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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

بومبيو يدعو احلكومة األملانية
حلظر مجاعة حزب اهلل

حث وزير الخارجية األمريكي
مايك بومبيو يوم الجمعة ألمانيا على
أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر
جماعة حزب هللا اللبنانية.
جاء ذلك خالل زيارة أللمانيا بدأها
بومبيو يوم الجمعة في إطار جولة
أوروبية تستغرق خمسة أيام.
وكثفت الواليات المتحدة الضغط على
حلفائها الغربيين فيما يتصل بشبكات
اتصاالت الجيل القادم حيث قالت إن
الدول التي ستسمح لشركة هواوي
بتشييد البنية التحتية لالتصاالت
لديها قد ال تتمكن من الحصول
على معلومات مخابراتية مهمة
من واشنطن.
جاء تحذير بومبيو بعد اجتماعه مع
نظيره األلماني هايكو ماس في برلين
التي ال تزال تقف صفا واحدا مع
بريطانيا وفرنسا في رفض دعوات
حظر شركة االتصاالت الصينية
المملوكة للدولة من المشاركة في
شبكات الجيل الخامس التي يجري
تشييدها بالفعل.
وفي أحدث تصعيد في التوترات
بين جانبي المحيط األطلسي بشأن
التجارة واألمن قال بومبيو في أول
محطة في جولته األوروبية إنه
على الرغم من أن البلدين ستتخذ
”قرارا سياديا“ بشأن المعدات التي
ستستخدمها فإن هذا القرار ستكون

له تبعاته.
وقال خالل مؤتمر صحفي ”(هناك)
احتمال أننا قد نضطر لتغيير مسلكنا
إذ من غير الممكن السماح لبيانات
بشأن المواطنين أو األمن القومي
أن تمر عبر شبكات ال نثق بها“.
والتقى بومبيو في وقت الحق مع
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
وأجرى معها محادثات موجزة قبل
المغادرة إلى سويسرا حيث وصف
ألمانيا بأنها ”شريك عظيم ومهم
وحليف للواليات المتحدة“.
وقالت ميركل للصحفيين قبل االجتماع
”الواليات المتحدة هي أهم شريك
لنا خارج أوروبا وستظل“.
وأضافت ”هناك العديد من القضايا
المطروحة للنقاش نظرا للتوترات
التي تجتاح العالم“ وأشارت إلى
التحدي المتمثل في منع إيران من
حيازة أسلحة نووية وردع ”أفعالها
العدائية“.
وتختلف ألمانيا والواليات المتحدة
بشأن مجموعة من القضايا تشمل
التجارة واإلنفاق العسكري ومنع
االنتشار النووي.
وكانت زيارة بومبيو مقررة في
وقت سابق هذا الشهر لكنها ألغيت
في آخر لحظة مع تزايد التوترات
بشأن إيران ،التي تختلف واشنطن
وبرلين بشأن برنامجها النووي.

اإلعالم الرمسي :إيران ترفض اتهامات
«ال أساس هلا» من القمة العربية

ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية
أن إيران رفضت يوم الجمعة ما
وصفتها باتهامات ”ال أساس لها“
صدرت عن قمة عربية قائلة إن
السعودية انضمت إلى الواليات
المتحدة وإسرائيل في مسعى ”ال
جدوى له“ لحشد الرأي العام في
المنطقة ضد طهران.
كان العاهل السعودي الملك سلمان
دعا خالل القمة العربية الطارئة
التي استضافها أمس الخميس إلى
اتخاذ إجراء حاسم لوقف ”األنشطة
التخريبية للنظام اإليراني“ في المنطقة
في أعقاب هجمات استهدفت ناقالت
نفط قبالة سواحل اإلمارات ومحطتين

حكمة العدد
في قلبي نوايا طفلة
وفي وعدى كلمة
رجل! في نبرتي أنوثة
ُمترفة وفي مبدئي
أختال بشموخ فارس
وفي عنادي عفة ُحرة
أصيلة!
اعداد:

أنطوانيت جرجوس

لضخ النفط في المملكة .في الوقت
نفسه قال مسؤولون أمريكيون إن
نشر قوات أمريكية في المنطقة
ردع إيران.
وذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية لألنباء ”المتحدث باسم
وزارة الخارجية عباس موسوي...
رفض االتهامات التي ال أساس لها
الصادرة عن قادة دول عربية معينة...
وقال‘نرى أن مسعى السعودية لحشد
الرأي العام (اإلقليمي) جزء من
العملية التي ال جدوى لها والتي
تتبعها أمريكا والنظام الصهيوني
ضد إيران“.

رفض القمتان العربية واخلليجية للتدخالت
اإليرانية يف املنطقة

رفضت القمتان الخليجية والعربية الطارئتان
اللتان عقدتا في مكة المكرمة ليل الخميس تدخالت
إيران وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز قد أعلن عن انتهاء أعمال القمة
العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة
ليل الخميس.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية على
تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخالت
اإليرانية ،مشدداً على تمسك الدول العربية بقرارات
القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية.
كما ندد بالتدخل اإليراني في األزمة السورية وتأثيرها
على وحدة سوريا ،مؤكداً على إدانة الدول العربية

الحتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث وتدخالتها
في شؤون البحرين ودعم الجماعات اإلرهابية
فيها ،كما أدانت الدول العربية إطالق الصواريخ
الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.
واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية
الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.
في حين أجمع قادة الدول العربية في كلماتهم
خالل القمة الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة،
ليل الخميس ،على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة
أساسية الستقرار المنطقة.
وطالب الملك سلمان في كلمته بالقمة العربية
بتحمل مسؤوليات ِه إزا َء ما تُ َشكل ُه
المجتمع الدولي
َ
ِ
ُ
الممارسات اإليرانية ورعايتها لألنشط ِة اإلرهابي ِة

والسلم الدوليين،
لألمن
في المنطق ِة والعالم ،من تهدي ٍد
ِ
ِ
النظام ،والح ِد من
هذا
لردع
الوسائل
واستخدام كاف ِة
ِ
ِ
ِ
نزعت ِه التوسعية.
بدورها ،طالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ
إجراءات حازمة ضد النظام اإليراني ،ومنع إيران
من الحصول على القدرات النووية.
وشدد البيان الختامي على ضرورة أن تلتزم إيران
بالقوانين والمواثيق الدولية.
كما دان هجمات الميليشيات الحوثية على خطي
نفط بالسعودية ،وتعرض  4سفن تجارية مدنية
لعمليات تخريبية قبالة المياه اإلقليمية لإلمارات.
وأكد بيان القمة الخليجية ،على قوة وتماسك ومنعة
مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه.

توافد أعداد كبرية من املصلني للجمعة األخرية من رمضان
يف املسجد األقصى
قالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس
إن حوالي  260ألف مصل أدوا صالة الجمعة
الرابعة واألخيرة من شهر رمضان في المسجد
األقصى ،وهو ما يمثل زيادة واضحة في أعداد
المصلين في األقصى هذا الشهر.
وكان  280ألف مصل قد أدوا صالة الجمعة
األخيرة من شهر رمضان الماضي.
وتسببت درجات الحرارة المرتفعة يوم الجمعة
الماضي في تراجع عدد المصلين إلى  100ألف
مقارنة مع  200ألف أدوا الجمعة التي سبقتها.
وبلغ عدد المصلين في الجمعة األولى من
رمضان هذا العام  180ألفا.
ويتوقع أن تشهد ساحات المسجد األقصى أعدادا
متزايدة هذا المساء مع إحياء المسلمين لليلة القدر.
وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد
األقصى في خطبة الجمعة ”أيتها الجماهير
المسلمة المحتشدة في رحاب المسجد األقصى
المبارك ..إن زحفكم إلى األقصى المبارك لصلوات
الفجر ،لصالة العشاء والتراويح ،لصالة الجمع
والجماعات ،كل ذلك يمثل ردا عمليا إيمانيا“.
وأضاف أن تلك ”رسالة واضحة موجهة إلى الطامعين
في المسجد األقصى وللمعتدين عليه والمقتحمين له

بقـلم :فـريد زمكحل

اهداف باجلملة وراء الفوز بالكونفدرالية
نجح نادي الزمالك بقيادة
المستشار مرتضى منصور من
تحقيق أكثر من هدف من وراء فوز
فريقه األول لكرة القدم منذ عدة
أيام ببطولة أفريقيا للكونفدرالية
وأنا هنا ال أتكلم فقط عن قيمة هذا
الحدث الرياضي الكبير من جهة
الفوز الكبير الذي أستطاع نجوم
الفريق األول لكرة القدم من تحقيقه
تحت إشراف ورعاية جهازه الفني
المحترم وإنما أتكلم عن مجموعة
أهداف قد تم تحقيقها من خالل
هذا الفوز الكبير على عدة أصعدة
ومستويات مؤثرة بالمشهد العام
المصاحب لهذا االنتصار ومنها
على سبيل المثال ال الحصر ما
يلي :
 -1تأكيده على حالة االستقرار
العام للدولة المصرية بكافة
أجهزتها الرسمية والشعبية .
 -2تأكيده على استعادة كافة
األجهزة األمنية لقدراتها التأمينية
والتنظيمية بصورة واضحة تؤكد
على قدرة الدولة وأجهزتها األمنية
على فرض األمن وحفظ النظام
في مثل هذه الفعاليات الرياضية
الكبرى مع وجود ما يزيد عن
ثمانين ألف مشجع زملكاوي داخل
استاد الجيش للقوات المسلحة
ببرج العرب بمدينة اإلسكندرية
 -3حجم وقيمة الترويج اإلعالمي
الكبير والمجاني التي حصلت عليه
مصر على المستوى السياسي
والرياضي وعكس بوضوح
حضارة هذا البلد العريق سواء من
خالل التشجيع المثالي واألخالقي
لجموع الشعب المصري العظيم
باإلضافة لحضارية وحداثة منشأته
الرياضية التي تواكب أحدث
المنشأت الرياضية في العالم سواء
على المستوى الفني للمالعب أو
على المستوى اإلداري المتميز

لها .
 -4التأكيد على عودة الريادة
المصرية ألفريقيا رياضيا ً وإنشائيا ً
خاصة مع استعداد مصر الستقبال
وإقامة فعاليات بطولة كاس األمم
األفريقية والتي سيتم استضافتها
في  21يونيو القادم أي بعد حوالي
ثالثة اسابيع من اليوم
 -5الدفعة القوية التي أعطاها هذا
االنتصار للمنتخب المصري األول
لكرة القدم كدافع معنوي كبير لفوز
مصر ببطولة كاس األمم األفريقية
التي ستقام على أراضيها ووسط
هذا الكم الكبير من المشجعين
المصريين بمختلف إنتمائتهم
الرياضية .
 -6ترسيخ فكرة ان فوز الزمالك
ببطولة الكونفدرالية األفريقية كان
نتاج عمل إداري متناغم قائم على
التخطيط السليم والتنفيذ السليم
واإلعداد السليم مع كافة األجهزة
الفنية المسئولة عن اإلعداد
والتدريب والتجهيز لكافة الفرق
الرياضية في النادي من مختلف
الرياضات وبأنه األسلوب األمثل
للنهوض بالرياضة المصرية
لمصاف الدول الكبرى في العالم
كما انه األسلوب والطريق
الصحيح الذي يؤدي إلى التألق
والنجاح في حالة إتباعه كمنهجية
عمل في جميع مؤسسات وأجهزة
الدولة الخدمية والشعبية .
وألف ألف مبروك لنادي الزمالك
ولمجلس إدارته بقيادة المستشار
مرتضى منصور الذي اثبت باليقين
الدامغ بأن هللا ال يُضيع اجر من
أحسن عمله وتفاني في أداء
واجبه بشرف ونزاهة.
وكل عام ومصر والعالم بألف خير
وسالم بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده هللا على الجميع بالخير
واليمن والبركات .

fzemokhol@gmail.com

 5سياسـة

بأن ال تتعبوا أنفسكم ،لن تنالوا ذرة تراب من األقصى
فهو خط أحمر“.
وقال كميل أبو ركن منسق الحكومة اإلسرائيلية في
األراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر إنه تم
نشر المزيد من قوات األمن اإلسرائيلية في المدينة
المقدسة و“بالتالي فمن المحتل أن تطرأ ازدحامات في

المعابر“ بين الضفة الغربية ومدينة القدس.
وعملت إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة
على سكان الضفة الغربية لدخول القدس خالل شهر
رمضان فسمحت للنساء من جميع األعمار وللرجال
ممن هم فوق  40عاما بدخول المدينة دون الحاجة
إلى تصاريح خاصة.

مانويل «:سنتغلب» على تهديدات ترامب بفرض رسوم ويدعو إىل الوحدة

قال رئيس المكسيك اليوم الجمعة إنه سيرد «بحكمة
شديدة» على تهديدات نظيره األمريكي دونالد ترمب
بفرض رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الواليات
المتحدة ،ودعا المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع
هذا التحدي.
وهدد ترمب بفرض رسوم في العاشر من يونيو إذا
لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين
من أمريكا الوسطى على الواليات المتحدة.
ودعا الرئيس األمريكي المكسيك اليوم إلى أن «تفعل
أخيرا ما يجب فعله» إلصالح المشكالت المتعلقة
بالهجرة.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
في مؤتمر صحفي اعتيادي إن وزير خارجيته مارسيلو
إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة األمريكية
بأن إجراءات ترمب ليست في مصلحة أي من البلدين.

بدون رتوش

وقال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أن ترامب سيدرك في
الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة
المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون
وراء حكومته.
وقال «أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا
واثقين ،سوف نتغلب على نهج الحكومة
األمريكية هذا ،سيقومون بتصحيح الوضع
ألن الشعب المكسيكي ال يستحق المعاملة
بالطريقة التي يحاولون معاملته بها».
وفي رسالة للرد على إعالن ترامب
أمس الخميس ،قال الرئيس المكسيكي إن
سياسة أمريكا أوال التي يتبناها ترامب
«مغالطة» واتهمه بتحويل أمريكا إلى
«جيتو» يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم.
وأضاف أنه لم يتلق ردا على الرسالة.

وأشاع إعالن ترمب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين
الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجاري باالقتصاد
العالمي.

قبض األجهزة األمنية المصرية على االرهابي المعروف
هشام عشماوي وعلى مساعده االرهابي بهاء عبد
المعطى وإعادتهما لمصر لمحاكمتهما  ،عمل بطولي
يؤكد حرص الرئيس على محاسبة كل من يخطئ في
حق الوطن و المواطن المصري.
تسلم األيادي  -وتحيا مصر!
فرافيرو

تتقدم إدارة جريدة الرسالة
بخالص التهاني وأطيب األماني
بمناسبة قرب حلول

عيد الفطر المبارك

أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم
والمحبـــة
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ترامب يقول عن مساعي عزله :ليس هناك أي جرمية أو جنحة

تكرمياً للحياة

رفض الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الحديث
الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمسائلته وعزله
في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا قائال إنه لم يفعل شيئا
ليستحق ذلك.
وبدا ترامب متحمسا ،في حديثه للصحفيين في البيت األبيض
قبيل رحلة لكولورادو ،للرد على بيان من المحقق الخاص
روبرت مولر صدر يوم األربعاء.
وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا في حملة االنتخابات
الرئاسية عام  ،2016تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بتعطيل
سير العدالة .وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ،التي
تتعرض لضغط من بعض الديمقراطيين إلجراء تحقيق لمساءلة
الرئيس وعزله ،ردا على بيان مولر ”ليس هناك شيء غير
مطروح على الطاولة“.
ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائال ”ال
أرى كيف… إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة… إنها تمثل
انتهاكا رئاسيا هائال“.
وتابع مشيرا إلى نص دستوري يقول بأن الرئيس يمكن اتهامه
إذا ارتكب ”جرائم أو جنح كبرى“ قائال ”ليست هناك جريمة.
ليست هناك جنحة“.

إلحيـاء
ذكريــات
عزيـز

بولتون :سنقدم أدلة تورط إيران
املتحف املصري الكبري بهجوم الفجرية إىل جملس األمن

يستقبل 181قطعة
أثرية من متحف التحرير

استقبل المتحف المصري الكبير
 ١٨١قطعة أثرية قادمة من المتحف
المصري بالتحرير ،وسط أجراءات
أمنيه مشددة من قبل شرطة السياحة

باألقصر ،وهو مصنوع من الحجر
الرملي ويمسك بيده الصولجان ويبلغ
أبعاده ١٩٤سم ×١١٤سم×٨٠سم.
ومن جانبه أكد عيسى زيدان مدير عام
حذر مستشار األمن القومي األمريكي
جون بولتون إيران من استهداف مصالح
الواليات المتحدة أو حلفائها في الشرق
األوسط.
وقال بولتون ،في تصريحات من لندن
أوردتها تقارير إخبارية يوم الخميس ،إن
“استهداف المصالح األمريكية سيكون خطأ
كبيرًا ،وإن ذلك السلوك ال يتفق مع الرغبة
في إجراء مفاوضات”.
ونفى بولتون “اتباع الواليات المتحدة سياسة

طرق عديدة
لتكرمي احلياة
بقدر عدد جنوم
السماء

واآلثار وشرطة النجدة ،وتحت إشراف
اللواء عاطف مفتاح ،المشرف العام
على مشروع المتحف الكبير والمنطقة
المحيطة.
وأوضح الدكتور الطيب عباس ،مدير
الشؤون األثرية بالمتحف المصري الكبير،
أن القطع األثرية تنتمي إلى عصور
تاريخية مختلفة ،حيث تضم مجموعة
من التماثيل المتميزه التي تنتمي إلى
عصور الدولة الوسطى والمصنوعة من
الخشب الملون ،باإلضافة إلى مجموعة

الترميم اآلولي ونقل اآلثار بالمتحف
المصري الكبير ،أن فريق العمل من
المرممين قام بإجراء أعمال الترميم
من تنظيف ميكانيكي وتقوية القشور
الضعيفة المتواجدة بالقطع األثرية قبل
أعمال التغليف وإعداد تقرير عن حالة
كل قطعة أثرية قبل النقل ،كما حرص
فريق العمل من األثريين على استالم
القطع بعد مطابقتها بالسجالت األثرية.
وأضاف «زيدان» أن جميع القطع
وصلت بأمان إلى مركز الترميم،

سوف جتدوا لدينا
أكفاء ملتزمون بتنفيذ
رغباتكم
من نماذج المراكب والتي تحمل عليها
مجموعات من البحارة.
وأضاف «عباس» ،أن من أهم القطع
تمثال للملك اخناتون يرجع لعصر الدولة
الحديثة ،وقد تم اكتشافه بالبر الشرقي

املركز اجلنائزي
تكـرميا للحيــاة

واالنتهاء من أعمال فض التغليف،
حيث تم إدخال كل قطعة أثرية إلى
معمل الترميم الخاص بها طبقا للمادة
اآلثرية ،لبدء أعمال الترميم واالنتهاء
منها قبل االفتتاح.

قتيل وجرحى نتيجة تبادل
إلطالق النار مبحيط ساحة
باخلرطوم
االعتصام
فريد زمكحل

قتل شخص وأصيب آخرون ،أمس
الخميس ،بإطالق نار وقع في شارع النيل
بمحيط ساحة االعتصام في العاصمة
السودانية الخرطوم ،حسبما أفادت لجنة
أطباء السودان المركزية.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على
صفحتها في “فيسبوك” ،أن القتيل شاب
عشريني لقي حتفه “إثر إصابته بطلق
ناري في الصدر من الخلف نتيجة تبادل
إلطالق نار بين القوات النظامية أسفل
كبري النيل األزرق” ،في إشارة ،على
ما يبدو ،إلى مواجهة حصلت بين قوات

الجيش و”عسكريين متفلتين” في منطقة
متاخمة لساحة االعتصام قبال مقر القيادة
العامة للجيش في الخرطوم.
وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضا
عن إصابة أشخاص “أسعفوا في العيادات
الميدانية”.
وتتواصل بالخرطوم ،في محيط مقر
القيادة العامة للقوات المسلحة ،اعتصامات
للمحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري
االنتقالي (الذي يحكم السودان منذ اإلطاحة
بالرئيس عمر البشير ،في أبريل الماضي)،
بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

أردوغان يرد على انتقادات االحتاد األوروبي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
يوم الخميس ،إن تركيا تحافظ على التزاماتها
بـ”عضوية كاملة” في االتحاد األوروبي ،على
الرغم من أن االتحاد لم يف بوعوده.
وانتقد االتحاد األوروبي يوم األربعاء ،تركيا
بشدة ،على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق
اإلنسان والسياسة والقضاء واالقتصاد ،معتبرا
أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته.
وقال االتحاد األوروبي في تقريره السنوي
لتقييم جهود تركيا لالنضمام إلى االتحاد ،إن
الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت
إجراءات سياسية أدت إلى “تأثير سلبي” على
عمل األسواق.
في المقابل ،ردت وزارة الخارجية التركية على
تقرير االتحاد األوروبي ،معتبرة أنه يعكس

“الصراع األوروبي”،
ومؤكدة أنه من المستحيل
أن تقبل تركيا انتقاداته
غير العادلة.
وقال نائب وزير
الخارجية التركي ،فاروق
كايماكشي ،إن تقرير
االتحاد األوروبي بشأن
تركيا ،ال يقيم بدقة الوضع
الحالي في البالد ،وال
يمكن قبول النقد غير
العادل الذي يقدمه.
وكان االتحاد األوروبي
قد طلب في مارس الماضي تعليق مفاوضات
انضمام تركيا ،نظرا ألن أعضاء االتحاد “قلقون

من سجل تركيا السيئ في مجال احترام حقوق
اإلنسان وسيادة القانون وحرية وسائل اإلعالم
ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي”.

خامنئي :السالح النووي حرام شرعا!

حيث تتمتعوا مبوقعه الفريد

514 342.8000
dignitequebec.com

تهدف إلى تغيير النظام في إيران ،لكنه اعتبر
االستجابة السريعة وإرسال تعزيزات إلى
المنطقة ساهم في ردع إيران”.
وتابع أن “األدلة على تورط إيران في
الهجوم على سفن قبالة سواحل اإلمارات
ستقدم إلى مجلس األمن”.
يذكر أن أربع سفن تابعة للسعودية
واإلمارات والنرويج تعرضت لهجمات في
الـ 12من الشهر الجاري قبالة إمارة الفجيرة
في دولة اإلمارات.

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

أكد المرشد األعلى اإليراني ،علي خامنئي ،أن بالده تعتبر السالح
النووي حراما من الناحية الفقهية والشرعية ،ولذلك هي ال تسعى
إليه ،وليس بسبب الواليات المتحدة أو الحظر.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن خامنئي قوله خالل استقباله نخبة من
األساتذة الجامعيين“ :إن البعض كانوا يقولون فلننتج السالح النووي
ولكن ال نستخدمه؛ وهذا القول خاطئ أيضا ألننا في حينه سننتجه
بثمن باهظ وال نستخدمه والطرف اآلخر يعلم أيضا باننا لن نستخدمه،
وهو ما يجعله بال فائدة بالنسبة لنا”.
وشدد المرشد األعلى للثورة اإليرانية على ضرورة يقظة بالده
حيال خداع الواليات المتحدة للمضي بـ”تكتيك التفاوض في ظل
استراتيجية الضغط”.
ولفت خامنئي إلى ما وصف بالضجيج المثار من قبل اإلعالم األجنبي
بشأن مسألة التفاوض وقال في هذا السياق“ :إننا ال نتفاوض حول أي
قضية كانت .والقضايا األساسية للثورة ،مثل قدرات البالد الدفاعية،
ال يمكنها أن تكون محل تفاوض”.
وعرّ ف المرشد األعلى اإليراني التفاوض بانه “المساومة والتنازل

في بعض الحاالت” ،مضيفا أن مسائل كالقضايا الدفاعية ال يمكنها
أن تكون قابلة للتفاوض ،موضحا في الوقت نفسه أن “التفاوض في
مثل هذه القضايا بحاجة إلى كلمتين ،فالطرف اآلخر يقول نحن نريد
هذه األمور ونحن نقول له أيضا ال”.
وشدد كذلك على أن بالده لن تتفاوض مطلقا مع الواليات المتحدة لسببين
وهما أن التفاوض “أوال ال جدوى من ورائه ،وثانيا يكون مضرا”.
ورأى خامنئي أن األمريكيين يستعملون بشكل عام استراتيجية للوصول
إلى أهدافهم تتمثل في الضغط بهدف إرهاق الطرف اآلخر وبعد ذلك
يستخدمون التفاوض كمكمل للضغط لتحقيق أهدافهم.
وحذر المرشد األعلى اإليراني مما وصفه بـ”االنزالق والخسارة
المؤكدة” إذا لم تستخدم بالده أدوات الضغط المتوفرة لديها أمام
األمريكيين.
وشدد في هذا السياق أيضا على أن إيران “تمتلك أدوات الضغط
الالزمة أمام ضغوط أمريكا  ..وأن هذه األدوات ليست عسكرية،
خالفا لما يروجون له ،وبطبيعة الحال فان تلك األدوات (العسكرية)
موجودة أيضا لو اقتضى األمر”.
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بقلم:
أ.د .ناهدة العاصي

الدولة الكنديّة وختبّط
األولويّات !!!
وفقا ً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم ،تحتل كندا
المرتبة الرابعة عشر في اإلنفاق العسكري في العالم ،والذي
يبلغ حوالي  ٢٥مليار دوالر سنويّا أي بنسبة  ٪ ١،٢من الدخل
القومي العا ّم .والخطورة هنا برأيي ليست مرتبطة بهذا الرقم بقدر
ما هي مرتبطة بواقع أن الدّولة ال تجد هذه النسبة عالية ،فقد وعد
الليبراليون برفع المبلغ إلى  ٣٢مليار دوالر كما وعدوا برفع نسبة
اإلنفاق العسكري إلى  ٪ ١،٤أي بزيادة نحو  ٦٠مليار دوالر
بحلول عام  .٢٠٢٦وهنا أتساءل أيّهما أهم؟ اإلنفاق العسكري أم
اإلنفاق على قطاع الصحّة؟ ولماذا يرتبط اإلنفاق على الرعاية
بالنمو اإلقتصادي؟ وإذا كان ال بدّ من ذلكِ ،ل َم ال تُستعمل
الصحيّة
ّ
نسبة أرباح الماريجوانا في تعزيز القطاع الصحّي؟
قد تكون الرعاية الصحّية هاجس الكنديين األساسي .فنحن نشكوا
ونشعر بالغضب من أوقات اإلنتظار في العيادات ،نشعر بالقلق
إزاء فكرة العيادات الخاصة ونقوم بحمالت ضدّ الخصخصة.
السبب الرئيسي لهذا القلق هو ضبابيّة الصورة وتغييب المواطن
عن بعض الحقائق .فمثالً ،حسب إحصاءات شهر آب /أغسطس
 ،٢٠١٧يقدّر المعهد الكندي للمعلومات الصحية ( )CIHIأن كندا
أنفقت حوالي  ٢٢٨مليار دوالر على الرعاية الصحيّة عام ٢٠١٦
أي  ٪ ١١,١من إجمالي الناتج القومي وهو ما يعادل  ٦٢٩٩دوالر
لكل مقيم كندي .هل هذا رقم واقعي؟ بالطبع ال! والبراهين كثيرة.
أوال ،أن أبواب اإلنفاق األساسية التي تعادل  ٪٦٠من ميزان
مدفوعات الرعاية الصحيّة السنوي هي المستشفيات ،واألدوية
واألطبّاء .أما ال  ٪٤٠الباقية فهي تستخدم لشراء سلع وخدمات
الرعاية الصحية ولتوفير رأسمال اإلستثمار وإلدارة خطط التأمين
العامة والخاصة وتمويل األبحاث .وال ندري أين تقع تكاليف
تحديث المستشفيات وسيارات اإلسعاف وصناعة األدوية  ...إذا ً
فعمليّة قسمة قيمة إجمالي اإلنفاق على التعداد السكاني هي خدعة
للمواطن فنصيبه من اإلنفاق أق ّل بكثير مما يُقال.
ثانياً ،وفقا ً لموجز اتحاد الوقاية من األمراض المزمنة في كندا عام
 ٢٠١٨يتبيّن أن التكلفة المباشرة لألمراض المزمنة هي ١٩٠
مليار دوالر أي  ٪٥٨من اإلنفاق السنوي على الرعاية الصحية،
أما تكلفة الرعاية الصحية المباشرة فهي  ٦٨مليار دوالر والجزء
األكبر منها ثُصرف على كبار ّ
السن ،وتكلفة األمراض المرتبطة
بالنظام الغذائي المتبع في كندا والذي يؤدي إلى البدانة فهي ٢٦
مليار دوالر  .مما ال شك فيه هو أن الرعاية الصحية التامة هي
من حق كل مواطن .لكن في ظل هذه ال ِنّسب ،أين هو ّ
حق المواطن
يستمر التعتيم في ظ ّل قراءة
العادي؟ وكم يكلّف الدولة حقيقة؟ هكذا
ّ
األرقام خارج سياقها الحقيقي.
ـ ثالثاً ،وفقا ً لمعهد فريزر ،األسرة الكندية المؤلفة من شخصين
بالغين وولدين والتي تكسب حوالي  ١٢٧٠٠٠دوالر سنويا تدفع
حوالي  ١٢٠٠٠دوالر للحصول على الرعاية الصحية العامة.
أليس الرقم كبيراً؟ هو في الحقيقة أكبرإن أضفنا األرقام المدفوعة
على خطط التأمين الخاصة التي تشير إليها تقارير  .CIHIفي
هذا السّياق ،إن كان «متوسّط» ما يدفع المواطن الكندي من ماله
الخاص مقابل الرعاية الصحيّة هو  ٥٧٨٩دوالر ،حسب باخوس
باروا ،فكلمة «متوسط» ،لن تدلّنا على َم ّن يدفع أكثر ِمن َم ّن؟
و َم ّن يدفع ِل َم ّن؟ وأن كان مردود هذه القيمة جيّد؟
الخالصة المؤكدة حسب  Heuserهي أن الدولة الكندية تقاوم
إصالح الرعاية الصحية على الرغم من وجود أدلّة تشير إلى تلك
الحاجة الملحّة .وهذا الكالم صحيح ليس فقط في مجال الصحة
العامة بل ينسحب على مجال التعليم العام والخدمات وأي شيء
تموله الحكومة .العين بصيرة واليد قصيرة والسؤال يبقى:
آخر ّ
ـ هل يعلم كل الكنديين أن الرعاية الصحيّة العا ّمة ليست رعاية
صحية مجّانية في كندا؟
ـ لماذا ال ينال الفرد الرعاية التامة مقابل الضرائب المرتفعة التي
يدفعها بالتمام والكمال كما تفرضها الدولة؟
ـ لماذا يكون نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي يعادل  ٪٥٦من
مصاف
نصيب الفرد في الواليات المتحدة إذا كانت كندا في
ّ
مجموعة الدول األغنى في العالم واألكثر تقدّما ً في إقتصادها؟
ـ لماذا يدفع ك ّل مالك شقة أو منزل مبلغا ً سنويّا ً يُس ّمى «ضرائب
متزوجا أو ليس لديه
مدارس» حتّى وإن كان ذلك الشخص ليس ّ
أوالد وبالتالي ال يستفيد من امتيازات التّعليم ،إن صحّت التسمية؟
ـ لماذا يا ترى تأخذ صفقات السالح واإلنفاق العسكري هذه األه ّمية
صفقات؟
لو لم يكن هناك مستفيدون في الدولة من نسبة أرباح ال ّ
ـ أال يدفع نظام كندا الضريبي المتقدم الذي يُفرض على األشخاص
الذين يبذلون المزيد أن يدفعوا أكثر من غيرهم مقابل الخدمات
التي يتمتّع بها الجميع إلى هجرة الطاقات وإلى تردد الكثير من
ذوي الخبرات من اإلستقرار في كندا بعد إنهاء معامالت الهجرة؟
وتبقى األسئلة بال أجوبة ورهنا ً إلرادة الدولة في أحداث التغيير
اإليجابي من عدمه .ونبقى نحن لها بالمرصاد.
nahida.assi@gmail.com

التحالف العربي ينفذ عملية
نوعية تستهدف مراكز حوثية
يف صنعاء

نفذت قوات التحالف العربي ،يوم الخميس ،عملية استهداف
نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء تتبع
لمليشيا حوثية ،بما يتوافق مع القانون الدولي واإلنساني.
وقال التحالف ،في تصريح صحفي ،إن هذه العملية تهدف لتحييد
القدرات الحوثية عن تنفيذ أعمال عدائية ولحفظ األمن واالستقرار
اإلقليمي والدولي ،مضيفا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي
واإلنساني وأنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات لحماية المدنيين ،مطالبا
المدنيين بعدم االقتراب من المواقع المستهدفة.
وكان التحالف العربي ،أعلن أمس األربعاء ،بدء عملية استهداف
نوعية ألهداف ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع اليمنية.

إلعالناتكم يف الرسـالة

إيران حتذر قادة دول اخلليج قبيل قمم مكة:
أمريكا لن حتميكم مقابل خيانتكم
دعا وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،قادة دول الخليج إلى
عدم تأييد «صفقة القرن» األمريكية ،وحذرهم من أن الواليات المتحدة لن
تحميهم مما وصفه «بخيانتهم للعالم اإلسالمي».
وقال ظريف ،في لقاء خاص مع قناة «العالم» اإليرانية ،الخميس ،قبيل انطالق
أعمال القمتين العربية والخليجية في مكة ،حيث من المتوقع أن يبحث الزعماء
العرب قضيتي إيران وفلسطين« ،إن الشعب الفلسطيني سيفشل ما يعرف
بصفقة (الرئيس األمريكي دونالد) ترامب» ،فيما دعا دول المنطقة التي تدعم
هذا المشروع «للعودة إلى رشدها».
وأضاف« :أعتقد أن ما يحدث في المنطقة يراد به القضاء على حقوق الشعب
الفلسطيني ،وما يعرف باسم صفقة القرن ستتبدل إلى إفالس القرن بمقاومة
الفلسطينيين».
وتابع وزير الخارجية اإليراني« :ما يؤسف هو أن دوال في منطقة الخليج
الفارسي تتعاون لفرض هذا األمر ..وتأمل أن تحميها أمريكا في مقابل خيانتها
للعالم اإلسالمي ،وهذا التصور باطل».
وأردف موضحا« :ال يجوز أن تبيعوا القدس للصهاينة ،كما ال يجوز أن تبيعوا
الجوالن للصهاينة ،عودوا إلى المنطقة ،وأيدينا ممدودة للشد على أيديكم بشرط أن
تكون أهداف فلسطين ومطالب شعوب المنطقة هي مطالبكم ،وليس ما يريده (رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين) نتنياهو».
ويأتي هذا التحذير على خلفية تحضيرات الواليات المتحدة لتنظيم ورشة عمل «السالم

بقلم :رفاه السعد

العراق بني مطرقة
طهران وسندان واشنطن

من أجل االزدهار» في البحرين يومي  25و 26يونيو المقبل ،والتي تعتبر الجزء
األول من خطة السالم األمريكية في الشرق األوسط المعروفة باسم «صفقة القرن».
وسبق أن أعلنت كل من السعودية واإلمارات مشاركتهما فيها ،بينما تحدثت تقارير
إعالمية عن حضور قطر وسلطنة عمان لهذه الفعالية ،رغم الرفض القاطع لهذه
المبادرة من قبل القادة الفلسطينيين.

كوشنري لنتنياهو :أمن إسرائيل حيوي للواليات املتحدة وحنن
أقوى من أي وقت مضى
أكد كبير مستشاري البيت األبيض،
جاريد كوشنير ،لرئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،أن أمن
إسرائيل حيوي بالنسبة للواليات المتحدة،
معتبرا أن تحالف الطرفين أقوى من
أي وقت مضى.
وذكر المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
اإلسرائيلي أن نتنياهو استقبل يوم الخميس،
في مقر إقامته بالقدس ،كوشنير وكذلك
المبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق
األوسط ،جيسون غرينبالت ،والمبعوث
األمريكي الخاص المعني بشؤون إيران،
برايان هوك.
وقال نتنياهو خالل اللقاء« :يسرنا
دائما جدا استقبال جاريد كوشنير
وجيسون غرينبالت في إسرائيل...
من أجل بحث جهودنا المشتركة لدفع
االزدهار واألمن والسالم قدما .أثمن
كثيرا السياسة األمريكية تحت قيادة
الرئيس (دونالد) ترامب التي تهدف
إلى دمج الحلفاء مع بعضهم البعض في التعامل مع التحديات المشتركة
واغتنام الفرص المشتركة».
وأضاف نتنياهو ،في إشارة إلى قرار الكنيست إعادة االنتخابات في إسرائيل:
«كما تعلمون ،عشنا ليلة أمس حادثة صغيرة ولكن هذا لن يوقفنا .سنواصل
العمل معا .عقدنا لقاء ممتازا ومثمرا يؤكد مرة أخرى أن التحالف بين الواليات
المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى وهو سيتعزز أكثر».
من جانبه ،قال كوشنير ،حسب البيان« :أود أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو
على حفاوة االستقبال .أحمل تحيات الرئيس ترامب إليكم وإلى الشعب اإلسرائيلي

أجمع .هذه هي الزيارة األولى لي إلى إسرائيل بعد اعتراف الرئيس بالسيادة
اإلسرائيلية على الجوالن لقد كان هذا اإلعالن مهما جدا».
وتابع كوشنير« :أمن إسرائيل يعتبر حيويا بالنسبة للعالقات األمريكية اإلسرائيلية
وهو مهم جدا أيضا بالنسبة للرئيس نفسه ونثمن جميع جهودكم لتعزيز العالقات
بين بلدينا .إنها أقوى من أي وقت مضى».
ويقوم الوفد األمريكي بجولة إلى المنطقة شملت عمّان والقدس والرباط لحشد
الدعم لمبادرة ورشة عمل «السالم من أجل االزدهار» في البحرين يومي
 25و 26يونيو المقبل ،والتي تعتبر الجزء األول من خطة السالم األمريكية
في الشرق األوسط المعروفة باسم «صفقة القرن».

وزير اخلارجية الربيطاني يفضل تأجيل موعد خروج بالده
من االحتاد األوروبي
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي
هانت ،أحد المرشحين المحافظين المتنافسين
لخالفة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لشبكة
تلفزيون “آي.تي.في” ،إنه يفضل تأجيل موعد
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي إلى
ما بعد  31أكتوبر عن السعي للخروج دون
اتفاق والمخاطرة بإجراء انتخابات عامة.
قال هانت في المقابلة التي أجريت في
وقت متأخر يوم األربعاء ،إن المخاطرة
بإجراء انتخابات عامة في األشهر الستة
المقبلة ستكون “مدمرة جدا جدا” ،بحسب
ما نقلت “رويترز”.
وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا في وقت
سابق ،أنها ستستقيل في السابع من يونيو،
بعدما أقرت بفشلها في تحقيق االنفصال
البريطاني وهو ما أثار سباقا داخل حزب
المحافظين بين المتنافسين على شغل موقعها.

ويرى أربعة من الطامحين في
الفوز برئاسة حزب المحافظين،
خلفا لتريزا ماي ،أنه ينبغي
لبريطانيا ترك االتحاد األوروبي
في  31أكتوبر  ،حتى إذا تم ذلك
دون اتفاق.
ويعد دومينيك راب ،هو
الثاني في الترتيب بين
المرشحين األوفر حظا ،وقال
في تصريح لتلفزيون هيئة
اإلذاعة البريطانية“ :سأقاتل
من أجل اتفاق أكثر عدال في
بروكسل ،وإن لم يحدث ذلك
فسأكون واضحا بأننا سنغادر
في أكتوبر ،وفقا لشروط منظمة
التجارة العالمية”.
وتؤيد كل من إيستر مكفي ،وأندريا ليدسوم،

المترشحتين لذات المنصب ،موقف دومينيك
راب ،في احتمال الخروج دون اتفاق.

وقال بعض المرشحين إن لديهم خططا
إلعادة التفاوض على اتفاقها مع بروكسل.

www.el-ressala.com

لتشكيل االئتالف الحكومي بسبب رفض ليبرمان التخلي عن مطلب رئيسي.
وكانت المقاعد الخمسة التي فاز بها حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» في
انتخابات نيسان/أبريل كافية إلزعاج نتانياهو.
وتمحور الخالف بين نتانياهو وليبرمان حول سعي األخير إلى ضمان الموافقة
على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين
مثل غيرهم من اليهود اإلسرائيليين.
ويعتبر التحاق اليهود المتشددين بالخدمة العسكرية قضية بالغة الحساسية في
إسرائيل ويواجه مشروع القانون معارضة من األحزاب اليهودية المتشددة
التي تشغل  16مقعدا في البرلمان والتي يريد نتانياهو أن يشركها في ائتالفه.

elressala@videotron.ca / elressalanews@gmail.com

ترامب وماي يبحثان قضية هواوي
الصينية يف لندن األسبوع املقبل

قال مسؤول بريطاني يوم الخميس إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ورئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي سيناقشان قضية شركة هواوي الصينية والجهود
لبناء شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة خالل زيارة الرئيس األمريكي للندن
األسبوع المقبل.
وأضاف أن ماي ستتحدث على األرجح مع ترامب عن اجتماعه القادم المزمع
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

إسرائيل :انتخابات تشريعية جديدة يف أيلول بعد الفشل يف
تشكيل ائتالف حكومي
بأغلبية  74صوتا مقابل  ،45أقر النواب اإلسرائيليون
في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حل الكنيست الذي
قدمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو.
وهي المرة األولى في تاريخ إسرائيل التي يحل فيها البرلمان
نفسه ،وستنظم انتخابات تشريعية جديدة في  17أيلول/سبتمبر.
وجاء التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحددة
لنتانياهو ،رئيس الوزراء المكلف ،لتشكيل ائتالف حكومي،
وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق االقتراع
على خسارة مهمة التكليف لصالح شخصية أخرى كان
بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلفها بمهمة تشكيل
الحكومة لو لم يحل الكنيست نفسه.
وفضل نتانياهو العودة إلى صناديق االقتراع ،على الرغم
من أن هذا األمر ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة إلى
رئيس الوزراء الذي يواجه الئحة اتهام محتملة بتلقي الرشى
واالحتيال.
وتُشير تقارير إلى سعي نتانياهو ( 69عاما) للحصول
على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يعطيه حصانة
من المقاضاة.
ويدرك نتانياهو ،في حال تحققت آماله ،بأنه سيتقدم على ديفيد بن غوريون،
أحد اآلباء المؤسسين إلسرائيل والذي بقي في منصب رئيس الوزراء أكثر
من  13عاما.
ومُن َيت جهود نتانياهو لتشكيل ائتالف حكومي بالفشل ،على الرغم من فوز
الحزب الذي يتزعمه «الليكود» واألحزاب اليمينية والدينية بأغلبية  65مقعدا
من أصل  120في االنتخابات العامة في  9نيسان/أبريل المنصرم.
ومنع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان ،نتانياهو من التوصل إلى اتفاق

زيارة مفاجئة وقصيرة لوزير
الخارجية االيراني محمد جواد ظريف
لكنها مليئة باللقاءات والمحادثات تفيد
مصادر سياسية بأن ظريف كان يحمل
في جعبته تحذير شديد اللهجة للسياسيين
العراقيين من محاولة االنحياز إلى
اميركا والوقوف الى جانبها ضد بالده
أو حتى اتخاذ موقف الحياد.
فإيران ال تريد الوقوف بوجه الواليات
المتحدة لوحدها بل ترغب بزج العراق
في دائرة الصراع الحاصل بينهما .
ظريف وخالل زيارته التقى قادة
الرئاسات الثالث وعدد من قادة االحزاب
والكتل الشيعية والسنية منها من دون
استثناء .
ختم ظريف زيارته إلى العراق بمؤتمر
صحافي مع نظيره العراقي محمد الحكيم
الذي تحدث بكل صرامة وجرأة قائال:
إن العراق يقف الى جانب ايران ضد
يكتف بهذا بل وضع تصريحه
اميركا ولم ِ
في تغريدة على تويتر ولم تمر دقائق
معدودة إال وحذفت التغريدة وكأن شيئا
لم يكن ..تغريدة الحكيم اثارت انتقادات
وتساؤالت..هل فعال العراق قرر واتخذ
موقفه من الصراع بين واشنطن وطهران
وهو الذي اعلن مرارا وتكرارا انه ال
يتدخل بالشأن االيراني..وانه يحمل
رسائل وساطات لحل االزمة  ..ليرد
ظريف على هذه الوساطة قائال :نحن
لسنا بحاجة لوساطة من العراق..رسالة
مبطنة للقادة العراقيين مفادها عليكم
بحل مشاكل بلدكم قبل أن تتوسطوا لنا..
طبعا هذا ما فسره أغلب المحللين ..بعد
تصريح ظريف المثير للجدل اعلنت

واشنطن أيضا انها ال تحتاج وساطة
العراق ..إذا الطرفان المتصارعان ال
يحتاجان وساطة العراق..فيما تشير
تصريحات سابقة إلى أن كل منهما
يريد أن يصبح العراق ساحة للنزاع
فطهران تهدد بميلشياتها المسلحة
في العراق بأنها ستستهدف القوات
والمصالح االميركية في العراق ..
وواشطن تقول إنها سترد ضد أي
مجموعة مسلحة عراقية تدعمها إيران
وما اكثرهم في العراق..
كل هذا وال يزال بعض السياسيين
يقولون الجارة ايران وسنقف الى
جانبها ولم يفكر واحد منهم ببلده وما
السبب الذي يدعهم يضحون بأبنائهم
ويقاتلون بالنيابة عنها.
وهي التي لطالما تدخلت في الشأن
الداخلي العراقي وحتى تشكيل حكومته
والدليل حتى االن هناك أكثر من وزارة
بدون وزير والسبب الضغط االيراني
والتدخل في اختيار وزراء يجب أن
يكونوا موالين لها ويمررون اجندتها
بدون نقاش  ..أبرز من حاولة فرضهم
طهران هو فالح الفياض لتولي منصب
وزير الداخلية الذي يتباهى علنا بوالئه
إليران.
التدخل اإليراني في العراق زاد من
التوترات القائمة بين الشيعة والسنّة،
وداخل البيت الشيعي نفسه ...واألسوأ أنه
يقوض جهود العراق الحقيقية النتزاع
نفسه من وضعه اإلشكالي .فقد حاول
العراق في اآلونة األخيرة تغيير وضعه
وإعادة عالقاته مع جميع الدول حتى
تلك التي يختلف معها..

رئيس الوزراء الفلسطيين يدعو
الكوجنرس للضغط على إدارة ترامب
للرتاجع عن كافة العقوبات على
الفلسطينيني

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ،الكونجرس األمريكي للمطالبة
بإنقاذ حل الدولتين ،والضغط على إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
للتراجع عن كافة العقوبات التي تم فرضها على الفلسطينيين ،باإلضافة إلى
وقف الحرب المالية بحق الفلسطينيين .
جاء ذلك خالل لقائه يوم الخميس عضو الكونجرس األمريكي رئيس لجنة
الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنج؛ لبحث آخر التطورات السياسية
ومستجدات األوضاع.
وقال اشتية “إن حل الدولتين في خطر بسبب المخططات اإلسرائيلية لضم
أجزاء من الضفة الغربية ،األمر الذي يقضي على أية فرصة إلقامة الدولة
الفلسطينية”.
وأضاف “طالبنا العديد من دول العالم االعتراف بدولة فلسطين على حدود
عام 1967؛ لمواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية ،وإبقاء حل الدولتين قائ ًما”،
موض ًحا أن إسرائيل انتهكت وخرقت كافة االتفاقيات الموقعة معنا خاصة
اتفاق (باريس)واقتطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية.
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صحيفة فرنسية ترصد خيانات قطر للعرب
لصاحل إيران

بقلم :تيماء الجيوش

ما هي دية نساء العرب
في بداية عملي في البحث القانوني و العنف ضد المرأة،
كان ال بد ان انجز ً
بحثا صغيراً و أقدمه لجامعتي في مدينة
نيويورك ،اخترت حينها ان اكتب عن العنف ضد المرأة  ،كانت
معاهدة مناهضة العنف حديثة نسبياً و تستحق التحليل و الدراسة.
ذهبت الى المكتبة في جامعة كولومبيا حيث تحتوي على الكثير
من المصادر القانونية و العلمية و فيها عدد البأس فيه عن قوانين
األحوال الشخصية في العالم العربي و ال سيما تلك المتعلقة
باحكام الزواج و الطالق و الحضانة .....الى جانب دراسات
متواضعة عن القانون الدولي في المنطقة...الخ .كانت معظم
هذه المصادر التي تحتويها المكتبة هي نتاج فكري و أكاديمي
لباحثين معظمهم من العرب المقيمين هناك او من قبل باحثين
غربيين مهتمين بالمنطقة .على أية حال أخذ مني هذا البحث
كتاب كنت اقرأه كانت تزداد دهشتي ما
حوالي الشهر و مع كل ٍ
بين المعايير الدولية و المعايير المعمول بها في منطقتنا العربية.
أخذ فضولي العلمي في التدقيق و البحث يزداد مع وضوح الهوة
ما بين المعايير لدى الجهتين  .و ما بين هذا و ذاك وقعت على
كتاب في جز ٍء منه يشرح الدية و أحكامها .و اسمحوا لي في هذه
المساحة الصغيرة ان أشارككم نتيجة ما خلصت اليه في بحثي
من الدية تحديداً .و تعريف الدية هو  »:هي مقدار من المال
ً
عوضا عن دمه ،بمعنى اكثر دقة
حر،
الواجب جراء قتل آدمي ٍّ
هي المال الواجب بارتكاب جناية ضد اآلدمي الحر في نفس ،أو
فيما دونها ».و عندما نقول اآلدمي فهي تشمل المرأة و الرجل و
الطفل أيضاً كما انها تشمل القتل الخطأ  ،القتل العمد او الغير عمد.
هذا من حيث التعريف ،و الدية يمكن دفعها من قبل الجاني او
مرتكب الجريمة في حال تنازل اهل الضحية عن حقهم الخاص
أي في حالة صفحهم و مسامحتهم للجاني فال يبقى في هذه الحالة
سوى الحق العام  .ماذا نعني بالحق العام و الحق الخاص ؟
ً
عمال سلبياً ال تقتصر
عمل جرمي
في الفلسفة القانونية  ،يُع ُّد أي ٍ
اثاره على المجني عليه/ها بل تمتد الى المجتمع الذي يتضرر من
ً
ممثال
ارتدادات هذا الفعل لهذا كان الحق العام أي حق المجتمع
بالدولة و المؤسسة القانونية بالقصاص من الفاعل .يقابل الحق
العام الحق الخاص  ،أي حق الضحية او المغدور/ة بذات الوقت
في القصاص من الفاعل.
في القوانين العربية و القانون السوري تم األخذ بمبدأ الصفح و
التنازل عن الحق الخاص ورد ذلك في المادتين  ١٥٦و  ١٥٧من
قانون العقوبات السوري.
نذكر هنا لمزي ٍد من الشرح ألحكام المادتين  ١٥٦و  ١٥٧أن حق
العقاب هو مناط بالدولة فقط و المشرع السوري الذي أقر الصفح
أعطى حق المالحقة للنيابة العامة لمالحقة مرتكبي الجرائم و
علقها على تقديم شكوى من قبل الفريق المتضرر أو تقديم إدعاء
شخصي أو شكوى.
و عليه فإن صفح المجني عليه في األحوال التي يشترط فيها
القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى العامة يسقط دعوى الحق
العام ويوقف تنفيذ العقوبة إال إذا نص القانون على خالف ذلك .
وعليه لو اسقط المدعى حق عن أحد الفاعلين فال يستفيد سواه
من الفاعلين من اإلسقاط إال بنص صريح وتطبق االحكام المدنية
عليهم مجتمعين بالنسبة للحق الشخصي.
و نتيجة الحكام هاتين المادتين يتم تخفيض العقوبة الجزائية
بشكل كبير حيث ال يبقى سوى الحق العام أي قصاص المجتمع
ٍ
من الفاعل.
وهنا يبرز موضوع الدية  .الصفح يترافق مع الدية او التعويض
المالي عن الضرر الذي اصاب الضحية و هو يتفاوت بقيمته
و مقداره باختالف الزمان و المكان و على العموم هو مقبول
اجتماعياً و غير معاقب عليه قانوناً .ووقت دفعه يُتفق عليه او
بحسب العرف السائد في كل مجتمع .وإذا اشترك في الجرم اكثر
من فاعل.
السؤال هنا اذا وقعت الجريمة و كانت ضحيتها امرأة فما هي دية
المرأة العربية  /السورية؟
حقيقة أدهشني كنسوية و محامية ما وجدته في المصادر  ،الدية
هي الثلث و من الممكن اقل من ذلك نسبة الى دية الرجل .بصرف
النظر ان كنّا نتفق مع مبدأ الدية ام ال  ،لكن ما ورد من تطبيقات
ً
مخجال .أن تنظر
تدعم الدفع األقل للضحية ألنها امرأة كان
للضحية و تقيمها من حيث الجندر أي انها امرأة و تدفع أقل فهذا
ٌ
عرف اجتماعي يقوم على
تمييز ربما القانون لم ينص عليه بل هو
ان فقدان الرجل هو أبلغ و اكثر ضرراً لألسرة و المجتمع هو
شي ٌء معيب .مكانة المرأة و تقديرها تبرز من اعتبارها المتساوي
و الكامل مع الرجل من اعتبارها اإلنساني غير المنقوص .كان
ً
رجال
المثال الصارخ في جريمتي قتل في االولى الضحية كانت
ُق ِت َل خطئاً و الدية كانت بما يساوي الماليين و في الثانية كانت
شابة في ابهى حلة العمر و ذات مهنة ُق ِتلت عمداً و الدية كانت ال
تتجاوز العشرة آالف دوالر  .كم تبلغ دية نساء العرب؟؟
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

ألعالناتكم يف الرسالة
(514) 961-0777
(450) 972-1414
elressala@videotron.ca
elressalanews@gmail.com
fzemokhol@gmail.com
www. el-ressala.com

قالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن قطر تسعى
جاهدة لالنتقام من الدول العربية عبر تخفيف حدة التوتر بين
إيران والواليات المتحدة رغم تهديداتها الواضحة للمنطقة.
وتوترت العالقة بين واشنطن وطهران الفترة الماضية جراء
تعليق إيران بعض التزاماتها باالتفاق النووي اإليراني وكذلك
تهديدها المصالح األمريكية بالمنطقة والمالحة والتدخل في
شؤون الدول األخرى.
وقالت الصحيفة إن قطر التي تنبذها معظم الدول العربية،
تتظاهر خارجية فقط بابتسامة عريضة يرسمها أمير قطر
تميم بن حمد على شفتيه بالمحافل الدولية بأن المقاطعة
لم تؤثر فيه.
وأضافت أن تلك اإلمارة الصغيرة التي طالما تدعى لعب
دور وتأثير إقليمي ودولي يتجاوز حجمها الحقيقي ،باتت
مهمشة».
وأشارت إلى أنها اعتادت على مشاهدة خطوات الذئاب
الشريرة الكبيرة التي تهدد بإشعال الخليج (في إشارة إلى
إيران) ورغم ذلك تحول دون ردعها كانتقام من الدول
العربية المعادية لها.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى ما قالته المتحدثة باسم وزارة
الخارجية القطرية لولوة الخاطر بأن الواليات المتحدة مثل
إيران ال يريدان حرب  ..وال نعتقد في حدوث أي تصرف
عسكري ،ورغم ذلك هذا األمر ال يمنعنا من متابعة األوضاع
والتوترات عن كثب».
صرح في تغريدة
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد ّ
بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» ً
قائال »:إنه إذا ما أرادت
إيران القتال ،فستكون النهاية الرسمية إليران .ولن تهدد
الواليات المتحدة مرة أخرى!».
ووفقاً للصحيفة فإن اإلمارة اقتربت بالفعل من إيران التي
فتحت مجالها الجوي والبحري في أعقاب المقاطعة ،كما
أنها محمية بشكل خاص من خالل وجود أكبر قاعدة جوية
أمريكية في الشرق األوسط (العديد) التي تعد مركز القيادة
لمعظم العمليات العسكرية األمريكية في السنوات األخيرة
في العراق أو سوريا أو أفغانستان.
وأشارت إلى أنه على الرغم من حسن نية دول الجوار
بدعوة قطر في قمم مكة الثالث الخليجية والعربية واإلسالمية

بقلم:
يوسف زمكحل

هشام عشماوي
الصيد الثمني

بمبادرة العاهل السعودي الملك سلمان» التخاذ موقف موحد
بشأن القضايا واألحداث الراهنة في جميع أنحاء العالم،
وحشد الدول العربية لمواجهة التهديدات اإليرانية فإن قطر
يبدو أنها ستخرج عن الصف العربي بعرقلة أي إجراء
ضد حليفتها إيران.
ورصدت الصحيفة الفرنسية وقائع الخيانات القطرية للدول
العربية بالخروج عن الصف موضحة أنه عقب التصعيد
األخير بين الواليات المتحدة وإيران هددت طهران أكثر
من مرة بإغالق مضيق هرمز ،الذي يتم من خالله تمرير
 18مليون برميل من النفط يومياً أو  20%من االستهالك
العالمي.
ولفتت إلى ما قاله مدير ميناء حمد التجاري القطري (لم
تسمه) بأنه« :ال شك أن المنطقة بأكملها ستتأثر في حالة
نشوب نزاع أو حتى تهديد خطير لحركة المالحة البحرية،
ولكن باستثناء قطر التي وضعت خطة طوارئ في حالة
حدوث مشكلة» ،دون أن يكشف عن مصدر تلك الخطة
فهل ستحصل على استثناءات؟

وأضافت الصحيفة أن الواقعة األخرى هي التزام قطر
الهدوء وعدم التعليق على العمليات التخريبية واالنتهاكات
اإليرانية األخيرة في مياه الخليج».
من جانبه ،قال مدير البحوث بالمركز العربي للبحث والدراسات
السياسية بالدوحة ،مروان قبالن ،إنه حال نشوب حرب
بين طهران والواليات المتحدة من المفترض أن تكون
الدوحة في خط الدفاع األول عن مياه الخليج باستخدام
الواليات المتحدة قاعدة العديد بالدوحة ،لذا تسعى قطر
لخفض التصعيد لعدم اضطرارها ذلك ضد حليفتها إيران».
بعد أسابيع من الخطابة الساخنة ،اقترح المسؤولون األمريكيون
واإليرانيون إمكانية الحوار في األيام األخيرة ،وفي محاولة
لنزع فتيل األزمة ،عرضت عدة بلدان مساعيها للوساطة
بين األمريكيين واإليرانيين ،بينها اليابان ،وسويسرا،
والعراق وقطر.
ورات الصحيفة أن «الدوحة بهذه الطريقة (الوساطة) تحاول
الترويج لنفسها في المنطقة بأن لها عالقات جيدة مع جميع
األطراف ،بأي ثمن».

ترامب يأسف لتنظيم انتخابات جديدة يف إسرائيل
أعرب الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،الخميس ،عن أسفه
لتنظيم انتخابات جديدة في إسرائيل ،بعد فشل رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتالف حكومي.
وقال ترامب ،للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت األبيض:
«ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية .لقد بدا وكأن نتنياهو
حقق فوزا ً كبيراً» ،قبل أن يصفه «بالرجل الرائع».
وتابع« :سيعودون لالنتخابات ..هذا مؤسف للغاية».
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على
حل الكنيست بعد منتصف ليل األربعاء/الخميس ،تمهيدا ً للتوجه
إلى انتخابات عامة ستجرى في  17سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء التصويت بعد شهر واحد على أداء اليمين الدستورية
لعضوية الكنيست الحادي والعشرين ،وبذلك يصبح الكنيست
«المنحل» األقصر عمرا ً في تاريخ إسرائيل.
ً
صوت  74عضوا لصالح حل
وفي القراءة الثانية والثالثةّ ،
الكنيست ،فيما صوت  45ضد القرار ،وامتنع عضو واحد
عن التصويت.
وصوت النواب العرب لصالح حل الكنيست بجانب األحزاب
ّ
اليمينية ،فيما عارضت األحزاب الوسطية واليسارية مشروع
قانون الحل.
وجرت االنتخابات األخيرة في التاسع من أبريل/نيسان

الماضي ،وأدى أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية في
الثالثين من الشهر ذاته.
وبادر حزب «الليكود» اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ،لطرح مشروع حل الكنيست بعد إخفاقه في
تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا ً للقانون اإلسرائيلي ،فإنه في حال أخفق نتنياهو
حتى مساء األربعاء ،من تشكيل حكومة جديدة ،فإن على
الرئيس اإلسرائيلي تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة
ما لم يصوت الكنيست بأغلبية تزيد على  61عضوا ً على
قانون حل الكنيست.

تطورات مهمة بالتحقيقات يف ملف «التسريبات الدبلوماسية» يف لبنان
يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته في قضية «تسريب
محاضر دبلوماسية» ،وقد استمع إلى إفادة صحافيين في
جريدة األخبار ،وحصل على وثائق من وكيل موظف كبير
في وزارة الخارجية اللبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم أن قاضي التحقيق األول في
بيروت ،غسان عويدات ،أرجأ يوم الخميس ،إلى  10يونيو
المقبل ،جلسة استجواب رئيس الشؤون العربية في وزارة
الخارجية اللبنانية ،السفير علي المولى ،في ملف تسريب
المحاضر الدبلوماسية.
وأكد وكيل السفير المولى ،المحامي حسن بزي ،أنه «تمكن
من إثبات أن المولى ليس هو من سرب محاضر التقارير
الدبلوماسية» ،معربا عن «ارتياحه لسير التحقيقات».
وقال بزي ،إنه «يملك ملفات تثبت أن التسريبات حصلت
من جانب السفارة اللبنانية في واشنطن ،والدليل أن ما أرسل
إلى جريدة األخبار اللبنانية ،التي نشرت المحاضر ،هو
ملف» ،»PDFوليس النسخة األصلية».

من جهة أخرى ،استجوب قاضي التحقيق
األول رئيس تحرير جريدة األخبار،
إبراهيم األمين ،وكاتبة المقال ليا قزي.
وقال األمين بعد االستجواب ،إنه «سلم
القاضي الوثائق األصلية التي بحوزته،
والممهورة بالختم األزرق ،الخالية من
أي تعليمات» ،نافيا أن يكون للسفير
المولى عالقة بالتسريبات الدبلوماسية.
وكانت صحيفة األخبار اللبنانية ،نشرت
مقالين ،األول في  19أبريل بعنوان
«واشنطن ليكس« :أمريكا تصف
حزب هللا بالسرطان وممثل القوات
يناقش العالج» ،والثاني في  24أبريل بعنوان «واشنطن
ليكس ــ « :»2ساترفيلد مهددا لبنان :الشراكة مع إسرائيل في
الغاز ...أو الخسارة» ،تطرقت فيهما إلى محاضر اجتماعات
لدبلوماسيين لبنانيين وأمريكيين.

Parapsychologie
DANS L'astrologie :
Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que
les scientifiques savent sur la nature et le monde
Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple,
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état,
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune
Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

القضية القبرصية ،وجددت تضامنها الكامل
مع جمهورية قبرص.
جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي ،حول
مدى تقدم تركيا في مفاوضات االنضمام
لالتحاد ،والذي وافقت عليه من قبل
هيئة المفوضين ،وتم إرساله إلى الدول
األعضاء للمتابعة.
ولم تتطرق المفوضية – في تقريرها –
إلى فتح فصول تفاوض جديدة أو تحديث
االتحاد الجمركي ،ودعت تركيا إلى
الوفاء بالتزاماتها في تطبيع العالقات
مع جمهورية قبرص ،حسبما ذكرت وكالة األنباء
القبرصية (سي إن إيه).
وأشارت المفوضية إلى بيان المجلس األوروبي الصادر
في مارس “ 2018الذي يدين بشدة األعمال التركية
غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسطوبحر
إيجة ..مؤكدة وجوب التزام تركيا باحترام القانون الدولي
وعالقات حسن الجوار ،ودعت تركيا إلى احترام الحقوق
السيادية لقبرص في استكشاف واستغالل مواردها الطبيعية
وفقا ً للقانون األوروبي والقانون الدولي.
وكان االتحاد األوروبي قد دعا تركيا في مارس  2019إلى
االمتناع عن أي أعمال غير قانونية من هذا القبيل ،وقال
إنه سيرد عليها بشكل مناسب في تضامن تام مع قبرص.

قطعت بعض قنوات التلفزيون إرسالها لتنتقل إلى
إذاعة خارجية من مطار القاهرة لنجد اإلعالمي خالد
أبوبكر وهو يتلو علينا بخبر مفاجئ وهو وصول رئيس
جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل
على طائرة خاصة قادماً من ليبيا بعد محادثات أجراها
مع المشير خليفة حفتر ويعلن عن مفاجأة وهي وصول
اإلرهابي هشام عشماوي وكذلك اإلرهابي بهاء علي
عبد المعطي على طائرة أخرى وصلت بعد دقائق من
وصول طائرة اللواء عباس وكانت القيادة العامة للقوات
المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على اإلرهابي
المصري هشام عشماوي في  8أكتوبر الماضي خالل
عملية أمنية في مدينة درنة واليوم الثالثاء الموافق 28
مايو تم تسليم اإلرهابي المجرم هشام عشماوي ومساعده.
هشام عشماوي يبلغ من العمر  43عاماً ولد بحي مدينة
نصر وألتحق بالقوات المسلحة المصرية عام  1994كفرد
صاعقة حتى ثارت حوله بعض الشبهات عن تشدده الديني
فتقرر نقله لألعمال اإلدارية عام  2000حسب تحقيقات
النيابة العسكرية وفي عام  2007أحيل للمحكمة العسكرية
بسبب تحريضه ضد الجيش وتقرر فصله من الخدمة في
عام  2009واتجه للعمل في مجال االستيراد والتصدير
وخاللها تعرف على مجموعة من معتنقي الفكر الجهادي
في أحد المساجد بحي المطرية ثم نقل نشاطه لمدينة نصر
وشكل خلية لتنظيم انصار بيت المقدس ثم سافر عشماوي
إلى تركيا في أبريل  2013وتسلل منها إلى سوريا وهناك
أنضم لمجموعات تقاتل ضد بشار األسد ولكنه سرعان
ما عاد إلى مصر حين عزل الرئيس اإلخواني محمد
مرسي ليشارك في اعتصام رابعة وهرب إلى ليبيا حيث
شكل داخل معسكرات درنة خلية تضم  4ضباط شرطة
مفصولين تسمى أنصار بيت المقدس تحولت إلى والية
سيناء وبعد مبايعته تنظيم داعش وفي يوليو عام 2015
أعلن عشماوي المعروف بأبو عمر المهاجر انشقاقه عن
تنظيم داعش وتأسيس “المرابطون” في ليبيا الموالي
لتنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي  ،والتهم الموجهة إليه
هي االشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق
اللواء محمد إبراهيم وشارك في اغتيال النائب العام
السابق هشام بركات واإلعداد الستهداف الكتيبة 101
حرس الحدود واستهداف أمن الدقهلية والهجوم على
حافالت األقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد  29شهيداً
والحكم الصادر ضده صدر من محكمة جنايات غرب
القاهرة العسكرية غيابياً باإلعدام ومعه  13من العناصر
اإلرهابية في اتهامهم بالهجوم على كمين الفرافرة الذي
أسفر عن استشهاد  28ضابطاً ومجنداً  .تم نقل هشام
عشماوي ومساعده إلى مصر عبر طائرة حربية من
طراز لوكهيد سي  130هير كوليز وهي طائرة تستخدمها
قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظالت من ارتفاعات
قليلة منخفضة أو الهبوط للقيام بعمليات هجومية في عمق
األراضي المعادية  .والبد أن نوجه الشكر للقوات الليبية
الشقيقة وقائدها المشير خليفة حفتر لما يقدموه من جهد
في مكافحة الجماعات اإلرهابية في ليبيا  .واليوم يشعر
كل مصري بالفخر إزاء جيشه وكل مؤسساته العسكرية
والشرطية واليوم فقط يستريح كل الشهداء الذين سقطوا
وتبرد نار قلوب أقاربهم وقد عادت لهم جميع حقوقهم ...
تحيا مصر
youssef.zemokhol@yahoo.com

من الجدير ذكره ،أن قوة من أمن الدولة حضرت إلى مبنى
«الخارجية اللبنانية» في األشرفية بيروت ،في  6مايو الجاري،
بناء على ادعاء وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ،جبران
باسيل ،أمام النيابة العامة االستئنافية في بيروت ،وحققت
مع بعض الموظفين.

املفوضية األوروبية حتذر تركيا من األنشطة غري القانونية باملنطقة االقتصادية لقربص
دعت المفوضية األوروبية تركيا إلى االمتناع عن
األعمال غير القانونية في المنطقة االقتصادية الخالصة
لقبرص ،وشددت على أهمية تعاون أنقرة من أجل حل

أضواء

وأضاف “لم تف تركيا بعد بالتزامها في التنفيذ الكامل وغير
التمييزي للبروتوكول اإلضافي التفاقية الشراكة بين االتحاد
األوروبي وأنقرة ولم تبدد جميع العقبات التي تعترض حرية
حركة البضائع ،بما في ذلك القيود المفروضة على النقل
المباشر مع قبرص ،وأنه ال يوجد تقدم في تطبيع العالقات
الثنائية مع جمهورية قبرص”.
وأوضح التقرير أن “هناك انتهاكات متكررة ومتزايدة للمياه
اإلقليمية والمجال الجوي لليونان وقبرص من قبل تركيا.
كما ذكر التقرير أنه “في هذا السياق ،يعرب االتحاد األوروبي
مرة أخرى عن قلقه الشديد ،ويحث تركيا على تجنب أي نوع
من التهديد أو العمل الموجه ضد دولة عضو ،أو أي مصدر
لالحتكاك أو اإلجراءات التي من شأنها أن تضر بعالقات
حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات”.

فرنسا :اعتقال ثالثة مشتبه
بهم يف تفجري طرد مفخخ
مبدينة ليون
أفادت السلطات الفرنسية االثنين اعتقال ثالثة أشخاص ،بينهم
شاب يبلغ من العمر  24عاما يشتبه بأنه منفذ االعتداء بطرد مفخخ في
مدينة ليون حيث جرح  13شخصا الجمعة قبل يومين من االنتخابات
األوروبية ،وقريب له وامرأة.
وقال رئيس بلدية ليون أن المشتبه به الرئيسي جزائري غير معروف
من قبل الشرطة ويدرس المعلوماتية.
وأوقف شخصان آخران للتحقيق حسب نيابة باريس المكلفة القضية هم
«طالب ثانوية راشد» جزائري أيضا من أقرباء المشتبه به الرئيسي وامرأة.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة على
تويتر «تم للتو توقيف» مشتبه به في تفجير الطرد في ليون ،مشيدا
بعمل قوات الشرطة التي تطارد الرجل منذ ثالثة أيام .وفتح منذ الجمعة
تحقيق في «محاولة ارتكاب جرائم قتل على عالقة بمنظمة إرهابية
وعصابة إرهابية إجرامية».
وذكر مصدر قريب من الملف أن المشتبه به الذي أوقف أوال اعتقل في
شارع عام في الدائرة السابعة من قبل وحدة البحث والتدخل للشرطة
القضائية في مدينة ليون التي كانت تراقب منزله حيث كان المحققون
يخشون وجود متفجرات.
وأوضح كولومب أنه يدرس المعلوماتية وتم توقيفه بهدوء عند نزوله
من حافلة عندما رفع ذراعيه مع اقتراب شرطيين منه.
وكانت السلطات نشرت بسرعة صورا للمشتبه به وقالت إنه عثر على
حمض نووي لشخص لم يتم التعريف عنه على الحقيبة التي انفجرت
حوالى الساعة  17,30أمام مخبز في شارع تجاري في وسط ليون.
وضع المشتبه به الطرد الملغوم في كيس من ورق على حجر اسمنتي
أوقف دراجته الهوائية أمامه بالقرب من مخبز ،وكان يحوي براغي
وكرات معدنية وبطاريات ،وكذلك جهاز تفجير عن بعد.
وأصدرت الشرطة نداء لجمع شهادات منذ مساء الجمعة ونشرت صورا ً
للمشتبه به وهو يحمل حقيبة ظهر ويضع قبعة ونظارات تخفي وجهه.
من جهتها ،قالت وزيرة العدل نيكول بولوبيه مساء الجمعة إنه «من
المبكر» التحدث عن «عمل إرهابي».
وجاء هذا الهجوم قبل انتخابات البرلمان األوروبي األحد في فرنسا
التي شهدت موجة هجمات جهادية غير مسبوقة أودت بحياة 251

شخصا منذ .2015

ووقع آخر هجوم جهادي في البالد في  11كانون األول/ديسمبر
 2018في مدينة ستراسبورغ (شمال شرق) وأسفر عن سقوط خمسة
قتلى وعشرة جرحى.
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الرئيس السيسي يصل السعودية للمشاركة يف القمتني
العربية واإلسالمية مبكة املكرمة

بقلم :محمد منسي قنديل

اتذكر عبد الناصر
ال ادري لماذا أتذكر عبد
الناصر هذه األيام ،ربما ألنه
من الزعماء القالئل الذين اثروا
فينا كثيرا ،وظلت ذكراه تالحقنا
حتى بعد أن رحل ،لم يكن
بحاجة التزوير االنتخابات رغم
ان اجهزته كانت تزورها ،كان
يفوز بنسبة هائلة  99%رغم أنه
كان المرشح األوحد ،مازال هذا
األمر ساريا مع إضافة بعض
المرشحين الكومبارس ،ورثنا
منه كل األخطاء ،أما اإلنجازات
فقد قضينا عليها ،عشنا معه اجمل
أوهام النصر ،وذقنا معه مرارة
الهزيمة.
رأيت عبد الناصر في حياتي
مرتين ،كنت صغيرا في المرة
األولى عندما جاء إلى مدينتنا
“المحلة الكبرى” للمرة األولى
واألخيرة ،كنت طفال صغيرا
أقف وسط آالف من المصريين
المشدوهين ،المتشوقين لرؤيته،
ضمن الحناجر التي تهتف دون
وعي ،كانت المناسبة هي االحتفال
بعيد العمال ،وكانت مدينتا العجوز
قد تزينت بقدر استطاعتها وامتألت
الشوارع بالالفتات وأشكال التروس
المصنوعة من الخشب ،كنا وقتها
نعيش في األناشيد أكثر مما نعيش
في الواقع ،احتشدنا على األرصفة
منذ الصباح المبكر ،ووزعت
علينا المدرسة زيا مخصوصا
بالمجان حتى ال نبدو امامه بثيابنا
الفقيرة ،وكأنه كان يرانا حقا؟!!،
اصبحت الشمس حامية دون أن
نتحرك من اماكننا ،تأخر موكبه
فلم نتذمر ،كنا نعرف أنه سيقابلنا
تحت نفس الشمس وان ابتسامته
ستزداد اتساعا عندما يرى حشدنا،
وعندما ظهرت سيارته أخيرا ،واقفا
في سيارته المكشوفة ،قامته عالية
وكتفاه عريضتان ،عمود فرعوني
متوج باللوتس ،يلوح بيده فنشعر
جميعا بالنشوة ،نهتف له في تبتل،
كان في لحظة مجده ،وجهه منيرا،
يمضي من نصر إلى نصر كما
يرددون في اإلذاعة والصحف ،لم
نكن نعرف بالضبط نوع المعارك
التي يخوضها ،ولكن كنا واثقين
أنه سيخرج منتصرا وهذا ما كان
يهمنا ،وبعد أن انتهى استقباله
الحاشد أخذ أهل المدينة يعدون
بسرعة إلى استاد كرة القدم،
تجمعنا حوله حيث بدأ يلقي خطابه
علينا ألكثر من ساعتين ،وكان
يردد كثيرا الكلمتين المحببتين
إليه “ العزة والكرامة” ويهاجم
“الرجعية واالستعمار” ،كان يقف
راسخا مثل شجرة من المستحيل
اقتالعها وهو يعدنا بمسيرة طويلة
من الكفاح وكنا واثقين أن سوف
يكملها ،كانت رؤيته اشبه بحلم
لم استطع أبدا أن انساه.
ولكن األمر كان اشبه بالكابوس
حين رأيته للمرة الثانية ،كنت قد
كبرت في السن ،أعوام مرت
علينا كأنها دهور طويلة ،انطفأت
مشاعل الثورة واصبح طعم األيام
مرا كالعلقم ،كنت في القاهرة ،
في ميدان التحرير ،لم تكن هناك
سيارات ،ورجال الشرطة ينظمون
صفوف الناس وكانوا قليلين على
أي حال ،ال يمكن مقارنتها بالحشود
التي كانت تقف في انتظاره ،لم
تكن هناك زينة خاصة وال بقية
من هاالت المجد ،وعبد الناصر
يركب في سيارة مكشوفة في
طريقه إلى مجلس األمة ،بجانبه
يجلس شاب نحيف وعصبي في
بزته العسكرية ،كان هذا هو العقيد
معمر القذافي في أيامه األولى بعد
أن قفز للسلطة ،والبد أن وجوده
كان السبب المباشر في ركوب عبد

الناصر في سيارة مكشوفة ،فمنذ
أن تم اغتيال كنيدي في منتصف
الستينات وقد كف الرؤساء في كل
انحاء العالم عن ركوب السيارات
المكشوفة ،واصبح الخطر في
مصر مضاعفا بعد هزيمة يونيو،
ولكنه تحمل المخاطرة من اجل
أن يظهر هذا الزعيم الشاب أمام
الجماهير ،تغير الزمن حقا ،ولكن
ليس كالتغير الذي حدث للزعيم،
كان مايزال في بداية الخمسينات
من عمره ولكنه بدا طاعنا في السن
لحد الكهولة ،الشيب يبدو واضحا
في فوديه ،لم يكن يهتم بصباغة
شعره مثل حسني مبارك ،وكان
وزنه قد زاد واصبح كرشه بارزا
لألمام ،بدا بالغ الضخامة بالنسبة
للعقيد البلغ النحافة ،وكان يرد
على تحية الجماهير بملل وعدم
اكتراث ،وكان هم أيضا يحيونه
وقلوبهم مفطورة من الحزن،
ضاع الشغف وفتر الحماس  ،كنا
قد تلقينا أسوأ هزيمة في تاريخنا
المعاصر ،تقلصت خريطة مصر
الواسعة التي ورثها عندما تولى
الحكم ،انفصل عنا السودان الذي
كان عمقا استراتيجيا وأمال في
توفر الغذاء ومواجهة الجوع ،لم
نستطع أن نبقي الرباط الذي يجمعنا
باألخوة السودانيين متواصال،
ولم نستطع أن نحافظ على غزة
الفلسطينية التي كانت أمانة عندنا،
واضاعنا سيناء  ،خمس الوطن،
بما فيها من نفط ومعادن وقبائل
وتاريخ وآثار ،لم يبق إال خريطة
خانقة ،اصبح الزعيم الخالد رجال
عجوزا مهزوما ال يجديه التشبث
باي من أحالمه القديمة.
ما بين هاتين الرؤيتين للزعيم
ضاعت سنوات عمرنا ،كانت
كلماته قد شكلت طفولتنا وسنوات
شبابنا ،وكنا الجيل الوحيد في تاريخ
مصر الذي جاء للعالم محمال بأحالم
عظيمة ،بشغف للوحدة والحرية
ورغبة في تغير العالم وإحساس
بالقدرة على مواجهته دون خشية،
ودون إحساس بالنقص ،كل األجيال
التي ولدت بعد ذلك كانت محبطة
ومهزومة ،وبعضها ولدوا وهم
عجائز ،انطفأت احالمنا الزاهية
فجأة في عام  ،67اكتشفنا اننا
نحن الجيل الذي تخيل أنه يواصل
الصعود بينما هو يقف مشلوال
في مكانه ،كان وعينا غائبا ،لقد
كتب توفيق الحكيم بعد وفاة عبد
الناصر مباشرة كتابا صغيرا
بعنوان عودة الوعي ،تحدث فيه
بهدوء وكياسة عن بعض أخطاء
الزعيم الراحل ،ساعتها لم يلتفت
أحد إلى مضمون الكتاب بقدر ما
تركز الهجوم على شخص توفيق
الحكيم نفسه ،اتهموه بالجبن والنفاق
ومحاولة تشويه الزعيم الخالد،
لم يكن الوعي قد عاد لنا بعد ،أو
باألحرى كنا ال نريد ذلك ،نحن
الشعب الوحيد في العالم الذي
نغيب وعينا بإرادتنا ،نغض البصر
عن األخطاء ونمررها ونبلعها،
مرت علينا أيام السادات وحسني
مبارك كما تمر الكوابيس ،ظللنا
بنفس درجة الشلل حتى رأينا
أوالدنا وهم يتحركون في يناير
عام  ،2011لكنهم لم يواصلوا
الحركة إلى نهايتها عشنا معهم
لحظة نادرة من يقظة الوعي بعد
قيام الثورة ولكنها كانت قصيرة،
كنا نتابع نظاما يرحل بكل اخطائه
وجرائمه ،ولم نتوقف طويال
عندما لم تتم محاسبته ،ولم ننتبه
أيضا عندما تكررت األخطاء
نفسها ،وهذه هي المشكلة األزلية
التي تعاني منها مصر ،مشكلة
الثورات الناقصة.

شقة للبيع يف القاهرة
شقة  100متر مربع في الدور الثالث
(مصعد) بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي  80ألف دوالر تصلح
سكن أو مكتب تجاري أو عيادة لطبيب
لمزيد من المعلومات االتصال
بالسيد يوسف فؤاد
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القاهرة /فرج جريس :وصل الرئيس
عبدالفتاح السيسي  ،إلى المملكة العربية
كل من القمة العربية
السعودية للمشاركة في ٍ
الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون
اإلسالمي ،والذي انعقد األول امس الخميس
والثاني اليوم الجمعة بمكة المكرمة.
وقال السفير بسام راضي ،المتحدث باسم
رئاسة الجمهورية ،إن مشاركة الرئيس
بالقمتين العربية واإلسالمية تأتي في إطار
حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر
العالقات مع جميع الدول األعضاء في
المنظمتين بالعالمين العربي واإلسالمي،
والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات
العمل المشترك لصالح الشعوب العربية
واإلسالمية.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة بالقمة
العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة وكذلك سبل
تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا اإلطار.
على الجانب اآلخر ،أوضح بسام راضي أن انعقاد القمة اإلسالمية الـ ١٤يأتي
بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون اإلسالمي بذكرى مرور نصف قرن على
تأسيسها ،والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي ،وتنعقد القمة الحالية
تحت شعار «يداً بيد نحو المستقبل» ،ومن المقرر أن يستعرض الرئيس في

بقلم :علي عبيد الهاملي

أي نوع من احلشيش يستخدمون؟

كلمة امام القمة اإلسالمية سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا واألحداث
الجارية في العالم اإلسالمي في مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف ،وكذلك
التصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.
كما يتضمن برنامج الرئيس عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من
القادة العرب والمسلمين تتناول التباحث حول سبل تعزيز العالقات الثنائية،
وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية والقضايا ذات
االهتمام المشترك.

مصر واليابان توقعان منحة بـ  7.5مليون جنيه لدعم
املدارس املصرية اليابانية
القاهرة /فرج جريس :وقعت مصر واليابان يوم
الخميس  30مايو  ،2019منحة لدعم مشروع إصالح
وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية،
بقيمة  7.5مليون جنيه ،وقام بالتوقيع كل من الدكتورة
سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى ،والدكتور
طارق شوقى وزير التربية والتعليم ،والسفير ماساكى
نوكي سفير اليابان لدى القاهرة ،وذلك فى إطار استكمال
التعاون المصرى اليابانى لدعم العملية التعليمية واالستثمار
فى العنصر البشرى ،والذى وصل إلى  285مليون دوالر
منهم  171مليون دوالر للمدارس المصرية اليابانية.
ونص االتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية
على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ
أنشطة التوكاتسو بمصر ،وإعداد خطط لتوسيع قاعدة
تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي
مدارس الجمهورية والتي تسهم في االرتقاء بشخصية
الطالب المصري ،وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس
اليابانية ،وتخريج جيل من الطالب مشرف لمصر لتحقيق
أهداف التنمية.
وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية
اليابانية ،للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على
مستوى وحدة اإلدارة لدعم المدارس على مستوى
الجمهورية واالستثمار في العنصر البشرى ،حيث تم
افتتاح عدد  35مدرسة على مستوى  21محافظة للعام
الدراسي  ،2018/2019وسيتم افتتاح  5مدارس جديدة
خالل العام الدراسي المقبل  2019/2020في اطار
المبادرة التي تهدف للتوسع فى اعداد المدارس المصرية
اليابانية لتشمل  212مدرسة على مستوى  27محافظة
خالل السنوات المقبلة.
وذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون
الدولى ،أن هذا المشروع يأتى ضمن المبادرةالمصرية
اليابانية للشراكة في التعليمالتى أعلن عنها السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسى خالل زيارة سيادته إلى طوكيو

 ،2016وفى إطار مبادرة السيد الرئيس لالستثمار فى
العنصر البشرى ،مشيرة إلى أن المشروع مبنى على
التعلم باألنشطة ،وتحسين العملية التعليميةواإلدارية من
خالل إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس
والمديرين.
وأشادت الوزيرة ،بالتعاون بين مصر واليابان فى مجال
التعليم ،حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية لدعم المدارس
المصرية اليابانية بقيمة  170مليون دوالر ،وانشاء
الجامعة اليابانية بقيمة  17مليون دوالر ،ودعم التعليم
العالى بقيمة  96مليون دوالر.
وأوضحت أن كافة المؤسسات الدولية حريصة علي دعم
برنامج تطوير التعليم في مصر ،مشيرا الي االستثمار في
العنصر البشري هو من أهم محاور برنامج السيد الرئيس.
واوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم،
أن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في
اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية،
مشيرا الى ان المدارس تتبع النظام المصرى الجديد فى
رياض األطفال والصف األول االبتدائى ،باإلضافة إلى

يوم دراسى أطول يركز على األنشطة اليابانية المعنية
بتربية الطالب ،الفتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة
واعدة ،وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية.
من جانبه،أكد السفير اليابانى لدى القاهرة ،أن مشروع
المدارس اليابانية ،يعد رمزا من رموز التعاون الوثيق
مع مصر ،مشيرا إلى أن مصر بدأت ادخال نظام التعليم
الياباني إلى نظامها التعليمي ،في ظل القيادة الحكيمة
والقوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن اليابان ،لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة
لمصر فى مجال التعليم ،وستواصل اليابان التعاون
مع مصر بخطى ثابتة فى مشروع المدارس المصرية
اليابانية ،مشيرا إلى أن عام  2019هو عام التعليم فى
مصر وهو عام هام للبلدين فى مصر واليابان حيث أن
مصر تسلمت رئاسة االتحاد االفريقى ،كما تعتزم اليابان
استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين فى
شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية افريقيا فى شهر
اغسطس ،موضحا أن التعاون بين مصر واليابان فى مجال
التعليم هو نموذج يحتدى به فى الشرق األوسط وأفريقيا.

السياحة راعي رمسي لبطولة كأس األمم اإلفريقية لكرة
القدم لعام 2019
القاهرة /فرج جريس :نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ،بيا ًنا يؤكد
توقيع وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عق ًدا
مع االتحاد االفريقي لكرة القدم “الكاف” لتكون راعيًا إقليميًا رسميًا لبطولة
كأس األمم االفريقية لكرة القدم لعام .2019
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي استغالل األحداث العالمية الكبرى
للتسويق لمصر دوليًا ،وهو ما يتضمنه محور الترويج والتنشيط ببرنامج
االصالح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.
وتستضيف مصر البطولة خالل الفترة من  21يونيو إلى  19يوليو المقبل،
وتلقى استعدادات كبيرة من الدولة المصرية ،سواء على مستوى المؤسسات
أو الالعبين او المواطنين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ،إلى أهمية استضافة مصر
لهذا الحدث الرياضي الهام على أرضها ،خاصة أن آخر مرة استضافت فيها
مصر البطولة كان في عام  ،2006أي منذ  13سنة.
وتابعت :استضافة مصر للبطولة يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية
على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى ،ويأتى تزامنا مع تولى مصر رئاسة
االتحاد األفريقي لعام .2019
وأكدت وزيرة السياحة على أهمية دعم البطوالت الرياضية الدولية ،حيث
تجذب البطوالت الرياضية الكبرى ،مثل بطولة كأس األمم االفريقية ،ماليين
المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من كل مكان.
وأضافت :أن وزارة السياحة ال تدخر جهدا الستغالل الفاعليات الرياضية
العالمية لوضع اسم مصر في المالعب ،وقالت “وجودنا في المالعب واستغالل
نجوم الكرة العالميين دعاية مميزة لمصر” ،مشيرة الى الحملة الدعائية لوزارة
السياحة خالل أكبر حدث رياضي عالمي وهو بطولة كأس العالم ،2018
حيث كانت مصر راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا للبطولة.
وأوضحت الوزيرة أن جزءًا من حقوق الوزارة وفقا للبروتوكول هو استخدام
صور الالعبين وصور و”فيديوهات” زيارتهم للمناطق السياحية واألثرية
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مصر تنتهي من دراسة طرح  11منطقة
للتنقيب عن الغاز غرب البحر املتوسط

على منصات الترويج المختلفة الخاصة بالوزارة ،مما سيكون له أكبر األثر
في الدعاية لمصر لما يتمتع به نجوم كرة القدم من حب الجمهور والمشجعين
من كل الجنسيات واألعمار لهم.
وأضافت الوزيرة “ :البطولة يشارك بها  24منتخبًا أفريقيًا ،نتمنى التوفيق
للجميع ،وندعو للمنتخب المصري الحصول على كأس البطولة للمرة الثامنة”.
كما تمنت الوزيرة لجميع الفرق المشاركة إقامة سعيدة ،وأن يستمتعوا بغنى
وتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي تقدمها مصر لضيوفها من جميع
أنحاء العالم.

مصر تكشف عن عدد السوريني املوجودين على أرضها
القاهرة /فرج جريس:
كشف مساعد وزير الخارجية
المصري للشؤون العربية ،المندوب
الدائم بجامعة الدول العربية ،محمد
البدرى ،عن عدد الالجئين السوريين
الموجودين حاليا على أرض مصر.
وأكد البدري أن عدد الضيوف
السوريين المسجلين في مصر
يبلغ  137ألفا ،الفتا إلى أن العدد
الحقيقي يقدر بـ 550ألف سوري،
بنسبة  10%من الالجئين السوريين
في باقي الدول.
وقال إن الحكومة المصرية تتحمل
آثار وتبعات زيادة اللجوء سياسيا
واقتصاديا ،وسط نقص الدعم
الدولي ،مشيرا إلى أن مصر عاملت
السوريين بالشكل الذي يحفظ لهم
كرامتهم ،دون إقامة مخيمات
لالجئين ،وجعلتهم يتجولون في

البالد دون قيود.
وأشار إلى أن
مصر مستمرة في
تقديم الدعم لالجئين
السوريين والخدمات
العامة لهم منذ عام
 ،2012وهي نفس
الخدمات التي يتمتع
بها المصريون في
الصحة والتعليم
والتعليم العالي،
في ظل الوضع
ا ال ق ت ص ا د ي
والصعوبات التي
تعاني منها مصر.
وتابع البدري أن 44 “ :ألف
طالب سوري مسجلون في مرحلة
التعليم قبل الجامعي ،وهناك 55
ألف طالب سوري ،كلفوا مصر

أخيرا اعترفت المراهقة البريطانية،
من أصول بنغالية ،شميمة بيجوم ،التي
أطلقت عليها الصحافة «عروس داعش»
بخطئها عندما هربت من منزلها ببريطانيا
قبل أربع سنوات ،وأعربت عن ندمها
الشديد على سفرها إلى سوريا لالنضمام
إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وأكدت
أنها تعرضت لغسيل دماغ ،ألنها كانت ال
تفقه شيئا عن دينها .وقالت في مقابلة مع
مراسل صحيفة «تايمز» البريطانية بعد
وفاة رضيعها في مخيم لالجئين بسوريا:
«لقد تم غسل دماغي .جئت إلى هنا وأنا
أصدق كل ما قيل لي ،وكنت أعلم القليل
عن حقائق ديني» .وأضافت الشابة البالغة
من العمر  19عاما ،التي فقدت  3أطفال
مبتسرين أثناء إقامتها في باغوز« :منذ أن
غادرت باغوز ،شعرت باألسف ً
حقا لكل
ما فعلته ،وأرغب في العودة إلى المملكة
المتحدة للحصول على فرصة ثانية لبدء
حياتي من جديد ،في المكان الوحيد الذي
عرفته على اإلطالق».
هذا االعتراف ،الذي جاء متأخرا ،بعد أن
تغير مسار حياة المراهقة البريطانية الشابة،
وقطعت دراستها من أجل االنضمام إلى
التنظيم اإلرهابي ،عالوة على أنه حولها
إلى أم وهي في هذه السن الصغيرة ،هذا
االعتراف كشف لنا عن عمق المأساة التي
يعيشها بعض أبناء وبنات هذا الجيل ،ممن
استطاعت «داعش» أن تتسلل إلى عقولهم،
وتزرع فيها أفكارا غريبة عن اإلسالم،
وعن العصر الذي نعيش فيه ،وعن مفهوم
العالقة التي يجب أن تسود بين البشر ،بعد
أن بلغت البشرية هذه المرحلة من النضج،
وبعد أن صقلتها تجارب الماضي على
مدى عمرها الممتد عبر آالف السنين،
والصراعات التي كانت نتائجها كارثية
على الجميع ،المنتصر فيها اليوم مهزوم
غدا ،والمهزوم فيها اليوم منتصر غدا.
فإلى أي مدى استفاد هذا الجيل من تجربة
شميمة بيجوم ،وهل ستصحح هذه التجربة
مفاهيمه ،أم أنها ستذهب أدراج الرياح،
مثلها مثل تجارب أخرى لم تترك أثرا
على البشر ،ولم تلق حجرا في البحيرة
كي تحرك مياهها الراكدة؟
في حوار آخر أجرته صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية مع شميمة بيجوم ،قالت بيجوم:
«آمل أن أحصل على فرصة ثانية ،أود أن
أكون مثاال يوضح كيف يمكن للشخص
أن يتغير ،أريد مساعدة وتشجيع الشباب
البريطانيين اآلخرين على التفكير قبل اتخاذ
قرارات تغير حياتهم مثلما فعلت ،وأال
يرتكبوا خطأي نفسه» .هذه الرغبة تأتي
تحت إلحاح اإلحساس بالخسارة والفقد
والضياع ،وهي رغبة نتمنى أن ال تكون
مؤقتة ،أو مرتبطة بهذا الظرف ،سرعان
ما تتالشى بزوال أسبابها ،أو بعودة بيجوم
إلى بريطانيا ،إذا ما استجابت الحكومة
البريطانية لمناشدتها فأعادت لها الجنسية
البريطانية التي جردتها منها ،ومنحتها
فرصة للرجوع إلى أسرتها التي هربت
منها عام  2015لاللتحاق بتنظيم «داعش»
اإلرهابي ،عندما كان عمرها  15عاما.

شميمة بيجوم وغيرها من الفتيات اللواتي
هاجرن من بلدان متقدمة ،كن ينعمن
فيها بحياة هانئة ،ومستوى من العيش
رفيع ،وأتين إلى مناطق حروب تتقاتل
فيها تنظيمات ،يدعي كل تنظيم منها أنه
يجاهد في سبيل هللا ،من أجل تمكين شريعة
هللا ،وإقامة دولة الخالفة اإلسالمية في
أرض هللا .فأي شريعة هذه التي يدعي
كل فصيل أنه هو المسؤول عن تطبيقها،
وأي خالفة هذه التي يدعي كل تنظيم
أنه الكفيل بإقامتها؟ أما هؤالء الفتيات
اللواتي أتين إلى مناطق الحروب هذه
تلبية لنداء جهاد نكاح اخترعه لهن مفتو
هذه الجماعات والتنظيمات ،بغرض
تقديم خدماتهن للمجاهدين في سبيل هللا
ونصرة دينه ،كما أقنعونهن ،فمن يعيد
إليهن ما خسرنه بعد أن يكتشفن أنهن كن
مخدوعات ومغرر بهن ،مثلما اعترفت
شميمة بيجوم ،ومن الذي سيتولى تربية
أطفالهن الذين ُولِدوا في هذه المجتمعات
التي جرى تفتيتها وتهجير أفرادها ،وهل
سيتحول هؤالء األطفال إلى انتحاريين
يقومون بتفجير أنفسهم في كل مكان،
مثلما كان يفعل آباؤهم؟
قبل ألف عام تقريبا ،أنشأ الحسن بن
الصباح مجتمعا مصطنعا شبيها بمجتمعات
داعش ،وأسس فرقة اغتياالت عُ رفت في
التاريخ باسم «الحشاشون» ،شكلها من
أتباع الطائفة اإلسماعيلية النزارية .واتخذ
من قلعة «آلموت» في فارس مركزا
لدعوته ،وحصن القلعة بشكل جعلها
تصمد طويال أمام محاوالت إسقاطها،
واستقطب لدعوته مجموعة من شباب
الطائفة ،تم تدريبهم في القلعة الحصينة
على فنون القتال المختلفة ،وأطلق عليهم
«الفدائيون» .وأقام في مكان أسفل القلعة
نموذجا لجنة من أشجار وأنهار ،نشر
في أنحائها الصبايا الحسان ،ووفر لهم
فيها من الملذات ما ال يحلم به هؤالء
الشباب .وكان يأخذ بعضهم إلى الجنة
التي أقامها ،تحت تأثير الحشيش الذي
يتم دسه لهم في قرص صغير محلّى،
موهما إياهم أنه يرسلهم إلى الفردوس،
كي يعودوا ليرووا ألقرانهم ما عاشوه
وشاهدوه فيها .ثم يطلقهم الغتيال أعدائه
من السالجقة والعباسيين وغيرهم .وقد
نجح في اغتيال الوزير السلجوقي نظام
الملك ،والخليفتين العباسيين المسترشد
والراشد ،وملك بيت المقدس كونراد،
وآخرين منهم ملوك وقادة ورجال دين.
كل هذا بتأثير الحشيش الذي كان يتعاطاه
هؤالء الشباب دون أن يعرفوا ،حتى
أصبحت فرقة «الحشاشين» أسطورة
من األساطير.
ُترى أي نوع من الحشيش هذا الذي
استخدمه قادة «داعش» كي يقنعوا ً
فتية
صغارا بتفخيخ أنفسهم وتفجيرها في
جموع اآلمنين من البشر ،وأي نوع من
الحشيش هذا الذي استخدموه كي يقنعوا
فتيات صغيرات بترك أهلهن وبيوتهن
اآلمنة تلبية لجهاد نكاح لم يجنين منه
سوى الندم والضياع والحسرة؟

ماليين الدوالرات ،أما خدمات
الصحة فكلفت مصر  150مليون
دوالر سنويا ،واالستجابة الدولية
لدعم مصر مخيبة لآلمال ،حيث
حصلت مصر على  10%من

طلباتها مما يؤكد تحمل مصر
نسبة  90%من دعم الالجئين ،في
الوقت الذي تتخذ فيه بعض الدول
المانحة للدول المستضيفة لالجئين
معايير مزدوجة”.

القاهرة /فرج جريس:
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة
للغازات الطبيعية إيجاس ،إن الشركة
انتهت من إعداد دراسات لطرح
نحو  ١١منطقة للبحث والتنقيب
عن الغاز الطبيعى فى منطقة غرب
البحر المتوسط.
وبحسب المصدر ،الذى طلب عدم نشر
اسمه ،فإن الشركة أرسلت الدراسات
الخاصة بطرح تلك المزايدة لوزارة
البترول للبت فى موعد طرحها ،وعدد
المناطق النهائى للطرح ،متوقعا أن
يتم طرح المزايدة بنهاية العام الحالى
أو بحد أقصى الربع األول من العام
المقبل ،على حد قول المصدر.
وكانت وزارة البترول قد انتهت خالل
العام الماضى ،من المرحلة الثانية
لمشروع المسح السيزمى لمنطقة
غرب البحر المتوسط ،استعدادا لطرح
مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول
والغاز بهذه المنطقة ،كما أطلقت فى
عام  2018العمل فى تنفيذ مشروع
المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس
مع شركة شلمبرجير.
ووقعت إيجاس عقدا مع شركة بى.جى.
إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع
للبحث السيزمى فى البحر المتوسط
فى يونيو  ،2015والشركة النرويجية
من كبرى الشركات فى مجال المسح
السيزمى ،ونفذت أعمال مسح فى
قبرص واليونان ولبنان نتج عنها عدد
من اكتشافات الغاز الكبرى.
وأعدت «إيجاس» مسبقا ،خطة
تتضمن طرح مزايدات للتنقيب عن
الغاز الطبيعى والغاز الصخرى
سنويا ،خاصة فى البحر المتوسط
التى تعتبرها الشركة منطقة واعدة

فى مجال استخراج الغاز الطبيعى
لمصر.
وتشير دراسات المؤسسة العامة
للمسح الجيولوجى فى الواليات
المتحدة األمريكية ،إلى أن احتياطيات
حوض البحر المتوسط تقدر بنحو
 122تريليون قدم مكعب من الغاز
الطبيعى ونحو  107مليارات برميل
من النفط الخام.
ويأتى طرح المزايدات العالمية للبحث
عن الغاز والزيت الخام ،فى إطار
استراتيجية وزارة البترول لتشجيع
وجذب استثمارات جديدة للشركات
العالمية للعمل فى مصر بهذا المجال،
من أجل إضافة احتياطيات جديدة
وزيادة اإلنتاج من الثروة البترولية،
للوفاء باحتياجات السوق المحلية
من الغاز.
وكانت وزارة البترول قد طرحت
مزايدتين خالل العام الماضى،
حيث تضمنت مزايدة هيئة البترول
لعام  2018للبحث عن البترول
والغاز 11 ،منطقة فى خليج السويس
والصحراء الشرقية والغربية ،كما
تضمنت مزايدة الهيئة البحث عن
البترول والغاز فى  16منطقة بالبحر
المتوسط ودلتا النيل.
وقال أسامة البقلى ،رئيس الشركة
القابضة للغازات الطبيعية إيجاس،
إن شركة إكسون موبيل فازت بمنطقة
امتياز شمال شرق العامرية البحرية،
كما فازت شركتا شل وبتروناس
بمنطقتى شمال سيدى جابر وشمال
الفنار ،وفازت شركة ديا األلمانية
بمنطقة شمال شرق دمنهور ،وفازت
شركة بى بى البريطانية بمنطقة شمال
غرب شربين األرضية.

أخبار ومقاالت
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اريد ان اعتزل ...

خبير اآلثار المصرية

زاهي حواس نصف قرن من العمل االثري
هو أحد أبناء محافظة دمياط  ،ولد
في  28مايو  1947بقرية “العبيدية”،
حصل على درجة الليسانس في اآلثار
اليونانية الرومانية من كلية اآلداب
جامعة اإلسكندرية في عام ، 1967
ثم دبلوم الدراسات
العليا في اآلثار
المصرية من كلية
اآلثار جامعة القاهرة
في عام .1979
وبعد حصوله على
منحة من مؤسسة
“فولبرايت” االمريكية
في عام 1980
سافر إلى الواليات
المتحدة لدراسة اآلثار
المصرية بجامعة
بنسلفانيا لكي يحصل
في عام  1983على
درجة الماجستير في اآلثار المصرية
إلى جانب الدراسة اإلضافية عن آثار
“سوريا” و”فلسطين.
وفي عام  1987حصل علي درجة
الدكتوراه في اآلثار المصرية من
نفس الجامعة في موضوع متكامل
عن المجموعات الهرمية على ربوة
الجيزة (خوفو –خفرع –منكاورع)
وتدرج “حواس” من مفتش صغير
لآلثار في عام  1968إلى أن صار
أول وزير لآلثار في مصر في عام
 2011الي ان وصل إلى مكانة علمية
مرموقة ويحظى بشهرة عالمية واسعة
وبصورة غير مسبوقة في كل مجاالت
العمل األثري في مصر والخارج.
أعطى زاهي حواس لمصر الكثير،
وأشاد به معظم مشاهير العالم أجمع،
ويلقب في الخارج بالفرعون المصري،
وأنتجت له قناة ناشيونال جيوغرافيك
فيلما عن حياته وعمله في اآلثار
المصرية واالكتشافات الكثيرة له،
كما أنه هو المتحدث باسم شبكة سي
ان ان لألخبار األثرية في مصر،
وأدرج اسمه على قرص مدمج حملته
بعثة استكشاف المريخ عام ،2003
وتم اختياره كواحد من أفضل مائة
شخصية مؤثرة على مستوى العالم
 ،2006وفي عام  2008حصل
على رتبة قائد في وسام االستحقاق
اإليطالي ،وحصل على “وسام
الشمس” من رئيس جمهورية بيرو
وحصل على جائزة العالم المصري
المميز من جمعية العلماء المصريين
بالواليات المتحدة األمريكية ،حصل
على جائزة “جولدن بليت” من
األكاديمية األمريكية لإلنجازات؛
إلنجازاته في علم اآلثار ،كما حصل
على وسام رئيس الجمهورية للعلوم
والفنون من الطبقة األولى عام ،1998
ومنح الدكتوراه الفخرية من الجامعة
األمريكية  ،2005وحصل علي 6
دكتوراه فخريه ايضا  ،فضال عن
وسام الفنون واآلداب من الحكومة
الفرنسية  ،2007وحصل على عضوية
األكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية
عام  ،2001وحصل على الميدالية
الفضية من نفس األكاديمية والمسماة
باسم راعى الفنون بروسيا ،والدرع
الذهبي من األكاديمية األمريكية
لإلنجازات ضمن  30شخصية عالمية
عام  ،2000وحصل علي جائزة فخر
مصر في استفتاء جمعية المراسلين
األجانب عام  ،1998باإلضافة إلي
جائزة الدرع الذهبية من األكاديمية
األمريكية لإلنجازات عام ،2001
وجائزة العالم المصري المميز من
جمعية العلماء المصريين بالواليات
المتحدة األمريكية.
وحقق الدكتور “حواس “عددا من

صدق أو ال تصدق...

االكتشافات الكبرى على مدى حياته
المهنية ،بما في ذلك مقابر بناة األهرامات
في الجيزة ووادي المومياوات الذهبية
في واحة بحرية ،واكتشف اثنين من
أهرامات المملكة القديمة غير المعروفة
سابقا ،وغيرها من
االكتشافات التي
ال تزال تنسب له
اآلن وعلى مر
العصور القادمة.
ومن أهم الجهود
البحثية التي قادها
وأدارها الدكتور
حواس هو مشروع
المومياء المصري،
الذي استخدم
تقنيات الطب
الشرعي الحديثة
مثل تحليل الحمض
النووي لإلجابة عن أسئلة بشأن
المومياوات الملكية ،والكشف عن
عائلة الملك توت عنخ آمون ،وحل
سر قتل رمسيس الثالث ،وقد ظهر
الدكتور حواس أيضا في العديد من
األفالم الوثائقية من قبل هيئة اإلذاعة
البريطانية ،قناة ديسكفري ،ناشيونال
جيوغرافيك ،وهيستري ،وغيرها،
وتم اختياره من قبل هيئة اإلذاعة
البريطانية للحصول على لمحة عن
مصر في األلفية الجديدة.
كما كتب العديد من الكتب بلغات مختلفة
ومنها :معجزة الهرم األكبر ،نساء في
مصر الفرعونية؛ كنوز مخفية في
مصر القديمة؛ أسرار من الرمل ،توت
عنخ آمون والعصر الذهبي للفراعنة؛
توت عنخ آمون  -كنوز القبر ،القبور
الملكية المصرية ،كتابه عن اكتشافه
العظيم في الواحات البحرية ،وادي
المومياوات الذهبية ،الحياة في الجنة
وغيرها من الكتب ،ومؤخرا تم اختياره
سفيرا لألمم المتحدة للتراث العالمي .
قدم العالم األثري أكثر من 120
مقالة ،كما قدم كتابا باللغات المختلفة
عن اآلثار المصرية ،وكتابين عن
األهرامات ،كما صدر له كتاب هام
باللغة اإلنجليزية عن المرأة المصرية
تمت ترجمته إلى اللغة العربية ،وكذلك
كتابا عن آثار أبو سمبل ،وآخر عن
المومياوات الذهبية طبع بخمس لغات.
وحاضر “حواس” في كل دول العالم،
وفى العديد من المتاحف العالمية ،أمام
العديد من الملوك على رأسهم ملكة
الدنمارك بناء على طلبها ،وكذلك
ملك السويد وغيرهم ،إلى جانب
مشاركته في العديد من المؤتمرات
العالمية في اآلثار.
وقام “حواس” بتدريس اآلثار المصرية
بجامعة لوس انجلوس بكاليفورنيا،
والجامعة األمريكية بالقاهرة ،وكلية
اآلداب جامعة القاهرة.
قابل “حواس” الكثير ملوك ورؤساء
دول العالم وعلي رأسهم الرئيس
االمريكي السابق اوباما وكلينتون
واالميرة ديانا وملك بلجيكا والعديد
من نجوم الفن والمشاهير في العالم
مثل ويل سميث وشاكيرا وميسي
وبيونسيه
استطاع “حواس” استرجاع 6000
قطعه اثار الي مصر وقاد العديد من
الحمالت وآخرها هو استرجاع رأس
نفرتيتي وحجر رشيد الي مصر
سيظل “زاهي حواس” هو المتحدث
الرسمي باسم بناة االهرام واالثار
المصرية ،فضال عن قبعته الشهيرة
التي أصبحت رمزا له التي تساهم
في بناء المتاحف مثل متحف الطفل
واالن يتم التبرع بإيرادها لمستشفى
 57357لألطفال.

اريد ان اعتزل هذه الحياة ألنها
تغيرت مالمحها وتزينت بالقبح فان
كانت هذه زينتها فما بالكم بما تخفيه
وتحجبه عنا !! ألوانها أمست باهتة،
وخلفيتها مبهمة  ،تخفى الكثير من
الوجوه المتجهمة ،وفى أركانها الكثير
من العيون الناقمة،
ونرى األحرف وقد تناثرت  ،فال
تعد الكالمات لها قيمة  ،والجمل بال
محتوى ففقدت المشاعر صدقها ،
واألوتار أضحت بال انغام فى غياب
اإليقاع حتى عمت الفوضى فى
أرجائها  ،وتداخلت أبعاد اللوحة فلم
نستطع ان نميز بالحق من هو القريب
ومن هو البعيد وقد تسربت األلوان
وسالت فتطمست الكثير من المالمح
ودالالتها ؛ فكيف يتسنى لنا إن نميز
الصالح من الطالح ؟ وكيف لنا ان
نطمئن وتهدئ نفوسنا فى وسط هذا
الضجيج ؟ فال يهدأ لنا بال وال نستكين
وقد غاب الحبيب والخليل ،
و من نطرق بابه عند الحاجة وقد تبدل
الصديق ؟
فآه من قلوب تحولت ومن نظارات
تبدلت ومن ضحكات تسخر و
ابتسامات تشمت ؛ فقد تخلى االنسان
عن إنسانيته و طرح األخالق جانبا

وتنازل عن عزته وكبريائه ،يسعى
فقط من اجل نفسه بل يصارع لتحقيق
أطماعه ولو إعتلى المناصب على
رقاب األعزاء ويسحق فى طريقه من
يعرقل خطواته.
فهل من احد يطوق الى حياة هذه
سماتها..أصبح اإلنسان فيها عبد رغم
حريته..عبد ألطماعه ونزواته  ،مبدأه
“ الغاية تبرر الوسيلة” فال يلتزم بأى
مبادئ او تقاليد وال يأبه ألى عرف
وال يلتفت ألى منطق  ،نزعت من قلبه
الرحمة فلم يعد يشفق حتى على نفسه
اذا ما انكشفت أغراضه وأالعيبه..ظنا
منه انه األذكى واألقوى بنفوذه وماله.
اننا عشنا فى زمن الحب والوفاء
وااللتزام بالعهد وحماية الضعيف
ونصرة الحق والحفاظ على كل
ماهو غال من االندثار ولم نسمح
فى يوم بالعبث وإال شجعنا الوشاية
والخيانة ،بل ضحينا بالكثير فى سبيل
إسعاد اآلخرين وبناء مستقبل افضل
وتنشأة جيل عماده العلم ودينه العمل
دون تحيز او تفرقة بين ابناء الوطن
فترعرع فى جو من المحبة واأللفه
يساند بعضه البعض ويسير افراده
كتفا الى كتف يدعمون كل ماهو للخير
والصالح العام .فليس من العجب أن

نرفض هذا الزمان وأن ال نفتخر
بإنتمائنا اليه..
فلنستمع الى التعليقات على لألحداث
فى البرامج المختلفة اذا كانت سياسية
او دينيه او رياضية او حتى فنية..فهل
هناك تأثير إيجابى على الشباب؟ ال
أظن ذلك على اإلطالق  ،وذلك يظهر
بوضوح فى ردود افعالهم وينعكس
على سلوكهم العام فال ينتقون األلفاظ
وال يتحمسون لتدعيم امكانياتهم وال
يكترثون لتفنيد افكارهم ،
فكل سواء ! لم يعد لهم حلم يسعون
لتحقيقه او هدف محدد يستميتون
لتحقيه  ،فكل سواء!
فماذا ننتظر من جيل يحمل على
اجنحة الرياح  ،تهب من حيث تشاء
محملة بكل ما هو غير نافع لتزريه
حيثما تشاء فينتشر الوباء وال شفاء ،
وأسفاه ! ونضيف الى ذلك قلة الموارد
وتردى اإلمكانيات وتأخر العناية
الصحية وعدم االهتمام بالتعليم و عدم
االقبال على اتقان اللغات  -التى هى
الوسيلة الوحيدة لإلنفتاح على العالم و
الحضارات المختلفة  -فكل هذا يسبب
االنحدار الشديد على جميع األصعدة
مما يهدد بشكل صريح مجتمعنا
ويسوقه الى الهاوية وبئس المصير.

بقلم :سونيا الحداد

لكم يسوعكم ولي يسوعي!
وصلني فيديو منذ أسبوع اقشعر له بدني وصعقت لهول
ما سمعته عن لسان أحد الرهبان الساديين والمعاقين فكريا
وروحيا ،من نبؤات العذراء في ساليت ،لورد ،فاطمة واكيتا
في اليابان الخ وكيفية تفسيرها… صعقت من ظالم الحاضر
والمستقبل!
سنين والعالم يتخبط في جحيم دأعش واخوانه واليوم علينا
مواجهة تصاعد نفوذ دواعش المسيحية… نبؤات إن نمّت على
شيء ،تنم عن مكر ونجاسة بشرية تتمتع بالدهاء الكافي لترتيب
سيناريوهات وأفآلم يعجز عنها كبار المؤلفين والمخرجين….
واليكم بعضها:
• العذراء مريم وكيلة يسوع على األرض تبكي من أهانات
الكهنة الفاسدين والبشر ألبنها يسوع؟
• هللا سكت وتحمل كثيرا ولكن اآلن سيفجرغضبه على البشرية
كما لم يحدث أبدا في تاريخها من قبل؟
• الوف المآلئكة الذين أغراهم رئيس الشياطين لوسيفيروس
والذين كبلهم هللا في جهنم خالل قرون سيفك قيودهم وينشرهم
بين البشر مجددا بغية إضاللهم؟
• قدمتم الى هللا ابنه ودمه لكي تهدأون غضبه؟
• وحدها صلوات الكنيسة هي التي ستنقذنا من آثامنا وقد تشفع
فينا وتهدأ غضب هللا؟
• سرّ األثم واأللحاد؟
• عدم صحة أي رؤية آل تُطابق تعاليم الكنيسة ،دون موافقة
هذه األخيرة عليها؟ وكل رؤية ترفض هذا الكالم هي من صنع
الشيطان؟
• سيسمح هللا بتحرير الشياطين لكي ينتشروا في العالم ويبثوا
روح التفرقة بين الناس بغية تدمير مجتمعاتهم؟
• سيشرب العالم كأس غضب هللا بسبب اخطائهم وابتعادهم عنه؟
• لوال وجود آدم وحواء لما جا َء المسيح؟
• الشيوعية والماسونية وحدهم منبت الشياطين ومصدرها؟
• صراع دائم بين هللا ولوسيفيروس؟
• كل من ينفي وجود جهنم هو مهرطق ويذهب الى النار
األبدية؟
• كل من يصلي مسبحة الوردية ،يتناول القربان ويرتدي الثوب
الكرملي آل يقترب منه الشيطان؟
• الحركة الكهنوتية المريمية هي وحدها التي ستوعّ ي الشعب
وتنقذه من غضب هللا؟
• أبقى هللا شخصان من العهد القديم أحياء وهما أخنوخ الذي
عاش منذ  6000سنة وأيليا النبي الغيور على هللا واسمه الذي
عاش منذ  3000سنة ،أودعهم في مكان سري في الجو…
يقيتهم بطعام خاص ،ويتحضران منذ آالف السنين لمواجهة
المسيح الدجال؟
• المسيح الدجال سيكون يهوديا يعيد بناء هيكل سليمان والذي
سيدمره المسيح ب َن َف ٍس منه من خآلل المالك ميخائيل أمام جميع
الفضائيات ،يذهل له اليهود ويرت ّدون جميعهم الى المسيحية…
ثم تتوحد الكنيسة جامعة العهدان القديم والجديد ؟
يا الهي!!! ما هذه المخيلة الجبارة ،ما هذا الشر الذكي الذي
يتمكن من رسم سيناريو آل يضاهيه أية رواية تواجدت الى
يومنا هذا؟
يا الهي ما هذه المأساة التي وصلنا اليها في القرن الواحد
والعشرين ،وقد عاد الى الحياة المسيح الدجال الحقيقي بعد أن
اعتقدت البشرية أنها تخلصت منه والى األبد يوم تحررت من

نير الكنيسة وأتباعها
الشياطين الذين دمروا
وأحرقوا كل ما مرت عليه أقدامهم…
اآلن في والية تكساس يدرسون المصادقة على قانون بالحكم
باألعدام على كل امرأة تقرر األجهاض! ما عليهم سوى أعادة
المحارق لكل الهراطقة ولكل من تمتع في عالقته الجنسية بدل
اقامتها في سبيل الوالدة فقط ،أو أهالك وحرق المثليين مثال! ما
عليهم سوى إعادة غرف التعذيب التي نزورها اليوم في متاحف
الموت البارد الجهنمي الذي انتشر في أيامهم… ما عليهم
سوى جمع األموال وتكديس الذهب في معابدهم لنشر عظمة
األله بينما تموت الناس من الفقر والحرمان والمرض ،ويُذبح
المسيحيون في كل مكان وهم آل يتحركون لعلهم ينتظرون
المسيح الدجال يخلّصهم!
ايها الرهبان يا تجار الهيكل وفريسيه ،كفوا عن اتهام يسوع
ابن هللا بأبشع الصفات والتفاسير… كفوا عن اختراع نبؤات
شريرة هدفها نشر الذعر في قلوب المؤمنين اليائسين والسيطرة
على عقولهم وقلوبهم وأرواحهم ،يا محبي السلطة والمال وكل
المغريات الدنيوية علنا أو سرا ،أنتم تساهمون في بناء قوى
الشر في مجتمعاتنا أنتم وكل من يطبل ويهلل الى اله دموي،
حقود ،منتقم وسادي!
عن أي يسوع تتكلمون وبأي حق؟ هذا يسوعكم هو لوسيفيروس
بذاته وأنا لي يسوعي الحبيب المتواضع المسامح الكريم الذي
ال يحاكم وآل يعاقب أحد… يسوع الذي يبشر بالنور من خآلل
عيون األطفال البريئة… يسوع الذي عاشر وأكل وأحب الجميع
دون تفرقة بين مؤمن أم آل وطلب منا أن نحب أخوتنا في الحياة
كما نحب أنفسنا ونتمنى لهم ما نتمناه ألنفسنا… يسوع الذي
قال لتلميذه»:إعرف أنك كلما ذكرت اسمي أكون معك» ولم
يقل له القيني في معبدي المذهب وأنت بطنك تخور وروحك
تئن من الظلم والعذاب ،وعظامك ترتجف خوفا من جحيمي،
سأرى بعدها ان كان غضبي سيهدأ ام آل !!! يسوع لم يضع
قوانين وعقوبات من أجل الصوم أو الزواج أو أية قوانين
أخرى دنيوية ،ولم يرعبنا بنار جهنم التي رسمها من سموا
أنفسهم تآلميذه وهم الذين تخلوا عنه في أحلك ساعاته… .لقد
اتى يعلمنا كيف نسير على طريق النور الساطع الرحوم الرحيم
الذي نراه في عيون األطفال .نور اآلب الكلي الذي آل تقوى
عليه شياطينكم وآل مآلئكتكم وآل ينتظر المساومة معها ايها
الجهلة ،كما أنه ليس بحاجة الى تعيين والدته نائبة عنه وآل انتم
ممثلين له .أنتم يا من تستغلون انتشار التعصب الديني في العالم
وتجار الدين أمثالكم ،لكي تنفذوا مخططاتكم الجهنمية من أجل
العودة الى استبدادكم التاريخي خاصة وأن البشرية لم تتخلص
بعد من ذكريات أيامكم السوداء!  ...لو كنتم فعال ممثلين ليسوع
لكنتم تركتم ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل .أين أنتم من كل هذا؟
الشيء الوحيد األيجابي في هذا الفيديو هو أن هذا الراهب ساعة
تكلم عن غضب األله من كهنته المكرة والذين وصفهم أفضل
وصف ،تكلم حينها فعال عن أمثاله وكنيستهم...
كآلمي خطير؟ أنتم أخطر والقادم أعظم...
لكم يسوعكم الدجال ولي يسوعي الوديع البريء ،يسوع المحبة
والنور السامي من نور الكون األزلي… الذي أمسك يدي
وطمأنني أنه سيكون معي على هذا الدرب وأنا آل أنتظر موافقة
كنيستكم على رؤيتي هذه وآل أية رؤية أخرى ...هو يسوعي
الذي لن تقوى عليه أبواب الجحيم أبدا !

لبناني أمريكي غادر وخترج طبيبا يف لبنان وأصبح طبيب
ماو تسي تونغ الزعيم الصيين الشيوعي

شفيق جورج حاتم  ،والده من مصيف ح َمانا ووالدته من قرية بحنس في
لبنان  ،هاجرا في مطلع القرن الماضي إلى مدينة نيويورك في الواليات
المتحدة حيث عمل والده في معمل نسيج ثم انتقل إلى بوفالو نيويورك
ليعمل في مصنع حديد .ولد جورج في  ١٩١٠-٩-٢٦انتقلت العائلة إلى
نورث كارولينا حيث افتتحت متجر مواد غذائية مجففة.
ممرض ثم غادر إلى لبنان حيث
عام  ١٩٢٧حصل جورج على شهادة
ٍ
درس الطب في الجامعة األميركية في بيروت  ،ثم انتقل إلى سويسرا
للتخصص وهناك تعرً ف إلى طالب في الطب من شرق آسيا وأصبحوا
أصدقاء .بمساعدة مادية من والد أحد أصدقائه الجدد أبحر مع عدد من
أصدقائه األطباء من مرفأ ترييست /إيطاليا إلى آسيا وزاروا مرافئ سنغافور
وهونغ كونغ ،ثم في  ٥سبتمبر  ١٩٣٣وصلوا إلى شانجهاي في الصين
وباشروا عملهم وافتتحوا عيادة طبية ألمراض الشرايين باإلضافة إلى
الخدمات الطبية العامة ؛ وكانوا ثالث أطباء حاملين الجنسية األميركية-
الواليات المتحدة  .في شانجهاي شعر الدكتور شفيق بالفوارق االجتماعية
في الصين  -ثراء هائل وفقر مفقع !!
في شانجهاي  ،تعرً ف على ناشطين  -آغنس سميدلي  -صحفي من
نيوزيالندا والناشط ريوي آللي اليسارى وسيدة من الصين – سونغ
شينغلينغ .كان لهؤالء األصدقاء الثالث تأثير كبير في مسيرة حياته
في الصين وتعرف من خاللهم على ضابط إتصال في الحزب الشيوعي
الصيني الذي افاق قلب وعقل الدكتور حاتم الذي قرر تغيير إسمه إلى

الدكتور  -ما هايتي  -وتعني  -الحصان -واإلندماج في المجتمع الصيني
بشكل كامل .
عام  ١٩٣٦اشمأز من الوضع السياسي العالمي وإتجاه العالم إلى األنظمة
الديكتاتورية ومن الفساد في شانجهاي فقرً ر أن يغادر إلى أسبانيا ليلتحق
بثورة الجمهوريين  ،أو االلتحاق بالحركة الشيوعية الصينية في شمال
شرق الصين !! بمساعدة أصدقائه تم نقله عبر خطوط القتال ليقدم خدمات
طبية لثوار ماو تسي تونغ الشيوعيين .
في صيف عام  ١٩٣٦زار مركز الحزب الشيوعي بمرافقة الصحفي
األميركي الشهير  -إيدغار سنو  -الذي ذكر في كتابه الشهي ر  -نجم
أحمر في سماء الصين  -أن طبيبا أميركيا فحص الزعيم الصيني -ماو
تسي تونغ  -وطمأنه بأنه بصحة سليمة وغير مصاب بنوع مرض غريب
مميت كان منتشرا في الصين في تلك المرحلة الصعبة .
عام  ١٩٣٧في مطلع حرب التحرير ضد االحتالل الياباني طلبت
قيادة الحرب الصينية من الصحفي األميركي  -إدغار سنو -والصحفي
النيوزيالندي بالقيام بدعاية الستقطاب أطباء من الغرب للمساعدة في
الجهود الطبية في الحرب ضد اليابان ونجحت مساعيهم .
كان شفيق  -ما هيتي  -مع المستقبلين للوفد األميركي العسكري والمدني
الذي زار الصين في يوليو  /تموز  ١٩٤٤؛ فوجئ الوفد األميركي
بارتياح عندما قابلهم شفيق الذي أصبح  -الدكتور ما -طبيب من مواليد
الواليات المتحدة والذي ساعد العقيد في الجيش األميركي  -ميلفن

بقلم :سليم خليل

كاسبيرغ  -في كتابة تقريره عن
الوضع الطبي في المناطق التي
سيطر عليها الشيوعيون ..
بقي الدكتور شفيق في ساحات
الحرب لغاية النصر عام .١٩٤٩
بعد هذا التاريخ أعطي منصب في دوائر الصحة .كان أول غريب يحصل
على جنسية جمهورية الصين الشعبية .ساعد على إنهاء وباء الجرب في
مرحلة ما بعد الحرب وحصل على وسام وجائزة -السكار الطبية -
لخدامته ؛ وكان من القالئل الذين تسلموا مراكز حكومية مهمة ولم يكونوا
من مواليد الصين .
استمر باالحتفاظ على جواز سفره األميركي عندما منح الجنسية الصينية
!!! أذاعت عام  ١٩٦٤محطة إذاعة كندا نشرة وثائقية أحضرها المراسل -
باتريك واطسن  -بعنوان  -الصين سبعمائة مليون نسمة  -وكانت النشرة عن
لقاء المراسل باتريك مع الدكتور ما هايتي شفيق جورج حاتم.
خالل حياته أطلقت بلدية مصيف حمانا في لبنان إسم الدكتور شفيق حاتم
على الساحة الرئيسية في القرية تكريما لمنجزاته .
تزوج شفيق من الممثلة الصينية  -آكا زهو يوما  -وأنجبا إبن وإبنة
 .توفي في  ٣أكتوبر  ١٩٨٨ودفن في مقبرة الثورة الصينية مع عظماء
دولة الصين .

رطقات سياسية

الصراع على سورية
وأسباب حتوله إىل صراع سوري  -سوري ()2
تذكير :ال تهدف هذه الدراسة الطويلة نسبياً “ڤاليريان” وتلى ذلك إجتياح كسرى أنوشروان
إلى تخوين أواتهام أحد بالمسؤولية عن ماحدث لبالد الشام عام  ٥٤٠ميالدية وتدمير حلب ،وهدم
كاتيدرائيتها الكبرى .جرت في
ويحدث في منطقة الشرق األوسط
الفترة الواقعة بين عامي ٦١٠
والعالم العربي عامة وسورية
  ٦٢٩ميالد حروب طاحنة بينخاصة .ولكنها تهدف إلى إلقاء
الفرس والبيزنطيين كان مسرحها
نظرة موضوعية عن أسباب
بالد الشام ،تركت خلفها منطقة
هذه األزمات وتطورها المستمر
مدمرة ومدناً منسية.
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه
تاريخ العصور اإلسالمية:
من تدهور وتفرقة وتمزق شمل
لن أتوسع كثيراً في هذا الموضوع
جزءاً كبيراً من العالم العربي.
ولكنني سأذكر فقط أهم المحطات
قبل استئناف حديثنا بالوضع الذي
التي لها عالقة مباشرة أو غير
نحن بصد ال بد من اإلشارة إلى
مباشرة بموضوعنا ،وأبدؤها
أنني لدى مناقشة الموضوع مع
بالخالفة الراشدة.
الصديق األديب والمفكر األستاذ
أوصى أبو بكر لعمر بن الخطاب
أسامة كامل أبو شقرا قدم لي
بالخالفة بعده ثم اختارت الهيئة
كتاباً من تأليفه بعنوان“ :عودة
المهندس:
بقلم
اإلنتخابية عثمان بن عفان وبايعهما
إلى أسباب أحداث القرن التاسع
اإلمام علي بن أبي طالب رغم
هيثم السباعي
عشر في جبل لبنان” نشرته
اعتقاده بأحقيته في كلتا الحالتين
‘الدار العربية للعلوم ناشرون’
بالخالفة.
بلبنان في تشرين الثاني/نوڤمبر
 ٢٠١٧باعتباره سيكون مفيداً بموضوعنا الذي من أهم أحداث الخالفة الراشدة ،عزل الخليفة
نحن بصدده ،وسأشير إليه بكل معلومة مأخوذة عمر بن الخطاب للقائد العسكري الفذ خالد بن
الوليد الذي لم تُكسر له راية ال في الجاهلية وال
عنه بالرقم (.)١
في الحقيقة لم أقرأ بعد المقدمة سوى عدة صفحات في اإلسالم وذلك خوفاً من أن تفتن به الجند
فقط ألجد الكتاب زاخراً بالفعل بمعلومات تفيد وحال دهاء معاوية بن أبي سفيان (والي دمشق)
موضوعنا ومنها أعرفها ألول مرة ،ألنه استخدم دون عزله عدة مرات بسبب عدم اإلستقرار على
 ٢٣مرجعاً عربياً وأجنبياً مختلفاً لم يتسن ألمثالنا الحدود مع بيزنطة.
الوصول إليها جميعها .لذلك سنأتي على ذكرها ثالثة من الخلفاء الراشدين استشهدوا غيلة.
عندما نصل إلى تاريخ المنطقة في تلك المرحله عمر بن الخطاب قتله فيروز النهوندي (أبو لؤلؤه)
ألن الكتاب ليس خاصاً باللبنانيين كما يوحي ألسباب شخصية ،أرسله المغيرة بن شعبه والي
الكوفة إلى مكة الكرمة بناء على موافقة الخليفة
عنوانه للوهلة األولى. .
أخذت من مقدمة الكتاب المذكور ماكتبه األستاذ الفاروق باعتباره يتقن عدة مهن منها النجارة
أبوشقرا“ :وإذا كان وضع كتب التاريخ ليس والحدادة وغيرها .تقدم أبو لؤلؤه بشكوى إلى
سرداً للحكايات والقصص ،فقراءتها أيضاً ليست الخليفة ألن عامله على الكوفة يفرض عليه خراجاً
لمتعة المطالعة أو للبحث عن األصول واألعراق كبيراً ،إال أن الخليفة رفض الشكوى باعتبار أن
واألنساب ،بل هي الستخالص العبر من األحداث الخراج ليس كبيراً حسب المهن العديدة التي يتقنها،
لتكون أساساً معيناً لبناء مستقبل أفضل( .”)١شكري فحقد على الخليفة وإغتاله بعد ثالثة أيام وهو يؤم
الناس في صالة الصبح بطعنه ست مرات بخنجر
وتقديري الكبيرين لألستاذ أبو شقرا.
نعود اآلن لموضوعنا ،لنتحدث عن تاريخ العصور ذو نصلين وقتل ستة آخرين قبل أن يطعن نفسه
الكالسيكية الممتدة من العام  ٣٣٣قبل الميالد حتى وينتحر بنفس الخنجر.
عثمان بن عفان قتله جند مصر الذين جاؤوه
ظهور اإلسالم عام  ٦٣٦ميالدية:
تشمل هذه الفترة المراحل اإلغريقية والرومانية بشكاوي عديدة ضد واليه وطلبوا تغييره إال أنه
والبيزنطية ،وكانت حلب مدينة تتبع السلوقيين رفض طلبهم بتغيير الوالي .يمكن اعتبار هذا
الذين أعادوا بناءها وسموها “بيرويا” ولكنها تدفع اإلغتيال أول إنقالب عسكري في اإلسالم
غالياً ثمن حرب المائة عام السلوقية  -البطلمية علي بن أبو طالب اغتاله الخارجي إبن ملجم
( ١٦٧ - ٢٧٤ق .م ).انتهى عهد السالجقة في ألسباب سياسية لقبوله التحكيم في معركة صفين
عام  ٦٤ق .م .عندما اجتاح بومبيوس الروماني التي تعتبر مع معركة الجمل من أولى الحروب
حلب ودمرها كما تعرضت للدمار مرة أخرى على األهلية في اإلسالم.
يد الفرس البارثيون عام  ٤٠ق .م .أثناء حروبهم في العدد القادم سنستأنف الحديث عن العصور
مع الرومان .دخل اإلمبراطور الساساني الفارسي اإلسالمية التي تلت الخالفة الراشدة بما فيها العصر
“شابور” حلب وأسر اإلمبراطور الروماني األموي والعصر العباسي وعصور اإلنحطاط.

بقلم  :خالد بنيصغي

ندى سكول مبكناس ..
تتويج مستحق .
تقوم مؤسسة ندى سكول للتعليم الخاص بمدينة للفرد سنوياً ؟؟ لذلك تعمل
مكناس المغربية بدور فعال في إبراز جيل جديد مؤسسة ندى سكول بمكناس
لمستقبل واعد  ،وتسعى أن يتمتع أبناؤها بشخصية قوية على الرفع من مستوى تالميذها  ،حيث تحقق أرقاما
 ،عالية اإلحساس بالوطن وبالمسؤولية التامة في خدمة محترمة وغير مسبوقة في المغرب – نقول ونؤكد إنها
اإلنسانية واستنهاض الهمم من أجل استرجاع كرامة غير مسبوقة بالمغرب – حيث يقرأ التلميذ ما ال يقل عن
الفرد  ،والعمل على مبادئ العدالة واإلخالص في أي خمسين كتابا -قصة باللغتيْن العربية والفرنسية  ،وهو
رقم جد محفز – مع استمرار
عمل وظيفي أو مشروع ذاتي
هذه العملية طبعا – لكي يصير
مستقل  ،في زمن تنعدم فيه
التلميذ مقبال على القراءة بشكل
المبادئ القيمة بسبب إفراط
رائع  ،وبالتالي يكون ناجحا في
اإلنسان في األنانية وانعدام
حياته العلمية كلها  ،ألن تقدم
الحس الوطني ..
الشعوب ال يكون إال بالقراءة
وقد سخرت المؤسسة التعليمية
 ،وبدونها ال قيمة ألي فرد أو
مجموعة من اإلجراءات العملية
جماعة على وجه األرض ،
لتحقيق هذه األهداف  ،وهي
ويكفي أن نذكر أن أول كلمة
إجراءات – وعلى قدر بساطتها
نزلت في القرآن الكريم كانت
– تختلف اختالفاً شبه كلي عن
كلمة “ إقرأ “ .
باقي المؤسسات التعليمة األخرى
 االهتمام باألنشطة الموازية ،ويمكن أن نذكر بعضاً من
لعملية التربية والتعليم بما يناسب
هذا اإلختالف الجميل الذي
التلميذ في الشكل المعرفي
يميزها عن باقي نظيراتها في
والترفيهي في نفس الوقت ،
هذه الحلقة التعليمية – التعلمية
وقد حققت المؤسسة في ذلك
على الشكل التالي :
بفضل هللا عز وجل عدة مآرب
 إعادة االعتبار للحس الوطني ،نذكر منها  :التوعية بمخاطر
لدى الطفل – التلميذ  ،وذلك
األمراض المخيفة التي تظهر
بإفراغ ذاكرته من الصور
بغتة “ أنفلوانزا الخنازير “
المجتمعية البئيسة المستهزئة
بالوطن أو تلك التي تفرغ السيد محمد بنيصغي رفقة عامل مكناس والتي أسرعت فيها المؤسسة
بدعوة الدكتور سعيد فرح الذي
قلوبها من حبه سواء عبر مواقع
التواصل اإلجتماعي أو ما يعرض في شاشة التلفزة  ،حاضر داخل مؤسسة ندى سكول وقدم مشكورا كل
وتعيد مؤسسة ندى سكول إعادة ملء هذه الذاكرة بالطاقة ما يحيط بهذا المرض وأجاب على كل التساؤالت
اإليجابية التي يصير فيها حب الوطن لدى التلميذ بدون .وفي نشاط آخر بالغ األهمية استضافت المؤسسة
أي قيد أو شرط  ،وتخصص ألجل ذلك مجموعة من نخبة من أطر األمن الوطني لتوعية أطفالنا وتالميذنا
الدروس والمحاضرات يديرها بعض األساتذة والدكاترة بأهمية السالمة الطرقية  .ونحن نعلم حرب الطرق
واألطر المرموقة على الصعيد الوطني  ،ونذكر على بالمغرب والتي تحصد أرواح ما ال يقل عن 4000
سبيل المثال – ال الحصر – تنظيم مؤسسة ندى سكول قتيل في السنة ناهيك عن ضحايا األعطاب المختلفة .
حملة التبرع بالدم بمقرها  ،وذلك بالتعاون مع رئيس  -وفي إطار اإلنفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة
جمعية المنار السيد محمد بنيصغي  ،وهو نفسه الذي والبيت لدى الطفل قامت المؤسسة برحلة استكشافية
يشغل إطار نائب المدير العام بالمؤسسة  ،إضافة إلى لمدينة فاس  ،خاصة “ جنان سبيل “ الجميل  ،وأخرى
زيارة جميع تالميذ المؤسسة إلى مركز تحاقن الدم بفاس مماثلة لمدينة مكناس  ،وزيارة األطفال والتالميذ
واستقبالهم من لدن مدير المركز الدكتور عبد الرحيم لمربض الخيول بنفس المدينة  .كما استضافت
بنيصغي الذي قدم لهم جل المعلومات المرتبطة بأهمية المؤسسة أطراً متخصصة في اإلعالميات قامت
ودور التبرع بالدم في إنقاذ حياة اإلنسان  ،كما وضح بتلقين تالميذنا كيفية الكتابة على لوحة المفاتيح
لهم إلى جانب األطر العاملة هناك المراحل التي تقطعها بالحاسوب دون النظر إليها  .وتم أيضا تفعيل فن
هذه المادة الحيوية منذ التبرع بالدم إلى أن يستفيد منها الخط العربي والفرنسي  ،والذي َّ
مكنَ تالميذنا من
المريض  .وكل هذا يندرج في إطار الرفع من الحس تطوير قدراتهم في هذا المجال  ،وغير هذه األنشطة
كثير يضيق المجال لذكرها .
الوطني لدى التلميذ .
وتسعى مؤسسة ندى سكول دائماً لمزيد من النجاح
 تطوير ملكة التلميذ على البحث المستمر فيما يفيدهمستقبال  ،وذلك بالرفع من وتيرة القراءة لديه  ،علما باختيار الكفاءة والتخصص في األطر اإلدارية والتربوية
أن الوضع في العالم العربي برمته يظل كارثيا بكل  ،كما تسعى لربط جسر التواصل القريبة والبعيدة من
المقاييس  ،ويكرس ولألسف الشديد المزيد من الجهل أجل آفاق مستقبلية واعدة  ،أهمها ربط جسر تربوي
والرجعية والتخلف  ،فاألرقام مخيفة وصادمة حيث تعليمي وترفيهي في نفس الوقت مع إحدى الجمعيات
وبحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن اليونسكو ،أو المدارس المماثلة في دولة كندا من أجل تبادل كل
كان كل  80عربياً يقرأ كتاباً واحداً ،بينما كان المواطن ما بإمكانه أن يعود بالنفع والخير العميم على أطفال
األوروبي يقرأ  35كتاباً في السنة  ،وبذلك يكون متوسط وتالميذ ندى سكول بمكناس  ،وعلى هللا قصد السبيل
معدل القراءة في العالم العربي ال يتعدى ربع صفحة  ..دمتم بود .
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حبرية المارتني

الجزء الثاني

ملخص العدد الماضي
عندما كنت في دراستي الثانوية عرفت الشاعر الفرنسي المارتين وقصيدته
المشهورة (البحيرة) وبعد فترة قرأتها فرغبت في ان اترجمها ولكني رأيت
أن كثيراً من األدباء المشهورين قد ترجموها فرغبت في أن أنظر إلى ما
ترجم منها شعراً ونثراً – وقد كتب المارتين قصيدته بعد أن التقى بفتاة
هي جوليا شارل على شاطئ بحيرة بورجيه بفرنسا ولكنها مفارقة فيذهب
إلى البحيرة وينظم قصيدته يؤنب فيها الزمن ويُشهد البحيرة وما حولها
على ما كان بينهما – وقد كتبها على هيئة رباعيات وفي وزنين من أوزان
الشعر األول من اثنى عشر مقطعاً  Alexandrinوالثاني سداسي المقاطع
 Hexametreواستخدم فيها القافية المتقاطعة ويرمز لها  Ababوهي
قافية بين البيت األول والثالث وقافية بين البيتين الثاني والرابع .
وممن قرأت شعرهم المترجم عن قصيدة المارتين البحيرة الدكتور العراقي
بهجت عباس الذي ترجمها عن اإلنجليزية  ،والطبيب الشاعر اللبناني نقوال
فياض الذي ترجمها عن أصلها الفرنسي  ،والقصيدتان قويتان في نظمهما
وتوضحان قدرة الشاعرين على كتابة الشعر وقدرتهما على معرفة قواعد
الشعر العربي فيما يكتبان  ،وقد أعجبت بقصيدة بهجت عباس  ،فعلى الرغم
من ترجمته القصيدة عن اللغة اإلنجليزية إال أنك عندما تقرؤها تشعر فيها
بالكثير من أحساسيس الشاعر المارتين التي تبدو في قصيدته  ،ومع ذلك
ففيها تلك الصعوبة التي تفصح مفرادتها غن مفردات القصيدة الرئيسية
لذلك اإلختالف بين قواعد الشعر الفرنسي وقواعد الشعر العربي  .فقصيدة
المارتين تقول بدايتها :
أهكذا نندفع دائماً إلى شواطئ جديدة
وفي الليل األبدي نحمل بال رجعة
فهل نستطيع على محيط الزمن
أن نلقي مرساتنا يوماً
وهذه ترجمة بهجت عباس :
وهكذا في عباب البحر مخرت بنا السفينة نأياً عن مراسيها
فال صباح يرجى من حواشيها
في ظلمة طوقتنا غير زائلـــة
وال استراحة يوم راح يسديها
يجرى بها قدما ال رجوع لها
فالقصيدة جيدة قوية في بنائها وألفاظها فنظمها الشاعر على بحر البسيط
وتفعيالته (مستفعلن فاعلن) أربع مرات وفي الشطر الثاني (العجز) علل
فاعلن إلى فعلن  .والتزم فيها بقافية واحدة هي الياء والهاء المقصورة
 ،ولكنه مع ذلك كرر قافية تكراراً طفيفاً بيديتين قال في أولهما نرْ ويها
بالسكون على حرف الراء وقال في الثاني ي َُروَّيها بالفتحة على حرف الراء
وبالشدة المكسورة على الواو  .وفي جزء من القصيدة يقول المارتين عندما
يلقي حديثه إلى البحيرة وكأنه يشهدها على ما كان بينه وبين حبيبته :
أترين أترين لقد جئت اآلن وحدي أجلس على هذه الصخرة
التي رأيتها تجلس عليها
هكذا كنت تخورين تحت هذه الصخور العميقة
وتنكسرين فوق جوانبها الممزقة

بقلم :إدوار ثابت

وتطرح الرياح زبد أمواجك على قدميها الممشوقتين
ولكن بهجت عباس يقول :
ً
مختاال حواليها
والموج يرقص
كانت على الصخرة الصماء جالسة
جوليـا حنواً فتشدو في أغانيهــا
ويقذف الرغوة النعسى على قدمي
والنفس في شجن من ذا يواسيها
واآلن أجلس وحدي فوق صخرتها
أما المارتين فهو يشهد البحيرة وما حولها  ،الصخرة والصخور كلها
والغابة بل والنسيم الذي يهب عليها فكيف يقول عن الصخرة صماء – ثم
ً
مختاال وأن الرغوة تشدو في أغانيها وهذا يوحي
يقول أن الموج يرقص
بالبهجة والمرح مع أن إحساس المارتين في هذا الجزء وفي القصيدة كلها
يوحي باألسى والحرمان من فراق حبيبته  .ثم ينسى شيئاً هاماً هو أن الشاعر
الفرنسي يتغزل في قدميها اللنين يعشقهما عندما كانت الرياح تطرح زبد
أمواج البحيرة عليها وقد جلست على تلك الصخرة  .ويقول المترجم عن
السهمان) بفتح السين ،وال أعرف كيف
القارب الذي كان يسبحان به (القارب َ
أن بهذا اللفظ  ،فس َهم أي تغير لونه من الهم والهزال فلو أخذها كنعت للقارب
فليس من الممكن أن يتغير لون القارب من الهم  ،وإذا أخذها كاستعارة فمن
الخطأ أن ينطبق ذلك على القارب ثم إذا رأها من ساهم الطرف أي شارد
البصر كما يقول إبراهيم ناجي في قصيدة األطالل (ساهم الطرف كأحالم
المساء) فهذا فيه أختالف في المضمون وفي الصورة الشعرية فالشرود في
ذلك للبصر  ،ولقد خمنه شرود القارب في سيرة فهذا ينأى عن التركيب
اللغوي ألن ساهم كلفظ يرتبط بالطرف أي البصر  ،ثم أن المارتين مع
كل ذلك لم يبرز عن القارب شيئاً سري أن قال (كنا نسبح في صمت) مما
ال يملك به المترجم المبرر في أن ينعت القارب بهذا اللفظ .ويقول في هذا
الجزء أن المجاديف التي كان الحبيبان يسمعانها وهما يسبحان تشدو أي
تغني على الرغم من أن المارتين يوضح سماع إيقاعها وهي تحف المياه .
وهناك فرق بين الغناء الذي يؤثر بالبهجة وذلك اإليقاع المرهف في حسه
الذي يوحي بالشجن  .فأنظر إلى ذلك الفرق  ،يقول الدكتور بهجت عباس:
جرى بنا القارب السهمان في مرح تحت السماء وفوق السماء ساريها
إال المجاديف تشدو في أغانيها
وكل ما حولنا صمت وال صخب
ولكن الشاعر المارتين يقول في ترجمة :
هل تذكرين ذات مساء وكنا نسبح في صمت
وال نسمع على البعد فوق الموج وتحت السماء
غير إيقاع المجاديف تحف مياهك المنغمة
فالشاعر الفرنسي لم يقل عن القارب ذلك السهمان الذي نعته به المترجم
ولم يتحدث عن المجاديف التي تشدو فيما تغنيه وذلك هو األضطرار الذي
يضطر إليه من يترجم شعراً من لغة ما إلى شعر من لغة غيرها وال سيما
ثان يقول الدكتور بهجت عباس  :ياأرض رفقاً بنا
اللغة العربية  .وفي جزء ٍ
ال تسرعي أبداً  ،فلماذا أتى بلفظ األرض بينما المارتين ال يستجدي الرفق
من األرض وإنما يستجديه من الزمن فهو يقول  :أيها الزمن عطل سرقتك
وأيتها الساعات المتزامنة أمنعي جريانك فكان أولى بالمترجم أن يقول ً
بدال
من يا ارض رفقاً  ،يا دهر رفقاً ولن يغير ذلك منله الوزن الشعري للبيت .

ويقول الدكتور بهجت عباس في بيت
من أبيات قصيدته
فيا صخوراً على الشاطئ تداعبها
األمواج في َ
جذل والماء يرويها
ً
ولكن المارتين لم يوضح من ذلك شيئا فلم يقل أن أمواج البحيرة تداعب
الصخور وأن الماء يرويها وإنما يقولها يصونها الزمن – ثم يضع لفظ
الشاطى بال همزة حتى يحافظ على وزن البيت  ،وهذا ما يمكن التغاضي
عنه ولكن على مضض فكان من األفضل له أن يقول الشطء بالهمزة أو
الشط بغيرها ولن يغير ذلك من الوزن الشعري  .ولن يغير هذين اللفظين
من المضمون الذي يعرضه ثم عندما يقول األمواج تداعب الصخور في
َجذل أي في فرح فالصورة فالصورة الشعرية في ذلك تناقض المضمون
الذي يبثه المارتين في قصيدته باألسى  ،الذي يبدو فيه ثم لماذا يضفي
المترجم وهو يتحدث عن البحيرة وما حولها في هذا الجزء وفي غيره شيئاً
من البهجة في عرضها وهو ما يختلف عن أحساسيس المارتين التي يبرزها
بل وتتعارض معها  .والمارتين ينهي قصيدته بجملة قصيرة ولكنها حانية
شجية فهو يحث كل ما بأركان في البحيرة  ،ما يسمع فيها وما يرى ويستنشق
أن يقروا بما كان بينه وبين حبيبته فيقولوا لقد تحابا أو لقد كانا عاشقين ولكن
الدكتور بهجت عباس يلقي حديثه فيقول لكل ذلك :
تذكروا أثنين عاشا في ربوعكم تساقيا الحب صفواً في أعاليها
أال ترى في األلفاظ (عاشا وربوعكم وأعاليها شيئاً غريباً ) فلفظ عاشا
يوضح اإلحساس بحدة طويلة كان من األفضل له إن كان في البيت بعض
الصدق أن يقول (كانا) كحدث ماض لهذا الوقت الذي تجوال فيه بالبحيرة -
أما ربوعكم اي دياركم  ،فهل كانت البحيرة ديارهما التي عاشا فيها وأستقرا
بل كما يقول المترجم في أعالي هذه الديار  ،ذلك فيه كثير من المبالغة بل
والشطط في الترجمة  :بل وكانك به تقرأقصيدة تفصح عن بيئة العصر
يسع الدكتور
الجاهلي أو ما تاله من العصور العربية  ،ومع كل ذلك لم َ
بهجت عباس إلى أن ينهي ترجمته فيوضح تلك الجملة الشجية التي أنهى
بها المارتين قصيدته ومع كل ذلك فالمترجم يترك أشياء هامة يوضحها
المارتين يؤنب فيها الزمن الذي يراه غيوراً عندما تأتي السعادة فال تلبث أن
تنأى سريعاً مثلما يسرع الشقاء وال يستطيع اإلنسان أن يستبقى من السعادة
أثراً ويستجديه المارتين في ذلك المضمون الفلسفي أال يترك التعساء
والسعداء معاً  ،فيكفي التعساء ما بهم وأن ينسى السعداء بما يفعله ضدهم
وإذا هو في ذلك يتمنى بعض اللحظات الهنيئة ولكن بال جدوى ألن الزمان
ذلك الغيور يفر منه ويهرب  .أرأيت رغم قوة هذه القصيدة في بنائها
ورغم ما بها من بعض القصور كيف ال تتماشى ترجمة القصيدة الشعرية
من لغة إلى لغة شعراً  ،فهي قد تفسد أو تفقد منها الكثير أو تضيف إليها ما
ليس بها وكأنما في مثل تلك الترجمة يترجم مضمون النص وليس النص
كما هو موضوع إن صح أن تكون الترجمة للمضمون .

الورشـــجي

البقية في العدد القادم

بقلم :شريف رفعت

الفصل الثاني:
ملخص الفصل األول
مهندس الورشة متفاني في عمله ،إهتمامه الزائد
بورشته يتسبب في فشل خطبته لمن أحببها .يحضر
إجتماع إلدارة الشركة حيث يختلف مع رئيس مجلس
اإلدارة و يعبر عن رأيه بطريقة تفهم على أنها تحدي
لإلدارة.
أخذته دوامة العمل األيام التالية ،زادت الساعات التي
يقضيها بالورشة ،هل ذلك بسبب الخطوبة الفاشلة ،هل
يحاول أن ينسى بأن يعمل و يعمل ،هل هو نوع من
التحدي العتراض أماني على أسلوب حياته.
في أحد األيام بعد ساعات العمل الرسمية و بعد جولته
المعتادة في الورشة توجه إلى مكتبه كي يغير مالبسه
و ينصرف ،المكتب المجاور لمكتبه خاص بمهندسي
الورشة ،لمح به تريز المهندسة الجديدة التي عينها من
عدة أشهر منكبة على بعض الرسومات الهندسية .دخل
المكتب و سألها عن أحوالها و أحوال العمل ،أخبرها
أنه سينصرف بعد دقائق ،عرض عليها أن يوصلها
لمنزلها ،قبلت عرضه شاكرة ،في الطريق كان كالمهما
عن العمل و الورشة و أوامر الشغل.
تكرر إصطحابه لتريز في عربته بعد إنتهاء عملهما في
الورشة و الذي هو ساعة أو ساعتين بعد مواعيد العمل
الرسمية ،وجد فيها رفيقة رقيقة متفهمة ،رغم العشر
سنوات فارق السن بينهما و رغم كونها مسيحية إال أن
هناك عامل مهم يجمعهما و هو الورشة .فـَ َس َر تفانيها في
عملها و الساعات الطويلة التي تقضيها في الورشة بأنها
تحاول أن تثبت نفسها فرغم كونها المهندسة الوحيدة
وسط طاقم من المهندسين الذكور فهي ليست أقل كفاءة
منهم بل هي أفضل منهم و أشد حماسة و أكثر فائدة
للورشة من زمالئها .بمضي الوقت لم يقتصر كالمهما
على العمل و الورشة فقط بل تطرق إلى مواضيع حياتية
أخرى ،في أحد األيام أثناء توصيله لها كانت تتحدث عن
أسرتها فذكرت إسم أحمد ،سألها:
ـ أحمد مين؟
ردت :زوج أختي.
لم يعلق ،لكن فكرة أن أختها متزوجة من مسلم دفعته
للتفكير فيها كزوجة ،هي متوسطة الجمال ،أسرتها
مثل أسرته من الطبقة المتوسطة ،لكن أهم ميزة فيها
هي إهتمامها و حبها للورشة ،أوصلها عند منزلها و
انصرف و ما زالت الفكرة تدور في رأسه.
أنهى بعض المهام اإلدارية في مكتبه ثم نزل للورشة،
هناك حركة غير عادية ،مالمح الغضب على وجه
بعض العمال الذين تركوا آالتهم و التفوا حول مالحظ
الورشة و رفاعي أحد زمالئهم ،سأل المالحظ ما الخبر،
أجاب بأن إدارة الشئون القانونية إستدعت رفاعي و
حققت معه و أن هناك تهديدا و تلميحا بفصله من العمل،
بدأ بعض العمال يعلقون بغضب على إفتراء اإلدارة و
عدم عدلها ،قال أحدهم أن ما يضر أحدهم يضر الجميع
و لن يقبلوه ،طلب منهم بحزم العودة آلالتهم و إصطحب
رفاعي إلى مكتبه.
سأل رفاعي عن الموضوع ،أخبره بأنه كانت هناك
مشادة كالمية من حوالي إسبوع بينه و بين موظف
األمن و الذي كان سابقا أمينا للشرطة قبل إلتحاقه للعمل
بالشركة ،من يومين إستوقفه موظف األمن هذا بحجة
تفتيشه و هو خارج من البوابة و إتهمه بأنه يحاول
سرقة ِعدَة من الشركة و قام بإبالغ األمر إلدارة الشئون
القانونية .طمأن العامل و ذهب من فوره لمقابلة مدير
الشئون القانونية ،أخبره الرجل أنه قد تكرر سرقة أشياء

همسـات
أفضل ما تفعله اليوم هو أن تحب
حافظ على كرامتك فهي التي تبقى لك في النهاية
لن أكون أبداً ما تريده أنت ألني سأظل أنا هو أنا
إذا كانت حياتنا سعيدة فهم السبب في ذلك وإن لم
تكن فهم أيضاً السبب !
ال يقاس من حولنا بعددهم ولكن بقلوبهم
هل السعادة أشخاص أم شعور ؟
القلوب الصادقة ال تصدأ

من الشركة و أن اإلدارة تطبق سياسة الحزم مع من
يضبط من السارقين ،ثم أراه المثقاب الذي وجده موظف
األمن مع رفاعي يحاول أن يخرج به من البوابة ،أمسك
بالمثقاب ثم إبتسم مستهزئا و قال لمدير الشئون القانونية:
ـ يا أستاذ ده مثقاب ُك ْه َنة يعني قديم مستخدم و ال يصلح
لإلستخدام ثانيا ،لو كان العامل فعال بيسرق حيسرق
مثقاب جديد له قيمته في السوق لو باعه .موظف األمن
بيكذب و يفتري على العامل علشان خناقة كانت بينهم،
أرجو أن يتم تسوية الموضوع بطريقة مناسبة عادلة،
أنا كنت في الورشة قبل حضوري و العمال في حالة
غضب علشان الظلم إللي ممكن يتعرض له رفاعي و
لَمّحوا بأنهم لن يقبلوا أن تظلم اإلدارة واحدا منهم.
اليوم التالي وصله خطاب من الشئون القانونية بأن
التحقيق مع العامل رفاعي قد حفظ ،مع تعليمات بالتنبيه
على العمال بأنه في المستقبل عقوبة من يضبط محاوال
سرقة شيء من الشركة ستكون الفصل النهائي.
ُي ْدعَ ى مع مديري و مهندسي الشركة إلى إجتماع مع
رئيس مجلس اإلدارة  ،هناك محاضرة سيلقيها عن
أساليب اإلدارة الحديثة ،حاول اإلعتذار بحجة كثرة
مشاغله لكن إعتذاره لم ي ٌْقبَل ،واضح أن الرجل حضر
أحد الدورات التدريبية التي تعقد لرؤساء مجالس
اإلدارات عن بعض المواضيع التي لم يعرف عنها شيئً
من قبل و أنه يحاول هنا أن يظهر بمظهر الخبير و
يكرر عليهم ما سمعه في الدورة.
بدأ الرجل يحاضر عن روح الفريق ،و أن هذا ما يجب
أن يسود في الشركة و أن روح الفريق هي مفتاح النجاح
و أنها يجب أن تشمل جميع المستويات من الفنيين في
الورش إلى اإلدارة العليا .جميع الحاضرين سكون،
يتظاهرون باالنتباه و اإلعجاب ،سأل نفسه :ماذا
يعرف هذا المأفون عن علم اإلدارة و عن العملية
اإلنتاجية التي هي مصدر دخل الشركة ،إنه يكرر
بحماسة أشياء هو أبعد الناس عن معرفتها و
ممارستها ،الرجل لواء جيش سابق ،كل ما يعرفه
عن اإلدارة هو الضبط و الربط .إبتسم إبتسامة
ساخرة من ال معقولية الموقف ،فجأة توقف رئيس
مجلس اإلدارة عن الكالم ،نظر له شذرا و سأله
بحدة:
ـ إنت بتضحك ليه؟
فوجيء بالسؤال و باللهجة الهجومية ،تحولت جميع
أنظار الحاضرين له ،أجاب بثبات:
ـ أنا مجرد بابتسم.
ـ بتبتسم؟ بتبتسم ليه ،إللي واقف قدامك مهرج و ال
الكالم مش عاجبك؟
كان يمكنه أن يقول أنه تذكر أمر طريف ال عالقة
له بالمحاضرة و أنه آسف و ينتهي الموقف ،لكنه
قال بهدوء:
ـ سبب إني بابتسم إن سيادتك أبعد شخص عن تطبيق
الكالم إللي بتنادي بيه.
ـ إنت وقح أخرج بره بسرعة.
دفعه هذا الشيء الذي في أعماقه و الذي ال يعرف
طبيعته و ال سببه ألن يقول ساخرا:
ـ لكن سيادتك بالشكل ده بتحرمني من أن أستمتع
بمحاضرتك الظريفة.
صاح به رئيس مجلس اإلدارة بأن يخرج فورا ثم
موجها كالمه لمدير اإلنتاج:
ـ مش عاوز الشخص المتسيب ده يحضر إجتماعات
اإلدارة تاني.

يوسف زمكحل
في الظالم فقط سنرى من يلمع في حياتنا
كي ال تموت مرتين ال تعود لمن خذلك (أنيس
منصور)
من كلماتي  :لو سألتي النجوم عن حبي يوماً
شكاو لهم ارسلتها لعلهم
لكانوا يفتنون  ..فكم من
ٍ
عن بريقهم يُضربون  ..فحبك يا محبوبتي قصة
عشتها ما بين افراح وشجون  ..باألمس كان
حبك جنة كل ما فيها عشاق حالمون  ..واليوم
صار جحيماً يحرقني كما أحرقت عشاقاً سابقون .

خرج من صالة االجتماعات ،بطرف عينه شاهد زمالءه
المهندسين يحاولون كتمان ضحكاتهم.
بعد االجتماع المشهود مع رئيس مجلس اإلدارة و هو
في طريقه خارج بوابة الورش إستوقفه موظف األمن،
نفس الموظف صاحب الواقعة مع رفاعي ،إبتسم له
إبتسامة لزجة سخيفة ،إقترب منه و قال:
ـ لو تسمح يا باشمهندس نفتشك.
ص ِدم ،قال له بحدة:
ُ
ـ نعم؟
رد موظف األمن بهدوء مثير لألعصاب:
ـ في تعليمات إننا نفتش أي واحد خارج من البوابة.
ثم حاول أن يتحسس جيبيه ،ضربه على يده بشدة و
قال منفعال:
ـ إنت إتجننت يا حيوان ،مش عارف أنا مين.
ـ أنا بنفذ تعليمات ،مش مفروض إنك تمد إيدك علَ َي ،أنا
موظف باقوم بوظيفتي،
ثم عيب إنك تشتمني و تقول علية حيوان.
ـ حيوان و إبن كلب ،و إللي سلطك تفتشني إبن كلب
زيك ،روح قل له الكالم ده.
ثم خرج من البوابة.
صباح اليوم التالي إستدعاه مدير الشئون القانونية،
حقق معه بتهمة أنه تعدى على موظف األمن أثناء أداءه
لوظيفته و سبه و سب إدارة الشركة .بصعوبة حاول
أثناء التحقيق أن يحتفظ بهدوء أعصابه .و هو في طريقه
خارج المكتب أبلغته السكرتيرة أن مدير اإلنتاج يود
رؤيته.
رأيه محايد في رئيسه المباشر مدير اإلنتاج ،الرجل

شعر  :عباس شعبان

الدمع حيرق ذي اجلفون واخلد
فما بالها تفعل بما ال نراه من وجد
تزهو مفتخرا !!
وماليين الوحوش
قد داست الورد
تبكي الوحوش صنيعك
يا سارق األرض
لن تهنأ كثيرا
فما هذه الدنيا
سوى جزر ومد
سيعود الدمع إلى محاجره
وتعود النضارة للوجه والورد
إرفع سيوفك عن رقاب الناس
التي فيها استوى ..
الحر والعبد ..
سيعود الوطن حرا
والنهر صافيا
يسقي العطاشا
ويظهر الدر في أعماقه
وتذهب ريحك والزبد
وتعود العيون المعة بعدما
كان الدمع
يحرق ذي الجفون والخد

غير ضار لكنه
أيضا غير نافع و غير مؤثر ،ليس له رؤية محددة
بخصوص إدارة اإلنتاج ،يحاول أن يرضي الجميع و
بالطبع أولهم رئيس مجلس اإلدارة .يدخل مكتبه ،يحييه
الرجل بابتسامة رسمية و يطلب منه الجلوس .يدخل في
الموضوع مباشرة:
ـ أنا متأكد إنك تعرف مدى تقديري لتفانيك في عملك و
ألدائك كرئيس ورشة ،إنت واحد من أحسن المهندسين
إللي بيشتغلوا معايا .لكن فيك عيب ،إنت ما بتعرفش
إزاي تتكلم و إزاي ِت َف ِوت ،هناك مواضيع معينة الزم
تتعلم إزاي تفوتها ،الحياة مش بس صح و غلط ،مش
بس أبيض و اسود ،فيه مواقف بين بين الزم نقبلها،
علشان أكون أكثر تحديدا كالمك لمدير الشئون القانونية
بخصوص العامل المتهم بسرقة مثقاب فيه تلميح بأن
العمال سيسببون مشاكل لو زميلهم إتجازى  ،قصدك إيه؟
حيضربوا عن العمل و ال يطلعوا مظاهرة؟ كالمك مع
رئيس مجلس اإلدارة بخصوص ثمن آلة التحكم الرقمي
و مقارنته بثمن عربيات إشترتها الشركة لم يكن له داعي
إطالقا ،إنتقادك أخيرا لمحاضرة رئيس مجلس اإلدارة و
السخرية منها منتهى الغلط .أنا مش عاوزك تدخل معايا
في نقاش و تدافع عن تصرفاتك ،عاوزك تفكر في كالمي
و تحترس ألن اإلدارة يمكنها أن تضرك ،تضرك بطريقة
دلوقت.
ال تتخيلها ،ممكن تنصرف
ِ
لم يشعر بالرغبة في الرد ،إستدار لينصرف ،و هو على
باب المكتب قال له مديره:
ـ و خلي بالك من تصرفاتك الشخصية إللي ممكن يبان
شكلها مش تمام.
البقية في العدد القادم

قصـا صة
ورق

اإلميان ال ّد ُّ
يين ضرور ٌة
إنسانيّة
بقلم :أسامه كامل أبو شقرا
ُ
معرض التبشير أو
لست هنا في
ِ
ال ّدعوة إلى دين بعينهُّ ،
فكل األديان تدعو
ٍ
والصدق والخير والعمل
إلى المحبّة
ِّ
ٌ
مجموعة:
الصالح .وال ّدين كما أفهمه هو
ّ
ُ
اإليمان
 من المعتقدات ،على مُعتن ِقهً
ً
مجتمعة غير م ّ
صادقا،
ُجزأة ،إيما ًنا
بها
ً
راسخا ال ته ُُّز ُه
نابعًا من أعماق نفس ِه،
ٌ
ٌ
ْ
مصيبة حلَّ ْت ،مهما
طرأت أو
نعمة
صغرت أو ُ
عظمت.
لتنظيم عالق ِت ِه
والواجبات
التعاليم
 ومنِ
ِ
ِ
كعاب ٍد بمعبود ِه.
ُ
َ
سلوكه
تحك ُم
 ومن قواعد أخالقيةّ
وتنظم عالقته بنظرائه في
في معيشته
المجتمع وفي اإلنسانيّة جمعاء ،سواء
كانوا على دينه أم ال ،ومع الطبيعة
لاً
قيام المجتمعات
وما فيها .وصو ُ إلى ِ
فغاية ال ّدين إصالحُ المجتمع.
الصالحات.
ّ
وال ّدين واإليمان مرتبطان ال انفصام
ُ
اإلنسان مؤمنًا من غير
بينهما ،فال يكون
دين إذا لم يكن مؤم ًنا.
ذا
دين ،وال يكون
ٍ
ٍ
وكي يكونَ مؤم ًنا صالحً ا عليه التقيّ ُد
كتب دينه من تلك
كم ِ
بما جاء في مُحْ ِ
ً
متمسكا
المعتقدات والتعاليم والقواعد،
بجوهرها ال بقشورها وظواهرها،
إفراط
ّت أو مغاال ٍة أو
ٍ
دون تزم ٍ
ومن ِ
تجزئة؛ ال كما
أو
تنقيص
أو
تفريط
أو
ٍ
ٍ
ِ
ُ
أصحاب المذاهب أو الغايات.
حو َّرها
وإن شاء التّشبُ َه بمن سبقه من األئ ّم ِة
صالح أقوالِهم وأفعالِهم
والفقهاء فليتبعْ
َ
ُ
من
يقي
الذي
فالثوب
مظاهرهم،
ال
حرّ
َ
ِ
الصحراء ال يحمي من بر ِد ّ
الشتاء
صيف
ِ ّ
الجبال وال من َ
صقيع ُقطبَي
س
ق
في
رْ
ِ
ِ
ِ
ّ
ومكان
زمان
فلكل
ية،
األرض
الكرة
ِ
ِ
ٍ
ٍ
أحكامُه ولوازمُه واحتياجاتُه.
ُ
الخالق اإلنسانَ عن سائر
لقد م يّز
المخلوقات الحيّ ِة ،بميزة العقل .وبقدر
ِ
ُ
الصفات
ما يوجّ ه ُه هذا
العقل يرتف ُع عن ّ
الحيوانيّة .وبقدر ما يستعمله في الخير
يسمو بإنسانيته .أما إن ذهب ب ِه إلى ّ
الشرّ
فسيغدو أش ّر وأخطر من أشرس الحيوانات
ُثل
القيم والم ِ
المفترسة .وهنا يأتي دور ِ
والمبادئ التي تدعو إلى صالح اإلعمال،
وتنهى عن سيّئها ،وهذه سنجدها حتمًا
في القواعد والتّعاليم ال ّدينيّة .فما يفرضه
ُ
بنفس راضي ٍة،
المؤمن
ال ّدين منها يقبله
ٍ
بينما ما تفرضه القوانين الوضعية ينفذه
خوفا من العقاب .وهذا مما يجعلني أرى
ّ
أن اإلنسان بحاج ٍة ماسّ ٍة إلى اإليمان
ّ
الخاصة أم كفر ٍد
حياته
في
ء
سوا
يني
د
ال
ّ
ٌ
في المجتمع.
لقد ُخلِ َق اإلنسان من ماد ٍة هي الجسد،
ٌ
مرتبط
وح هو النفس .وبما أن الجسد
ورُ ٍ
بعالم المادة فهو يحتاج إلى الطعام
والشراب غذاء يبقيه على اتصال بذلك
العالم .كذلك ،فإن النفسً ،
أيضا ،بحاجة
إلى غذاء روحاني يبقيها على اتصال
بعالم الروح ،الذي انبثقت عنه .والدين
غذاء للنفس .وبقدر ما يكون قد ّ
تغذى
غذا ًء صالحً ا يكون قد تهيأ لحياة صالحة.
شب على شي ٍء َ
“ومن َّ
شاخ عليه”.
فعلى المستوى الفردي ،اإليمان بوجود
خالق ،يحكم ويدير شؤون هذا الكون،
ٍ
ً
يعطيه ق ّو ًة روحيّة ِّ
راحة نفسي ًَّة،
توفر له
ال يشعر بها غيرُ المؤمن .فاإلنسان
ٌ
ضعيف بطبيعته وبحاج ٍة إلى من يلجأ

إليه عند المُلمَّات ،تمامًا كما يلجأ ّ
الط ُ
فل
إلى والده كلما رأى ما يُخيفه .فعندما
ٌ
يواج ُه اإلنسانَ
ُ
يصعب عليه
موقف
ّ
ُ
فسيترك األمر
تخطي ِه ،فإن كانَ مؤم ًنا
ّ
صه منه ،فيغدو
ُخل
ي
ل
الكون
ّر
ب
مد
إلى
ِ َ
كمن يضعُ عن كاهليه حملاً كاد يرزحُ
من ثقله .أمّا غيرُ المؤمن فنراه ً
قلقا
ِ
ً
وخائفا مما قد ينتج عن ذلك الموقف.
ْ
َ
ُ
المرض على
أب اشت َّد
موقف
فلنتخيل
ٍ
ٌ
صعبة
طفله وأبلغه األطبَّاء بأن حالته
ج ًدا ،فإن كان مؤم ًنا فسنراه يُسلِّ ُم أمره
لمعبوده ،أما غير المؤمن فسيعاني من
عذاب الخوف والقلق .وقد قال أحد
الحكماء“ :لوال اإليمان لهلك اإلنسان”.
وبما َّ
أن “اإلنسانَ
مدني بالطبع” ،فلن
ٌّ
يكون مجتمعه صالحً ا إلاّ إذا صلح أفراده.
ُ
الو ْ
ض ِع َّي يخاف فقط
فمن يخالف القانون ِ
من العقوبة التي يحددها هذا القانون أما
المؤمن فرادعه في نفسه (ضميره) .وإذا
كان القانون يعاقب المجرم أو الجاني
يني يردع عن ارتكاب
فاإليمان ال ّد ُّ
الجرائم والفواحش والسُّ حت .وإذا لم
يقع السارق بيد عدالة الدولة فلن يسلم
من عقاب الضمير الذي يوجده اإليمان.
والقانون ،من دون أدنى ٍّ
شك ،ضروريٌّ
لتنظيم شؤون المجتمعات ،ولكنَّه ال
يكفي وحدَه لضبط سلوك البشر ألن
سلطانه يكون على ظاهر أعمالهم ال
على بواطنهم ومهمته معاقبة المسيء
من دون مكافأة المحسن.
ومن الممكن أن يتحايل الناس على
القوانين ،ويط ِّوعوا نصوصها ألهوائهم،
ُّ
يكف
ويهربوا من العقوبة ،فالقانون
العدوان الظاهر ويرفع ُّ
الظلم الب ِيّن.
أما االختالس والتزوير المموّه والباطل
المغلف بغالف خادع ،ونحو ذلك مما
يرتكبه أرباب ّ
الشهوات ،فال يستطيع
القانون دفعه ألنه غير قادر على معرفة
خفايا الحيل والدسائس التي تنطوي
عليها بعض النفوس .أضف إلى ذلك َّ
أن
المكلف بتطبيق القانون قد يكون ممن
تملكتهم الشهوات في تفسير نصوصه
على هواهم .فمن ذا الذي يستطيع أن
يمنعه من طاعة شهواته المتسلطة على
عقله؟ إن اإليمان والشعور برقابة الخالق
هو الكفيل بتصحيح النفوس وتطبيق
ال ِنّظام ال ً
خوفا من العقاب ولكن رغبة
في مرضاة مدبّر الكون.
الديني بالتالي
وهكذا يصبح اإليمان
ُّ
حاجة لإلنسانية جمعاء ،فإن صلحت
المجتمعات صلحت البشرية جمعاء.
ولمن يعتقد أن ال ّدين ُ
سبب التخلف فيجيبه
الفيلسوف اإلنكليزي فرانسيس بيكون
(“ :)Francis Baconإن قليال من
يقرّ ب اإلنسان من اإللحاد .أمّا
الفلسفة ِ
التعمُّق في الفلسفة فير ُّده إلى ال ّدين”.
ً
بعضا من أقوال
وفي الختام أسترجع
الحكماء:
“لوال ال ّدين ،ل ُد ّكت معالم التم ُّدن”.
و”الحياة ،لوال اإليمانٌ ،
لغز ال يُفهم
معناه”.
و”من ال عقل له ال دينَ ل ُه ،ومن ال دين
له ال أخالق له”.
و”لو لم يكن هللا موجو ًدا لخلقه بنو
اإلنسان”.

بقلم :جــاك قرانـطـة

بقلم :صباح غريب
بيرسملى خطوط الفجر
بتنور
بيرسملى مالمح حلوه
بتفكر
بيرسملى امل وحياه
كمان تكبر
بيرسملى كمان بكره
بيتصور
بيرسملى مالمح وجهك
البسام
بيرسملى حكايه كلها
انغام
بيرسملى خطوط الليل
في وقت الشمس متروح
ويرسملى مالمح خضره
وزرعه لسه راح تطرح
ويرسملى كمان تانى
معانى لسه راح تفرح
وانا قاعد ف مكتبى
وبرسم كل يوم شكلى
وانا راكب حصان فكرى
ومالى الدنيا بااللوان
بيرسملى
بيرسملى كتير في حاجات
على باله
لكني بس بخاف ألنه
علي ضهر
القلم ممحاه

يا حرام
بيني وبينك غراما» كان
بيني وبينك هياما» كان
بيني وبينك حبا» سرمديا» كان
بيني وبينك وعودا» كانت
بيني وبينك عقودا» لشهور وسنين كانت
بيني وبينك نهار ال يواصل ليله معنا كان
بيني وبينك ايام وحتى ساعات كانت
لما تنسي ما جرى  ،لما تنسي ما كان
اين الحب والهيام  ،اين الوفا ايام زمان
اين الوعود  ....يا حرام…
وليعم السالم في بلد السالم وكل عام وانتم بخير
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أفكار متنوعة من مدوني املوضة الرتداء الفستان البليزر من الصباح وحتى املساء
يعد الفستان البليزر  Blazer dressواحدا ً من
القطع الهامة التي يفضل أن تمتلكيها بخزانتك هذا
الصيف .وألنه أحد الصيحات التي القت رو ًجا
كبيرا منذ بداية ظهوره وحتى عام  ،2019فكان
ً
من الطبيعي أن يكون خيار أغلب مدوني الموضة

والنجمات سواء بإطالالتهن الصباحية أو المسائية.
فظهرت موديالت متنوعة من الفستان البليزر كي
تلبي ذوق كل امرأة .فشاهدنا التصميم التقليدي له
وأيضًا األشكال التي جمعت بين نصف فستان وآخر
بليزر بطريقة عصرية وغير تقليدية .كما ظهرت

هذه هي خماطر النوم أمام املروحة
نظرا الرتفاع درجات الحرارة في الصيف ،يصعب النوم في
ً
هذا الجو شديد الحرارة دون مروحة ،فجميعنا يستخدمها لتلطيف الجو
ومنع التعرق ،لكن يبقى السؤال
هل النوم أمام المروحة صحي؟
هذا ما ستتعرفين عليه في هذا
المقال.
توضح بعض الدراسات
واألبحاث أن النوم في وجود
مروحة بجانب الفراش يمكن
أن يشكل مخاطر صحية عديدة،
إذا إن النوم أمام المروحة يسبب
جفافًا في الفم ،وفي ممرات
األنف ،ما يُسبب اإلزعاج
لألشخاص الذين يُعانون من الحساسية ،كما أن تسليط الهواء
المباشر على الجسم يؤدي إلى حدوث تقلصات في العضالت.
وقال الدكتور لين هوروفيتز ،اختصاصي أمراض الرئة في
مستشفى لينوكس هيل بنيويورك ،إن النوم أمام المروحة ال يسبب
ت هذه الخطوات التي تجنبك اآلثار
خطورة على الجسم إذا ما اتبع ِ

الضارة:
أبقي المروحة على مسافة آمنة من فراشك ،وال توجهيها عليكِ

مباشرةً.
نظفي أنفكِ بمحلول الملح يوميًا ،فهو يعمل على تنظيف الجيوب
األنفية ،كما يعمل على عالج الممرات األنفية الجافة ويخفف من
االحتقان ،وغيرها من مشاكل األنف.
اشربي كميات كبيرة من الماء.

خل التفاح للتخلص من حبوب البشرة
فى فصل الصيف
تعانى الكثير من الفتيات صاحبات البشرة الدهنية
خاصة في فصل الصيف من الحبوب التي تظهر
باستمرار بسبب الجو الحر ،الذى يؤدى إلى التعرق
بشكل شديد ،وبالتالي يؤدى إلى ظهور الحبوب على
الوجه خاصة وعلى الجسم عامة.
ومن فوائد خل التفاح أنه يساعد في التخلص من
حبوب الشباب التي تظهر ،حيث تساعد أحماض
ألفا هيدروكسي في زيادة تدفق الدم إلى الجلد
وتقليص المسام الكبيرة ،ولذلك رصد موقع ”
 ” top10homeremediesخطوات تساعد في عمل
تونر للبشرة من خل التفاح ،وإليك الخطوات.
الخطوات:
مزج نصف كوب من خل التفاح الطبيعي غير المصفى
والماء.
يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري ،مثل
زيت الالفندر.
ضع هذا المحلول على حبوب البشرة باستخدام قطعة
قطن.
تركه لمدة  5دقائق ،ثم شطفه بالماء البارد.
كما يمكنك استخدام هذا العالج مرة واحدة أو مرتين في اليوم،

وتخزين التونر المتبقي في زجاجة محكمة اإلغالق ويرج جيدا قبل
كل استخدام.

التمارين الرياضية أثناء احلمل حتافظ
على صحة املشيمة
أفادت دارسة طبية أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل يمكن أن
أمرا ها ًما لنمو الجنين ،خاصة
يحافظ على صحة المشيمةـ وتعد ً
بين األمهات البدينات.
ووفقا للبيانات فإن هناك
أكثر من  1.9مليار من
البالغين فى جميع أنحاء العالم
يعانون من زيادة فى الوزن
أو البدانة ..وبحلول عام
 ،2025من المتوقع أن يرتفع
العدد إلى  2,7مليار شخص.
وتزيد السمنة بشكل كبير من
خطر اإلصابة بـ  11نوعًا مختلفا من السرطان والسكتة الدماغية
والسكر النمط الثاني ،وأمراض القلب وأمراض الكبد الدهنية
غير الكحولية ،وتقوم المشيمة بتبادل المغذيات واألكسجين بين
األم وجنينها ،وتضعف وظيفة المشيمة بسبب السمنة  ،والتي
من المحتمل أن تؤدي إلى تغيير توصيل المغذيات واألكسجين
إلى الجنين.
ووجدت هذه الدراسة أن التمرينات الرياضية تحسن وظيفة
المشيمة وأيضًا صحة األم.
ومن المتوقع أن تركز الدراسات األخرى على تحديد اآلليات التي

تشرح اآلثار المفيدة للتمرينات الرياضية على تطور المشيمة
لدى األمهات البدينات  ،وسيحدد الباحثون الدور المحتمل للمواد

منه بعض الموديالت بدون أكمام وبأطوال مختلفة
كي تتناسب مع كل امرأة ليمنحها إطاللة مالئمة
ت تودين ارتدائه
لشخصيتها بطريقة مميزة.فإن كن ِ
في الصباح اختاري الفستان البليزر بإحدى األلوان
الصيفية المميزة ليتم تنسيقه مع الحذاء الرياضي .أما

ت تودين اختياره بعد الظهيرة اعتني بارتداء
إن كن ِ
تصميم كالسيكي جذاب مع لون أسود أو أبيض
وحذاء ذو كعب عالي .بينما بإمكانك تنسيق الفستان
البليزر المطرز أو الالمع في السهرة منسق مع حذاء
أو صندل بدرجات محايدة.

 10أطعمة تقوي الذاكرة وحتافظ على الرتكيز
هل تعاني من ضعف الذاكرة أو التركيز؟ ..هناك العديد
من األطعمة التي يُمكنك تناولها للحفاظ على تركيزك
طوال اليوم ،فضال عن أنها تقوي الذاكرة.
وكما هو معرف؛ الدماغ يعتبر أهم وأبرز عضو في جسم
اإلنسان ،حيث تربطه عالقة وطيدة بالقلب والهرمونات
وضغط الدم ،لهذا ،فإنه يستخدم حوالي  %20من السعرات
الحرارية الموجودة في الجسم.
ويحتاج جسم اإلنسان لكمية كافية من العناصر الغذائية
األساسية مثل أحماض أوميجا  ،3ومضادات األكسدة
والفيتامينات والمعادن األخرى ،للحفاظ على التركيز
وتوفير الطاقة طوال اليوم.
موقع «بولد سكاي» الهندي نشر قائمة من  10أطعمة
صحية ،قال إنها تساهم في تعزيز وتحسين أداء دماغ
اإلنسان ..تلك القائمة نستعرضها لكم فيما يلي:
التوت
يحتوي التوت على كمية مهمة من مضادات األكسدة؛
ومن المعروف أن مضادات األكسدة لها آثار إيجابية
على دماغ اإلنسان ،حيث تعمل على تحسين التواصل
بين خاليا المخ وتقليل خطر اإلصابة باألمراض العصبية

المرتبطة بالعمر.
األفوكادو

يعتبر األفوكادو مصدر جيد للدهون غير المشبعة ،والتي
تعزز وظائف المخ وتحسن الوظائف اإلدراكية ،كما تقلل
خطر التدهور المعرفي.
البروكلي

يعتبر البروكلي مصدر جيد لمضادات األكسدة وفيتامين
« ،»Kوهو فيتامين مرتبط بتحسين ذاكرة كبار السن،
حسب دراسة أجريت في العام
.2016
األسماك الزيتية
السلمون والسردين والتونة
وأنواع أخرى من األسماك
الزيتية تعد مصدرا ممتازا
لألحماض الدهنية أوميجا .3
تساعد األحماض الدهنية في
تحسين بنية خاليا الدماغ
(الخاليا العصبية) ،بحسب
موقع «بولد سكاي».
المكسرات
المكسرات (البذور) غنية
بفيتامين « »Eواألحماض الدهنية أوميجا  ،3والتي تحمي
خاليا المخ من اإلجهاد التأكسدي ،الذي يشير إلى حالة
عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة.
البيض

 10أخطاء جتعلك تبدين أكرب سنا
معظم السيدات يبحثن عن طرق العناية بالنفس عن طريق االهتمام
بالبشرة أو شكل الجسم أو المكياج والمالبس ليظهرن بإطاللة متكاملة ،إال أن
إغفال بعض التفاصيل الصغيرة قد يؤثر على هذه اإلطاللة وتعطي انطباعًا
ت تواجهين هذه المشكلة وغالبًا ما
بأنهن أكبر من عمرهن الحقيقي ،فإن كن ِ
ترددين سؤال شكلي أكبر من عمري ماذا أفعل؟،
تعرفي على بعض أخطاء العناية بالنفس للسيدات واألسباب التي تجعلك
أكبر سنًا لتتجنبيها.
شكلي أكبر من عمري ماذا أفعل؟
إليك أهم  10أخطاء قد تقعين فيها عند العناية بنفسك واختيار المالبس أو
العناية بالبشرة والشعر وطريقة وضع المكياج ،وتجعلكِ تبدين أكبر من
عمركِ الحقيقي ،وحلولها.
عدم االعتناء الكافي بالبشرة
تحتاج بشرتكِ إلى عناية بشك ٍل خاص وروتين يومي ،مثل اختيار الغسول
المناسب ،وعمل ماسكات مالئمة لنوع البشرة بشكل أسبوعي لتبدو متجددة
ونضرة.
المالبس الواسعة
في حالة اختيارك المالبس الواسعة ،احرصي على خلق توازن بأن يكون
القميص واسعًا وطويلاً  ،والقطعة األخرى ذات مقاس مناسب لجسمك
إلحداث توازن ،واختاري األلوان المبهجة ونسقيها مع بعض اإلكسسوارات
لتمنحكِ إطاللة أنيقة وعمر أصغر.
اختيار ألوان متكررة
جددي في ألوان المالبس واإلكسسوارات ،وال تترددي في استخدام األلوان
الجديدة والجريئة ،لتحصلي على مظهر شبابي يتناسب مع سنك ،وتابعي
أحدث صيحات الموضة واأللوان الفاتحة.
ارتداء مالبس

عملية ارتداء مالبس عملية من حقك تما ًما ،ولكن هذا ال يمنع اختيار
تلك القطع بعناية لكي تظهري بشكل أنيق وشيك ،وحاولي من وقت
آلخر شراء قطعة أو اثنتين جديدتين وتتناسبان مع خطوط الموضة
كنوع من التغيير .عدم وضع كريم األساس
استخدام كريم األساس إلخفاء عيوب الوجه أصبح من الحيل القديمة
والتي تم استبدالها بكريمات الـ» ،»BB Creamاختاري الدرجة
المناسبة لبشرتك فهو يخفي العيوب دون تراكم أو سد لمسام البشرة،
وال تغفلي أيضًا عن اختيار األنواع التي تتناسب مع نوع بشرتكِ
سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة.
وضع المكياج بطريقة خاطئة
اختيار اللون غير المناسب من حمرة الخدود ،أو وضع قلم الكحل
من بداية العين حتى نهايتها ،أو استخدام الكحل األلوان بشكل غير
صحيح ،كلها أخطاء تقعين فيها خالل استعمال المكياج ما يعطيكِ
عمرا أكبر.
ً
اختيار األلوان التقليدية في المكياج
بعض النساء ال يقدمن على تغيير ألوان المكياج التقليدية التي تعودن
عليها ،ولكن يا عزيزتي لما ال تجددين من مظهرك وتختارين ألوانًا
جريئة وجديدة على شخصيتك؟ وفي الوقت نفسه ،تكون مناسبة
لمالمحكِ .
فراغات الحواجب في كثير من األحيان
تظهر بالحواجب فراغات واضحة ،ولتجنب هذا والحصول على شكل أصغر
يمكن استخدام أي قلم للحواجب « »eye brows fillerلملء الفراغات،
وانتبهي من المبالغة في ملئها وتضخيهما ،حتى ال تعطيكِ إطاللة ُمصطنعة،
واحرصي على اختيار لون قلم قريبًا من لون بشرتك وشعر الحواجب.
ألوان طالء األظافر التقليدية

عالج جديد ملكافحة الكوليسرتول لدى
مرضى األزمة القلبية
قادرا على إزالة
كشفت دراسة حديثة أن عال ًجا جديدًا قد يكون ً
“الكوليسترول الضار” من الدم في غضون ساعات.
ووفقًا للدراسة التي قدمت هذا األسبوع في جمعية علم األوعية الدموية
والتدخالت  2019في الس فيجاس ،أدى إجراء يُعرف باسم فصيلة
 LDLإلى خفض مستويات الكوليسترول في مرضى األزمات القلبية
بنسبة  50إلى  80بالمائة في غضون ساعتين إلى ثالث ساعات.

الكيميائية التي تفرز أثناء التمرينات ،على نمو األوعية الدموية
في المشيمة ،وهو أمر بالغ األهمية إليصال المواد الغذائية
واألكسجين إلى األجنة ،وكذلك آثارها طويلة األجل على صحة
الجيل القادم.
وقال البروفيسور مين دو ،االستاذ فى جامعة “نيويورك””:إن
فهم الطريقة التي قد تساعد بها ممارسة األمهات على منع
النسل من أن يصابوا بالسمنة أو أن يصابوا باألمراض األيضية
سيساعدنا في توجيه األمهات إلى أفضل طريقة ممكنة حتى يتمكن
من ضمان صحة أطفالهن قدر اإلمكان”.

وقال رئيس قسم أمراض القلب في نظام الرعاية الصحية في والية
(نورث تكساس) سوبهاش بانيرجي “كان المفهوم هو خفض نسبة
الكوليسترول السيئ بسرعة أكبر وبكفاءة بعد نوبة قلبية ..يمكن أن تؤدي
المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار  ،LDLوالذي يشار إليه
أيضًا باسم “الكوليسترول السيئ” ،على تكوين البالك في الشرايين ،ما
يؤدي إلى ارتفاع مخاطر تكرار النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو
النوبات القلبية األخرى.
ويموت حوالى  1من كل  4رجال وامرأة واحدة من كل  3نساء بعد
عام من نوبة قلبية ،وعادةً بسبب السكتة القلبية أو نوبة قلبية أخرى،
وفقًا لجمعية القلب األمريكية.
تقليديا يصف األطباء دواء الستاتين لعالج المرضى الذين يعانون
من مخاطر القلب واألوعية الدموية ،ولكن تناول الكثير منه يمكن أن
يكون له آثار جانبية.
ويرى الباحثون أن العالج الجديد يمكن أن يساعد في تقليل االعتماد
المفرط على أدوية الستاتينات والمخاطر الصحية السيئة المرتبطة
بالكوليسترول السيئ.

توقف التنفس املفاجئ أثناء النوم عند النساء يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان
حذرت دراسة طبية حديثة من أن السيدات الالتى يعانين من توقف
التنفس المفاجىء أثناء النوم ( )OSAقد يصبحن أكثر عرضة لإلصابة
بالسرطان ،مقارنة بالرجال الذين يعانون من هذه الحالة المرضية.
ويعد الشخير ،النوم المتعب ،واإلرهاق من األعراض الشائعة لتوقف
التنفس أثناء النوم.

وقالت الدكتورة أثاناسيا باتاكا األستاذ فى جامعة “أرسطو” فى
سالونيك فى اليونان “تشير دراستنا ألكثر من  19ألف شخص إلى
أن شدة توقف التنفس المفاجىء أثناء النوم  OSAمرتبطة بتشخيص
السرطان” ،وأضافت “قد كان هذا الرابط قويًا بشكل خاص في النساء
الالتي قمنا بتحليلهن ،وأقل من ذلك لدى الرجال” ،وتشير الدراسة إلى

البيض هو طعام صحي يحتوي على كمية جيدة من
فيتامينات « :»Bمثل
فيتامين  B6وفيتامين B12
كما يحتوي البيض على حمض الفوليك ،وهو فيتامين بي
المعقد ،والذي يؤخر التراجع المعرفي ويمنع تقلص المخ.
الشوكوالته الداكنة
تحتوي الشوكوالته الداكنة على مركبات الفالفونويد
ومضادات األكسدة والكافيين ،والتي من شأنها أن تنشط
الذاكرة وتزيد نسبة التركيز.
الشاي األخضر
يعد مشروبا مهما ،حيث يعزز الذاكرة ويحسن من أداء
الدماغ ويزيد نسبة اليقظة والتركيز.
البرتقال
يعد البرتقال مصدرا مهما لفيتامين « ،»Cالذي يمنع
التدهور العقلي ويحمي خاليا المخ.
القهوة
تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين ومضادات األكسدة،
التي لها لها آثار إيجابية على دماغ اإلنسان كما ذكرنا
سابقا.

مؤشرا للسرطان لدى النساء ،على
أن  OSAالحاد يمكن أن يكون
ً
الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد هذه النتائج”.
وتابعت “في األشخاص الذين يعانون من توقف التنفس المؤقت أثناء
النوم  ،OSAتغلق المسالك الهوائية عدة مرات بشكل كلي أو جزئي
أثناء النوم ،مما يقلل من مستويات األكسجين في الدم”.

وتشير الدراسة ،التي نشرت في المجلة األوروبية للجهاز التنفسي ،إلى
أن األشخاص الذين يعانون من مزيد من اإلغالقات في مجرى التنفس
أثناء النوم والذين تقل مستويات تشبع أكسجين الدم لديهم بنسبة تقل عن
 %90أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان أكثر من غيرهم من األشخاص
الذين يعانون من توقف التنفس المؤقت أثناء النوم.

استبدلي األلوان التقليدية ،مثل الروز الفاتح بألوان جديدة ال تظهر عالمات
السن على يديكِ  ،مثل األبيض أو ألوان الباستيل والبيج ،واألفضل اختيار
اللون المناسب للون بشرتكِ .
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم
قلة النوم تؤثر بشكل كبير على شكل بشرتك ،ما يجعلها تبدو مجهدة وشاحبة،
وتبدأ الهاالت السوداء في الظهور أسفل عينيكِ  ،وبالتالي تبدين بعمر أكبر
من عمركِ الحقيقي .لذلك اهتمي بتنظيم مواعيد نومك ،واحصلي على قسط
كافٍ منه لتنعمي ببشرة صحية.

الشيشة اإللكرتونية ال تقل
ضررا عن شيشة الفحم

ذكرت دراسة حديثة أن الشيشة
الكهربائية ضارة بنفس القدر لنظيرتها
التي تعتمد على الفحم.
واكتشف الباحثون بالجامعة األمريكية
في بيروت من خالل مقارنتهم بين
الشيشة التقليدية واإللكترونية التي
تستخدم عناصر التدفئة الكهربائية
 ،EHEsأن الشيشة التي تستخدم
عناصر التدفئة الكهربائية خفضت
انبعاثات أول أكسيد الكربون و PAH
بنسبة  %90و ،%80على التوالي ،ومع
ذلك ،فإن انبعاثات األكرولين ،وهو

مادة مهيجة شديدة التفاعل يُعتقد أنها
مسؤولة عن جميع أمراض الجهاز
التنفسي غير السرطانية تقريبًا لدى
مدخني السجائر ،كانت أعلى مقارنة
باستخدام الفحم.
وأوضح الباحثون أن مستويات بعض
“األلدهيدات” المتطايرة األخرى كانت
أعلى في الدخان الناتج عن عناصر
التدفئة الكهربائية  EHEمقارنة
بالدخان الناتج عن الفحم ،وجسيمات
الهباء الجوي وإنتاجية النيكوتين كانت
متشابهة بين مصدري التسخين.

أخبار الفن

Vendredi 31 mai 2019
الجمعة  31مايو 2019

جينيفر أنيستون مل تنجب يف حياتها
والسبب براد بيت

األكثر حبثا« ..زلزال وهوجان وحكاييت يف
املقدمة ..وزي الشمس احلصان األسود»

نادي احترام المشاهد:
نقد فيلم  :كالم الليل
طريق الرزيلة طريقاً مسدوداً
أداء يسرا أداءاً محترفاً
الناقدة أحالم األسيوطي
ً
منزال
( الموضوع) :امينة (يسرا) سكرتيرة لكوكيتا (جاال فهمي) التي تدير
للدعارة  ،ويتردد على شقتها نخبة من كبار الشخصيات تصورهم أمينة بالفيديو
في أوضاع مخلة باآلداب  .يعود عمر (أحمد عز) الحب القديم ألمينة ويطلبها
للزواج – تحاول أمينة األستقالة من كوكيتا  ،فال توافق هذه األخيرة وتتوالى
األحداث .
(التحليل والنقد)  :قصة “جمال الغيطاني” سيناريو وحوار :بشير الديك”
و”بسيوني عثمان” .

وجهت النجمة العالمية جينيفر أنيستون في مقابلة مع
مجلة  Vanity Fairأصابع االتهام إلى النجم العالمي براد
بيت بسبب عدم إنجابها لألطفال وقالت« :لن يتهم رجل
أصرح أبدًا أني
ُمطلق بأنه فضَّل مهنته على األطفال ..لم ّ
ال أرغب في إنجاب األطفال».
وألقى مصدر مطلع اللوم على براد ،فزعم أن موضوع
األطفال لم يكن من أولوياته ،وقال« :لقد كانت رغبة

مجردة بالنسبة له ،بينما بالنسبة إلى جينيفر كان األمر
أكثر إلحا ًحا».
وأضافت «أنيستون» إلى أنها ال تزال تخطط إلنجاب
األطفال في المستقبل ،وقالت« :ملهماتي من النساء هن من
يمتلكن وظائف ولديهن أطفال في ذات الوقت ،لماذا أريد
أن أحدد نفسي؟ ..رغبت دائ ًما في اإلنجاب ،ولن أتخلى عن
هذه التجربة من أجل مهنتي».

ويل مسيث يفاجئ اجلمهور ويصطحب
طفلتني معه ملشاهدة «عالء الدين»
في خطوة مميزة ومحببة،
اصطحب النجم العالمي ويل سميث
طفلتين من الجمهور المتواجد في
العرض الخاص األول لفيلم الخيال
العلمي والرسوم المتحركة «عالء
الدين» لحضور الفيلم معه وللقاء
باقي افراده ،األمر الذي ش ّكل دهشة
كبيرة عند الجمهور الذي اشاد
بتواضعه ومعاملته الحسنة لهم.
الجدير ذكره أن فيلم Aladdin
يشارك في بطولته الممثل الكندي
المصري األصل مينا مسعود،
الذي يجسد شخصية ،Aladdin
والنجمة نعومي سكوت التي تؤدي
دور  Jasmineياسمين حبيبة عالء
الدين ،والنجم العالمي ويل سميث
الذي يؤدي دور شخصية « Genie
الجني».

هجوما حاداً هلبة عبداحلكيم بسبب
دورها يف «حكاييت»

غادة عبدالرازق :كنت أمتنى مقابلة
رشدي أباظة
تحدثت الفنانة المصرية غادة
عبدالرازق ،عن مسلسلها الجديد
«حدوتة مرة» ،والذي تشارك
به في السباق الرمضاني الحالي.
وقالت خالل لقائها في برنامج
«رسايل» ،مع المذيعة جيهان
عبدهللا ،والمذاع عبر «نجوم
إف إم»« :يعتبر المسلسل شكل
جديد ونوعية جديدة حيث أقدم
فيه دور الشر الناتج عن ما مرت
به الشخصية من أحداث خالل
المسلسل ،اَ
فضل عن أنها غيرت
من شكلها وقدمته مع طاقم عمل
جديد ،كما عبرت عن تمنيها بأن
يلقى إعجاب الجمهور».
كما تحدثت عن أحفادها قائلة:
«حياتي اتغيرت بأحفادي ،بحس
إنهم حتة مني ،ويفكروني بنفسي
لما بشوفهم يقفوا قدام المرايا و
يرقصوا ويغنوا».
وعن األدوار التي تتمنى القيام بها
كشفت عن رغبتها الشديدة في أن
تؤدي دور حتشبسوت أو شجرة الدر ولكنهما قد يحتاجا إلى
إنتاج ضخم.
غادة عبدالرازق ،نفت خالل تواجدها في الحلقة وجود أي
خالفات بينها وبين الفنان مجدي كامل ،وتأكيدًا لى بذلك
وجوده بجانبها في مسلسلها الحالي ،كما أكدت علي أنها

في ظل المنافسة الساخنة بين مسلسالت رمضان ،وعدم
وجود آلية واضحة للكشف عن أكثر المسلسالت مشاهدة ،فإن
خاصية األكثر بحثًا على جوجل تعد من أهم اآلليات التي تكشف
عن نسب المشاهدات ،واألعمال األكثر روا ًجا في هذا الماراثون
الساخن.
فقد نجح بعض المسلسالت في الحفاظ على الصدارة ،بينما
تراجع البعض اآلخر ،مقارنة باألسبوع األول ومنها مسلسل
زلزال للنجم محمد رمضان الذي حافظ على صدارته بين كل
المسلسالت المعروضة.
ونرصد لكم في التقرير التالي مقارنة بين مسلسالت كل قناة على
حدة في مصر ،خالل األسبوع الماضي ،أي األسبوع الثالث في
شهر رمضان ،مع اإلشارة إلى أنه قد تتغير النتائج في حالة
تغيير الدولة أو زمن البحث..
 Mbcمصر
في األسبوع الثالث من رمضان يواصل مسلسل زي الشمس
تصدره األكثر بحثا على جوجل بين مسلسالت قناة  mbcمصر،
ثم يأتي مسلسل ولد الغالبة في المركز الثاني ،وثالثا مسلسل
قابيل ،وفي المركز الرابع مسلسل شقة فيصل ،وخامسا مسلسل
فكرة بمليون جنيه.
مسلسالت on e
يتصدر مسلسل حكايتي ،في األسبوع الثالث ،مقارنة األكثر
بحثا عبر جوجل بين مسلسالت  ،on eثم مسلسل كلبش  ،3ثم
تساوي بين مسلسلي طلقة حظ وقمر هادي ،وفي المركز األخير
مسلسل أبو جبل.

مسلسالت dmc
واصل مسلسل زلزال تصدره لألسبوع الثالث ،مقارنة األكثر
بحثا عبر جوجل بين مسلسالت  ،dmcوفي المركز الثاني
مسلسل حكايتي ،ثم تقارب بين مسلسلي الواد سيد الشحات
وعالمة استفهام ،وفي المركز األخير مسلسل ابن أصول.
مسلسالت الحياة
مسلسل هوجان تصدر مقارنة األكثر بحثا عبر جوجل بين
مسلسالت الحياة ،وفي المركز الثاني مسلسل البرنسيسة بيسة،
وتساوي بين مسلسلي طلقة حظ وعالمة استفهام ،وأخيرا مسلسل
آلخر نفس.
مسلسالت cbc
مسلسل حكايتي في قناة  ،cbcويحافظ على المركز نفسه منذ
األسبوع األول في رمضان ،ثم تساوي بين مسلسلي عالمة
استفهام وبركة ،ورابعا مسلسل بدل الحدوتة  ،3وأخيرا مسلسل
لمس أكتاف.
مسلسالت النهار
واصل مسلسل سوبر ميرو تصدره في األسبوع الثالث ،ثم
مسلسل حدوتة مرة ،وثساوي بين مسلسل السهام المارقة
والزوجة  ،18وفي المركز األخير مسلسل مملكة الغجر.
مقارنة بين المسلسالت المتصدرة في القنوات
تصدر مسلسل زلزال المقارنة بين المسلسالت األكثر بحثا في
القنوات ،وفي المركز الثاني مسلسل هوجان ،وثالثا مسلسل
حكايتي ،وفي المركز الرابع جاء مسلسل زي الشمس ،وفي
المركز الخامس مسلسل سوبر ميرو.

تتلقى الممثلة المصرية هبة عبدالحكيم
هجوما ً حادًّا عبر حسابها الشخصي على
أحد مواقع التواصل االجتماعي من متابعيها
في مسلسل «حكايتي» بطولة الممثلة
المصرية ياسمين صبري.
وأعربت هبة عبدالحكيم عن سعادتها بردود
األفعال التي تالحقها على مواقع التواصل
االجتماعي وجاءت بعض التعليقات من
متابعيها عن جدارتها في تجسيد أدوار
الشر ومن بعض هذه التعليقات« ،سيبك من
الرومانسية ووخليكي في الشر الجبروت».
وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا»
الفتاة التي تدرس تصميم األزياء ومن عائلة
كبيرة ،لكنها تعاني بقسوة من أسرتها،
لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة
صغيرة ،بعد أن تأكدت من وجود خطة
تتعرض ألزمات أخرى ،بعدما
لقتلها ،لكنها ّ
أثبتت موهبتها في تصميم األزياء.
يذكر أن العمل من بطولة ياسمين صبري ،وفاء عامر ،هبة
عبدالحكيم  ،أحمد حاتم ،أحمد صالح حسني ،أحمد بدير ،إدوارد،

جمال عبد الناصر ،ناهد رشدي ،إسالم جمال ،هنادي مهني،
أحمد جمال سعيد ،تامر شلتوت ،أحمد حالوة ،نهال عنبر ،سارة
التونسي ،دنيا المصري ،ومصطفى درويش ومحمود فارس ،حنان
العربي وتأليف محمد عبد المعطى واخراج سمير فرج.

يسرا اللوزي تنتهي من تصوير «قمر هادي»

باركت للمخرج محمد سامي ،على مسلسله الجديد «ولد
الغالبة».
وصرحت بأن الشخصية التاريخية التي تود مقابلتها هو
الفنان رشدي أباظة ،أنها كانت تتمنى الوقوف أمامه.
وفي الختام وجهت رسالة لنفسها تقول فيها« :خلي بالك من
نفسك ومتلتفتيش لألحقاد من حواليكي وبصي لقدام».

انتهت الممثلة المصرية يسرا اللوزي من تصوير كامل
مشاهدها في مسلسل «قمر هادي« الذي ينال نسب مشاهدة
عالية ،حيث انها نشرت صورة لها برفقة الممثل محمد عزمي
على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل االجتماعي.

وعلّقت يسرا على الصورة قائلة« :آخر يوم تصوير في «قمر
هادي» مع الممثل المتميز محمد عزمي اللىي كان لي الشرف
اشتغل معاه رغم ان مشاهدنا مع بعض مش كتيرة».

إلعالناتكم في 450 972 1414 / 514 961 0777

الرسالة
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عزيزي القارئ  ،هذه القصة قد تناولت من قبل  ،والمعالجة لهذا الفيلم مختلفة
لما فيها من بناء درامي مقبول نشأ من صراعات وأزمات بين الشخصيات  .فقد
ركز السيناريو على شخصيتين اساسيتين وهن أمينة وكوكيتا .
(أمينة)  :فتاة جميلة لبقة لها قوة إرادة وصمود  ،من طبقة تحت المتوسط .
(قبل بداية الفيلم) تعيش مع والدتها (كوثر رمزي) وشقيقتيها نادية وسميحة
دون عائل بعد وفاة األب  .أحبت عمر لكنه هجرها وتزوج بأخرى فأصبحت
دون عائل أو عمل  .تعرفت على كوكيتا التي عرضت عليها العمل عندها في
إدارة أعمالها بعد أن علمتها (.في الفيلم) مر عشر سنوات على أمينة في هذا
العمل وهو  :سكرتيرة والذراع األيمن لكوكيتا في إدارة أعمالها  :منزل للدعارة
للشخصيات الكبرى في البلد وتصويرهم بالفيديو (دون علمهم) حتى تضمن
األمان إذا غدروا بها (.الصراع)  :عند عودة عمر  ،بدا الصراع الصاعد في
قلب أمينة بين حبها وعملها .
(كوكيتا)  :األسم ،هو صفة فرنسية معناه ( العيئة التي تهتم بأناقتها كأنثى
(( )Coquetteقبل بداية الفيلم) فتاة جميلة احبت رفقى (مصطفى متولى)
ولكنه تزوج من أخرى حسب تقاليد العائلة (مثل أمينة) فعاشت بال قلب يرحم
أحد (.ومع الفيلم) أصبحت سيدة مجتمع من الدرجة األولى ،معارفها من كبار
شخصيات البلد الذين يجتمعون عندها لقضاء وقت ممتع معها أو مع الفتيات
الصغيرات  .حتى قابلت فؤاد بك (محمود قابيل) رئيس البوليس واستلطفته .
(األزمة)  :تغلب حب امينة لعمر على عملها  ،فأرادت االستقالة من كوكيتا .
لكن مصالح كوكيتا تتعارض مع حب أمينة لعمر .فأمينة تعرف خصوصيات
العمل وتعلمت اشياء ال تستطيع أخرى القيام بها وأصبحت (لكوكيتا) جزء ال
يتجزأ منه  .فتجبرها على الدوام معها ( .الذروة)  :وصلت أمينة للذروة عندما
أرادت الزواج بعمر وكتبت رسالة الى كوكيتا بانها مستقيلة .فإذا بهذه األخيرة
تلفق تهمة ألمينة وبضبطها في شقة مشبوهة  .ودخلت الحجز أمام عمر حبيبها
وفقدته لألبد  .ثم أفرج عنها  .وعندما أرادت أمينة عتاب كوكيتا على تصرفها
المشين تجاها – هددتها كوكيتا قائلة  “ :انا مستعدة اشغل أخواتك (نادية
وسميحة) في الدعارة وانت اللي حدخليهم للزبائن ومش حتقدري تفتحي بقك”.
هنا نجد (نقطة التحول) في شخصية أمينة جعلتها تنتقل من حالة فكر الخضوع
والسكينة بال معارضة  ،إلى حالة فكر آخر الشجاعة لألنتقام بال خوف والتردد.
كيف ؟ أحبت كوكيتا فؤاد وفي نيتها الزواج  .أرادت إلغاء ومسح الشريط
الذي سجلته لها أمينة وهما في غرفة النوم  .فإذا بأمينة تنصحها بالزواج به ،
والشريط يظل كما هو إذا أحتاجته وقت اللزوم  .أعجبت كوكيتا ببعد نظر أمينة
لألمور ونصيحتها وشعرت أنها ال تستطيع األستغناء عنها .
هنا نجد (الخطأ الكبير) الذي أرتكبته كوكيتا في حق نفسها  .فهي نسيت
بافصاحها عما يدور في خلدها أمام أمينة بتهديدها بأجبار (نادية وسميحة)
للعمل بالدعارة وأمينة نفسها سوف تدخلهن للزبائن  .وهنا الالتان ضحت أمينة
بحياتها لتربيتهن .ليس فقط ذلك بل (أخطأت) أيضاً بأنها أحبت فؤاد وتريد إزالة
الشريط حتى ال يتعرض ألي خطر  .وهي التي هدمت حب عمر ألمينة ورحل
بال عودة ( .القرار)  :تقديم أمينة للشرائط لكل كبار الشخصيات مقابل حمايتها
وكان ذلك بمساعدة أمين شرطة بسطاوي (أشرف عبد الباقي) (.النتيجة) :
تخلي كبار الشخصيات عن كوكيتا بال دفاع بدافع من التوتر والخوف ثم قتلت
بإنفجار سيارتها .
أظهر السيناريو مدى خطورة الشخصيات الكبار التي تتحكم في مصير الشعب
ً
مثال
بهدم مبانيهم لمجرد بناء نادي جولف  .كذلك أعطاء شقق فاخرة كهدايا
“أمينة” او غيرها وأستغالل مراكزهم ألغراضهم الشخصية  .أعطاء فرصة
ألمناء الشرطة بالتحقيق في قضية الدعارة لكن عندما كان متورط بها كبار
الشخصيات ،فاإلطاحة تكون للصغار وليست لكبار الشخصيات
(يؤخذ على الفيلم)  .البعد الجسماني (لجاال فهمي) وصغر سنها يجعلها ال تصلح
لهذا الدور فهي نحيفة وليست على ثقل الدور كانت أفضل (يسرا) ألن بعدها
الجسماني يسمح وسنها في بداية األربعين يجعلها ذات خبرة لكبار الشخصيات
مثل  :تحية كاريوكا – هند رستم –هدى سلطان – ميمي شكيب ( رحمهن
هللا ويرحم أيامهن)  .كيف ان أمين الشرطة (بسطاوي) يقوم بمساعدة (أمينة)
ً
ويتعاطف معها ً
منزال للدعارة منذ عشر
بدال من القبض عليها ،وهي التي تدير
سنوات!!  .مشهد الهجان عماد (خالد سرحان)تجره (أمينة) من الكرافتة وهو
بمالبسه الداخلية  ،لم يكن له اي مبرر باألحداث  ،ولو حذف هذا المشهد يكون
أفضل .
(اإلخراج) “ ايناس الدغيدي” .
أخرجت فيلماً يحمل المعادلة الصعبة بين الموضوع الشائك وشباك التذاكر
وقدمت (يسرا) في دور بلغت فيه من النضج الفني حتى أن أدائها الطبيعي حول
الشخصية من إدارة منزل للدعارة إلى انسانة تعمل بجدية  .وتعاني من آالم
نفسية عميقة فنحترمها ألتقانها الدور ونتعاطف معها  .أما جاال فهمي (وهي أبنة
المخرج أشرف فهمي) فهي طاقة كبيرة يجب أن تثقل بدراسة التمثيل وتعمل في
أدوار جادة حتى تنوع في الشخصيات وكنت أود أن نشاهدها في فيلم من اخراج
والدها أشرف فهمي  .وهي كانت صغيرة في السن لدور كوكيتا .كما قدمت
ايناس مجموعة من الفنانين مثل  :أشرف عبد الباقي (خفيف الظل) محمود
قابيل مصطفى متولي – سيف عبد الرحمن وغيرهم  .كان ديكور شقة كوكيتا
مناسباً للمضمون  ،كما نجد حركة الكاميرا ديناميكية سواء في المشاهد الداخلية
أو الخارجية .وبدأت المخرجة الفيلم وختمته بشخصية فؤاد بك الذي يسأل عن
موضوع كوكيتا وما ينسب له فكان رده (التعليق) وكان صوت ايناس الدغيدي
في اللقطة األخيرة بتأكيدها كلمة (التعليق) تؤكد رسالة الفيلم وهي أن طريق
الرزيلة طريقاً مسدوداً وأداء يسرا كان محترفاً .
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أخـبـــار كـــــندا
أسامه كامل أبو شقرا

سلسلة:

وسائل التواصل :اخلطاب احلاقد يستهدف سياسيّني كنديّني

أخطاؤنا يف اللغة ()32
من كل ب ّد:
يقول األمير أمين آل ناصر الدين في الصفحة  101من كتابه (دقائق
العربية)« :يرد في بعض الجرائد قول بعضهم (سأذهب من ِّ
كل ب ّد) والصواب
(من غير ب ّد) ألن البد معناه العِوض والبدل ،فإذا قلت (سأفعل كذا من كل
بد) فكأنك قلت (سأفعله من كل عوض) وهذا ٌ
لفظ بال معنى ».وفي (محيط
المحيط للبستاني ،باب -ب َّد) «الب ُّد ...السعة والنصيب من كل شيء ...وال
ب َّد من ذلك أو من أن تفعل ،يستعمل استعمال ال محالة وتحقيقه ال محيد وال
مناص»( .محيط المحيط
مَعدِل وال فراق .وليس لك من ب ِّد منه أي من سع ٍة أو
ٍ
للبستاني ،باب «عدل»).
استلم:
ً
كثيرًا ما نقرأ ونسمع :استلم ٌ
عوضا عن تسلَّ َم
فالن كذا ،ومستلم واستالم،
ومُتسلِّم وتسلُّم .فقد جاء في محيط المحيط للبستاني  -باب سلم « :استلم
الحجر أي األسود ،استالمًا :لمسه إما بالتقبيل أو باليد أو مسحه بالكف من
السلمة وهي الحجر .وربما استعمل في غير الحجر فيقال استلمت يده إذا
«اس َت َل َم الحَ جَ رَ:
مسحتها أو قبلتها .وفي القاموس المحيط للفيروزاباديْ :
لَم ََسه إما ُ
وسلَّ ْم ُت ُه إليه َت ْسلِيمًا َف َت َسلَّ َم ُه :أعْ َط ْي ُت ُه َفتناوَلَ ُه».
بالقبْلَ ِة أو بال َيدَِ .
«سلَّم ُْت إليه الشيء ف َت َسلَّ َم ُه ،أي َ
أخ َذه».
للجوهري:
اللغة
في
وفي الصحاح
َ

سلسلة:

دقائق لغوية ()31

الميت والميّت:
الميت بالتخفيف الذي مات والميّت بالتشديد الذي لم يمت بعد ولكنه
سيموت»( .محيط المحيط للبستاني ،باب «موت»).
النقص والنقصان:
ً
فالن أو
النقص بمعنى النقصان ،إال أن بينهما فرقا هو أن تقول« :في دين ٍ
نقص» وال يقال فيهما نقصان ،وتقول« :في مال زي ٍد نقصان».
في عقلِه ٌ
وفي محيط المحيط للبستاني( ،باب  -نقص)« :النقص مصدر نقص
كالنقصان غير أن النقصان ال يستعمل في العقل والدين ويقال دخل عليه
نقص في دينه وعقله وال يقال نقصان».
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أعرب عدد من السياسيين الكنديّين عن قلقهم إزاء
الهجمات الحاقدة التي يتعرّ ضون لها عبر وسائل التواصل
االجتماعي قبل أشهر قليلة على موعد انطالق الحملة
االنتخابيّة استعدادا لالنتخابات التي ستجري في تشرين
األ ّول أكتوبر المقبل.
«سوف أقطع رأسك .آمل أن تصابي أنت وعائلتك بمرض
لو غيريغ .أقترح وضع كيس من البالستيك على رأسك وش ّده
حول عنقك» :هذا نموذج من الرسائل التي ّ
تلقتها وزيرة
البيئة كاثرين ماكينا من مجهولين على مواقع التواصل
االجتماعي.
كما ّ
تلقى وزير الهجرة الكندي أحمد حسين رسائل حاقدة

هو اآلخر ،يسأل أحدهم فيها الوزير :كم كان عمرك
عندما سرقت أوّل قارب لقرصان.
وفي السياق نفسه ،دعت سيّدتان من اليمين المحافظ
في شريط فيديو نشرتاه على موقع فيسبوك ،إلى
قطع رأس جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي
الجديد ،حزب المعارضة في مجلس العموم الكندي.
قال جاغميت سينغ «ال ّ
افكر في سالمتي ،ولكنّي
ّ
وبخاصة
المرشحين اآلخرين،
اخشى على سالمة
ّ
ّ
المرشحات النساء ،مع وجود عامل من التمييز
الجنسي أراه يأتي من اليمين» .
وكانت وزيرة البيئة كاثرين ماكينا قد طلبت عام 2017
حماية إضافيّة بعد أن رشق أحدهم نافذة مكتبها بالحجارة.
وتقول إنّها تخشى على سالمة عائلتها وأطفالها الثالثة،
وتخشى أن يروا ما يت ّم تناقله على وسائل التواصل
االجتماعي.
وقد ّ
تلقت النائبة ليونا أسليفا ،التي تركت الحزب الليبرالي
وانضمّت إلى حزب المحافظين ،سيال من الرسائل الحاقدة،
ووصفها مستخدمو االنترنت بالخائنة والمحتالة.
وتجدر االشارة إلى ّ
أن رئيس الحكومة جوستان ترودو
تعهّد في األسبوع الماضي بوضع ميثاق رقمي لتحديث
العالم الرقمي وتنظيمه ،لحماية البيانات المتعلّقة بالحياة
الخاصة و منع انتشار الخطاب الحاقد.
ّ

يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

حمالت أدونيس  ..وخطوة جديدة حنو التميز والنجاح
بعد خمسة شهور من العمل
المتواصل والدؤوب ،قامت إدارة
محالت أدونيس بنقل فرعها القديم
في الوست إيلند إلى مقره الجديد في
Galerie Des Sources 3291
الذي تبلغ مساحته الجديدة 45892
قدم مربع أي بزيادة  3000قدم
مربع عن الفرع القديم ،والذي تم
افتتاحه رسمياً في تمام الساعة
الثامنة من صباح يوم الخميس
الموافق  23مايو /أيار بوجود
عدد من المسئولين ومنهم السيد
بيار شعيب المدير المسئول والذي
يتمتع بخبرة كبيرة تمتد ألكثر من

كنديّات يدع ْمن ح ّق األمريكيات يف اإلجهاض
ظاهر المئات من النساء والرجال
يوم األحد الماضي في شوارع
مونتريال للدفاع عن الحق في
اإلجهاض «المه ّدد» ،حسبهم ،في
الواليات المتحدة األمريكية .وانتهت
المظاهرة بوقفة احتجاجية
أمام القنصلية األمريكية في
قلب المدينة.
ّ
وشكلت القيود الجديدة
المفروضة على اإلجهاض
في العديد من الواليات
األمريكية صدمة للعديد
من النساء في كندا.
ّ
وذكرت المتظاهرات أن
السماح باإلجهاض في
كندا استلزم معركة طويلة.
معركة انتهت في أواخر
الثمانينيات أمام المحكمة
العليا.
قالت متظاهرة« :أمّهاتنا
وج ّداتنا كافحن من أجل
الحق في اإلجهاض .وال نريد التراجع
عنه .نعم ،نريد دعم النساء األميركيات،
ولكننا نو ّد أيضا انذار حكومتنا بعدم
السماح بحدوث ذلك في كندا»،
وقالت أخرى إن «النقاش انتهى وال
نريد أن نسمع عن ذلك بعد اآلن».
ويخشى الكثيرون من أن تنتشر الحركة
المناهضة للحق في اإلجهاض في كندا
تحت النفوذ األمريكي.
وأضافت متظاهرة أخرى أن «هناك
انتخابات قادمة وقد يصل حزب
المحافظين إلى السلطة .نحن نعرف
رأيهم في هذا .هناك نوّاب معارضون
للحق في اإلجهاض وقد يعيدون فتح
النقاش حوله».
كما حاول أحد الناشطين المناهضين
لالجهاض التشويش على المتظاهرين
الذين كانوا أمام مقر بلدية مونتريال.
ّ
وتدخلت قوات األمن البعاده.
وقالت متظاهرة أخرى« :يجب ألاّ
نعتقد أن ّ
حقنا في اإلجهاض مضمون
ومفروغ منه ألن األمور تسير كما

نريد .ال يمكننا االعتماد فقط على
أمجادنا».
وبحكم أن غالبية القضاة في المحكمة
العليا في الواليات المتحدة من
المحافظين ،يحاول الجمهوريون

الغرب ،حيث توجد أكثر من 150
عيادة إلجراء عمليات اإلجهاض،
وميسيسيبي في الجنوب أوميسوري
في الوسط حيث توجد عيادة واحدة
لكل والية.
 29عاماً في محالت أدونيس  ،والتي منذ أن أعلنت عن
شراكتها مع شركة مترو  Metroفي اكتوبر  2011تم
افتتاح تسعة متاجر جديدة لمحالت أدونيس في مدينتي
كيبيك وأونتاريو ،والجدير بالذكر بأن محالت أدونيس قد
تأسست في مونتريال سنة  1979كشركة متخصصة في
بيع المواد الغذائية الشرق أوسطية ،والتي وصل اليوم عدد
فروعها إلى  13فرعاً منهم عشرة أفرع في كيبيك وثالثة

أفرع في أونتاريو ،ويعمل بها أكثر من  1700موظف.
وجريدة الرسالة تتشرف بدعوة الجميع لزيارة الفرع الجديد
لمحالت أدونيس في جاليرى دي سورس الكتشافه والتمتع
بالخبرات الفريدة والمتميزة التي يقدمها العاملون فيه لخدمة
جموع العمالء الكرام سواء من حيث التنوع المذهل للمنتجات
الغذائية التي تمأل ارجائه أو من حيث الخدمة النوعية
المتميزة المقدمة من العاملين للسادة العمالء..
ألف مبروك وإلى األمام.

شري ينتقد ترودو يف خطاب حول نظام اهلجرة واللجوء
المتدينون إلغاء حكم «رو ضد واد»
الذي شرع اإلجهاض في الواليات
المتحدة في .1973
وبالنسبة لكثير من النساء ،فإن أي عائق
ّ
بينهن وبين الحق في اإلجهاض
يقف
يُعتبر بمثابة «تذكير مؤلم بأن حقوقهن
غير كاملة».
وافادت أخرى «إنّه أمر صادم أن
يحدث هذا في بلد له تأثير كبير على
بقية العالم».
وللإلشارة فإن اإلجهاض قانوني في
جميع الواليات المتحدة  ،لكن األميركيين
ليسوا متساوين أمام هذا الحق .ويرتبط
مباشرة بمكان اإلقامة والدخل.
«إذا كنت تعيش في الجنوب أو وسط
البالد ،فإن إمكانية اإلجهاض محدودة
للغاية .وإذا كنت تعيش في الغرب
أو الشمال الشرقي فاألمور أفضل،».
كما قالت إليزابيث ناش ،المحللة في
مركز غوتماشر لألبحاث والذي يدافع
عن حق المرأة في اإلجهاض.
وهناك فرق شاسع بين كاليفورنيا في

وقضت المحكمة العليا في الواليات
المتحدة بأن اإلجهاض «حق أساسي»
طالما أن الجنين «غير مستدام» أي قبل
األسبوع الرابع والعشرين من الحمل.
وتسجّ ل الواليات المتحدة حوالي 15
حالة إجهاض لكل  1000امرأة تتراوح
أعمارهن بين  15و  44عامًا ،وهي
نسبة مماثلة لتلك المسجّ لة في بريطانيا
وفرنسا.
ولكن وحسب مركز السيطرة على
األمراض والوقاية منها (، )CDC
فإن هذه النسبة ال تتع ّدى  6,2لكل
ألف في أالباما في الجنوب وتصل إلى
 23,1لكل  1000في والية نيويورك.
في كندا ،ت ّم إجراء  94.000عملية
إجهاض في عام  ،2017حسب
تحالف الحق في اإلجهاض ،بما في
ذلك  35.000في أونتاريو و21.000
في كيبيك .ويتناقص هذا العدد باطراد
منذ  15سنة .ويرجع ذلك إلى استخدام
وسائل منع الحمل على نطاق واسع
وانخفاض عدد النساء في سن اإلنجاب.

احلكومة الكندية تدعم شركات الطاقة النظيفة
ستخصص وزارة الموارد الطبيعية
ّ
الكندية  30مليون دوالر لدعم الشراكة
بين القطاعين العام والخاص لتشجيع
الشركات على االستثمار في ابتكارات
الطاقة النظيفة لمكافحة تغير المناخ.
وأعلن يوم االثنين أمرجيت سوهي،
وزير الموارد الطبيعية ،عن إنشاء
برنامج يُعنى بالحلول الطاقوية في كندا
( ، )BESCوهو شراكة بين الوزارة
وشركة «بريكثرو انرجي» التي يملكها
بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.
وجاء هذا اإلعالن خالل مؤتمر الطاقة
النظيفة  CEM10 / MI-4الذي جمع
ممثلين عن أكثر من  25دولة في فانكوفر في بريتيش كولومبيا.
ً
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية الكندية،
ستقود الحكومة الدعوة لتقديم مقترحات «لتسريع تطوير
تقنيات الطاقة النظيفة في قطاعات الكهرباء والنقل والبناء
والصناعة التحويلية التي يمكن أن تقلل التلوث على نطاق
عالمي ».وباإلضافة إلى التمويل  ،ستتمكن الشركات المقبولة
من حضور فعاليات وتظاهرات لسنوية لتشجيع ابتكاراتها.

ومن المتوقع أن تساعد مشاركة شركة بيل غيتس في جذب
المستثمرين الدوليين ً ،
وفقا للحكومة.
ً
وفقا لبيان الوزارة  ،يأمل بيل غيتس أن تكون هذه الشراكة
بين كندا وشركته «نموذجً ا للمشاريع التعاونية األخرى التي
ستساعد في تحقيق هذا الهدف».
ولإلشارة فإن الدعوة لتقديم المقترحات لبرنامج BESC
مفتوحة اآلن.

جامعات بريتيش كولومبيا ومعاهدها توقف التعامل نقداً
طلبت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى غرب
كندا من جامعات المقاطعة ومعاهدها التوقف بشكل فوري
عن قبول مبالغ هامة من األموال النقدية في معامالت
تسديد األقساط الدراسية وإعاد َة النظر في سياساتها المالية.
ووجّ هت وزيرة التعليم العالي في بريتيش كولومبيا ،ميالني
مارك ،رسائل بهذا المعنى أمس إلى القيّمين على عشرات
المؤسسات التعليمية في المقاطعة ،وأعطتهم مهلة شهر واحد
إلطالع الحكومة على السياسات المتّبعة في مؤسساتهم في
مجال المعامالت النقدية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من صدور تقرير ثان يفيد
عن استخدام البعض هذه المؤسسات التعليمية في عمليات
تبييض أموال.
فاألسبوع الماضي قال النائب السابق لمفوض الشرطة
الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) بيتر جرمان إن تقريره
الثاني ،بعنوان «المال القذر – الجزء الثاني» ،حول تبييض
عال خاصة وعامة
األموال يفيد بأن عدة مؤسسات
تعليم ٍ
ٍ
ال تزال تقبل األموال النقدية في معامالت تسديد األقساط

ومعامالت أُخرى.
وأوضح جرمان أن الفريق العامل معه تلقى معلومات عن
قيام بعض الطالب األجانب بالتسجل شخصياً في مؤسسات
التعليم العالي وتسديد الرسوم واألقساط المتوجبة نقداً،
ثم اإلقدام بعد ذلك على االنسحاب من البرنامج التعليمي
والحصول على شيك تعويض من المؤسسة التعليمية.
وفي حاالت من هذا النوع إذا كانت العائدات اإلجرامية
مصدر المال المدفوع نقداً من قبل الطالب ،فالشيك الذي
َ
يحصل عليه هذا األخير من المؤسسة التعليمية ،بعد انسحابه
منها تعويضاً عمّا سبق له أن دفعه ،ال غبار عليه .وبالتالي
يكون الطالب في هذه الحال قد حوّل ً
ماال وسخاً إلى مال
ظاهره نظيف.
من جهته يقول وزير العدل والمدعي العام في بريتيش
كولومبيا ،ديفيد إبي ،إن حكومته تدرس إمكانية سن قانون
يشترط إبالغ مركز تحليل المعامالت والتقارير المالية في
كندا ( )FINTRACعن كل معاملة نقدية تتخطى قيمتها
 10آالف دوالر.

تعهّد زعيم حزب المحافظين الكندي أندرو شير باستعادة
النزاهة والثقة في نظام الهجرة واللجوء الكندي في حال فوز
حزبه في االنتخابات العامة في تشرين األول (أكتوبر) المقبل.
ومن بين أبرز اإلجراءات لبلوغ ذلك منعُ عبور الحدود
من الواليات المتحدة إلى كندا بشكل «غير شرعي» ،كما
قال زعيم المحافظين في خطاب ألقاه في تورونتو مؤخراً،
كبرى مدن كندا ،تمحور حول رؤيته لنظام الهجرة واللجوء.
وأوضح زعيم حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم
أمام مناصريه أنه سيقوم بسد ثغرة في اتفاق البلد الثالث
اآلمن بين كندا والواليات المتحدة أتاحت حتى اآلن لطالبي
اللجوء الذين يدخلون إلى كندا متفادين نقاط التفتيش الحدودية
أن يق ّدموا طلبات لجوء كانت لتُرفض بشكل تلقائي فيما لو
ُق ّدمت في مراكز العبور الرسمية.
ورأى شير أن الكنديين فقدوا الثقة في نزاهة نظام الهجرة
واللجوء بسبب طالبي اللجوء الذين يدخلون إلى كندا بشكل
«غير شرعي» ،مشيراً إلى أن عددهم منذ مطلع عام 2017
تجاوز  43ألفاً.
وأنحى شير بالالئمة في هذا الوضع على رئيس الحكومة
الليبرالية جوستان ترودو ،متهماً إياه بالتهاون في صون
حدود كندا وبجعل عدد متزايد من الكنديين يعتقدون أنه
يجب تخفيض عدد المهاجرين إلى بالدهم.
وأشار زعيم المحافظين في هذا الصدد إلى أن استطالعات
رأي أُجريت على مدى السنة الماضية أظهرت قلقاً متزايداً

لدى الكنديين إزاء عدد القادمين الجدد
الذين تستقبلهم كندا سنوياً .وأضاف شير
أنه غالباً ما سمع الكنديين الجدد الذين
«اتّبعوا القوانين ووصلوا إلى كندا بعدل
وإنصاف» يعربون عن هذا القلق.
ً
حكومة يشكلها حزب
وقال شير إن
المحافظين الذي يقوده ستقوم بتعزيز
االعتراف بشهادات القادمين الجدد
وخبراتهم لتسهّل على الذين تتطابق
ِ
مؤهالتهم مع المعايير الكندية مزاولة
اختصاصاتهم ومهنهم في الوطن الجديد.
«نخسر جميعاً عندما ال يستطيع األطباء
ِ
والمهندسون مزاولة مهنهم ،وأنا أريدهم
أن يأتوا إلى كندا للعمل في المجاالت
التي تأهلوا فيها» ،قال زعيم المحافظين الفدراليين الذي
قوبل كالمه بتصفيق الحضور.
ً
قائال إنه سيعمل من أجل «منح ذوي المهارات
وتابع شير
المنخفضة الذين جاؤوا إلى كندا إمكانية الحصول على
اإلقامة الدائمة فيها ،مع الحرص على أن تكون أجورهم
منصفة وأال تُنتهك حقوقهم».
وتعهد زعيم المحافظين بتعزيز سياسة الكفالة الخاصة
لالجئين التي توفرها الكنائس والمساجد والجمعيات األهلية
والثقافية ،وبزيادة الدعم لبرامج التدريب اللغوي لتسهيل
النجاح االقتصادي واالجتماعي للقادمين الجدد.
ورفض شير تحديد مستويات الهجرة السنوية إلى كندا،
معتبراً أن عدد المهاجرين يجب أن «يتماشى مع أفضل
مصالح كندا».
وتعهد شير بتعزيز سياسة ل ّم شمل الناجين من عمليات
اإلبادة الجماعية الذين استقروا في كندا ،كالنساء والفتيات
اإليزيديات على سبيل المثال ،مع أفراد عائالتهم الذين ال
يزالون في الخارج.
وج ّدد شير الوعد بإعادة فتح «مكتب الحرية الدينية» .وهذا
المكتب وكالة حكومية أطلقتها حكومة المحافظين السابقة
برئاسة ستيفن هاربر عام  2013وأوكلت إليها مهمة رصد
أعمال االضطهاد بحق األقليات الدينية والعمل على حماية
حرية المعتقد الديني حول العالم وأغلقتها حكومة ترودو
الليبرالية عام .2016

رؤساء البلديات يطالبون بالدعم الفدرالي واإلقليمي
لضحايا الفيضانات
يتجادل رؤساء البلديات في MRC de Vaudreuil
بان ضحايا الفيضانات في هذا الربيع يحتاجون أكثر
من اي وقت مضي إلى مساعده من
مستويين من الحكومة.
وفي رسالة مفتوحة موجهه إلى رئيس
وزراء كندا وكيبيك  ،من قبل رؤساء
البلديات في ،MRC de Vaudreuil
الذين تاثر مواطنوهم بالفيضانات 2019
 ،يقولون بان اوتاوا وكيبيك اقل حضورا
في هذا الموضوع.
«بعد مرور  37يوم من الفيضانات
 ،حتى لو كانت وسائل االعالم اقل
حضورا لتغطيه الحدث  ،والضحايا
والبلديات ال تزال بحاجه إلى دعم
من حكوماتهم»  ،ويشير إلى رؤساء
بلديات Pointe-Fortune, Rigaud,
Hudson, Vaudreuil-Dorion,
Vaudreuil-sur-le-Lac, L’Île-Cadieux, Ter.rasse-Vaudreuil, L’Île-Perrot et Pincourt
وتشعر حكومة لوجو بالقلق بوجه خاص إزاء تحمل
تكاليف إيواء الضحايا .ونحن ناسف ألنه «يتعين علي
بعض البلديات اتخاذ قرارات صعبه واتخاذ القرار الشائن
بخفض المعونة الغذائية وأعاده النظر في ماوي الضحايا».

وال يوضح رؤساء البلديات انه لم يتم التداول عن بعد
من قبل أداره السالمة العامة منذ  18ابريل/نيسان إلبالغ

البلديات بالخطوات التالية.
وأثيرت أيضا مساله وجود الجيش« .من سيساعد المنكوبين
والمنهكين ذهنيا وجسديا علي خروج مئات أكياس الرمل
التي كان ال بد من وضعها لحماية ممتلكاتهم ؟» أسال
رؤساء البلديات .وهم يدعون إلى اتخاذ اجراء فوري
من اوتاوا وكيبيك.
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السياحة العاملية
معبد امللكة حتشبسوت

اعداد  :مايك انجلو

ركن الرياضة
الزمالك يعلن تعيني خالد جالل مدي ًرا فن ًيا ً
خلفا جلروس
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك ،نهاية مشوار
كريستيان جروس -المدير الفني للفريق األول
لكرة القدم بالنادي -بشكل رسمي ،وتعيين خالد
جالل بدلاً منه ،وذلك بعد التعادل مع اإلنتاج
الحربي في مباراتهما بالدوري الممتاز.
وأوضح مجلس إدارة الزمالك أن تعيين خالد
جالل جاء مع انتهاء عقد السويسري كريستيان
جروس في  31مايو.
وتولى خالل جالل مسؤولية القيادة الفنية للزمالك
في الفترة ما بين أبريل  2018ويونيو من نفس
العام ،ولعب الزمالك أربع مباريات تحت قيادته،
ونجح في االنتصار فيها جميعًا ،وحقق لقب كأس مصر.

ساديو ماني ينفي شائعات
انتقاله إلى ريال مدريد

أكد المهاجم الدولي السنغالي
ساديو ماني سعادته في ناديه ليفربول
اإلنجليزي ،نافيا الشائعات حول إمكانية
انتقاله إلى لاير مدريد اإلسباني هذا
الصيف.

أنه ال يجب نسيان ليفربول الذي يفوز
على األندية الكبيرة.
وتابع “أستعد حاليا لواحدة من كبرى
المباريات للنادي والمشجعين والالعبين
أيضا ،لذلك دعونا نركز على هذه

تدريبات خفيفة لالهلي استعداداً للمرحلة املقبلة
وأوقف السارتي الفقرة أكثر من مرة لتوجيه العبي الفريق
ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
وأدى حسين الشحات ،العب الفريق تدريبات بدنية خفيفة في
الجيم ،كما خاض تدريبات جري حول الملعب على هامش المران.
واكتفى جونيور أجاي ،العب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة
بالجري حول الملعب على هامش المران.
واكتفى شريف إكرامي ،حارس مرمي الفريق بأداء تدريبات
بدنية خفيفة في الجيم.
وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية
لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي
شوبير وأحمد طارق.
يذكر أن األهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد
 74نقطة ،ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون
والزمالك.

واصل فريق األهلي مرانه مساء يوم األربعاء على ملعبه
في الجزيرة؛ استعدا ًدا للمرحلة المقبلة.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة األوروجواياني مارتن السارتي
تجهيز جميع الالعبين من الناحية الفنية والمعنوية من خالل
التدريبات اليومية والجلسات المنفردة مع الالعبين حيث عقد
المدير الفني أكثر من جلسة مع العبي الفريق لتحفيزهم ومطالبتهم
بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.
خصص مارتن السارتي ،المدير الفني فقرة للكرات العرضية
والتصويبات في مران الفريق مساء اليوم..
وحرص السارتي على إيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه العبي
الفريق خالل المران الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقاد السارتي تدريبات خططية للفريق؛ حيث قسّ م الالعبين
إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة
من لمسة واحدة.

جلنة احلكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع اإليقاف عن جريشة

أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم األخيرة.
وأضاف رئيس لجنة الحكام المصرية أن االتحاد المصري
لكرة القدم على ثقة بأن االتحاد األفريقي ولجنة حكامه
سينظرون بعين االعتبار لاللتماس المقدم من جانبنا ،
ال سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا
بإلغاء هذا القرار ،وأن هذه األسس تؤكد على أن جهاد
جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة  ،ولم
تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل
هذه العقوبة.

قررت لجنة الحكام باالتحاد المصري لكرة القدم التقدم
بالتماس إلى االتحاد األفريقي لكرة القدم لرفع اإليقاف الذي تم
توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته
لذهاب الدور النهائي ألبطال الدوري األفريقي.
وأكد الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة االتحاد
رئيس لجنة الحكام أن االتحاد المصري قرر اتخاذ هذه
الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة
ليس على المستويين المحلي واإلقليمي فقط ولكن على
المستوى الدولي أيضا  ،حيث شارك جريشة في إدارة

وقال ماني ،في تصريحات نقلتها شبكة
(سكاي سبورتس) البريطانية يوم
األربعاء“ ،دائما يكون هذا جزءا من
كرة القدم ،لذلك يتعين علينا التعامل
مع األمر ،لكن بالنسبة لي أهم شيء
هو ليفربول وأنا سعيد هنا”.
وأوضح ماني ( 27عاما) أن اهتمام
مثل هذه األندية بالحصول على خدماته
شيء يسعده ،مضيفا في نفس الوقت

المواجهة أوال وتحقيق االنتصار فيها”،
في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام توتنهام هوتسبر السبت المقبل.
وكانت تقارير إخبارية قد ربطت اسم
ماني بانتقال إلى الريال منذ عودة
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان
إليه في مارس الماضي ،إلى جانب
نجوم كبار آخرين بالبريميرليج مثل
البلجيكي إدين هازارد.

دمييتروف يتفوق على شيليتش
في مواجهة من العيار الثقيل

عدل البلغاري جريجور ديميتروف
تأخره مرتين ليتفوق على مارين
شيليتش المصنف  11في مواجهة من
العيار الثقيل في الدور الثاني في بطولة
فرنسا المفتوحة للتنس يوم األربعاء.
وقدم المصنف الثالث عالميا سابقا
لكنه غير مصنف هذا العام في روالن
جاروس بعد تراجعه للمركز  46في
التصنيف العالمي عرضا شجاعا
ليفوز  6-7و 6-4و 4-6و 7-6و.6-3
وتقدم ديميتروف  5-2في المجموعة
الفاصلة بعدما كسر إرسال منافسه

تضحك الدنيا معك ..
.
أبكي تبكي وحدك

مرتين لكن شيليتش ما كان ليودع
البطولة دون قتال وأنقذ نقطة لحسم
المباراة بضربة أمامية قوية ليخفف
بعض الضرر.
لكنه سدد في الشبكة في الشوط التالي
ليمنح ديميتروف انتصارا الفتا.
ولم يسبق لديميتروف أن تخطى الدور
الثالث في روالن جاروس وإذا أراد
تحقيق ذلك هذا العام فعليه أن يسلك
طريقا صعبا.
وسيواجه في الدور المقبل السويسري
ستانيسالس فافرينكا بطل .2015

إعداد  :رايق مبسوط جداً

Les proverbes en français et arabe
 -احلقيقة مرة

- La vérité blesse toujours
 -يا جارية اطبخي  ،كلف يا سيدي

- On n’a rien pour rien

معبد حتشبسوت الجنائزي هي النقطة المحورية
في الدير البحري “الدير الشمالي” ومجمع المعابد
الجنائزية  ،والمقابر التي تقع على الضفة الغربية
لنهر النيل  ،قبالة مدينة األقصر (طيبة القديمة) The.
Mortuary Temple of Hatshepsut
المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت  ،والذي يقع تحت
المنحدرات في الدير البحري على الضفة الغربية لنهر
النيل بالقرب من وادي الملوك في مصر  .يكرس
المعبد الجنائزي إلله الشمس رع وآمون حيث انه
يقع بجوار المعبد الجنائزي من منتوحتب الثاني ،
الذي كان على حد سواء باعتباره مصدر إلهام .
يعتبر معبد الملكة حتشبسوت هو واحدة من “اآلثار
التي ال تضاهى من مصر القديمة Cobra deities.
أقدمت أكاديمية العلوم البولندية في وارسو مسؤوليتها
عن الدراسة واستعادة المستويات الثالثة للمعبد  .اعتبارا
من ربيع عام  ، 1995كان معبد الملكة حتشبسوت
هو أول مستويين كاملة تقريبا  ،وكان أعلى مستوى
ال يزال تحت اإلنشاء .
معلومات عن معبد حتشبسوت
معبد حتشبسوت الجنائزي هو واحدة من أجمل معابد
مصر القديمة .والذي يقع في الدير البحري “الدير
الشمالي”  ،على رأس الوادي تحت قمة الجبل (والهرم
الطبيعي) “ . ”Dehentيقع معبد الملكة حتشبسوت
مباشرة ضد الصخرة التي تشكل المدرج الطبيعي من
حوله بحيث تشكل المعبد نفسه من الصخور الحية .
حتشبسوت هي شخصية مثيرة لالهتمام  ،والتي
حكمت في البداية كنائبة لجاللة الملك وابنها تحتمس
الثالث  .معبدها هو واحدة من المعالم األكثر لفتا في
مصر القديمة  ،والتي صممته قبل وفاتها  .ومع ذلك
 ،حدثت خالفات بين تحتمس الثالث واخناتون عمدا
النصب بعد موتها .
تم بناء المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت من األسرة
الثامنة عشرة الى الشمال مباشرة من المعبد المملكة
األوسط منتوحتب الثاني في خليج المنحدرات المعروفة
باسم الدير البحري  .في
العصور القديمة الذي كان
يسمى بمعب د �Djeser-dje
 . seruتميز بناء حتشبسوت
بهندسته المعمارية المبهرة
والنقوش الجميلة .
يتكون معبد حتشبسوت
الجنائزي من :
 :1مدخل الصرح
 :2كورتيارد
 :3التعلية إلى المستوى
الثاني
 :4الفناء الثاني
 :5قبر ()TT353
 :6الطريق المنحدر إلى
المستوى الثالث
 :7بونت colonade
 colonade :8ميالد
 :9حتحور مصلى
 :10أنوبيس مصلى
 :11فناء الثالث
 :12الملكية عبادة الكنيسة
 :13طاقة شمسية عبادة الكنيسة
 :14محمية آمون
تم بناء جسر واسع بامتداد مائة وعشرين قدم  ،والذي
يصطف حوله األشجار المؤدي إلى الوادي واألبراج
الداخلية  .لألسف  ،لم يبقى لهذه األبراج والمسلتين أي أثر
 .تم بناء المعبد على ثالثة مستويات مع اثنين من الساللم
الواسعة في موقع مركزي لالنضمام إلى المستويات معا .
تم بناء معبد حتشبسوت على ثالثة مستويات من المدرجات
 ،مع جسر يؤدي الى معبد الوادي لتوصيل نهر النيل عن
طريق القناة  .زرعت الحدائق مع األشجار أمام الفناء األقل .
المدخل
معبد حتشبسوت مفتوح من الساعة  6:00حتي 04:00
في فصل الشتاء  .بتكلفة التذكرة  30جنيه  ،وينبغي شراها
في شباك التذاكر  .هناك القليل من القطار (الطفطف)
للتوصيل إلى منطقة وقوف السيارات على مدخل المعبد
الذي يكلف  2جنيه  .المعبد مضاء في المساء على

الرغم انه غير مفتوح في المساء إال انه ذو مشهد جميل
ويمكن رؤيته من أي نقطة عالية  ،حتى عبر النهر في
مدينة األقصر .
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 محشش أجر بيت مسكون ،وهو قاعد بيحشش ،الجنقال 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
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Port d’une couche lors d’une formation en CHSLD: la ministre
est «étonnée», mais se garde d’agir

L

a ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, remet en question la pertinence d’une formation où des employés de
CHSLD ont dû porter une couche pour adultes,
mais refuse de la proscrire.
Le Journal révélait aujourd’hui que des employés
d’un CHSLD de Repentigny, dont deux préposés aux bénéficiaires, ont dû porter une couche
lors d’une formation pour mieux comprendre la
réalité des résidents, mais certains d’entre eux se
sont sentis humiliés par cette pratique.
«Quand j’ai appris cette histoire, il y a trois jours,
j’ai été extrêmement surprise, étonnée. J’ai questionné cette formation et je la questionne encore.
C’est questionnable», a indiqué la ministre Blais
lors d’une mêlée de presse.
«Je pose la question: est-ce qu’on est obligés de
se mettre dans la peau d’une personne vulnérable pour avoir de l’empathie envers les personnes

vulnérables?» a-t-elle ajouté.
Malgré son étonnement, la
ministre Blais n’a pas déploré la
tenue d’une telle formation. Elle
n’a pas non plus cru pertinent de
l’interdire.
«Je vais laisser faire le travail
du président-directeur général
du CISSS Lanuadière. Il a mon
entière confiance, surtout qu’il
a lui-même, le 24 mai dernier,
imposé un sursis à la formation
pour l’examiner.»
«Je pense qu’il y a d’autres sortes
de formations qui sont beaucoup
plus adéquates qu’une formation qui demande de porter des
jaquettes et des culottes d’incontinence. [...] Ce n’est pas une formation que je

porte dans mon cœur», a-t-elle également indiqué.

Scheer promet de mettre de l’ordre dans le système d’immigration

L

e chef conservateur Andrew Scheer promet
de remettre de l’ordre dans le système d’immigration s’il est porté au pouvoir en freinant l’arrivée de migrants irréguliers au Canada.
«Il n’y a absolument rien de juste au fait de forcer
les personnes opprimées et persécutées [...] à
attendre plus longtemps pour l’aide du Canada
pendant que d’autres franchissent la frontière
illégalement», a soutenu M. Scheer mardi dans
un discours dévoilant ses intentions en matière
d’immigration.
Il a donné l’exemple de réfugiés syriens en parlant
de sa mère qui est venue en aide à plusieurs d’entre
eux par le biais d’une paroisse d’Ottawa.
M. Scheer estime que les demandes d’asiles des
migrants irréguliers arrivant de façon irrégulière
par le rang Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle,
passent en priorité devant les réfugiés fuyant la
guerre.
Cette affirmation a été rejetée par le gouvernement
libéral. «Il est décevant d’entendre Andrew Scheer
répéter le mensonge selon lequel les demandeurs
d’asile prennent la place des autres réfugiés», a
déploré Mathieu Genest, l’attaché de presse du
ministre de l’Immigration Ahmed Hussen, dans
une déclaration écrite.
Les deux types de demandes d’immigration sont
traités par des instances différentes au sein du système canadien et les unes n’ont pas d’incidence sur

les autres, a souligné le ministère.
Revoir le système
Le chef conservateur a critiqué le
gouvernement Trudeau pour sa
gestion de l’afflux de migrants à la
frontière canado-américaine, mais
aussi pour sa levée des visas exigés
aux Mexicains.
«Comme premier ministre, je vais
travailler afin d’immédiatement
réinstaurer la justice, l’ordre et la
compassion dans notre système
d’immigration», a-t-il dit.
Qui sont les hommes et les femmes
derrière nos politiciens? Emmanuelle présente... un balado animé
par Emmanuelle Latraverse.
Il a réitéré son intention de resserrer
l’Entente sur les tiers pays sûrs afin
d’empêcher des migrants de demander l’asile après avoir traversé la frontière par un
point d’entrée non officiel.
M. Scheer a aussi promis de privilégier les réfugiés
accueillis dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés en éliminant la limite du
nombre de demandes pouvant être faites par année
en vertu de celui-ci.
Le chef conservateur s’est engagé à revoir les
seuils d’immigration, mais ne s’est pas avancé sur
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La jalousie

E

st un instinct, né avec tout être;
Homme comme animal, mâle comme
femelle enfant comme vieillard, elle
peut grandir, elle peut être modérée, réfléchie,
agressive et criminelle.
Simplement la jalousie à plusieurs faces :
Nous sommes tous jaloux de quelque chose.
La jalousie aussi peut être paternelle, maternelle, fraternelle, amicale, et amoureuse.
Toute personne qui a la faculté de réfléchire,
Le savoir de diriger, La capacité de se contrôler et la maîtrise de soi-même,
La jalousie qu’elle a en elle est modérée et
sans crainte de nuire à la relation, mais il faut
que cette jalousie soit comprise en tant que
telle et non pas traduite d’une autre manière
qui correspond à la volonté de la compréhension de l’autre.
Exemple : Un Père ou une Mère peuventêtre jaloux dans le sens de la Protection et
pour le bien être de leurs enfants, protéger
leurs enfants du mal, ils ont peur qu’ils leurs
arrivent un malheur quelconque, ils ont peur
des agresseurs, ils veulent que leurs enfants
rentrent sains et saufs à la maison.
La jalousie Fraternelle peut être différente,
mais plus spécifique, car le Frère veut protéger sa Sœur de certaine fréquentation,
croyant que Celle-ci peut lui faire du mal
nuise à sa réputation, l’éviter des personnes
arrogantes et impolies, car le Frère est plus
proche sentimentalement de sa Sœur que ses
parents, ces derniers, des fois ignorent ce qui
se passe, simplement l’instinct du Frère le
pousse à protéger sa Sœur des malfaiteurs.
La jalousie entre les Sœurs elle peut être
semblable ou différente, elle est exprimée
par l’envie; Ma sœur est plus belle que moi,
elle attire plus de garçon, elle a une forte
personnalité, elle s’habille mieux que moi,
tout le monde lui donne de l’attention, elle a
une place dans la société plus grande que la
mienne, etc…. Là, la sœur elle envie l’autre
sœur c’est une jalousie qui peut être des fois
agressive et laisse des conséquences fâcheu-

du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.
La présence de particules de fer confère une couleur rougeâtre à l’eau. Des photos prises par les
Innus et un documentariste montrent des écoulements rouges sur plusieurs kilomètres jusque
dans le lac Triangle. Le porte-parole de la minière,
Armand MacKenzie, a d’abord nié les faits. «Ces
allégations sont non fondées», a-t-il déclaré au
Journal en matinée, lundi.
Scandaleux
Ce comportement a été vertement critiqué par la
solidaire Ruba Ghazal. «C’est vraiment scandaleux, la façon dont la minière agit en disant : “Non,
non, non, il n’y a absolument aucun problème”
pour ensuite dire “ah il y a eu un déversement, puis
ce n’est pas dangereux”», a-t-elle dénoncée.
Mme Ghazal se questionne également sur le
ministère de l’Environnement, qui a remis un
rapport d’enquête au DPCP en 2018. «Si, comme
la minière le dit, ce n’est pas dangereux, bien où
sont les résultats, qu’on les rend publics? Oui, c’est
important pour l’ours, mais aussi pour les communautés qui sont autour, il faut qu’elles aient l’information», a-t-elle lancé.
De son côté, le péquiste Sylvain Gaudreault
demande au ministre de l’Environnement Benoit
Charrette de parler rapidement avec son homologue de Terre-Neuve. «J’espère qu’on ne commen-

a réforme du mode de scrutin
inclura une certaine forme de
parité, promet la ministre responsable du dossier, Sonia LeBel.
«Nous sommes tout à fait d’accord
pour que cette notion-là fasse
partie de notre réforme. Elle fait
partie de la réflexion», assure la
ministre de la Justice.
Dimanche dernier, le Mouvement
Démocratie Nouvelle, le Groupe
Femmes, Politique et Démocratie,
ainsi que des centrales syndicales
ont demandé au gouvernement
Legault d’inscrire la parité hommes
femmes dans sa future réforme, qui
vise à créer un nouveau mode de
scrutin proportionnel mixte.
Si Sonia LeBel promet d’inclure une certaine
forme de parité, la ministre ne s’engage toutefois pas à imposer un quota de 50% de
candidates, ni même une «zone paritaire».
«Toute la fourchette est là, dit Mme LeBel.

La notion de parité, on va remplir notre
engagement. Je ne discuterai pas des mesures particulières parce qu’elles sont, justement, en discussion et en réflexion.»
«Je veux rassurer tout le monde, on n’a pas
mis de côté cet engagement-là, que la parité
fasse partie de la réforme», ajoute-t-elle.

Livre des records ‘Guinness’ : Enregistre le
pont ‘Tahya Masr’ du Caire le plus large pont
suspendu au monde

un chiffre ni indiqué s’il avait l’intention de les
abaisser. Il a aussi insisté à plusieurs reprises sur
l’importance de mettre l’accent sur l’immigration
économique.
Ces intentions n’ont pas impressionné les libéraux.
«Après trois ans et demi dans l’opposition, [...] le
Parti conservateur du Canada ne peut toujours
pas dire s’il y a trop ou trop peu d’immigrants qui
viennent au Canada chaque année», a souligné
Mathieu Genest.

cera pas à s’obstiner sur une question de frontière
pour des déversements à risque sur l’eau potable, la
santé publique de la population», s’est-il exclamé.
Manque de transparence
La libérale Marie Montpetit réclame également de
la transparence. «Le ministre devrait déjà être en
train d’informer la population et de la rassurer», a-telle affirmé.
De son côté, le ministre des Ressources naturelles Jonatan Julien soutient
que la mine a déposé un
plan d’action pour éviter
ce genre de déversement.
«On espère qu’il y aura des
suites au DPCP. On ne peut
pas accepter les images
qu’on voit aujourd’hui»,
a-t-il dit.
Le ministre de l’Environnement Benoît Charrette
souligne pour sa part que
la minière pourrait recevoir
des amendes salées – elles
peuvent dépasser le million de dollars par constat
d’infraction – s’il y a reconnaissance de faute.

Salah EL ACHKAR

ses.
La jalousie de la compétition : Quant la personne manque d’éducation, d’initiative, de
savoir-faire, de manque de personnalité, de
mal chance dans les affaires, de complexité
d’infériorité, elle devienne jalouse des autres
personnes qui ont réussi dans leurs vies actives, dans leurs foyers, avec leurs partenaires
respectifs elle leurs souhaitent le mal, cette
jalousie peut être aussi agressive et violente.
La jalousie de l’amour : Il est reconnu que
toute personne qui aime est jalouse, par
contre quant la personne n’aime pas, pourquoi elle va être jalouse, puisque l’autre personne ne lui intéresse pas.
Mais, cette jalousie à trois catégories, 1) la
réfléchie, 2) l’agressive, 3) la violente :
La première ressemble des fois à la jalousie
maternelle, la personne qui aime, veut protéger son amour du mal, veille soucieusement
à sa protection du mal, elle ne veut pas qu’il
lui arrive quelques choses qui peut nuire à
leurs relations, ce n’est pas par manque de
confiance quant il y a la compréhension entre
les amoureux, mais par amour et la crainte
que l’autre lui arrive un malheur quelconque.
Cette jalousie elle est contrôlée par la personne car elle sait ses limites et ses droits, il
reste également le côté poétique ou platonique ou sentimental, que la personne exprime
dans un sens de vivre avec son partenaire les
moments de la journée, de partager chaque
instant pour se sentir conforter par cet amour
sain et sauf quant à la protection du mal pour
sa conjointe ou son amour.
La jalousie des fois est un jeu dangereux, car
il existe des personnes qui s’amusent à provoquer leurs partenaires par des scènes pour
rendre le dernier jaloux, il arrive des fois,
que cette expérience tourne mal par le sousestime du partenaire ou le désintéressement
de l’autre. Exemple si ma partenaire veut
essayer de me rendre jaloux, elle se trouve
une personne pour laquelle je n’ai ni estime,
ni affection, ni intéressement, automatique-
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Savez-vous qu’en Égypte:-

L’Assemblée nationale préoccupée par l’eau rouge de la minière Tata Steel

es déversements répétés de la minière
Tata Steel à proximité de Schefferville
inquiètent le gouvernement du Québec et
les partis d’opposition, alors que François
Legault juge que les écoulements d’eaux rouges
sont «préoccupants».
«J’ai vu les images autour de Tata, c’est préoccupant
de voir la couleur de l’eau. Le ministère de l’Environnement est sur le dossier et le Directeur des
poursuites criminelles et pénales a le dossier entre
ses mains. On va s’assurer que l’environnement
soit respecté», a lancé le premier ministre mercredi
avant la période de questions.
«C’est préoccupant de voir la couleur de l’eau, je
veux que des spécialistes me fassent rapport»,
a-t-il dit.
Le Journal a révélé au matin des photos de cours
d’eau rouges dans le nord du Québec. La minière
Tata Steel admet une problématique de déversements tant du côté du Québec, vers Schefferville,
que du Labrador, mais prétend qu’il n’y a aucun
risque ni pour la santé ni pour l’environnement.
En 2018 seulement, les Innus de la communauté
voisine de Schefferville, Matimekush-Lac John, ont
documenté 23 sites d’écoulement d’eau rouge dans
des lacs et des rivières aux abords du projet d’extraction de minerai de fer de Tata Steel Minerals
Canada (TSMC), situé à cheval entre les provinces

Réforme du mode de scrutin: la «notion» de parité
sera incluse, promet Lebel

ment elle me
rendra jaloux si
je l’aime, mais, si
je ne l’aime pas
et qu’elle fasse ce
jeu, elle peut être refoulée de moi et cela lui
coûtera la rupture, par contre si je l’aime, elle
va me rendre jaloux, souvent ce jeu est pratiqué par plusieurs personnes sans réfléchir aux
conséquences, il peut être donc dangereux.
- La jalousie de protection du mal
- La jalousie d’envier les autres
Nous sommes jaloux pour protéger la personne que nous aimons,
Le jaloux d’envie, parce que son voisin a
réussi dans les affaires mieux que lui.
Le jaloux d’envie, parce que l’autre personne
est plus belle qu’elle.
Mais nous sommes jaloux parce que nous
aimons, le créateur nous a donné cet instinct
pour vivre avec car il a jugé que c’est une
nécessité pour l’homme, il nous a donné aussi
la faculté pour réfléchir, le savoir pour gérer,
la parole pour s’exprimer et l’amour pour
aimer, il n’y pas de vrai amour sans jalousie,
de protection du mal et le souhait du bien être
pour la personne que nous aimons.
Par ailleurs, quant la jalousie est agressive
ou criminelle qui se manifeste par l’agression sur le corps qui pousse l’un à mal traiter
l’autre par des injures et autres scènes insupportables, il faut que la personne aille se faire
soigner, car son instinct devient plus animal
qu’humain, cette personne manquera de la
confiance en elle, la faculté de raisonnement,
de personnalité, du contrôle de soi-même
et de la maîtrise de ses actes, cette jalousie
devienne une maladie peut être thérapeutique? Mais, certainement psychologique et
neurologique, difficile à traiter.
Toute personne est jalouse de quelque chose,
heureusement d’une manière différente, simplement, le souhait est que cette jalousie soit
la bonne constructive et non la mauvaise destructive.
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’est précisément le 15 mai que
le Président El Sisi a annoncé
l’ouverture du nouveau pont
‘Tahya Masr’ à ‘Rod El Farag’
au Caire et ce, en présence de
M. Talal Qmar, représentant officiel du livre
des records ‘Guinness’ au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, qui a annoncé l’enregistrement du pont ‘Tahya Masr’ le plus large
pont suspendu au monde pour sa largeur de
67,3 mètres battant, du même coup, l’ancien
record de 65,5 mètres enregistré en 2012
pour le pont canadien ‘Portman’ construit à
Vancouver en Colombie Britannique.
D’autre part, le pont de Rod El Farag qui
comprend douze voies, six de chaque côté
est d’une longueur de 5 kms et fait partie
d’une autoroute qui part de ‘El Sokhna’
en mer Rouge, jusqu’à El Dabä à Marsa
Matrouh d’une longueur de 600 kms et qui
a coûté 4 milliards de livres.

De plus, ce pont
qui a pris trois
ans pour le finir, Samir Sidarous
a été entièrement
conçu et bâti par
4000 ouvriers et
ingénieurs, tous
des égyptiens, selon les normes mondiales
de sécurité ce qui lui permet de supporter
des poids jusqu’à 120 tonnes.
D’un autre côté, le pont ‘Tahya Masr’ réduit
le temps qu’il faut pour rejoindre la route
désertique Caire-Alexandrie d’une heure et
quart à 20 minutes seulement.
En terminant il est intéressant de savoir que
le nouveau pont est doté d’une promenade
toute vitrée au grand plaisir des promeneurs qui viennent en grand nombre pour
découvrir cette nouveauté sur le Nil, un des
plus beaux fleuves du monde.
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البحث عن اهلل يف مصر القدمية
حقيقة عبادة احليوان يف مصر القدمية

هل املسيح هو اهلل؟؟
بقلم :االب  /فريدريك اليسوعي
الجزء الثالث
تكلمت في المقال األول والثاني لي في هذا المكان عن فكرة عدم استحالة
تجسّ د الخالق بصورة بشرية كاملة المعاني والتفاصيل ،ألنه القدير على كل شئ،
وتجسّ د هللا بصورة بشرية بهيئة السيد المسيح ،ال يعني خلو السماء من هللا أو
غيابه عنها ،ألنه مالئ الكل ووجوده في الصين ال يعني عدم وجوده في مصر أو
الهند وفي كل بقاع األرض بنفس الوقت مع وجوده بكل تأكيد في السماء أيضا...
وإذا كان هذا صحيحاً وهو صحيح يكون التثليث في المسيحية ال يتعارض مع
فكرة الوحدانية التي يؤمن بها جميع المؤمنين من المسيحيين في العالم ،وقد ثبت
هذا باليقين الدامغ من خالل عمل التجسّ د اإللهي هلل في كلمته التي ألقاها إلى مريم
وروح منه وهو الشئ الذي تم تأكيده من خالل أعمال السيد المسيح المعجزية
طيلة سنوات حياته على األرض وتؤكد على قدرة ووحدة الهوته األزلي األبدي
كخالق لكل ما في السماء واألرض وإال فليفسر لي أحدكم كيف استطاع القيام
بعملية الخلق إن لم يكن هو الخالق بذاته ،ألنه من غير المنطقي أن يعطي الخالق
لبشر ما القدرة على الخلق وإال لما أصبح هناك خالق ومخلوق ،وال يمكن بحال
أن يقوم المخلوق بدور الخالق إن لم يكن هو بذاته الخالق القادر والعالم بكل شئ
وعلى المتشكك فيما أقوله أن يعود لقراءة «سورة النحل» في القرآن الكريم اآلية
 17والتي يقول فيها هللا «آفمن يخلق كمن ال يخلُق آفال تذكرون» كما نجده يقول
في اآلية رقم  « 49أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً
بإذن هللا» وال أعرف وال أفهم لماذا لم يأذن هللا لجميع الرسل في القيام بفعل الخلق
كما أذن للسيد المسيح واقتصره عليه عن دونه من الرسل إن لم يكن المسيح هو
هللا المُتجسد على األرض؟...
وال يمكن ألحد أن ينكر على السيد المسيح أنه قام بإحياء الموتى وبشفاء المرضى
وتنبأ بالغيب سواء كان ماضياً أو حاضراً أو مستقبلياً!
كذب المنجمون ولو صدقوا...
وال يمكن لبشر مهما كان أن يقوم بذلك وكما يُقال َ
ومعنى قيام السيد المسيح بذلك يؤكد على معرفته الالهوتية كإله بكل كبيرة
وصغيرة سواء كانت في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ّ
ومن الذي يتمتع وحده
بمعرفة الماضي والحاضر والمستقبل سوى هللا وهو ما يعني أن المسيح هو هللا
المتُجسد أصل الحياة ومحورها ...وهو ما قاله السيد المسيح حين سأله البعض
من هو ؟ فأجابهم أنا َّ
عن ّ
من كلمكم منذ البدء على لسان األنبياء والمرسلين ..أنا
هو األول واآلخر ..البداية والنهاية  ..اآللف والياء!!
و للحديث بقية مع محبتي ونعمة هللا وسالمه للجميع

بقلم:
بشــير القــ ّزي

ذكريات داموريّة
خالل سني طفولتي كنت في قمة السعادة عندما كنت امضي بضعة ايام عند ج ّدتي
ّ
ونستقل إحدى
«زهيّة» في بلدة الدامور! بعد زيارتها لنا في بيروت كانت تصطحبني
سيارات األجرة من موقف الدامور والذي كان يقع امام مدرسة مارمنصور القريبة
من منزلنا وعلى الشارع المتفرّ ع من شارع سوريا .لم تكن تلك السيارات من نوع
مرسيدس  ١٨٠كغيرها بل كانت أمريكيّة الصنع موديل «ستايشن» ماركة «ديزوتو» او
«شفروليه» .من الخارج كان اللون األبيض ي ّ
ُغطي بعضاً من جوانبها وسطحها بينما اللون
الغالب قد يكون أخضر أو أحمر او غير ذلك من األلوان .أما المقاعد فكانت بالستيكيّة
التغليف بألوان تتماشى مع ألوان السيارة وكانت بعض الشقوق قد بدأت تظهر على الفرش
بسبب كثرة االستعمال! كان الركاب يضعون أكياسهم الكبيرة في الصندوق ويجلسون في
المقاعد بانتظار اكتمال العدد النطالق السيارة .وكانت الرحلة تبدأ بسلوك شارع بشارة
الخوري مروراً بالشيّاح والشويفات عبر طريق صيدا القديم حتى نبلغ بلدة الدامور فيقوم
السائق بأِنزال كل راكب امام باب داره.
ما كنّا نصل الى جوار السنديانة الكبيرة المع ِّمرة بالقرب من مبنى المحكمة القديم حتى
ننعطف نحو اليمين وندخل زقاقاً يتّسع لمرور سيّارة واحدة مع بعض المتّسعات التي تُ َم ِّكن
من إركان سيارة من ناحية واحدة فقط .عند المرور أمام منشرة «إبن غنيمة» عن اليسار كنّا
نسمع صوت المنشار العمودي وهو يلعلع وكان يبدو واضحاً من باب المدخل العريض!
ُفصل لي سيفاً خشبياً من لوح معاكس!
ال يمكنني ان أنسى صاحب المنشرة الذي كان ي ِّ
وبعد قطع مسافة ال تزيد عن مئة متر بين المنازل المبنية من الصخر الطبيعي والمزروعة
على طرفي الطريق كنّا نصل الى منزل ج ّدتي فتتوقف السيارة ونترجّ ل ونتّجه نحو مدخل
الحديقة على يسار الطريق.
كان نصف السور األمامي مبنيّاً من الحجر الطبيعي بينما كان النصف العلوي من الحديد
ّ
ومصطفة
المطاوع المشغول والمطلي باللون االسود من قضبان مصنّعة على شكل حراب
بوضع عمودي تجمع بينها مبسّ طات حديديّة ملويّة بأشكال فنية .في وسط السور بوابة
ٍ
بقفل له مزالج وكان باإلمكان فتحه
حديدية من نفس التصميم ولها مصراعان يفتح احدهما ٍ
من الخارج بتسليل اليد عبر القضبان الحديدية .وكانت الياسمينة المزروعة وراء السور
تخفي بعضاً من معالم البيت الذي ت ّم بناؤه في بداية القرن العشرين.
كان المنزل يأخذ كامل مساحة العقار من ناحية العرض فيما عدا ما كان وراء المرآب
والذي تمت إضافته في وقت الحق والذي كان يمتد من السور حتى زاوية المنزل وكان
ً
أخ ج ّدتي عزيزعون!
ملتصقا بعقار ِ
كان الممر الذي يقسم الحديقة الى قسمين والمبلّط ببالط رمادي يزداد عرضاً ما ان يقترب
من المنزل ليصبح باحة عريضة تستعمل للجلوس في أوقات العصر والمساء .وكانت
تظهر معالم واجهة البيت المبنيّة بالحجر المنقوش األبيض والتي كان يُكلّلها ٌ
سقف من قرميد
ّ
والموزعة بتوازن من ناحيتي باب المدخل
أحمر كما ان الشبابيك الخشبية العالية اإلرتفاع
القديم والمصنوعة من الخشب القطراني كانت تش ُّع برونقها الفريد وباألخص بوجود ُدرف
«األباجور» الخارجية والتي باخ لونها مع الزمن دون ان ّ
تعكر جمالها عوامل الطبيعة!
أما عن قسمي الحديقة فكانت شجرة صنوبر عمرها يُع ُّد بالعقود تتوسَّ ط القسم األيسر بينما
شجرة ليمون كانت قد ُزرعت في القسم األيمن بالقرب من بركة الحديقة المثمّنة األضالع
والتي كانت مالسة الجوانب وتتوسطها نافورة مياه ترش ماءها عبر ثقوب في رأسها
المستدير بينما كانت بضع سمكات حمراء تسبح في مياه قاعها .ولي ذكريات مع تلك
البركة حيث كانت ُّ
تغط على حافتها حشرات اليعسوب وذات األلوان الحمراء واالرجوانية
ً
والتي تشبه بجسمها وجوانحها طائرة الهليكوبتر المروحيّة! كنت أنجح أحيانا بالتقاط إحداها
بإمساكها من ذنبها الرفيع عندما ّ
تحط على الحافة.
كانت الحديقة مألى باألزهار المتنوّعة منها الورد الجوري والقرنفل وتم السمكة والزنبق
كما المرجان والذي كانت أزهاره بشكل أبواق رفيعة حمراء! أما رائعة الحديقة فكانت في
أر مثيلتيهما في حياتي! كانتا شجرتي ورد بلون ابيض مكسور نميتا ٌّ
كل
وجود شجرتين لم َ
من ناحية من الجنينة حتى بلغ علوها ما يوازي الثالثة أمتار وكان جزع كل واحدة يوازي
جزع شجرة عادية بذاك الحجم! وكان ج ّدي قد أعلمني انه نجح عبر تقليم مستمر لألضالع
بان يجعل كل الخصوبة تنمو عبر جزع واحد!
عال يدخلها النور من
ما ان تدخل المنزل حتى ينفتح قلبك مع نظرك على صالة كبيرة سقفها ٍ
ناحيتين :عبر شبابيك الواجهة الشرقية كما عبر شبابيك الواجهة الغربيّة التي تحتضن باب
المدخل .كما كان يدخل بعض النور عبر أبواب غرفتي النوم الموجودتين عن يمين القاعة.
كما يأتي بعض الضوء الضئيل عبر بابي الصالون الرسمي وغرفة الطعام الموجودين
على اليسار .كان الديكور مزيجاً من التقليدي و»اآلرت ديكو» بما في ذلك الفرش الخشبي
والمنجّ د بقماش يحوي الكثير من األخضر في ألوان قماشاته ،والثريّات ذوات القناديل
الزجاجية المزخرفة والمزيّنة بسالسل الكريستال ،وذلك دون ان ننسى البرادي والسجاد
العجمي والصور التذكارية الكبيرة!
للوصول الى دورة المياه كان ال محالة من المرور عبر غرفة الطعام ثم صعود درجتين
واجتياز المطبخ وعبور ممر امام غرفة الغسيل! كان المرحاض من النوع اإلفرنجي ولم
تكن قد درجت بعد موضة استعمال ورق التواليت بل كان يستعاض عن ذلك بتمزيق ورق
ثقب في الرزمة لتعليقها برأس شنكل حديدي معكوف على
الصحف بشكل مربعات وإحداث ٍ
شكل صنّارة ومثبّت على الحائط بواسطة لوح صغير من الخشب! وكان من الممكن ان
يستمتع الجالس لقضاء حاجته بقراءة بعض ما عُ لّق على الشنكل!
كان لغرفة ج ّدتي وج ّدي شبّاكان اثنان ،األول من الغرب والثاني من الجنوب .وكان الفرش
لكل منهما سريره وكومودينته وكانت خزانة
من نوع الموبيليا الخشبيّة التي تلمع وكان ٍ
كبيرة من نفس الخشب تزين الحائط كما كانت توجد خزانة التسريح والتزيّن مع مرآتها
الكبيرة على يمين باب الغرفة .وكان الملفت للنظر وجود عدد كبير من حناجير نيليّة اللون
وغطاءات كروميّة وبأحجام مختلفة ُص ّفت بالتدريج ،وكانت كلّها من نوع «سوار دي
پاري .»Soir de Paris
كان ج ّدي معتدل القامة ،ابيض البشرة ،نحيل الجسم ،شعر رأسه خفيف ويسرّحه من اليمين
الى اليسار .كان قليل الكالم ،يأكل القليل وال يحب اكل اللحم اذ كان يفتح وسط الكوساية
أره غاضباً يوماً! واذ كان
المحشية النتقاء فرمات اللحم ووضعها على جانب الصحن .لم َ
يأوي الى فراشه باكراً كان إذا رضي عنّي يبتسم ثم يفتح درفة الخزانة الخاصة به ثم يسحب
مصيص كان قد علّق فيه مفتاحاً من النوع القديم ثم يفتح الدرج األعلى في
من رقبته خيط ّ
وسط الخزانة ويخرج علبة كرتونيّة مربّعة عليها رسومات وكتابات بلون أحمر ثم يفتح
غطاءها ويقدمها نحوي ألنتقي منها حبّة من «راحة الحلقوم».
كان خالي آمال ينام في الغرفة الموازية لغرفة ج ّدتي وج ّدي .اذكر في تلك الغرفة السرير
ّ
بالدهن
النحاسي وروزنامة معلّقة على الحائط المواجه تحوي جماالت نساء العالم حسب
وكان كل شهر يحوي صورة فتاة جميلة من قطر مختلف ترتدي زي بالدها وأذكر منها
الحُ سْ نَ الفارسي!
اما انا فكنت انام على صوفا مغطاة بسجادة أعجمية كانت تحت الشباك على يسار باب
المدخل .كانت ج ّدتي تستعملها للقيلولة او للنظر من الشباك على من كان يمر في الشارع.
لم تكن تزعجني رائحة الفساء التي كانت تنضح من السجادة التي كانت تحت الشرشف
الذي كنت انام عليه .وقد ينزعج بعض القرّ اء اذا قلت اني حتى يومنا هذا ما ان اشت ّم رائحة
كولونيا «شانيل  »5فإني اعود بذاكرتي الى تلك الصوفا! وكنت أراقب من موقعي جدي
وجدتي يحضران برنامج «ابو ملحم» مساء كل ثالثاء على تلفزيون «جراندك» الذي كانت
تقوم الخادمة بتقريب خزانته حتى مدخل الغرفة!
وللموضوع تتمّة…

بقلم :د .حسين عبد البصير
لقد غلبت روح التدين على المصري القديم منذ بدايات
وجود اإلنسان المصري على أرض مصر الطيبة .وكانت
الحيوانات بأنواعها المختلفة تشاركه بيئته الفسيحة المليئة
بكل الكائنات .ولم تكن لديه القدرة للسيطرة عليها .وأدرك
المصري القديم مع الوقت أن لهذه الحيوانات قدرة عظيمة أكبر
من قدرته هو ذاته .ومن هنا ،امتد التقديس والحب والتبجيل
لهذه الحيوانات ً
خوفا منها نظرً ا لما لها من قدرة وقوة أكبر من
ً
وتهدئة لها ودرءًا
قدرته وقوته ،فمال إلى تقديسها اتقا ًء لبطشها
ً
ورغبة في االحتماء بها وقوتها من الكائنات والظواهر
لشرها
األخرى المحيطة به والتي تفوق قدرته المحدودة .وال يمكننا أن
ننسى إعجاب اإلنسان المصري بقوة الحيوانات الخارقة التي
كان يفتقد إليها .وامتازت تلك الحيوانات بقدرتها على إمداد
المصري القديم بقدر كبير من الخيرات التي كانت تجلبها له
مثل األلبان واللحوم التي كان يقتات عليها والجلود التي كانت
تقيه من قسوة البرد في الشتاء ،فنشأ بين المصري القديم وتلك
الحيوانات نوع غير محدود من األلفة غير المعلنة ،فأسبغ عليها
بالغ القداسة واالهتمام والتبجيل؛ نظرً ا لما تقدمه له من عطاء
وفير وحب وتضحية.
وال شك أن موضوع تقديس الحيوان في مصر القديمة من أكثر
األمور التي كانت وما تزال محل جدل ومثار عجب ودهشة
ً
وحديثا ،وكان أبرزهم أبو التاريخ أو أبو
لدى البعض قديمًا
األكاذيب المورخ اإلغريقي األشهر هيرودوت .واعتقد بعض
العلماء أن المصريين القدماء عبدوا الحيوانات وجعلوها آلهة
معينة ذات رموز خاصة ،ورفض بعضهم هذا الرأي بشدة.
ً
معروفا في مصر منذ أقدم العصور،
وكان تقديس الحيوان
واختفى مع الوقت لكن صار التقديس نوعً ا من االحترام
وكتقليد متوارث منذ القدم إلى العصور التاريخية .غير أن
السبب األهم في احترام وتقديس الحيوان في مصر القديمة
والدافع من وراء عبادته يرجع ،أغلب الظن ،إلى أن المصري
القديم قدس الروح السامية الكامنة في الحيوان ،وليس الحيوان
ذاته ،ولم يقدس كل أنواع الحيوان ،كما يحدث في الهند من
تقديس لجميع أنواع األبقار ،وإنما كان االختيار يقع على نوع
محدد من الحيوان .ولم يكن يتم تقديس كل الحيوانات من
تماسيح وأبقار وكباش وصقور وغيرها .وإنما كان اختيار
الحيوان المحدد يتم عن طريق مجموعة من العلماء في «بر
عنخ» أو «بيت الحياة» ،مكان العلم والعلماء الموجود في
المعابد في مصر القديمة .ومتى تم توافر الشروط المطلوبة
بدقة في ذلك الحيوان ،فيتم اإلعالن عن اختيار ذلك الحيوان
المقدس ،وتُقام االحتفاالت العظيمة في المعبد الخاص باإلله.
وعندما يموت هذا الحيوان المقدس ،يتم تحنيطه ودفنه في
موكب عظيم.
ً
وسيطا بين اإلنسان المصري القديم وبين اإلله
وكان الحيوان
الذي كان يرمز إليه ذلك النوع من الحيوانات .وكان قدرة
المعبود تتجلى في هذا الرمز الحيواني .وتحول األمر إلى نوع
من القداسة التي وقرت روح الحيوان ،ال الحيوان ذاته .وكانت
روح المعبود تتجلى في ذلك الحيوان أو هذا الطائر أو في
أي من الزواحف .وفي هذا ما يوضح ترفع اإلله وتجرده عن
الحالة المادية واختفاءه عن األنظار ،وتنزه اإلله وارتفاعه إلى
مرتبة عليا من السمو والتنزه عن الماديات الملموسة إلى العالم
السماوي الالمادي حيث السمو بالذات إلى ملكوت التجدر عن
كل الصفات األرضية .وجاء هذا االحترام من تقديس روح
اإلله الموجود في الحيوان ،وليس في روح الحيوان .وكانت

َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

الحيوانات المنزلية تنال قدرً ا كبيرً ا من عطف ورعاية
المصري القديم في محيط األسرة المصرية باعتبارها تمثل
أرواحً ا طيبة في محيط بيت األسرة.
ومال البعض إلى اعتبارة عبادة الحيوان في مصر القديمة
دخيلة على المجتمع المصري القديم ،وإنما حدثت في

عصور االحتالل واالضطهاد الديني والسياسي ،وفي
خصوصا في
العصور المتأخر من تاريخ مصر القديمة،
ً
العصور اليونانية-الرومانية.
وتم تصوير الحيوانات المقدسة في هيئات مزجت مزجً ا
بارعً ا بين الحيوان واإلنسان ،فنراها تظهر في هيئات نصف
آدمية بجسد إنسان ورأس حيوان .وكان في هذا محاولة من
المصريين القدماء إلى تقريب الصورة إلى األذهان .وتم
إطالق اسم «أرواح المعبودات» على هذه المعبودات المقدسة.
وأطلق المصريون القدماء أسماء إلهية جديدة على الحيوانات
المختارة بعناية فائقة لتمثل المعبود ،فنرى الصقر يُطلق
عليه اسم «حورس» وليس «بيك» بمعنى «الصقر» اسمه
في اللغة المصرية القديمة .وأُطلق على البقرة «حتحور»،
وليس «إيحت» ،وأطلق على التمساح لقب الرب «سوبك»،
وليس «مسح» ،معناه في مصر القديمة .وأصبح الكبش يأخذ
اسم «آمون» أو «خنوم» ،وليس «با» .وتم تصوير العجل
«أبيس» ،روح المعبود بتاح ،في شكل حيواني خالص .ولماذ
اختار المصري القديم هذه الحيوانات؟ لقد أخذ المصري
القديم من البقرة قدرتها على الحنو على وليدها ،ومن الكبش
قدرته على الخصوبة واإلنجاب ،ومن الصقر بعده وارتفاعه
في السماء ،مما جعل من هذه الحيوانات أرواحً ا إلهية تكمن

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز
د .زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

داخل معبوداتها.
وتم تقديس الحيوان كرهبة العجب
والعظمة من الحيوان ،ورهبة اتقاء
شره ،ورغبة في النفع منه واإلفادة
من خيره .ولعبت المصادفة دورها
في اختيار الحيوان بسبب صفة ما
تميزه عن بقية جنسه أو ربما الرتباطه
بمسكن الحيوان الذي ربما كان فيه ما
ينفع الناس .وكان في اختيار الحيوان
تجدد لقوى اآللهة .وتعددت أشكال
اإلله .وكان من بينها تمثيل المعبود في
هيئة حيوانية خالصة أو حيوانية آدمية.
وهناك أنواع عديدة من الحيوانات
التي قدسها المصريون القدماء
ألسباب عدة .ونذكر هنا بعضها منها
على سبيل المثال ،ال الحصر ،مثل
البقرة التي ارتبطت باإللهة حتحور،
وكانت تُصور على شكل إلهة بجسم
ً
رمزا
سيدة ورأس بقرة .وكانت
للجمال والحب والسعادة .وانتشرت
عبادة وتقديس البقرة فى مصر
لما تمتاز به من الحنان واألمومة
ورعايتها لرضيعها وإضرارها
ً
رمزا للرب
األلبان .وكان التمساح
سوبك ،اإلله التمساح ،الذي انتشرت
عبادته في أرجاء عديدة من مصر،
خصوصا في منطقة الفيوم .وكان الصقر ،في أغلب الحاالت
ً
يمثل اإلله حورس ابن الرب أوزيريس والرب إيزيس.
وكان يتم تصويره كرجل برأس صقر .وارتبط هذا اإلله
بالملكية المصرية المقدسة .وكان يُطلق على بعض أشكاله
اسم «حورس الذهبي» .وكان هذا الشكل من ضمن األلقاب
الخمسة التي كان يحملها الملوك الفراعنة .وكان أبو منجل أو
أيبس أو أبو قردان واح ًدا من الحيوانات المقدسة التي تصور
الرب تحوت إله الكتابة والحكمة ،والذي اخترع جميع العلوم
التي عرفها اإلنسان .وكان يمثل كرجل برأس «أبو منجل».
خاصا باإللهة القطة باستت
وكانت القطة تعتبر حيوا ًنا مقدسً ا
ً
التي كان مركز عبادتها في منطقة تل بسطة في الزقازيق
في الشرقية .وكانت القطة من الحيوانات األليفة التي كانت
تُربى في المنزل المصري القديم .وكانت كذلك من الربات
الحاميات للمنزل بما فيه من أطفال ونساء .وكان القرد أو
البابون من الحيوانات المقدسة؛ ألنه كان يحيي الشمس عند
شروقها تحية لإلله رع إله الشمس .وهذ المشهد يظهر على
مسلة الملك رمسيس الثاني في معبد األقصر .وكانت القرود
ً
مصدرً ا للمرح واللهو في مصر القديمة .وكانت ً
رمزا
أيضا
للرب تحوت إله الكتابة والحكمة .وكانت تُصور في تماثيل
كبيرة الحجم كما هو موجود في األشمونين في المنيا ،أو كما
ً
حديثا في معبد أمنحتب الثالث في األقصر .وكانت
اُكتشف

األدب الصويف يف املغرب
من خالل بعض أعمال الدكتور عبد الوهاب الفياللي

بعد أن أصدر األكاديمي المغربي الدكتور عبد الوهاب
الفياللي كتابه الموسوم بــ «عوارف معرفية من التصوف وأدبه
في المغرب» ،والذي حظي باهتمام واسع من قبل المهتمين
باألدب الصوفي داخل المغرب وخارجه ،يقرر إخراج باقي
أعماله األكاديمية إسهاما في دعم التواصل العلمي بين الباحثين
وإغنا ًء لدراسات األدب الصوفي ،وخاصة بعد أن تعززت
الساحة الثقافية في المغرب بتأسيس عدد من المراكز العلمية،
التابعة لمؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء ،ومنها مركز دراس
بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك ،بمدينة فاس،
وهو المركز الذي عمل على نشر جملة من الكتب واإلصدارات
منها كتاب لرئيس المركز الدكتور سيدي عبد هللا معصر سماه:
«تقريب المذهب والعقيدة والسلوك» ،ثم كتاب للدكتور إدريس
غازي وسمه بـــ« :القول األصولي المالكي ومناهج الحجاج»،
وكتاب «األدب الصوفي في المغرب إبان القرنين الثاني عشر
والثالث عشر للهجرة :ظواهر وقضايا « لمؤلِّ ِف ِه الدكتور عبد
الوهاب الفياللي .وهو الذي سنتناوله في هذا المقال.
خصوصية األدب الصوفي
إن ُدور النشر تطبع مئات العناوين من الكتب ،لكن َ
بعض
المؤلفات تحظى باالهتمام أكثر من غيرها ،وتغدو مصدرا ال
ِ
يستغني عنه الباحث في مجال دراساته ،وال شك أن لكتاب:
األدب الصوفي في المغرب خصوصيات تجعله يرتقي من
الكتاب العادي إلى الكتاب األكاديمي ال َمرجع ،لعدة أسباب
موضوعية؛ فقد اجتمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره وتوسع
المؤلف في مباحث لو تم فصلها لشكلت كتبا عديدة مستقلة ،فحجم
الكتاب يقترب من السبعمائة صفحة إال قليال ،ويتميز بغزارة
مادته العلمية وبكثافة معلوماته ودقتها في اآلن نفسها ،الشيء
ً
ً
حقيقية ألدب التصوف في
موسوعة
الذي يجعل من هذا الكتاب
المغرب وخاصة في الفترة التي اتخذ المؤلف نصوصها متنا
للدراسة والتحليل ويتعلق األمر بالقرنين :الثاني عشر والثالث
عشر للهجرة -الثامن عشر والتاسع عشر للميالد .ويظهر
بشكل واضح حجم الجهد المبذول في إنجاز الكتاب الذي يعود
أصله إلى أطروحة جامعية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه في
تخصص األدب المغربي من جامعة سيدي محمد بن عبد هللا –
كلية اآلداب ظهر المهراز ،تحت إشراف الدكتور أحمد العراقي
وهو المعروف بكفاءته العلمية وصرامته المنهجية في الجامعة
المغربية ،حيث نوقش العمل خالل الموسم الجامعي 2000-
 ،2001ولم يصدر إلى في سنة  ،2014حيث استفاد المؤلف
من تراكم تجربته في البحث الصوفي ،ليعيد تأمل عمله من جديد
فيضيف إليه اإلضافات التي عززت بنيان الكتاب ،وقد استغرقت
هذه العملية أكثر من سنتين من العمل الدؤوب والشاق وخاصة
عندما رجع المؤلف إلى مصادر الكتاب والتي كانت في أغلبها
مخطوطة زمن إعداد األطروحة ،فاطلع على المطبوع والمحقق
منها ليجعل من كتابه مصدرا مواكبا لمستجدات البحث األدبي
في المغرب ،وقد كان يكفيه أن يحتفظ بثبت المصادر والمراجع
كما أنشأها أول مرة ،لكن دقة العالِم وهمة الباحث جعلته ينأى
عن هذا التوجه ويفضل ركوب الصعب ويراهن على الجودة
في عمله حتى استوى الكتاب على صورته الفضلى واشتد عوده
فظهر للناس بوجه مشرق .فما األهداف التي را َم تحقيقها:
يصرّ حُ مؤلف الكتاب في تقديمه لعمله قائال « :أطروحة
ِ
تصبو إلى المشاركة في إجالء الغموض عن األدب المغربي،
في فترة كثيرا ما نُ ِع َت ِقسمها األكبرُ ُّ
عف في اإلبداع األدبي،
بالض ِ
فأُهملت أجزاء منه ،وضاعت أخرى ،ولم تراع الخصوصية
المغربية في ذلك حق رعايتها».
ٌ
مشاركة في بث الوعي عند
ويقول أيضا « :إن عملنا هذا
المتلقي بحقيقة تراثنا ،وتعميق النظر في األدب المغربي من
خالل لون مهم من ألوانه؛ هو األدب الصوفي ،ما دامت القضية

األم هي ُ
بعث التراث المغربي في حلته الحقيقية وداخل سياقه
التداولي الصحيح».
إن مقدمة المؤلف لكتابه «األدب الصوفي في المغرب»..
تفصح عن حجم محبته الكبيرة للتراث المغربي األصيل وغيرته
على األدب الصوفي الجميل ،ولذلك يتصدى لملء الفراغ في هذا
النوع من الدراسات وإعادة االعتبار لما هو مغربي في اإلبداع
األدبي ،ورد في مقدمة الكتاب قول المؤلف« :إن واقع الموروث
األدبي المغربي عموما ،والصوفي خصوصا ،وواقع البحث فيه
والمسافة الفاصلة بينهما ،واإلهمال الذي تعرض له ردحا من
الزمان ،كل ذلك دعا في نظرنا إلى دراسته من خالل العديد
من ظواهره وقضاياه التي نراها جزءا مما يكشف حقيقته» .ما
المنهج المعتمد في تأليف الكتاب؟
منذ العتبة األولى للكتاب ،أي العنوان ،يفصح المؤلف عن
منهجه ،حيث يتعلق األمر بمنهج الظواهر والقضايا ،وهو
المنهج الذي سار عليه الدكتور عباس الجراري وغيره من
كبار الباحثين بالمغرب ،يستند هذا المنهج «إلى االستقصاء
واالستقراء وإلى التعامل مع المادة بموضوعية وعقالنية دون
إهمال عنصر التذوق ،وكذا التوسل بمختلف األدوات اإلجرائية
التي قد يتطلبها هذا التعامل ،في تكامل وتوفيق ال ترقيع وال
تلفيق .ومن ثم ،فهو منهج يقوم على الوصف والتحليل والنقد
إن اقتضى الحال ويهدف إلى التعريف بظاهرة» معينة وإبراز
مالمحها الخصوصية.
وعلم الرغم من توسل المؤلف بمنهج الظواهر والقضايا
في تناول األدب الصوفي ،إال أن ذلك لم يمنعه من االستفادة
من إمكانات مناهج أخرى ،حيث نجده يقول« :وقد استفدنا في
هذا الصدد من مجموعة من الوسائل اإلجرائية والتوجهات
المنهجية ،مثل التحليل البنيوي ،ونظرية جمالية التلقي ،والمنهج
الفني ،والمنهج التاريخي ،والمنهج الموضوعاتي ،والدراسة
األسلوبية ،والتحليل النفسي ،وكل ما رأيناه مسعفا للقبض على
الداللة وبناء رؤية تحليلية وتأويلية ألدبنا الصوفي تحترم سياقه
وتُعنى بخصوصياته وتساعد على كشفها وإبرازها دون تعسف
على النصوص وما تحتضنه من قضايا وتفرزه من ظواهر».
ولقد ساعد هذا االنفتاح المنهجي الواعي في استكناه غموض
األدب الصوفي في المغرب حيث َّ
مكن المؤلف من التوصل
إلى مجموعة من االستنتاجات ،نذكر منها على سبيل التمثيل ال
الحصر؛ «نشاط حركة األدب الصوفي في المغرب العلوي كما
ونوعا .واالرتباط الوثيق بين التجربة الصوفية واإلنتاج األدبي،
وصدوره عنها وإتمامه لها ومواكبته لمسارها المقامي والدينامي
بدءا من المقامات األولى إلى أعالها وأكثرها استغراقا ،يظهر
ذلك جليا في هيمنة فكرة الحب عليهما معا وعلى اشتغال اللغة،
وتمركز صفة الصدق األخالقي وذروته في هذا األدب ،والبحث
المستمرعن المعادل الفني األصدق واألكثر تصويرا لألفكار
والتجربة )...( ،ومراعاة الجمال األخالقي إلى جانب الجمال
الفني وانفراد األول بالزعامة في المتن األدبي الصوفي أحيانا
كثيرة ».وواضح أن هذه الخصائص وغيرها مما يصادفه قارئ
هذا العمل ،تدل على تميز األدب الصوفي بالمقارنة مع غيره
في األدب العربي ،وممارسته للعدول والخرق في أكثر من
مجال ومستوى.
وهكذا كشف الدكتور عبد الوهاب الفياللي عن مجموعة من
الخصائص التي تميز األدب الصوفي في المغرب حيث يتحلى
هذا النمط اإلبداعي بمجموعة من القيم الفنية ،والتصويرية
الداللية؛ األخالقية واالجتماعية والنفسية والتاريخية التوثيقية
والمعرفية ،...والتي تعكس جوهر الهوية المغربية األصيلة.
إذا كان المؤلِّف من باب تواضعه العلمي يتحدث عن عمله
في األطروحة التي هي أصل هذا الكتاب سنة  ،2000قائال« :إن
هذا العمل ال يدعي لنفسه الكمال ،وإنما هو إسهام متواضع في

ً
رمزا مهمًا من
حية الكوبرا أو الصل الملكي
رموز وشارات الملكية المصرية المقدسة.
وكانت ً
رمزا للربة واجيت سيدة الدلتا المصرية .وكانت اللبؤة
تمثل بعض اإللهات مثل اإللهة سخمت ،ابنة رع .وكانت
تُمثل كامرأة برأس لبؤة .وعلى الرغم من أنها كانت تسبب
ً
انتشار األوبئة واألمراض ،فكانت ً
سبيال للشفاء وأداة
أيضا
كان يستخدمها األطباء لشفاء مرضاهم ،وأرسل تمثالها الملك
أمنحتب الثالث لشفاء أحد حكام بالد الشرق األدنى القديم.
وكانت سخمت تتميز بالقوة والشراسة والقدرة الفاتكة .وتم
تقديسها اتقا ًء لشرها .وكان الجعران رمز الرب ِخبري ،شمس
ً
رمزا
الصباح المشرقة ،أول مظاهر اإلله رع .وكان الثور
مقدسً ا لعدد كبير من المعبودات باعتباره ً
رمزا للخصوبة والقوة
مثل آمون وخنوم ومنفيس ومونتو .ولعل أشهر الثيران اإلله
أبيس إله الخصوبة .وكان الملك نفسه يُصور في هيئة الثور أو
يُوصف بالثور القوي «كا نخت» .وكان الملك يصارع الثور
فى عيد «سد» أو عيد التتويج للجلوس على العرش حتى يثبت
للشعب المصري أنه قوي وقادر على إدارة البالد بقوة وحزم.
وكان ابن آوى رمز أنوبيس .وكان يتم تصويره على شكل
ً
مسؤوال عن الحفاظ على جثث
إنسان برأس ابن آوى .وكان
الموتى .وكان يتابع شأن الميزان في الفصل  125الخاص
بمحاكمة الموتى في كتاب الموتى الفرعوني .وكان يساعد
المومياء عند إجراء طقسة فتح الفم .وكان يطلق المصريون
القدماء عليه «الحارس ،وسيد األرض المقدسة ،والذي فى
خيمة التحنيط ،والذي يعتلي جبله» .وكان الكاهن المحنط
يرتدى قناع هذا اإلله أثناء عملية التحنيط .وكان حيوان فرس
النهر الذكر شريرً ا ألنه كان يلتهم المحاصيل الزراعية ويفسد
المزروعات ويدمر األرض الزراعية ،بينما كانت أنثى فرس
النهر ،اإللهة تاورت ،ذات الجسد األنثوي ورأس فرس نهر،
ربة حامية لألمومة والطفولة .وكانت أنثى طائر العقاب ِنخبت
سيدة مصر العليا ،وكانت ربة حامية للفرعون ،وكانت تظهر
تنشر جناحيها حماية للملك .وكانت تمثل على التاج الملكي على
ً
رمزا
جبهة الفرعون .وكانت الربة حقت أو حقات الضفدعة
للحياة والخصوبة والتجدد والميالد والبعث .ومثلت هذه الربة
على هيئة امرأة برأس ضفدعة .وكانت لها القدرة على تيسير
اللحظات األخيرة من الوالدة .وكان العقرب رمز الربة الحامية
سلكت أو سرقت المصورة كربة حامية على مقاصير الفرعون
الذهبي الملك توت عنخ آمون.
وفي النهاية ،أقول إن المصريين القدماء لم يقدسوا أو يعبدوا
الحيوان لذاته ،ولكنهم قد وجد في الحيوان قوة إلهية علوية
تمثلت في روح الرب الذي كان يرمز له .وكان في هذا تكفير
عظيم من المصريين القدماء .وعبروا عن فكرهم الراقي من
خالل عدد كبير من األفكار الفلسفية بشكل يقرب أفكارهم
الراقية إلى أذهان البسطاء ،غير أن اإلغريق عندما زاروا
مصر ،لم يكن يفطنوا إلى فلسفة العقيدة والتعبد لدى المصري
القديم .وأشاعوا أن المصري القديم قد عبد الحيوان الذي
لم يكن له وجود في معتقداتهم .ومع الوقت ،زالت الغشاوة
وعرف العالم سحر ولغز تقديس الحيوان في مصر القديمة
التي علمت العالم كله.

بقلم :د .خالد التوزاني

تجربة التلوين والسفر إلى التمكين ،علما أن الهدف األكبر هو
اكتمال رسم صورة أدبنا وكل تراثنا المغربي» ،فإننا نتساءل بعد
مرور خمسة عشر عاما من السفر العلمي :هل بلغ الدكتور عبد
الوهاب الفياللي مقام التمكين؟ والجواب الذي نستشفه من خالل
تأملنا لكتابه األدب الصوفي في المغرب ،هو أن في هذا الكتاب
نضجا علميا كبيرا نظرا للصرامة العلمية التي ميَّزت تأليفه
والدقة المنهجية التي كتب بها ،حيث يبدو فيه الطابع التنظيري
واضحا ،فالدراسة تجاوزت البعد التحليلي إلى التنظير للتصوف
والتقعيد له ،من خالل اقتراح آليات
ومفاهيم جديدة تعكس رؤية علمية
وخلفية فكرية عميقة تحاور األدب
الصوفي في المغرب إبان القرنين
الثاني عشر والثالث عشر للهجرة
لتبني أسس فهمه وتأويله وتداوله،
وفي اآلن نفسه تعكس انتقاال بنجاح
من تحليل النصوص الصوفية إلى
محاوالت التقعيد والتنظير ،وال
شك أن هذا المسار في حياة باحث
أكاديمي مقتدر مثل الدكتور عبد
الوهاب الفياللي راجع في جزء
كبير منه إلى تأثره بوعي أو
بغير وعي بالنصوص الصوفية،
فإذا كان الصوفي يعيش تجربته
ً
كتابة فإن دارس التصوف قد
يفنى في موضوعه ليلج عمق
النص ويندمج معه حتى
يصيرا معاً كيانا واحدا ،كما
قال العاشق في حال فرط
ان َحلَ ْل َنا
عشقهَ :نحْ ُن رُ َ
وح ِ
َب َد ًنا ،وقول اآلخر الذي فني عن نفسه ،و»كان هللا عوضا
عنه له فيه ( )...وحينئذ أنشد لسان حاله بغريب عجيب مقاله:
َف ُك ْن ُت أَ َنا ِهي َو ِهي َكا َن ْت أ َنا و َما
ل َها في وُجُ ود مُفرد َم ْ
ُنازع
ـن ي ِ
َب ِق ُ
يت بها في َهـا وال َتـاء بي َن َنـا
اض َك َذا وم َ
ُضارع»
م
بها
الي
وح
َ
َ ٍ
كذلك مؤلف كتاب األدب الصوفي في المغرب ،لم يسلم من
فتنة النص الصوفي ،فكانت لغته الراقية وجمله الجميلة الجذابة
متأثرة بأدب القوم في انتقاء أجود العبارات وأرق الكلمات وإبالغ
أعقد المعاني بقليل من المباني واأللفاظ ،فضال عن اإلشارات
البليغة واإليحاءات التي ُتفهم من سياق الكالم ،فيخاطب كل
قارئ بما يناسب قدرته ويقترب من ذهنه وعقله ،فنراه يمهد لكل
فصل بتقديم موضح لمقصوده كما يختمه بتركيب يوجز نتائجه
ويجمع شتات أفكاره ،ويشرح مصطلحات التصوف الواردة في
الكتاب عبر دليل ملحق في آخر المؤلَّف ،وكذلك الشأن مع تراجم
األعالم .كما يستهدف القارئ المتخصص بالغوص في مستويات
من التحليل الدقيق والمعمق وخاصة في الباب الثاني حيث تناول
الرمزية في أبعادها الموضوعية واللغوية والتشكيلية ،منتقال بكل
ثقة من التحليل إلى التنظير ثم إلى اإلبداع والتجديد ،ليستحق
في النهاية أن يكون بحثا حقيقيا ،كما قال عميد األدب المغربي
الدكتور عباس الجراري« :البحث نفسه إبداع ،وال يمكن أن
يكون بحثا حقا إال إذا كان مطبوعا بهذه السمة اإلبداعية» .علما
أن هناك مستويات من اإلبداع ترتبط بمقامات من اإلدراك،
يؤدي طول االحتكاك مع النصوص وحوارها إلى مرحلة
التنظير حيث يمكن تفسير عمل النص الذي لم يكن سوى قناع
آخر مطمور ومدفون .وبذلك ينجح كتاب األدب الصوفي
لنص َ
في المغرب في فتح آفاق رحبة لتعميق النقاش حول الظواهر

والقضايا
ا ل ت ي
حفل بها،
وتشجيع
الباحثين الشباب على اقتحام النص الصوفي والغوص في
أغواره السحيقة ،فضال عن باقي النتائج القيمة المتوصل إليها
والمرتبطة أساسا بخصوصيات أدب الصوفية في المغرب.
والتي نذكر من أبرزها استخالص المؤلف« :أن األدب المغربي
ليس فقط ذلك األدب الرسمي والدنيوي المعهود بأغراضه
وموضوعاته وأفكاره ولغته ،وإنما هو
أيضا حب إلهي وحب ومديح
نبويان وولويان ،وتوسالت
ومناجيات ،وأذكار ،وصلوات
على الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وحكم وحكايات كرامتية
وغير ذلك األلوان التي هيمنت
في فترات من الزمان لتشكل
الرسمي الحقيقي بفعل قوة إنتاجها
وكثرة انتشارها في مختلف األوساط
االجتماعية بالمقارنة مع غيرها ،تبعا
النتشار التصوف الطرقي ،وبفضل
ما تحمله من معاني صوفية عميقة
أو توجيهات تربوية أخالقية تدل على
ارتباط الكتابة بالتجربة.
في األخير ونحن بصدد تأمل كتاب
األدب الصوفي في المغرب ،نستحضر
شهاد ًة في حق هذا الكتاب وصاحبه،
ويتعلق األمر بالسيد معالي األمين العام
للرابطة المحمدية للعلماء فضيلة العالمة
الدكتور أحمد عبادي ،الذي وصف هذا
المؤَ لَّف قائال« :إن هذا العمل المبارك يشكل قيمة مضافة
للتأليف في بابه ،وذلك لما يتميز به من اجتهاد منهجي ومعرفي،
في الطرح والتناول ،وبناء االستنتاج استنادا إلى ثنائية الظاهرة
والقضية ،وكذا لخصوصية موضوعه :األدب الصوفي في
العهد العلوي ،ولوعي صاحبه الملموس في طيات صفحاته
بالخصوصية المغربية في هذا الباب» .وال شك أن هذه الشهادة
ال تنطلق من فراغ وإنما تستند على قرائن من الكتاب نفسه
وعلى نصوص وأعمال أخرى للمؤلف.
ومما يعزز من أهمية كتاب « األدب الصوفي في المغرب»
ويرفع من قيمته كون مؤلفه الدكتور عبد الوهاب الفياللي
باحث أكاديمي وجامعي متخصص في الدراسات الصوفية
ورئيس ماستر اإلبداع الصوفي في األدب المغربي ،ورئيس
المركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق
أوسطية والخليجية ،وعضو عدة وحدات للدكتوراه حول
األدب الصوفي وتحقيق التراث ،كما أنه عضو لجان التحكيم
في عدد من المجالت العلمية الرائدة مثل مجلة دعوة الحق
التي تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب،
ومجلة الغنية التي يصدرها مركز دراس بن إسماعيل بفاس،
ومجلة قوت القلوب التي يصدرها مركز اإلمام الجنيد للبحوث
والدراسات الصوفية المتخصصة بوجدة ،كما شارك الدكتور
عبد الوهاب الفياللي بمداخالت علمية في مؤتمرات وندوات
وأيام دراسية وتكوينية محلية ووطنية ودولية ،وأسهم في
تأطير طالب الدكتوراه والماستر ومناقشة وفحص البحوث
الجامعية حول مواضيع ترتبط باألدب الصوفي وتحقيق
التراث المغربي ،مما أهله ليكون مرجعا في األدب الصوفي
في المغرب.
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«الكنائس الثالث» توافق
على مشروع ترميم كنيسة
القيامة بالقدس
Canadian
Realities

من واقعنا

صندوق األمانة
يوجد في كندا والكثير من الدول الغربية ظاهرة جميلة اخالقيا
وإنسانية في آن معا تسمى «صندوق األمانة» وربما أغلبنا شاهدها
ويعرفها .وهي تشابه ظاهرات تدل على جمال األمانة في الكثير من
مجتمعاتنا العربية.
صندوق األمانة هو اما صندوق او صحن صغير يضعه من يبيع منتج
ما على طاولة اما امام منزله او متجره .ومن يريد شراء منتج يأخذه
ويضع ثمنه في الصحن ًاو الصندوق دون ان يكون هناك بائع ًاو رقيب.
وأحيانا كثيرة يكون هناك طفل صغير او طفلة وربما ال يعرفون حتى
العد يجلسون بالقرب من الطاولة.
وظواهر اخرى تقاربها حيث يترك اصحاب محالت  --غالبا في القرى
والضواحي  --محالتهم مفتوحة مع ورقة تطلب من الزبائن ان يقوموا
بقرع جرس ًاو غيره إلعالم صاحب المحل من اجل الحضور.
هي فكرة جميلة تقول «انا اثق بأمانتكم وأخالقكم» ورزقي بين
أياديكم!! نعم!!
هذه الظاهرة ًاو ما يقاربها موجودة في بالدنا العربية اغلبها واخص
الشام التي عرفتها قبل الحرب المؤلمة والخراب ،من المعتاد عليه
ان تسير مثال في سوق الحميدية الشعبي الضخم واألسواق التقليدية
المتفرعة عنه لتجد محال مفتوحا دون صاحبه وفقط كرسي في الباب
ليدل على المحل دون صاحبه .وعادة اصحاب المحالت هم يرقبون
محل جارهم .واغلب األحيان يكون مسلما ذهب للصالة في الجامع
األموي وجاره المسيحي يرقب محله ان احتاج األمر.
هذا التكافل الذي يتبع األهل واألخوة بين األديان هو نفسه ما يدفع
المسيحي ليوزع التمر على الصائمين على إشارات المرور من
المسلمين في سوريا ومصر والكثير من الدول العربية.
وللعودة الى األمانة فانه في احيان كثيرة يكون الكثير من هذه
المحالت ومنتجاتها الثمينة وغير الثمينة دون رقيب« .انا اثق بأمانتكم
وأخالقكم».
هذا األمان وهذه االمانة والتكافل بين األديان ربما لم يكونا متواجدين
في أسواق قريبة وربما اصغر سواء في الدول الغربية ًاو العربية.
وربما ليست موجودة في الكثير من المؤسسات واألعمال وحتى لدى
السياسيين الكبار ...ولكنها موجودة في بعض األماكن وما أجملها وكم
تفرح القلب ..عندما توجد.
عيدكم وفطرنا جميعا مبارك.
كل عام وأنتم بخير

كنده الجيوش

أعلنت الكنائس المسيحية الرئيسية الثالث التي تدير كنيسة القيامة
في القدس في بيان مشترك اإلثنين ،إطالق مشروع لترميم أرض
الكنيسة المبنية بحسب االعتقاد المسيحي فوق قبر السيد المسيح.
وخالل مؤتمر صحافي مشترك لرؤساء الطوائف المسيحية الرئيسية
الثالثة القيّمة على كنيسة القيامة (الروم األرثوذكس ،والفرنسيسكان
الذين يمثّلون الكنيسة الكاثوليكية ،واألرمن) ،قال بطريرك القدس
للروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث ،إ ّن أعمال الترميم تهدف إلى
معالجة مشكلة الرطوبة في الطابق السفلي من الكنيسة وتجديد
أرضيتها.
وهذه الكاتدرائية ،التي تعتبر أقدس موقع على اإلطالق بالنسبة للمسيحيين،
تقع بالبلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل منذ أكثر من 50

عاما ً ث ّم ض ّمتها إليها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
وفي بيانهم قال رؤساء الكنائس الثالث «نحن رؤساء الطوائف
المسيحية المسؤولة عن الوضع الراهن في كنيسة القيامة نعلن ببالغ
السرور موافقتنا على إطالق مشروع لترميم وتجديد أسس القبر
المقدس وأرضية كنيسة القيامة».
صصون
وفي  2017أنجز قسم أول من أعمال الترميم قام خالله متخ ّ
يونانيّون بترميم القبر وأعادوا بناء الصخرة الرخامية التي كانت
مدعّمة بهيكل معدني منذ عقود حين ضرب المنطقة زلزال.
والمشروع الذي وافق عليه رؤساء الكنائس الثالث يشتمل على
مرحلتين :األولى تنطلق في سبتمبر ويجري خاللها وضع الدراسات
المتعلّقة باألعمال الواجب إنجازها ،والثانية مرحلة تنفيذ هذه

الدراسات وإنجاز أعمال الترميم.
وأوضح البيان ،أ ّن أستاذين جامعيين إيطاليين ومعهدا ً علميا ً رفيع
المستوى سيكونون مسؤولين عن هذه األعمال التي ستجري تحت
مكونة من ممثّلين عن الطوائف المسيحية الثالث.
إشراف لجنة ّ
وتأمل الكنائس أن يظ ّل الموقع المقدّس مفتوحا ً أمام المؤمنين والزوار
استمرت
تماما ً كما كانت عليه الحال خالل أعمال الترميم السابقة التي
ّ
 12شهراً لم تغلق خاللها الكاتدرائية إالّ لمدة  60ساعة فقط ،بحسب
ما قال لوكالة فرانس برس مسؤول كنسي.
ولن تُعرف كلفة أعمال الترميم إالّ بعد انتهاء الخبراء اإليطاليين
من إجراء الدراسات التي يتوقع أن تستغرق عاماً ،بحسب ما قال
البطريرك ثيوفيلوس الثالث خالل المؤتمر الصحافي.

التحضري لـ «أوبرا توت عنخ أمون» من
تأليف عامل املصريات زاهى حواس
صرح الدكتور زاهى حواس ،عالم المصريات ،ووزير اآلثار
األسبق ،أنه يجهز اآلن ألوبرا توت عنخ آمون تحكى حياة وقصة
الملك المصرى األشهر توت عنخ آمون.
وأضاف إلنجى أنور فى برنامجها «سرى مش للغاية» أنه يكتبها
بنفسه ويؤلف موسيقاها ويخرجها موسيقار إيطالى شهير ،وذلك
لعرضها بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير أو بمناسبة مرور
 200سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ،قائالً« :زهقنا بقى
من أوبرا عايدة».
وأكد دكتور زاهى حواس أنه سيقوم بعمل آشعة مقطعية لمومياء توت
عنخ آمون للمرة الثانية فى سبتمبر المقبل ،للتأكد من سبب وفاته وأنه
عند إجراء اآلشعة فى المرة األولى توقف الجهاز ،وقال ضاح ًكا إن
«هذه هى لعنة توت عنخ آمون» ،واستدرك :بالطبع ال يوجد شىء
اسمه لعنة الفراعنة ،وأنه يبحث اآلن فى سر امرأة توت عنخ آمون
الملكة الجميلة التى تزوجت وهى صغيرة السن وعاشت أجمل قصة
حب مع الملك الوسيم الصغير وحزنت كثيرا عندما مات.
وأكد دكتور زاهى حواس أنه يقود حملة مع مثقفين مصريين وأجانب

السترجاع آثارنا فى الخارج وأنه حان وقت أن تعود اآلثار التى
خرجت من دول أفريقيا فى وقت االستعمار إلى بالدها وأن هذا ما
قاله به الرئيس الفرنسى ماكرون.
وعن مفاوضات استرداد حجر رشيد من بريطانيا ،قال دكتور زاهى
حواس « :بالرغم من أنه لدينا  4أحجار مثل حجر رشيد لكننى أعتبر
حجر رشيد رمز للهوية المصرية فقد عرفنا منه رموز الكتابة حينما
فكها شامبليون ،لذلك فمكان حجر الرشيد هو المتحف المصرى
الكبير».
وحكى دكتور زاهى حواس أنه طرد بيونسيه من أمام أبو الهول حينما
ضرب حارسها المصور  ،وأنه اصطحب الرئيس األمريكى السابق
باراك أوباما داخل أحد المقابر الفرعونية وشاهد أوباما أحد حروف
الجر اسمه« :حر» على جدار المقبرة الفرعونية وكان حرف الجر
هذا بوجه إنسان فقال أوباما أنه يشبهه.
وأكد أن البعض يعتقد أن هناك مادة موجودة فى حلق المومياء من
يمتلكها يستطيع تسخير الجان ،مؤكدًا« :أنا بقول للناس مفيش حاجة
اسمها زئبق أحمر ،هذه اإلشاعة مصدرها مواد التحنيط التى وضعت

فى زجاجة ،والفهلوية قالوا للناس إنها زئبق أحمر».
وعن بعض المواطنين الذين يرسلون رسالة تقول« :إنزل يا محمد
لقينا آثار» ،علق حواس قائالً« :هؤالء نصابين».

«عن طريق اخلطأ»« ..فيديكس» تشحن طرودا
هامة ختص»هواوي» إىل الواليات املتحدة!
اعتذرت شركة «فيديكس» رسميا عن
إيصالها طرودا هامة تخص «هواوي» ،عن
طريق الخطأ ،إلى الواليات المتحدة ،التي
تشن حملة تجارية شرسة ضد الشركة الصينية
العمالقة.
وقدمت الشركة األمريكية اعتذارها رسميا لـ

«هواوي» ،في حين أكدت األخيرة أن الطرود
المنقولة إلى الواليات المتحدة تحتوي على
«وثائق تجارية هامة» وأن الخطأ قد زعزع ثقتها
بـ «فيديكس».
وكان من المقرر أن ترسل الطرود الهامة من
اليابان إلى الصين ،لتقوم «فيديكس» بتحويل

مسارها فجأة إلى الواليات المتحدة« ،عن طريق
الخطأ» ،على حد تعبير الشركة األمريكية،
بينما أوقفت «هواوي»
إرسال طرود هامة
أخرى ،من فيتنام،
حاولت «فيديكس»
تحويل مسارها كذلك.
وأكد مصدر رسمي في
«فيديكس» أن ما حصل

هو مجرد خطأ داخلي للشركة ،وبعدم وجود أي
ارتباط لجهات خارجية بالحادثة ،كما أضاف
المصدر أن الشركة تعمل حاليا على إعادة
الطرود إلى أصحابها.
بدأت الواليات المتحدة مؤخرا بشن حملة شرسة
ضد شركة «هواوي» ،مدعية أنها «تشكل
تهديدا تجسسيا ،بسبب عالقاتها الوثيقة مع
الحكومة الصينية» ،في حين تنفي «هواوي» تلك
االتهامات جملة وتفصيال.

آخر عمود
شعر :فريــد زمكحـل
بمناسبة ختام الشهر المريمي

يا عذرا يا ُأم النور
ي��ا ع����درا  ..ي��ا أ ُم ال��ن��ور
صلليلنا وص�لا ِت ْ
��ك سور
وتعاليم إجن��ي��ل ف��ي سطور
��ل ش��رور
حتمينا م��ن ك� ِ
وخ��ط��اي��ا م��رج��ع��ه��ا غ���رور
وحضور ك ما بعده حضور
ِ
ي��ا ع���درا  ...ي��ا أم ال��ن��ور
صلليلنا وص�لا ِت ْ
��ك سور
واب���ل���ي���س ط������ َّو اف ب��ي��زور
لبيوتنا وه���ات ي��ا م��رور
ك������ َّذ اب وش���اه���د ل���ل���زور
ي��ا ع���درا رُدي���ه مكسور
ي���ا ع�����درا ..ي���ا أ ُم ال��ن��ور
صلليلنا وص�لا ِت ْ
��ك ن��ور
ب��ي��ب��د ل ف��ي ق��ل��وب��ن��ا فتور
ِ
إلمي��ان شهداء في عصور
احت��دوا بصليبهم في سرور
ويسوع في قلوبهم محفور
ي��ا ع����درا  ..ي��ا أ ُم ال��ن��ور
صلليلنا وص�لا ِت ْ
��ك ن��ور
ب���ت���رُد ال���ت���ائ���ب م��ج��ب��ور
واب��ن��ك م��ن ح��ب��ه غفور
ب���ي���زرع ف���ي ق��ل��وب��ن��ا ب���ذور
وم���ن ن���وره بيخلق ن��ور
ي��ا ع����درا  ..ي��ا أ ُم ال��ن��ور

املئات يعيشون حياة امللوك يف حفل راقص بقصر
فرساي الفرنسي
شارك المئات في حفل راقص بقصر فرساي في فرنسا
مرتدين أزياء القرن الثامن عشر إحياء لذكرى ملكة فرنسا ماري
أنطوانيت إحدى أشهر الذين عاشوا في هذا القصر التاريخي.
واشتهرت ماري أنطوانيت بحياة الترف والبذخ وكانت واحدة من
أكثر الشخصيات التاريخية إثارة للجدل كما كانت األكثر أناقة.
وأُعدمت في عام  1793إثر إدانتها بالخيانة أثناء الثورة الفرنسية
التي أطاحت بزوجها الملك لويس السادس عشر.
وتراوحت أسعار التذاكر ،لنحو  630شاركوا في الحفل الذي
أقيم يوم االثنين ،بين  150و 510يورو ( 168و 570دوالر).
وسمح ألصحاب التذاكر األغلى بتفقد كل أجنحة القصر وبحضور حفل موسيقي
خاص بغرفة الملكة.

وقال لوران بورنير مدير قصر فرساي ”أتى ضيوف من مختلف أنحاء العالم...
من الشرق األقصى وروسيا وكل أنحاء أوروبا والواليات المتحدة وأستراليا.
أمضوا ليلة أحالمهم هنا ألنه ال يوجد قصر أجمل من قصر فرساي“.

طليقة رئيس أمازون ستتخلى عن نصف ثروتها

تعهدت ماكنزي بيزوس الزوجة السابقة لجيف بيزوس،
الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الثالثاء بنصف ثروتها لألعمال
الخيرية متبعة مبادرة أسسها المليارديرات وارن بافت وبيل
وميلندا غيتس.
وبيزوس ،التي يعد زوجها السابق أغنى رجل في العالم ،كانت
ضمن  19شخصا وقعوا الثالثاء على «تعهد العطاء» وهي حملة
أعلن عنها بافت وغيتس في عام  .2010وتدعو المبادرة أغنى
األغنياء بالتبرع بأكثر من نصف ثرواتهم سواء وهم أحياء أو
في وصياتهم.
وقالت ماكنزي بيزوس في بيان «باإلضافة إلى األصول التي
حبتنيبها الحياة ،لدي أموال طائلة للتبرع بها ...مسعاي لعمل الخير
سيظل يعتمد على التفكير .وسيستغرق وقتا وجهدا ورعاية».
وقدرت مجلة فوربس ثروة جيف بيزوس بنحو  131مليار دوالر
هذا العام .وانفصل جيف وماكينزي في وقت سابق هذا الشهر.

جمردكلمة

أصبحت مسلسالت رمضان وسيلة تعذيب للمشاهد بعد أن كانت وسيلة ترفيه بسبب كثرة اإلعالنات ،وأصبح اإلعالن
الواحد نراه أكثر من مرة خالل دقائق معدودة وفقد المسلسل متعته وقيمته والبد من إيجاد طريقة لحل هذه المشكلة قبل
أن يقوم المشاهد بتكسير جهاز التلفزيون !.
أبو حجاج

