,
a-t-il ensuite ajouté, sans préciser
lesquelles.
Le premier ministre considère
cependant nécessaire de rencontrer les deux partis pour avoir une
meilleure idée de leurs demandes
respectives, ce qui devrait être fait
en début de semaine prochaine.
«Je vais essayer de demander aux
deux partis de faire un effort spécial. Peut-être me faire une idée
aussi sur quel parti est le moins
raisonnable», a-t-il également
indiqué.
Malgré les 14 mois de lock-out,
il n’est pas question pour le gouvernement Legault d’intervenir
en adoptant une loi spéciale qui
forcerait le redémarrage d’ABI,
au Centre-du-Québec.

«Pour l’instant, c’est un conflit
qui est privé», a donné comme
justification M. Legault.
Par ailleurs, le premier ministre
a critiqué la décision du gouvernement Couillard d’avoir signé
une entente avec ABI qui permet
à l’entreprise de ne plus payer
sa facture d’électricité en cas de
lock-out.
«Le contrat d’Hydro-Québec,
c’est du «stuff» de junior. [...] Je
suis tombé en bas de ma chaise de
voir qu’on peut utiliser un lockout comme supposé cas de force
majeure pour annuler un contrat
qui va faire perdre plus de 200
millions $ par année à Hydro,
donc aux Québécois», a dit M.
Legault.
Cependant, il n’est pas possible de modifier ce contrat, car il

est «blindé et en bonne et due
forme», a-t-il indiqué.
Pour sa part, le ministre du Travail, Jean Boulet, dit «demeurer
positif» et croit qu’une entente
«se rapproche».
«Les partis doivent reprendre le
dialogue, négocier, et faire suite à
leur volonté clairement exprimée
de trouver un terrain d’entente»,
a-t-il indiqué, lors d’une mêlée de
presse.
Le ministre ne croit pas par
ailleurs qu’Alcoa, entreprise américaine, envisage pour l’instant de
mettre la clé sous la porte.
Quelque 1030 employés de l’Aluminerie de Bécancour sont en
lock-out depuis le 11 janvier 2018
à la suite de la décision d’Alcoa
et de Rio Tinto Alcan de fermer
temporairement l’usine.

Savez-vous qu’en Égypte:-

« Moody’s » et « Fitich » rehaussent en 2019 la
cote de l’économie égyptienne à « B3 positive
» et à B+positive » respectivement

D

eux des plus grandes agences
d’évaluation de l’économie des
pays à travers le monde viennent
de rédiger leur rapport quant à l’économie
égyptienne.
Tout d’abord, l’agence Moody’s dans un
rapport dévoilé dernièrement par le conseil
des ministres, maintient, en 2019 à l’économie égyptienne, la cote « B3 positive »
qu’elle lui a attribuée en août 2018.
De son coté, l’agence « Fitich » améliore
en 2019 et, pour la cinquième fois en trois
ans, la cote de l’économie égyptienne, à «
B+ positive » alors qu’elle l’avait classée «
B -» en 2016.
A ce propos, il est important de mentionner
que ces deux grandes agences mondiales
n’ont attribué des cotes positives à l’économie égyptienne qu’après avoir constaté les
progrès réalisés dans plus d’un secteur de
l’économie égyptienne.
Tout d’abord, on constate que le produit
national brut (P.N.B.) a augmenté de 5.3%
en 2018 comparé à 2.9% d’augmentation en
2014.
Ensuite, les dépôts auprès des banques ont
aussi augmenté où l’on compte en 2018 près

de 3.8 trillions de
livres comparés
à 2.8 trillions de Samir Sidarous
livres en 2016.
De plus, les
réserves en devises
étrangères
de la Banque centrale ont enregistré 44.06
milliards de dollars en fin février 2019 comparées à 26.5 milliards de dollars en 2017.
D’autres parts, les investissements directs
étrangers de 7.9 milliards de dollars représentent une augmentation de 14% en 2018
comparés à ceux investis en 2016 – 2017.
D’un autre coté, les exportations ont augmenté en 2018 de 19% pour atteindre 26
milliards de dollars.
Quant au tourisme un autre secteur important de l’économie égyptienne qui a réalisé
une forte amélioration en 2018 de 133% en
enregistrant des revenus de 8.9 milliards de
dollars comparés à 2.8 milliards en 2014.
En terminant, le chômage à son tour, ajoute
une autre preuve d’amélioration de l’économie égyptienne en subissant une baisse
importante de 11.8% en 2017 pour tomber
à 8.9% en 2018.
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َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

منذ عصور طويلة ،عُ رف المغرب بمملكة التسامح ،وكان أرضاً للتعايش والحوار
والتواصل ،فقد أ ّهله موقعه الجغرافي ورصيده الحضاري في أن يكون صلة وصل بين
إفريقيا وأوروبا ،وبين الشرق والغرب ،وكان لملوكه وعلمائه دور كبير في تحقيق هذه
الريادة.
إذا كانت الديانة الرسمية للمملكة المغربية هي اإلسالم ،فإن ذلك ال يعني نبذ الديانات
األخرى ،بل لقد اعترف اإلسالم بمختلف الديانات السماوية ،و ُهم أهل الكتاب ،ودعا
المسلمين إلى احترام الخصوصيات العقائدية ألتباع تلك الديانات ،بل دعا اإلسالم إلى

بقلم:
بشــير القــ ّزي

املناصفة يف املراكز
ً
تسابقا بين بلدان الغرب على جعل
نجد في زمننا الحالي
ً
المراكز اإلدارية والسياسيّة مناصفة بين الرجال والنساء.
ففي الماضي القريب والبعيد كانت تلك المسؤوليات حكراً على
الرجال دون غيرهم وما كان نصيب النساء الاّ القليل منها .وحتى
في الوظائف التي كانت النساء تفوز بالتبوّء بها كنا نجد تفاوتاً
تحصله األنثى!
يحصله الذكر تجاه ما ّ
ملحوظاً بين الراتب الذي ّ
ومن أجل عدالة اكبر قامت النساء على مدى عقود بحمالت ال
تحصى من أجل المساواة بين الجنسين في ميدان الحقوق وقد
نجحن الى ح ّد بعيد بالوصول الى الكثير من األمور التي كانت
صعبة المنال!
أما في أيامنا هذه فنجد ان رؤساء األحزاب السياسيّة ي ِعدون خالل
حمالتهم اإلنتخابيّة بالمناصفة بين الجنسين في مجالس الوزراء
وغيرها من المناصب المهمة ،فهل هذا ٌ
عدل؟
النواحي اإليجابية للمناصفة:
• وصول المرأة الى مراكز لم تكن بالحسبان ولَما كانت قد فازت
بها لو لم يجرؤ رئيس الحزب على اتخاذ هكذا قرار.
• أصبح المجتمع أكثر انفتاحاً على تقبّل المرأة في أعلى المناصب
جنباً الى جنب مع الرجل.
• نظرة مختلفة للمشاكل االجتماعيّة تتمثل بمقدرة المرأة على
رؤية األمور بمنظار مختلف.
النواحي السلبيّة للمناصفة:
• لم تعد الكفاءة هي المعيار األول لعملية االختيار.
• قد ال يتبوأ االنسان الكفوء المركز المناسب!
• بعد ان حصلت المرأة على المعادلة مع الرجل ،قد تكون
المناصفة عودة الى الوراء بتفضيل الجنس على الكفاءة.
• يجب ان ال تمتد هذه المناصفة الى الوظائف كافة الن البنية
الجسدية كما خلقها الباري تعطي ّ
لكل جنس حداً ال يوازيه الجنس
األخر!

بعد االكتشافات األثرية المذهلة فى الواحات البحرية ،صارت الواحات
البحرية قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم نظرا ألنها من أهم المناطق األثرية
والسياحية فى األرض المصرية ،وعروس صحراء مصر الغربية ،وألنها ذات
تاريخ ثرى وتطور طبيعى منذ أقدم العصور ،وذات أجواء ساحرة وذات تاريخ
عريض ،وآثارها ومواقعها من أهم اآلثار وأشهر المواقع بامتياز .والحق يقال
فإن الواحات البحرية منطقة سياحية مهمة للغاية ،وهى أمل مصر فى السياحة
فى صحراء مصر الغربية ،خصوصا السياحات القصيرة وسياحة السفارى
والسياحة البرية وسياحة السفارى والسياحة الخدمية والترفيهية والجوية
والترانزيت والعالجية التى تستغل المناظر الطبيعية فى السياحة خصوصا
النفسية منها وغيرها ،وبها مجاالت عديدة من الحرف التقليدية والمقتنيات
األثرية والبيئية والصناعات الصغيرة ،وبها أيضا عدد ليس بالقليل من الفنادق
الصديقة للبيئة.
وتقع الواحات البحرية فى صحراء مصر الغربية على مبعدة حوالى  420كم من
القاهرة .وتتكون من واحات القصر ومنديشة والباويطى والحيز .وتتبع محافظة
الجيزة وعاصمتها هى مدينة الباويطى .وتعتمد فى اقتصادها على زراعة
وتجفيف البلح وزراعة الزيتون والسياحة.
تاريخ الواحات البحرية :ويعد تاريخ الواحات البحرية تاريخا ثريا ويوضح
أهم مراحل التاريخ التى مرت بها مصر منذ أقدم العصور إلى اآلن .وكشفت
الحفائر األثرية التى أُجريت فى منطقة الحيز -شمال عاصمة البحرية مدينة
الباويطى -عن أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان فى منتصف عصر الهولوسين
الجيولوجى ،وأن أهل الواحات البحرية عاشوا بالقرب من البحيرات التى كونها
المطر.
وترجع اإلشارات الدالة على وجود ذكر للواحات فى عصر الدولة القديمة إلى
األسرة السادسة .وكان عصر االنتقال األول مرحلة مضطربة فى تاريخ مصر
القديمة .ولم تمدنا اآلثار إلى اآلن بأى شىء يذكر عن وضع الواحات البحرية فى
ذلك العصر .وشهد عصر الدولة الوسطى تزايدا ملحوظا فى األنشطة والعالقات
بين أهل وادى النيل وأهل صحراء مصر الغربية .وبدأت األسرة الثانية عشرة
بحماية حدود مصر الغربية عن طريق بناء سلسلة من الحصون .وجاءت أهم
اإلشارات إلى الواحات فى نهاية عصر االنتقال الثانى على لوح الملك كامس
حين أشار إلى البحرية فى أحد نصوصه من عصر الهكسوس الذى ربما توقفت
فيه التجارة بين وادى النيل والواحات الفتقاد األمن.
واستمرت أهمية الواحات البحرية فى عصر الدولة الحديثة كأحد النقاط
االستراتيجية والعسكرية على حدود مصر الغربية .وعٌ ين أحد أبناء البحرية
المدعو إمنحتب حوى كحاكم إقليمى وتنسب إليه أقدم المقابر المكتشفة فى
الواحات البحرية .وتعتبر مقبرة إمنحتب حوى حاكم الواحات البحرية من أهم
اآلثار التى تعود إلى تلك األسرة .وقد ذكر أكثر من مرة على جدران مقبرته أنه
من أهل الواحات وربما كان ذلك سببا فى أن يدفن فى تلك المقبرة فى موطنه
األصلى .وتقع المقبرة على مقربة من قرية القصر .وال تحمل مناظر المقبرة أية
تأثيرات أجنبية؛ وعلى هذا األساس فإن إمنحتب حوى وعائلته وخدمه يظهرون
بمالبس مصرية ،والمالحظ أن المقبرة نفسها ال تختلف عن أية مقبرة مصرية
من تلك الفترة .وتمثل المناظر المصورة على جدرانها المناظر الجنائزية التقليدية
ومناظر المآدب ،فضال عن ظهور صاحب المقبرة وهو يساعد فى عملية وزن
وتخزين الحبوب وأوانى الخمر .وأشار الملك رمسيس الثانى إلى البحرية فى
معبد آمون باألقصر على أنها مكان مقدس.
وأدرك الملك شاشانق األول من ملوك األسرة الثانية والعشرين أهمية الواحات
كمحطات للقوافل وكأراض غنية بالنبيذ الذى كان يعد هدية عظيمة .ثم سكن
العديد من العائالت الليبية منطقة الواحات البحرية .وكان من بينهم رجل يدعى
إرعاوا فى السنوات األخيرة من حكم األسرة الثالثة والعشرين .وسوف نرى
بعد ذلك أن أحد أحفاده أصبح حاكما للواحات البحرية وكاهنا أعلى لكل اآللهة
التى تعبد فيها فى عصر األسرة السادسة والعشرين .وكان ذلك الرجل وأسرته
المسؤولين عن تشييد معظم اآلثار التى اكتشفت فى البحرية .وهذا الحاكم هو
جد خونسو إيوف عنخ.
وتعتبر األسرة السادسة والعشرون أو ما يعرف بالعصر الصاوى نسبة إلى
عاصمتهم مدينة سايس (صا الحجر) فى الدلتا المصرية واحدة من الفترات
المزدهرة فى تاريخ مصر فى العصر المتأخر .وتوثقت الصلة بشكل كبير
بين أهالى الدلتا أو مركز الحكم فى مصر وبين الواحات خصوصا البحرية
وسيوة فى عهد الملك واح إيب رع (أبريس) .وفى الغرب بسط نفوذه على
الواحات وأقيم فى عهده معبد ما تزال بقاياه موجودة إلى اآلن .وأخذت البحرية
فى االزدهار تحت حكم الملك أحمس الثانى (أمازيس)؛ ففى عهده تم إنشاء أربع
مقاصير فى عين المفتلة أشرف على تشييدها جد خونسو إيوف عنخ .وعمل
الملك أحمس الثانى (أمازيس) على تعميرها وتحصينها كى يتمكن أهلها من
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زيارة احلرب األعظم بابا الفاتيكان ململكة التسامح
حُ سن الجوار والتعايش مع اآلخر المختلف
وإكرامه بحسن المعاملة ،وتج ّنب اإلكراه
الفكري والعقدي ،حيث ع َّد اإلسالم إكراه
ً
ظلما
الناس وإلزامهم اعتناق ال ّدين بالقوة،
ً
وعدوانا ،فقد ورد في القرآن الكريم قوله
ْ
ْ
َ
َّ
لاَ
ُ
ّ
ين ،قد ت َبيَّنَ الرُّ شد ِمنَ
تعالى « :إِك َرا َه ِفي ال ِد ِ
ْال َغ ِّي»( ،سورة البقرة ،اآلية .)256 :وكما أن
اإلسالم ال يُلزم أحداً بالدخول فيه ،فإن أتباع
الديانات األخرى ينبغي أن يتحلوا بالحياد
في الدعوة إلى دينهم ،ألن العصر الحالي لم
يعد عصر تبشير باعتناق أي دين ،أو إبادة
المخالفين ،أو إكراه الناس على اعتناق مذهب
معين ،ففي ظل االنفجار المعلوماتي وثورة
اإلعالم واالتصال ،أصبحت المعرفة في
ً
مقبوال إلزام الناس
متناول الجميع ،ولم يعد
على تبني تيار معين ،وهذه ُ
عين الحرية
التي يتبناها العالم اليوم ،ومع ذلك نجد تنامي
ظاهرة العنف الديني عبر تصاعد تيار اليمين
المتطرف في كثير من دول العالم ،والتي كان
من نتائجها مجزرة نيوزيالندا ،والقادم أسوأ
إن لم يتحرّ ك العالم الجتثاث بذور العنف
والكراهية وتجفيف منابع العدوانية القذرة.
وضمن هذا السياق العالمي ،يحل كبير المسيحيين البابا فرانسيس بأرض التعايش والتسامح
المملكة المغربية ،ضيفاً مكرّ ماً وزائراً فوق العادة ،محاطاً بالكثير من التقدير واالحترام،
ً
استقباال رسمياً ،وفي
حيث يستقبله أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره هللا،
حفل بهيج يقام على شرف ضيف المملكة ،وعلى أنغام األركسترا الفيالرمونيكية للمغرب،
تقدم لضيف المغرب هديتين؛ األولى عبارة عن شجرة أركان صغيرة ،تجسد األخوة بين
المغرب والفاتيكان ،وبين اإلسالم والمسيحية ،فيما تتمثل الهدية الثانية في مجسم نحاسي
للمسيح يرفع الصليب ،أنجزه فنان تونسي مقيم في المغرب ،ويبلغ طوله حوالي مترين،
ولألهمية الكبرى التي يحظى بها هذا الحدث التاريخي ،يحضر مع البابا فرانسوا حوالي
ثالثين من كبار مسؤولي الفاتيكان ،إلى جانب عناصر حراسته الشخصية ،وأكثر من 75
صحافيا لتغطية الزيارة األولى من نوعها للحبر األعظم ،إلى بلد يُع َتبر البلد األكثر أمناً
في العالم ،وال ّ
شك َّ
أن هذا االستقبال يحمل من الدالالت الدبلوماسية والروحية الشيء
الكثير ،كما يعكس عمق الروابط التي تجمع المملكة المغربية بمختلف أتباع الديانات،
و ُّ
يدل أيضاً على سياسة اليد المفتوحة التي ينهجها أمير المؤمنين الملك محمد السادس
نصره هللا ،بل إن زيارة بابا الفاتيكان للمغرب قد جاءت بدعوة كريمة من الملك محمد
ً
وقبلة
السادس نصره هللا ،الشيء الذي يجعل من المغرب بلداً للتسامح والتعايش بامتياز ،
للوافدين عليه لالستقرار أو االستثمار أو العبور نحو الضفة األخرى ،أما الحريات الدينية
فمكفولة للجميع في مملكة التسامح ،فالكنائس في المغرب لم تتعرض يوما ألي اعتداء
والمسيحيين يتجولون في المغرب بحرية ويمارسون شعائرهم الدينية بأمان ودون أي
قيد أو شرط ،حيث يحظى أتباع الديانات في المغرب بكل االحترام والتوقير الواجب في
حق هؤالء ،باعتبارهم مواطنين مغاربة أو سياح زائرين قد حلوا ضيوفاً ينبغي إكرامهم،
أو باعتبارهم قد اختاروا المغرب بلد إقامة أو مكان للنزهة والسياحة واالستثمار ،بسبب
طبيعة المناخ المعتدل وتنوع جغرافيا المغرب التي تضم كل أنواع التضاريس ،فضال عن
رصيد االحترام الذين يوفرّ ه الشعب المغربي لكل الجنسيات وأتباع الديانات ،فالمغاربة
شعب منفتح على غيره ،ومتسامح وم َُسالم ،ال يؤذي أحداً وال يسعى للتضييق على أحد،
مفض ً
مما جعله بلداً ّ
ال لإلقامة ولالستثمار ،ومنطقة تص ّدر األمن والسلم إلى العالَم.
إن هذه الزيارة ليست األولى لبابا الفاتيكان ،إذ سبق لملك المغرب الحسن الثاني ،طيّب هللا
ثراه ،أن استقبل سنة  1985الحبر األعظم للكنيسة الكاثوليكية ،البابا يوحنا بولس الثاني
في زيارة رسمية للمغرب ،وذلك بعد زيارة الحسن الثاني إلى الفاتيكان ،عام ،1980
وتحتفظ ذاكرة المغاربة بمشهد وصول البابا يوحنا بولس الثاني إلى المغرب وتقبيله
األرض مباشرة بعد نزوله من الطائرة ،كتعبير عن محبته ألرض المملكة المغربية ودليل
اعتزازه بها ،كما ألقى آنذاك البابا يوحنا بولس خطاباً تاريخياً أمام آالف المغاربة في ملعب
محمد الخامس بالدار البيضاء ،تناول فيه العالقة بين اإلسالم والمسيحية ،ودعا للحوار
بين األديان ،ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة بين أتباع الديانات ،وهي المعاني التي
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تجسّ دت في الشعب المغرب منذ عهود قديمة ،وظلت راسخة إلى وقتنا الحاضر ،كان من
ثمارها هذا االستقرار الذي ينعم فيه المغرب ،في ّ
ظل العهد العلوي ّ
الزاهر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه ،بزيارة فرانسيس بابا الفاتيكان للمغرب في نهاية مارس ،2019
حيث ّأكد القنصل الفخري للمغرب َّ
أن الرباط تمثل قطباً أساسياً في الحوار بين األديان،
وأن زيارة بابا الفاتيكان ستكون الثانية من نوعها بعدما سبق للبابا يوحنا بولوس الثاني أن
زار أرض المملكة في صيف  ،1985والتقى حينها الملك الراحل الحسن الثاني ،طيب
هللا ثراه.
وتأتي هذه الزيارة عقب تلك التي قام بها البابا إلى اإلمارات العربية المتحدة ،أشاد بها
المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» ،معتبرا أنها تدعو إلى
فتح صفحة جديدة من تاريخ العالقات بين األديان .وال شك َّ
أن المغرب قطب التسامح
في العالم ،يملك من رصيد التعايش المسيحي اإلسالمي ما يؤهله للريادة في هذا المجال،
والدفع بعجلة الحوار الديني نحو األمام وفي اتجاه ترسيخ التواصل بين أتباع الديانات،
ً
استجابة للطلب المتزايد على األمن والسلم.
وقد رحب المدير العام لإليسيسكو السيد عبد العزيز التويجري ، ،بزيارات البابا
فرانسيس إلى الدول األعضاء باإليسيسكو ،مشيدا بأهدافها الرامية إلى نشر قيم االحترام
والتسامح والتعاون بين أتباع األديان في إطار المشترك اإلنساني ،ومواجهة تيارات
اإلرهاب والتطرف والكراهية في العالم والحد من اإلساءة لألديان أو التطاول على
مقدساتها ،ومن أجل تعزيز الحوار بين الثقافات ونشر قيم التسامح والتعايش بين أتباع
األديان والثقافات ،وما تبذله االيسيسكو من جهود من أجل تعزيز عالقات التفاهم والتعاون
بين المسلمين والمسيحيين واإلسهام في توطيد أسس السلم واألمن الدوليين.
يسعى بابا الفاتيكان في رحلته نحو الدول اإلسالمية ،إلى توقيع بيان مشترك يحمل تعه ًدا
أخالقياً وقانونياً بمواصلة تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين أتباع الديانتين ،فلم يعد
ً
وخاصة أمام تزايد وتيرة اإلرهاب الذي
الوقت يحتمل تأجيل التعايش أو فرض االحترام،
ال دين له ،وأمام تهديد حياة الكثيرين ،في أماكن العبادة تحديداً ،وفي األسواق واألماكن
السياحية ،ومن المؤكد َّ
أن الحوار الديني المسيحي اإلسالمي يمكن أن يسهم في ردم الهوة
بين أتباع الديانتين ،وإطفاء شرارة الكراهية والخوف ،بتعزيز الحوار اإليجابي وترسيخ
القبول باالختالف ،والنظر إلى اإلنسان باعتباره كائنا مُق َّدساً ال يجوز انتهاك حرمته أو
اإلساءة إليه بأي شكل من األشكال.
وليست هذه هي المرة األولى التي يزور فيها البابا إحدى الدول اإلسالمية؛ إذ سبق
أن رحب به ملك األردن في عمان ،وزار بعض أقدس المواقع اإلسالمية ،بما في ذلك
المسجد األقصى في األرض المقدسة والمسجد األزرق في تركيا ،وسافر كحاج للسَّ الم
إلى ألبانيا ،وأذربيجان ،ومصر ،وجمهورية أفريقيا الوسطى حيث افتتح َس َنة الرَّ حمة،
وطالب بفتح الحوار الديني على مصراعيه ،لتضييق الخناق على المتطرفين الذين
يستغلون الدين لزرع الشقاق بين بني البشر ،وهي زيارات تواصلية ولقاءات ثقافات

بامتياز تعكس ليس قلق المسيحية
على مصيرها ومستقبلها في العالم
فحسب ،وإنما أيضا قلق المسيحيين
تجاه تنامي ظاهرة العنف الديني،
تلك الظاهرة التي تتجاوز أضرارها
اإلساءة إلى األفراد إلى اإلساءة
لشعوب ولدول وديانات ،فكان من
الضروري التصدي لها ،بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ،وعلى رأسها دبلوماسية رجال
الدين وتكثيف الزيارات التي يمكن أن تذيب جليد التفاهم وتزيح عوائق التواصل والحوار.
وقد ورد في بالغ نُشر على موقع فاتيكان نيوز ،أن برنامج زيارة بابا الفاتيكان للمملكة
المغربية ،يشمل لقاء مجموعة من المهاجرين الذين يتلقون المساعدة من طرف كنيسة
كاريتاس ،وزيارة معهد إسالمي إلعداد األئمة وهو معهد محمد السادس لتكوين األئمة
المرشدين والمرشدات ،الموجود بمدينة العرفان في الرباط ،فضال عن لقاء شخصيات
دبلوماسية ودينية وعلمية وثقافية وازنة في المغرب ،ويتضمن البرنامج أيضا زيارة
ضريح محرر المغرب الملك الراحل محمد الخامس طيب هللا ثراه ،فضال عن اللقاء
بالملك محمد السادس نصره هللا ،ترسيخاً لمعاني التعايش في أسمى تجلياته وأبهى صوره،
وهي الزيارة التي تأتي لمواجهة التطرف والح ّد من وتيرة الكراهية المتنامية عبر العالم.
كما تضمن برنامج اليوم األخير من زيارة البابا فرانسيس إلى المغرب ،زيارة المركز
القروي للخدمات االجتماعية في مدينة تمارة ،ثم لقاء بالكهنة والرهبان ومجلس الكنائس
بكاتدرائية الرباط ،وعقب الغذاء يترأس البابا ق ّد ً
اسا للطائفة الكاثوليكية في المملكة
المغربية.
وجدير بالذكر َّ
أن المغرب ومنذ عدة قرون مضت ،قد اتبع سياسة وقائية من التطرف
مانعة للتعصب ،وذلك عندما اختار مؤسسة إمارة المؤمنين بوصفها ثابتاً راسخاً من
مقومات هويته الدينية والوطنية ،فضال عن العقيدة األشعرية المنفتحة ،ومذهب اإلمام
مالك المعترف باالختالف وال ُم ِقرّ باألعراف ،والسلوك الجنيدي ّ
المتصف بالوسطية
واالعتدال والتركيز على ما ينفع الناس جميعاً ويوحّ د األمّة ،ضمن هوية متعددة الروافد
تؤسّ س للدولة المعاصرة في بعدها الكوني ،الشيء الذي جعل من المغرب بلداً لتعايش
األديان وموطناً للسالم والوئام.
َّ
إن الزيارة التاريخية لكبير المسيحيين البابا فرنسيس لدولة المغرب ،في ظل الظروف
وصادق بين األديان ،ألننا في
التي يشهدها العالم اليوم ،تؤكد الحاجة الملحة لحوار جا ّد َّ
الصريح ،نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام العنف الديني أو اإللحاد
غياب هذا النوع من الحوار ّ
أو التطرّ ف ،أو االنحالل َّ
والتساهل ،وفي هذه الحاالت ستعاني البشرية من الوضع
ّ
المتأزمّ ،
ألن أسوأ االنتهاكات البشرية تُرتكب باسم ال ّدين ،هذا ما أثبته التاريخ واألحداث
والوقائع ،وال يعني ذلك محاولة شيطنة الدين ،أو المساس باإليمان ،ولكننا في الواقع أمام
أن ّ
حقائق دامغة تقول بوضوح َّ
جل العنف الذي عرفته البشرية بل أشرسه ،كان ال ّدين
وال ّدفاع عنه العنوان األبرز لهذا العنف ،والالفت لالنتباه أن يتّسع محيط هذا العنف ليشمل
أتباع الدين الواحد قبل أن يمت ّد ضرره إلى أتباع األديان األخرى ،فكان الب ّد من إحياء
لقاء الثقافات وحوار أهل الديانات ،وهي صناعة للحياة بلون االختالف وتعدد الرؤى
والنظرات ،وقد ال يتأتى تحقيق هذه الغايات إال بفرض احترام األديان ّ
بسن قوانين ملزمة
للجميع ،تكافح ضد كل أشكال التّمييز ونبذ خطاب الكراهية والعنفْ ،إذ َّ
إن أوّل كراهية
أنتج ْت عُ نفاً في العالم ،كان لها س َن ٌد ديني ،وهي حادث قتل هابيل على يد قابيل ،ومنذ ذلك
َ
الوقت سال الكثير من الدم ،دم العابدين والزاهدين واألبرياء الذين لم يرفعوا أيديهم لرد
الصفعة ،بل كانوا إلى التسامح مبادرين وإلى العفو والصفح أقرب ،يقول السَّ يد المسيح
عليه السالم في «موعظة الجبل» الواردة في «إنجيل متى» :من لطمك على خدك األيمن،
أحسنوا إلى مُبغضيكم ،وصلّوا
العنيكمِ ،
باركوا ِ
فأدر له اآلخر أيضاِ ،
أحبّوا أعداءكمِ ،
ألجل الذين يُسيئون إليكم ،ويَطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السّ ماوات ،»..وفي
القرآن الكريم قول هللا تعالىَ « :ولاَ َتسْ َت ِوي ْال َح َس َن ُة َولاَ السَّ ِيّ َئ ُة ،ا ْد َفعْ ِبالَّ ِتي ِه َي أَحْ َس ُن َفإِ َذا
الَّ ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه عَ دَا َو ٌة َكأَنَّ ُه َولِ ٌّي َح ِميمٌ» (سورة فصلت ،اآلية.)34-35 :
وهكذا ،فإن زيارة بابا الفاتيكان للمملكة المغربية ،يحمل رسائل تؤكد أهمية الحوار الديني
أن ِمن مقاصد األديان تحقيق َّ
وأولوية التواصل بين أتباع الديانات ،فال شك َّ
التعارف
ّ
والتواصل بين ال ّناس ،وإقامة المواثيق اإلنسانية واالجتماعية إلرساء نوع من األمان
ً
َّ
يني ،وفرض االحترام بين الجميع ،خاصة وأن الحوار الديني ليس غرضه ذلك الحوار
ال ّد ّ
العقائدي الذي يستهدف إثبات صحّ ة أو بطالن ما يعتقده اآلخر ،بقدر ما يهدف إلى تأسيس
ثقافة احترام االختالف ،وقبول المخالف و العيش المشترك معه وتبادل المنافع والمصالح
دون أي خلفية إيديولوجية يمكن أن تح ّد من فعالية التواصل.

أسرار وكنوز الواحات البحرية
الدفاع عن أنفسهم ضد أى اعتداء من الغرب.
وعانت الواحات البحرية فى الفترة التى تفصل بين نهاية حكم الفرس لمصر
ومجىء اإلسكندر األكبر لمصر مثلها مثل باقى األراضى المصرية .وعادت
أهميتها تبرز من جديد بمقدم اإلسكندر المقدونى والذى صور يقدم القرابين
لإلله آمون فى معبده .وتعود أسباب إنشاء هذا المعبد ونسبته إلى اإلسكندر
األكبر إلى زيارة اإلسكندر األكبر الشهيرة لمعبد الوحى فى سيوة الستشارة اإلله
آمون عن من قتل والده .ولقد تسلم اإلسكندر اإلجابة واألكثر من ذلك فقد خلع
كهنة آمون عليه ألقاب الفراعنة  .وربما يكون اإلسكندر قد مر فى طريقه إلى
سيوة بالبحرية؛ فشيد هذا المعبد تخليدا لذكرى تلك الزيارة .وتحت حكم البطالمة
نمت البحرية بقوة ونشط اقتصادها وطورت طرق التجارة خصوصا المؤدية
إلى ليبيا وأنشىء العديد من النقاط العسكرية .وبعد أن تمكنوا من احتالل ليبيا
أنشأ البطالمة حامية عسكرية قوية فى الواحات البحرية لحماية طرق التجارة
بين مصر ودارفور عن طريق درب األربعين الذى يصل الواحات الخارجة
بغرب السودان .وقاد اإلمبراطور الرومانى هادريان قوات حربية إلى الواحات
البحرية .وعثر على خريطة تبين ووجود معسكرات القوات الرومانية فى عدة
مناطق بالبحرية مثل الحيز .ووصلت البحرية إلى أوج أزدهارها فى العصر
الرومانى وتم زراعة القمح الذى كان يصدر بكثرة إلى العاصمة روما.
وفى العصور المسيحية ذكرت الواحات البحرية مرارا فى التراث المسيحى
وتاريخ الكنيسة القبطية المصرية ووجدت آثار مسيحية فى القصر والباويطى
ومنديشة والحيز .وكذلك استمر ذكرها فى العصور الوسطى قبل دخول اإلسالم
مصر .وبعد دخول اإلسالم إلى البحرية ،استمرت أهميتها عبر عصور مصر
اإلسالمية قاطبة كممر مهم من خالل دروب الصحراء تنقلت تجارة القوافل
عبره .وزارها عدد من الرحالة فى القرن التاسع عشر .وعمل بها الدكتور أحمد
فخرى فى القرن العشرين .ثم أكمل الدكتور زاهى حواس العمل فى نهايات
القرن العشرين وبدايات القرن الحادى والعشرين .وما تزال الواحات البحرية
أرضا بكرا للعمل األثرى وآلفاق االستثمار السياحى والثقافى.
آثار الواحات البحرية :وتحفل الواحات البحرية بعدد كبير من المقابر والمقاصير
والمعابد والمعالم األثرية المتميزة مثل مقابر العصر الصاوى فى منطقة الشيخ
سوبى ومنطقة قارة قصر سليم ومقاصير عين المفتلة ومعبد اإلسكندر األكبر،
المعبد الوحيد له فى مصر كلها إلى اآلن ،ومعبد اإلله بس ،ووادى المومياوات
الذهبية ،وعدد من اآلثار اليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية ،وعدد من
المواقع الطبيعية ذات المناظر الساحرة التى ليس لها مثيل فى العالم أجمع مثل
عيون المياه الطبيعية والمزارات البيئية مثل متحف تراث الواحات البحرية
والصحراء البيضاء والسوداء وجبل الكريستال والحيز وغيرها .وفيما يلى ألقى
الضوء على أهم آثارها.
مقابر الباويطى :تعد مقبرة إمنحتب حوى من أقدم مقابر الواحات البحرية.
ونقرت مقابر الواحات البحرية فى الصخر الرملى المحلى  .وكان لطبيعة
المنطقة السبب فى تفرد تلك المقابر حيث تميزت بأن حجراتها ذات أسقف
مقبية .وتعد مساحة المقبرة فى الواحات البحرية صغيرة .وتتكون المقابر غالبا
من صالة ذات أعمدة وحجرات صغيرة جدا فى أركانها .وترجع مقابر الواحات
البحرية من العصر المتأخر إلى العصر الصاوى ،ولجميع مقابر األسرة السادسة
والعشرين فى الواحات البحرية مداخل صاالت ذات أعمدة باستثناء مقبرة جد
آمون إيوف عنخ؛ حيث أن أعمدة مقبرته مستديرة وذات قمم على شكل زهرة
بردى وأعمدتها ملونة بلون أبيض وتخلو من أية مناظر .وللمقابر األخرى أعمدة
مربعة ذات مناظر تصور آلهة ،وذات سقوف مقبية مكسوة بجص وملونة.
ويمكن تقسيم مقابر األسرة السادسة والعشرين فى الواحات البحرية إلى قسمين.
مقابر قارة قصر سليم هى عبارة عن تل صغير يكتنف مدينة الباويطى .ونتج هذا
االرتفاع عن الحطام المتراكم عبر العصور .وتوجد أعلى التل مقبرتان من أهم
مقابر األسرة السادسة والعشرين وهما مقبرتا جد آمون إيوف عنخ وابنه باننتيو .
وحفرت مقبرة جد آمون إيوف عنخ فى الحافة الشرقية لمدينة الباويطى وتدعى
قارة قصر سليم .ولم يتبق من المقبرة سوى حجرة الدفن التى يمكن الوصول إليها
عن طريق بئر .وكسيت جدران حجرة الدفن بطبقة جص ملون بلون أصفر.
وتحتوى حجرة الدفن على مناظر من كتاب الموتى .أما المقصورة العلوية ،فلم
يبق منها شىء .وتفتح حجرة الدفن ناحية الغرب ،وسد مدخلها بكتلة ضخمة
من الحجر الرملى .وتوجد فى جدران المقبرة عدة أبواب وهمية ملونة .وحجرة
الدفن مربعة الشكل تقريبا ،ولم تقطع أركانها بإتقان ،وتدعم السقف أربعة أعمدة
ملونة ومحفورة فى الصخر وتيجانها على هيئة زهرة بردى .وغطت طبقة من
جص ملون مدخل حجرة الدفن ،وجدرانها ،وأعمدتها وسقفها .وذكر اسم جد
آمون إيوف عنخ عدة مرات على جدران حجرة الدفن دون أى لقب.
وتقع مقبرة باننتيو إلى الغرب من مقبرة والده جد آمون إيوف عنخ بحوالى
خمسة عشر مترا .ولم يعثر على أية آثار للمقصورة العلوية .وطول البئر حوالى

ستة أمتار ،وأسفلها مدخالن ،أحدهما
يفتح ناحية الجنوب ،بينما المدخل
اآلخر في الناحية الشمالية يؤدى
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز
إلى حجرة الدفن األساسية .وتتكون
المقبرة من صالة ذات أعمدة وثالث
د .زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
حجرات جانبية ،واحدة منها فقط هى
المنقوشة وهى الحجرة األساسية
المواجهة للمدخل.
واختفت مداخل مقابر قارة الشيخ
الحجرات التى ربما كانت
سوبى منذ أن اكتشفها الدكتور أحمد فخرى فى النصف األول من هذا القرن مخصصة لألعياد .وجاء من هذا المعبد أكبر تمثال من الحجر الرملى لإلله إلى
العشرين؛ حيث بنيت فوقها منازل حديثة بمدينة الباويطى .ونجد أن أربعة من اآلن وهو بالمتحف المصرى بالقاهرة .
تلك المقابر موثقة ومؤرخة بواسطة الدكتور أحمد فخرى فى كتب عدة ،وهى معبد اإلسكندر األكبر :يعد معبد اإلسكندر األكبر هو المعبد الوحيد الذى
مقابر لها أهمية تاريخية مميزة فى الواحات البحرية.
خصص لهذا الفاتح المقدونى العظيم فى مصر إلى اآلن .ويصور على جدرانه
ويفتح مدخل مقبرة بادى عشتار ناحية الشمال .ويمكن الوصول إليها عن طريق اإلسكندر األكبر مقدما القرابين لإلله آمون الذى أحد أهم اآللهة المصرية التى
بئر مغلق من أعلى .وتتكون المقبرة من صالة بها أربعة أعمدة وثالث حجرات ،عبدت فى الواحات البحرية فى العصر اليونانى-الرومانى .ولعل بناء هذا
ويرقد التابوت بين األعمدة ،والصالة ذات سقف مقب .وسدت الحجرة الداخلية المعبد يعد تخليدا لذكرى مرور اإلسكندر األكبر بالبحرية فى طريقه لمعبد
بكتل من األحجار .وجدران البئر مكسوة بجص لكنها غير مزخرفة ،وفى الوحى فى واحة سيوة.
الصالة ذات األعمدة ،أول المناظر ،وكل جوانب األعمدة األربعة مكسوة بجص وادى المومياوات الذهبية :نجح الدكتور زاهى حواس وبعثته األثرية فى
ومزخرفة أيضا.
الكشف عن واحد من أهم االكتشافات األثرية فى القرن العشرين بالكيلو
وقطعت مقبرة ثاتى فى الجرف الغربى ،وهى أحدث من مقبرة جده بادى عشتار  6طريق البحرية الفرافرة .وأذهل الكشف العالم أجمع منذ لحظة اكتشافه
التى تقع خلفها ومدخلها فى االتجاه المقابل .ويعد صخرها فقيرا جدا وسقفها إلى اآلن .ويجىء هذا االكتشاف ليلقى الضوء على فترة مهمة من تاريخ
ً
محاوال تكثيف بؤرة الضوء على منطقة
متساقطا فى أماكن عديدة ،وجدرانها مليئة بتصدعات تسببت فى تحطيم جزء مصر فى بداية العصر الرومانى،
كبير من مناظرها .ويقع مدخل المقبرة ناحية الجنوب ،وهى مثل المقابر األخرى الواحات البحرية .وأحدثت المصادفة البحتة هذا االكتشاف ،عندما غيّر حمار
بها حجرات تحت األرض يتم الوصول إليها عن طريق بئر .وكان الوصول إلى الشيخ عبد الموجود ،حارس معبد اإلسكندر األكبر ،طريق عودته الليلية بعد
مقبرة ثاتى سهال .ويمكن من خالل كسر فى جدارها الشمالى الدخول إلى مقبرة انتهاء نوبة حراسة صاحبه ،فغاصت قدما حماره فى حفرة ،فهبط الشيخ عبد
بادى عشتار .وسقط جزء من سقف المقبرة وحدث بجدرانها تلف كثير وردمت الموجود من على حماره ليستطلع األمر ،فنظر فىها فلم ير غير شىء يبرق
المقبرة برمال مرة أخرى بعد أن نظفها الدكتور فخرى وشيدت منازل فوقها .فى الظالم ،فذهب إلى مدير آثار الواحات البحرية ،ليخبره بما رأى ،ولم
وتقع مقبرة تانفرت باستت على بعد عدة أمتار من مقبرة زوجها ثاتى وهى مقبرة يكن هذا الذى رآه الشيخ عبد الموجود سوى قناع ذهبى يغطى وجه مومياء،
غير مكتملة .وتعد واجهة جدارها ملساء عند السطح الخارجى .ووضعت فوقها ومن هنا جاءت تسمية الوادى باسم وادى المومياوات الذهبية .وقام أثريو
أولى للموقع المكتشف ،فتأكدوا من صدق
طبقة خفيفة من الجص ثم لونت بعد ذلك .وهناك جزء صغير مزخرف من هذه الواحات البحرية بإجراء مسح أثرى ّ
المقبرة .وصورت صاحبتها فى حضرة أوزير وإيزيس ونفتيس.
كالم الشيخ عبد الموجود وحقيقة االكتشاف ،فأخطروا الدكتور زاهى حواس.
قصر عالم :عرف الدكتور أحمد فخرى قصر عالم بأنه قلعة حربية رومانية .ثم بدأت أعمال الحفائر العلمية المنظمة ،فكشفت النقاب عن عدد هائل من
وقصر عالم عبارة عن مبن ضخم من الطوب اللبن .وإلى وقت قريب ظل المومياوات الذهبية ،جعل المكتشف الدكتور حواس يرجح امتالء هذا الوادى
العلماء على هذا االعتقاد ويستشهدون به عند الحديث على وجود الرومان بعدد كبير منها يقدر بحوالى عشرة آالف مومياء ذهبية ،فى مساحة مكانية
وثأثيرهم القوى فى الواحات .وكان يعتقد أن قصر عالم يرجع إلى العصر كبيرة ،تستغرق زمناً
ً
طويال من أعمال الحفائر المنظمة تبلغ حوالى خمسين
اإلسالمى وتم ترميم من قبل قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية فى المجلس عاماً؛ فلم يكتشف فى المواسم السابقة سوى  250مومياء .وتعود المومياوات
األعلى لآلثار .ثم أرسل المعهد الفرنسى لآلثار الشرقية فريق بحث للعمل فى المكتشفة إلى القرنين األول والثانى الميالديين ،عندما كانت مصر تحت الحكم
تلك المنطقة وبفحص الفخار الموجود حول المنطقة وداخل نطاق القصر أدرك الرومانى .وتظهر هذه المومياوات المكتشفة ،استمرارية الديانة المصرية
الفريق الفرنسى أنه يرجع إلى العصر السادسة والعشرين .وتعد وظيفة القصر فى هذه الفترة على الرغم من وجود المعتقدات اليونانية والرومانية الخاصة
غير معلومة إلى اآلن ولكن ضخامة المبنى وروعة التصميم تشيران إلى أنه بالطبقة الحاكمة ،التى تأثرت بدورها بالديانة المصرية القديمة ،وأغلب هذه
يخص مؤسسة مهمة كانت لها سيطرة على المصادر االقتصادية شمال الواحات المومياوات المكتشفة ذات أقنعة وصدور ّ
مذهبة ومزخرفة بنقوش هيروغليفية
البحرية ،كما أن األختام التى عثر عليها فى الموقع تشير إلى أن البضائع كانت ورسومات دينية.
تُخزن بنظام وتتحكم فى تخزينها إدارة ربما كانت ملكية أو محلية أو كهنوتية .واختتم مؤكدا أن الواحات البحرية هى أمل مصر فى السياحة فى القرن
وربما تثبت الدراسات المستقبلية أنه كان لهذا القصر صلة بطبقة الحكام أصحاب الحادى العشرين .ويعد التعريف بها وآثارها فى جميع أنحاء العالم من
المقابر وبناة المقاصير من األسرة السادسة والعشرين.
خالل كل الوسائل الممكنة هدفا مهما لزيادة الرواج السياحى لتلك المنطقة
مقاصير عين المفتلة :وتعود مقاصير عين المفتلة األربع إلى عصر األسرة األثرية والسياحية المهمة .وفى ظل اهتمام الدولة بصحراء مصر الغربية من
السادسة والعشرين الصاوية أى إلى نفس الفترة التى ترجع إليها المقابر .أجل تنميتها وتعميرها ،البد من اتخاذ عدد من الخطوات المهمة مثل تمهيد
وأشرف على بناء هذه المقاصير الكاهن شبن خونسو ثم أكملها من بعده الطرق المؤدية لألماكن األثرية وإعداد األماكن األثرية للزيارة والتسويق
حاكم الواحات البحرية جد خونسو إيوف عنخ فى عهد الملك أحمس الثانى السياحى لهذه المواقع األثرية والسياحية وإنشاء عدد أكبر من الفنادق المتنوعة
(أمازيس) .وتقع هذه المقاصير بالقرب من قرية القصر القريبة من الباويطى .خصوصا الصديقة للبيئة وبنائها وتأثيثها من مواد من البيئة المحلية وعدم
وسميت تلك المنطقة بعين المفتلة نظرا لقربها من عين مياه تسمى بعين المفتلة استخدام الوسائل الحديثة فى تجهيزها ورفع كفاءة الفنادق الحالية وتحديثها
تقع إلى الشمال الشرقى من المقاصير ،وهى تعد من أهم عيون المياه الطبيعية بما يناسب الحفاظ على البحرية وعدم تدمير بيئتها الطبيعية الفريدة .والبد
فى البحرية .وكان عالم اآلثار جورج إشتيندورف قد اكتشف جدار إحدى من توفير وسائل مواصالت بسيطة ال تدمر طبيعة الواحات البحرية الساحرة
هذه المقاصير من قبل إلى أن بدأ الدكتور أحمد فخرى العمل فى الموقع نظرا ،كما سلف القول ،لتمتع الواحات البحرية بتاريخ ثرى وممتد منذ أقدم
إلى أن اكتشف المقاصير األربع نتيجة بعثاته األثرية المتتالية .وبنيت هذه العصور إلى العصر الحالى ،وامتيازها بوجود عدد كبير من اآلثار الفريدة
المقاصير من كتل من الحجر الرملى وكسيت جدرانها بطبقة رقيقة من المالط من مختلف العصور وعدد كبير من المعالم الطبيعية والسياحية والثقافية التى
واستخدم فى نقشها أسلوب النقش الغائر .وتم إعادة استخدام العديد من كتل تلك لو أحسن تنميتها وتوظيفها ألصبحت الواحات البحرية أمل مصر األساسى فى
المقاصير ومن ثم ُفقد العديد من نقوشها .ويالحظ أن تخطيط المقاصير بسيط السياحة فى القرن الحادى العشرين .غير أنه كى تتحقق هذه األهداف ،البد من
وتصميمها المعمارى غير مميز.
االهتمام الكامل بالواحات البحرية وتأهيلها بالشكل الذى يليق بها حتى تصبح
معبد اإلله بس :بالقرب من مقاصير عين المفتلة ،عُ ثر على معبد صغير عاصمة مصر السياحية فى الصحراء الغربية بحق وحتى تصير عن جدارة
لإلله بس ،أحد اآللهة المنزلية الحامية وإله المرح .ويتكون المعبد من عدد من قبلة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر أم الدنيا صاحبة التاريخ والحضارات.

بقلم :د .حسين عبد البصير
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هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية  20 - 40%على مدّخراتك لتعليم أوالدك

هولندي يعثر على لوحة لبيكاسو
بعد عشرين عاما من سرقتها
الجمعة  29مارس

Vendredi 29 mars 2019

ظهرت في هولندا بفضل عمليات بحث أجراها خبير فني
هولندي لوحة لبابلو بيكاسو يقدر سعرها بـ 25مليون يورو ،كانت
قد سرقت قبل عشرين عاما من يخت في جنوب فرنسا.
واللوحة بعنوان “بورتريه دو دورا مار” وهي معروفة أيضا باسم
“تمثال امرأة نصفي (دورا مار)” .وهي تمثل إحدى عشيقات
وملهمات الرسام اإلسباني الشهير.
وسرقت اللوحة التي كانت جزءا من مجموعة بيكاسو الخاصة
حتى وفاته ،العام  1999من يخت مواطن سعودي كان راسيا في
مدينة أنتيب الفرنسية قرب مدينة كان ،وبعد عقدين من عمليات
البحث غير المجدية ظن المراقبون وجامعو القطع الفنية أنهم لن
يروا بعد اآلن هذه اللوحة المفقودة.
إال أن خبير الفن الهولندي آرثر براند الملقب بـ”إنديانا جونز الفن”
إلنجازاته كمحقق ،وضع اليد عليها إثر تحقيق استمر أربع سنوات.

Canadian
Realities

من واقعنا

صناعة القرار السياسي
أودُّ العودة لهذا المقال لما تنطوي عليه العملية المؤسساتية
من أهمية و التي ال يفوقها أهمية إال العامل اإلنساني و
منظور محلي في زم ٍن بالغ
تزاوجه مع المعلومة الدقيقة من
ٍ
الحساسية و التعقيد السياسيين.
كانت لي جلسة ودية مع الرئيس اليمني السابق علي ناصر
محمد مع مجموعة من الزمالء الصحفيين في التسعينات
من القرن الماضي ..ومن أكثر الجمل التي قالها لنا وبقيت
الرووساء
حاضرة أمس واليوم في ذاكرتي مفادها انه  ..نحن ٔ
العرب نحتار في أحوال كثيرة في العثور على المصادر
السياسية والتاريخية المناسبة في مواقف يتوجب علينا فيها
اتخاذ قرار دولي او إقليمي او حتى محلي سياسي سريع!!..
الرووساء او القادة
هوالء ٔ
وأحيانا كثيرة  ..بما معناه ..كان ٔ
العرب يتخذون القرارات كصورة عمياء!! وهكذا كان
الرووساء يصنع قرارات خاطئة ..ويا لدهشتنا
البعض من ٔ
حينها!!! وربما نعيش اليوم نتائج بعض هذه القرارات .وكان
علي ناصر محمد هذا الرٔييس السابق يعيش الجئا او مبعدا
سياسيا في دمشق التي كانت منزال للجميع!! وكان يحاول ان
ٔيوسس مركز دراسات استراتيجية في دمشق لصناع القرار.
وكان ي ُٔومِن ان مكتبات وكتاب ومفكري ومصادر دمشق من
افضل األماكن لهذا األمر!! اليوم ومع تطور عالم المعلومات
والمعلوماتية أصبحت المصادر كلها قريبة ومتوفرة ولكن
الطريق الى المعلومة الصحيحة والدقيقة والمناسبة أصبحت
متشعبة وأحيانا كثيرة مضللة!! والزالت الحاجة ماسة الى
والمورخين والباحثين الذين
العامل اإلنساني  ..وهو المفكرين ٔ
يمزجون بين المعلومة الدقيقة والمنظور المحلي والعامل
اإلنساني من اجل االهتداء في هذه الشعاب و في عز أزمتنا
المولمة في الشرق األوسط!! وهنا اذكر ان ابنة
االنسانية ٔ
الرٔييس اليمني علي ناصر محمد كانت زميلتنا في الدراسة
الجامعية!! وكانت فتاة منعزلة ولم نكن نعرف من هي.
وكانت مالمحها عربية ولكنها ليست من الوجوه المألوفة
في الشام!! ولكن بطبع أهل الشام لم نشأ ان يبقى بيننا من
يحس نفسه غريبا! الشام وأهلها ام للجميع!! وذهبنا اليها انا
وصديقاتي وأصبحت صديقة لنا وبقينا فترة طويلة نجهل
هويتها الحقيقية!! كانت تخشى من البوح بها!! تلك كانت
أولى التجارب لنا في معرفة آالم االبعاد واللجوء!!! اليوم
كسوريين نعرف تلك اآلالم ونعرف احيانا كيف نخشى من
التوقف عند هويتنا على معبر او حدود!! ربما عالمنا يحتاج
لقرارات صحيحة وإنسانية تجنبنا جميعا آالم تشابه العنصرية
احيانا كثيرة! وبالمقابل ما اجمل ان يحتوينا مجتمعنا الجديد
باالغتراب والهجرة ويحيطنا بالمودة وما اجمل ان نتصادق
ونتآخى مع هذا المحيط!! ربيعنا محبة وسالم قادم للجميع
رغم قسوة الشتاء!!

كنده الجيوش
أعلن أحد المستشفيات األمريكية عن قرب
والدة  9ممرضات يعملن لديه ،حملن تقريبا في
نفس الفترة.
وقال مركز ماين الطبي في مدينة بورتالند،
أكبر مدن والية أوريغون األمريكية ،أمس
االثنين ،في تغريدة على صفحته في موقع
«تويتر»« :هل سمعت عن طفرة المواليد لدينا؟
 9من ممرضات المخاض والوالدة (ثمانية في
الصورة) من المقرر أن يلدن بين أبريل ويوليو،

وقال براند إن هذه اللوحة الزيتية ُسلمت
منتصف مارس الحالي إلى شركة
تأمين ال تريد الكشف عن اسمها.
وعلم براند في العام 2012
أن “لوحة لبياكسو مسروقة
من يخت” تستخدم كعملة
تبادل في صفقات غير
قانونية في هولندا .وأوضح
“في تلك المرحلة كنت
أجهل اللوحة المعنية”.
وفي منتصف مارس طرق
رجالن يعمالن لحساب
رجل أعمال هولندي باب
بيته في أمستردام ليال وهما
يحمالن اللوحة.
«إنديانا جونز الفن» يضع
يده على لوحة بيكاسو
المسروقة منذ  20عاما
«إنديانا جونز الفن» يضع
يده على لوحة بيكاسو
المسروقة منذ  20عاما
وأضاف براند “كان
بحوزتهما لوحة بيكاسو التي يقدر سعرها بـ 25مليون يورو ملفوفة
بشراشف وأكياس قمامة سوداء” .وأشار إلى أن رجل األعمال “كان
مصدوما” ألنه كان يجهل أن بحوزته لوحة مسروقة .وأبلغ براند
الشرطة الهولندية والفرنسية على الفور.
واكتسب براند شهرة عالمية العام  2015بعدما عثر في ألمانيا
على حصانين مصنوعين من البرونز من توقيع يوزف ثوراك أحد
النحاتين الرسميين في الرايخ الثالث ،كانا يزينان مدخل المستشارية
األلمانية في عهد هتلر في برلين وقد اختفيا بعد سقوط جدار برلين.
وفي نوفمبر الماضي وبعد عمليات بحث استمرت سنوات طويلة،

آخر عمود
شعر :فريــد زمكحـل

ُسمح للسلطات القبرصية باستعادة فسيفساء بيزنطية استثنائية هي
جزء من عمل فني جداري سرق من كنيسة قبرصية بعد االجتياح
التركي العام .1974
ودفعت سرقة لوحة بيكاسو التي كانت مقدرة بسعر  7ماليين
دوالر تقريبا في تلك الفترة ،أصحاب اليخوت الفخمة الراسية
على الكوت دازور إلى مراجعة األنظمة األمنية على مراكبهم.
وبعد السرقة لم تفض تحقيقات الشرطة الفرنسية إلى نتيجة وتم
حفظ الملف.
وأوضح براند أن اللوحة راحت بعد ذلك تنقل من شخص إلى
آخر في أوساط االقتصاد غير الرسمي “وكانت تستخدم في غالب

األحيان كضمانة السيما في تجارة المخدرات ومبيعات األسلحة”.
وأضاف “منذ عملية السرقة تغير مالك اللوحة حوالي عشر
مرات” ،موضحا أنه كان ينبغي التحرك بسرعة للحصول عليها
“ألنها كانت على األرجح في وضع سيء”.
وتوجه غداة ذلك خبير بأعمال بيكاسو من غاليري بايس في
نيويورك إلى أمستردام للتحقق من صحة اللوحة بحضور ديك
إيليس المحقق البريطاني المتقاعد الذي اشتهر بعثوره على عدة
أعمال مسروقة من بنيها “الصرخة” الدفارد مونك.
وقال إيليس “ما من شك أبدا بأنها لوحة بيكاسو المسروقة” .وقد
أتى إلى أمستردام ممثال شركة التأمين التي باتت تملك اللوحة.

العثور على وثيقة تعود لعهد امللك جون يف مشال إجنلرتا
قادت الصدفة المحضة إلى
العثور على وثيقة أصلية نادرة تعود
لعهد الملك جون الذي حكم بريطانيا
في القرن الثالث عشر في مقاطعة
دورم في شمال إنجلترا.
وتحمل الوثيقة الختم الملكي وتاريخ
 26مارس آذار  1200أي قبل 819
عاما بالتحديد .وصدرت الوثيقة في
مدينة يورك وتؤكد نقل ملكية قريتين
في دورم.
ومن المعروف أن هناك أقل من 12
وثيقة أصلية تعود للعام األول من حكم
الملك جون.
وتم إعداد الوثيقة وكتابتها بعناية بالخط

المستخدم في المحاكم اإلنجليزية في
العصور الوسطى ومن المرجح أن
يكون قد كتبها خطاط محترف في
اإلدارة الملكية.
وعثر على الوثيقة بنجامين بول وهو
محاضر كبير في جامعة بريستول.
وقال ”إنها مثل بوابة ..نافذة على
الماضي يمكنك أن تلمسها“.
وأضاف ”الوثائق التي تعود للعصور
الوسطى مهمة ليس بسبب اإلجراءات
القانونية التي تضمها لكن أيضا بسبب
األشياء التي يمكن أن تخبرنا بها عن
المجتمع والثقافة السياسية السائدة في
ذلك الوقت“.

وعثر بول على الوثيقة
وهو يجري بحثا في
موضوع آخر في مكتبة
كلية أوشو التي تديرها
جامعة دورم.
ويعرف الملك جون
الذي حكم بريطانيا من
 1199إلى 1216
بتوقيعه لوثيقة أخرى
هي الماجنا كارتا في
عام  .1215وتعتبر
الماجنا كارتا إحدى
أهم المخطوطات في
التاريخ اإلنجليزي وهي عبارة عن

وثيقة لحقوق المواطنين تكبح السلطة
التعسفية لملوك العصور الوسطى

وتضمن الحق في المحاكمة العادلة من
بين حقوق أخرى.

اهلرم الزجاجي مبتحف اللوفر يستعد حلفل تفاعلي مبناسبة مرور  30عاما على إنشائه
تشهد الساحة الواقعة حول الهرم الزجاجي
الشهير بمتحف اللوفر الفرنسي حفال تفاعليا
ضخما تحت إشراف الفنان الفرنسي جي.آر في
إطار االحتفاالت بمرور  30عاما على إقامة
هذا البناء.
وبدأ جيش من المتطوعين يوم الثالثاء في
لصق صورة عمالقة تغطي مساحة  160ألف
قدم مربعة فوق الساحة استعدادا لعملية خداع
بصري.
وستعطي الصورة انطباعا بخروج هرم ضخم
من بين الصخور كما لو أنه قد تم اكتشافه خالل
عملية تنقيب عن اآلثار.
وصمم المهندس المعماري الصيني األمريكي
آي.إم.بي الذي يبلغ عمره اآلن  101عام ذلك
الهرم المصنوع من الزجاج والصلب بارتفاع 70
قدما .وأثار الهرم جداال لدى افتتاحه في المكان
الكالسيكي للوفر في مارس آذار عام 1989

ولكنه أصبح بعد ذلك من معالم باريس المحببة.
وقال جي .آر لرويترز إن ”هذا الهرم يمثل دوما
مصدر إلهام لي لجمعه بين القديم والحديث“.
وستشاهد عملية الخداع البصري بشكل كامل
ابتداء من مساء الجمعة من سقف المتحف
فقط .ووضع فريق جي.آر شاشتين عمالقتين
في الساحة للسماح للزوار بمشاهدة النتيجة من
األرض .وستفتح الساحة التي بها الهرم أمام
الزوار يومي السبت واألحد للتجول فيها ومشاهدة
الخداع البصري.
ويمثل هذا الحفل استمرارا لعملية خداع بصري
ضخمة جرت قبل ثالث سنوات جعلت الهرم
يختفي وراء صورة عمالقة من األبيض
واألسود .والهرم هو أكثر المشروعات شعبية في
سلسلة مشاريع طموحة أطلقها الرئيس الراحل
فرانسوا ميتران في الثمانينات والتسعينات والتي
غيرت صورة العاصمة الفرنسية.
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جمردكلمة

توقيع الرئيس ترامب على وثيقة أعتراف بسيادة
إسرائيل على الجوالن السورية هي وثيقة تنفي وال تؤكد
سيادة إسرائيل ألنها لو كانت تملك سيادتها ً
فعال ما كانت
في حاجة إلى توقيع الرئيس ترامب على وثيقة تؤكد
سيادتها على الجوالن !.
أبو حجاج

محل مجاعي لـ 9ممرضات يعملن يف قسم واحد بيع ساعة القذايف يف دبي بسعر قياسي
بيعت ساعة كانت مملوكة للزعيم
الليبي السابق معمر القذافي ،من
طراز باتيك فيليب وصنعت في عام
 1979بناء على طلبه ،بمبلغ قياسي
وصل إلى  193750دوالرا في
مزاد كريستي للساعات النادرة الذي
أقيم في دبي.
وقبل المزاد ،قدر ثمن ساعة اليد من
الذهب عيار  18قيراطا وهي على
شكل وسادة من قِبل صالة كريستي
بحوالي  25ألف دوالر.
وحصل أحد المشاركين المجهولين

مبروك للجميع!».
وهذه ليست الحالة األولى التي يقع تسجيلها في
الواليات المتحدة ،حيث عقدت إدارة مستشفى في
والية أريزونا األمريكية في أغسطس 2018
مؤتمرا صحفيا لـ 16ممرضة يعملن في قسم
الرعاية المركزة حملن في آن واحد أيضا!.
وقالت اإلدارة إن الحوامل يشكلن  10بالمئة من
طاقم الممرضات ،وإنهن حملن دون تخطيط
مسبق.

في المزاد ،على الساعة بمبلغ
 193750دوالرا ،أكثر بنسبة 675
في المائة من السعر المتوقع.
وتضم الساعة التي عرضها للبيع
أحد المسؤولين البارزين في الشرق
األوسط ،نقشا باللغة العربية على
قرصها ذي اللون األخضر الفاتح
يقول« :في الحاجة ،تكمن الحرية»،
مصحوبة بتوقيع القذافي.
وتم التكليف بصناعة الساعة من قبل
القذافي ،لالحتفال بيوم العمال الليبي
في عام .1978

شركة توظف  50صقرا لسرعة التوصيل
للتسوق
تستعد شركة «نمشي» اإلماراتية
ّ
اإللكتروني ،المتخصصة في قطاع األزياء،
المملوكة لـ»إعمار مولز» ،إلطالق خدمة توصيل
أسرع تسمى خدمة توصيل الصقور.
وأوضحت الشركة أنها ستقدم للعمالء خدمة التسليم
السريع في غضون ثالث ساعات من تقديم طلب
الشراء ،وستتوفر الخدمة أول أبريل المقبل ،في
مناطق محددة داخل اإلمارات والمملكة العربية
السعودية؛ بحسب صحيفة «البيان».
وقالت الشركة :إن طاقم «نمشي» من الصقور،
الذي يطير بسرعة  390كم في الساعة ،سيضمن
اً
بديل أسرع من خدمة التسليم الحالية ،على مدار
 24ساعة.
وتعمل «نمشي» مع أفضل مدربي الصقور منذ
األشهر التسعة الماضية لتدريب طاقمها ،المكون من
صقرا ،الذين أصبحوا اآلن أعضاء مميزين في
ً 50
فريق توصيل الطلبات.
سيقوم أسطول الصقور بتوصيل طلبيات صغيرة تزن أقل من 500
جرام ،في جميع أنحاء اإلمارات والمملكة العربية السعودية الحقًا .ومن
بين الصقور ،صقر اسمه «حبيبي» ،أنهى بالفعل  150رحلة ذهاب
وإياب ،عبر شارع الشيخ زايد بنجاح ،وبفضل طول جناحه الذي يزيد
على  1.3متر ،فإن حجم الصقر «حبيبي» يعد أكبر من متوسط حجم

ــ

Mediterranean & MiddleEastern food

أخوان كبرى األسواق التجارية
التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
من المنتجات الغذائية اإليرانية
والشرقية
ذكر الصقور ،وبسبب سرعته البالغة  390كم وخفة حركته ،حصل على
منصب رئيس الفريق في أسطول «نمشي» ،حتى إنه يطير مع الطلب
بمجرد سماع إشارة اإلقالع النهائية.
وتعتبر خدمة توصيل الصقور إضافة جيدة إلى عائلة «نمشي» ،والتي
ما زالت في المرحلة التجريبية ،لكن فريق عمل العالمة التجارية واثق
بأن وقت تسليم الطلبات الصغيرة ،سيقل بنسبة  %50تقريبًا ،عند إطالق
الخدمة لعمالئها.

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

15760, boul. Pierrefonds

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

Tél.: 514.620.5551 Tél.: 514.485.4887
www.akhavanfood.com

Appelez Allstate sans tarder
Si vous habitez à Montréal:
Bola Farag
Agence de Montréal Centre
4875, avenue Van Horne
514- 738- 5482 poste 5012
bfarag@allstate.ca

Si vous habitez à Laval:

Elsye Sfeir
Agence de Laval-Est
1040, boulevard Le Corbusier
450- 687- 8490 poste 5014
esfeir@allstate.ca

