
تحقيق 

≠ قريبا...
بالعربي

كرنولوجيا قبل رحيلهافالش باك

ثريا جبران تروي 
قصة اعتقالها 
وتعذيبها بوحشية

كان الحسن الثاني شغوفا 
بهزائم الملوك العرب ملفمن الصخيرات إلى بوزنيقة

محطات احلوار بني فرقاء 
ليبيا خالل 5 سنوات

أسرار جديدة عن 
امليوالت األدبية 

للملك الراحل

تفوعليكم 
بالفرنصاوية  

الفصحى

سيطايل بعد 
قنبلة الصحايف  أحمد 
الشرعي كاتقوليكم: 

القصة الكاملة للمواجهة 
 الخفية بني "أوزان" 
إعالمية غري عادية 

األخرى

الثمن: 5 دراهم مدير النشر ورئيس التحرير : حاتم قسيمي

2017

السنة الثامنة
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مــدام لـيــوطــي
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يااله نضحكو 

بانون  إن  البلد«  »صدى  موقع 
سيصبح الالعب األعلى أجرا داخل 
بداية من  االتفاق على ضمه  بعد  األهلي  النادي 
املوسم املقبل، حيث سيحصل الالعب على راتب 
ذاته،  املصدر  وتابع  دوالر.  مليون  قيمته  سنوي 
أن صفقة بدر بانون كلفت خزينة األهلى مبلغ 2 
مليون دوالر سيتم دفعها لناديه املغربي، إضافة 
مليون  على  سيحصل  الذي  الالعب  راتب  إلى 

دوالر سنويا.

بانون األعلى أجرا داخل األهلي
مئات اآلالف من زوار مواقع التواصل قال

بعد  عصيد،  أحمد  االجتماعي، 
معارضة مواقف أغلبية املطالبني بإعدام مغتصب 
وقاتل الطفل عدنان بطنجة، وقال أحمد عصيد، 
الثقافة  في  والباحث  العلماني  احلقوقي  الناشط 
نصب  مهامه  من  ليس  »املجتمع  إن  األمازيغية، 
عصيد،  موقف  األحكام«،  وإصدار  املشانق 
حوله،  اإلسالم،  من  سابقة  مواقف  إلى  إضافة 

حسب متابعني، إلى »ملعون« الفايسبوك.

من  واإلحسان  العدل  جماعة  صعدت 
والشؤون  األوقاف  لوزارة  انتقادها  نبرة 
اإلسالمية، بسبب التشبث بتعليق صالة 
واعتبر  كورونا،  جائحة  ظل  في  اجلمعة 
“تعطيلها« من الكبائر، و”املنكر العظيم«.

في  القيادي  حمداوي،  محمد  وقال 
جماعة العدل واإلحسان، وعضو مجلس 
إرشادها، في رأي له، نشره، إن »تعطيل 
اجلمعة من الكبائر، وتأخيرها منذ مارس 
عالمات  ويطرح  له،  مبرر  ال  اآلن  إلى 
االستفهام، والكل آثم«. وقارن احلمداوي 
بني توقف صالة اجلمعة، وفتح املقاهي، 
»أمر  أنه  معتبرا  واألسواق،  واملدارس، 
مريب، وغير مفهوم هذا اإلصرار العجيب 

الغريب على تعطيل صالة اجلمعة«.

العدل واإلحسان /

تعطيل اجلمعة 
منكر عظيم!

حديثهم ... |    سانت بروت )المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، شارل سانت بروت(
حان الوقت لكي يعيد النظام الجزائري النظر في هوسه المناهض 

للمغرب، ويتجه نحو إنهاء الدعم لمؤامرة انفصالية. 
لكسبير  
التونسية

كوثر حفيظي/
  عاملة نووية مديرة 
ألكبر مختبر 
للفيزياء النووية 
في أمريكا

»الصحراء  ي��وم��ي��ة  ح��س��ب 
األخير  ال��ع��دد  ف��ي  املغربية« 
اخلاص ب� »الويكاند« )-12
فقد   ،)2020 ش��ت��ن��ب��ر   13
خصص مجلس مدينة الدار 
 4.000.000 مبلغ  البيضاء 
درهم )أي 400 مليون سنتيم( 
بدعوى »ترميم وإصالح 15 
م���رح���اض ع���م���وم���ي«. هذه 
املعطيات تكشف لنا أن كلفة 

إصالح مرحاض واحد من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء 
بلغت 266.666 درهم، أي أغلى من ثمن شقة ذات مساحة 

60 متر تقريبا في السكن االقتصادي

FL Média تصدر عن شركة
 شهرية شاملة تصدر 

يوم 11 من كل شهر 
مدير النشر ورئيس التحرير

حاتم قسيمي

GSM: 06 61 44 80 33

journalbiladaloukhra@gmail.com
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عصيد »ملعون« الفايسبوك

سكرتير عام التحرير

حسناء كرام

هيئة التحرير

يوسف صناجي
نهاد عفان

مراقبة الطباعة والتوزيع
إدريس أكفاوي

الصور
 INET CY

 اإلدارة
12 زنقة صبري بوجمعة الطابق 

األول شقة 6 الدارالبيضاء
البريد اإللكتروني

journalbiladaloukhra@gmail.com 
الموقع اإللكتروني:

www. Biladeeljadida.ma
الهاتف

0540154211
الفاكس 

0522208777
المحاسبة:

أمينة كرم
ملف الصحافة

عدد:28 ص2013

اإلخراج الفني

إيديال بروديكسيو - محمد كريم
idealproduction2016@gmail.com

الكاريكاتور
ناجي بناجي

السحب
 إيكوبرينت  عين السبع 

الدار البيضاء

التوزيع
شركة سابريس

سحب من هذا العدد
10100 نسخة
الترقيم الدولي

قيد اإلنجاز
اإليداع القانوني

2013pe00 90
الحساب البنكي

FL MEDIA : C.bancaire  N 007 780
0007699000000050 24   

attijariwafa bank Ag. Casa ziraoui
كتاب الرأي

عبد الحميد جماهري
حبيبو

البالد عضو في : 

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

بقي امللك محمد 
السادس أطول 
فترة في إقامته 
الشاطئية الكائنة 
في مدينة احلسيمة 
مبنطقة الريف. 
امتد على مدة 
زمنية من خمسة 
أسابيع، لتكون 
بذلك أطول فترة 
أقام بها اجلالس 
على العرش في 
قصره البحري 
الهادئ املطل على 
ضفاف البحر 
األبيض املتوسط.

املغربية،  النووية  الفيزياء  عاملة  مع  »األي��ام« حوارا  نشرت 
ألكبر  الشريكة  املديرة  منصب  تشغل  التي  كوثر حفيظي، 
األمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات  في  النووية  للفيزياء  مختبر 
وهو مختبر »أركون« الذي صنعت فيه أول قنبلة نووية في 
تاريخ البشرية، في العام 1945، وهي القنبلة التي دمرت 

مدينتي هيروشيما و ناكازاكي اليابانيتني.
كوثر حفيظي إمرأة متميزة بكل املقاييس، فهذه املرأة التي 
املوريسكية  بالثقافة  متشبعة  الرباط،  في  وترعرعت  كبرت 
جلدتها والثقافة السوسية التافراوتية من جهة اجلد وثقافة 
كل  تتخطى  أن  استطاعت  زم،  واد  من  املنحدرة  والدتها 
العقبات لتحقق حلمها الذي رافقها منذ الطفولة، وهو أن 
الفيزياء  تصبح عاملة فيزيائية، رغم أن رغبتها في دراسة 
النووية تزامنت مع اخلطاب الشهير للمك الراحل احلسن 

الثاني الذي ألقاه بعد االحتجاجات التي خاضها مجموعة 
منديرو  »معندنا  للمغاربة  ليقول  العاطلني  ال��دك��ات��رة  م��ن 
بالدكاترة فالفيزياء النووية« لتختار بعدها الهجرة قسرا.

��ّدُث��َن��ا ال��ع��امل��ة ك��وث��ر حفيظي ع��ن أهم  ف��ي ه��ذا احل���وار ُتَ
احملطات في مسيرتها، وعن ولعها بأسرار الكون والفيزياء 
ولدت  حيث  الرباط  مبدينة  حكاياتها  بعض  إلى  باإلضافة 
وترعرعت، وذكرياتها مع الشعر واملسرح و جتويد القرآن 
الكرمي، وبعض مما يزال مترسخا في ذهنها بثانوية موالي 
بجامعة  وبعدها  درس��ت  حيث  ب��ال��رب��اط  الشهيرة  يوسف 
محمد اخلامس، قبل أن يغادر املغرب مكرهة نحو باريس 
إلى  االنتقال  األق��دار  عليها  لتكتب  بالبكاء،  جتهش  وه��ي 
علماء  أشهر  بني  من  واح��دة  بعد  ما  في  وتصبح  أمريكا 

الفيزياء النووية في أمريكا والعالم.

 محشش مشا يزور صديقه باالنعاش
 وفجأه صرخ الياباني وقال :

 ....« تشني يون تشااااان » ومات !!
 استغرب احملشش و مشا للسفاره

 يسال عن معنى كالم صديقه
 العتقاده انها وصيته االخيرة

 قالولو املعنى :
 هز رجليك على كيس األوكسجني يا حلمااااااار

+++++++++++++++++++++ 
 ما الفرق بني احلبل القصير واللباس القصير .....؟

 احلبل القصير يجر حمار واحد
 واللباس القصير يجر 100 حمار وراه

نكيته مع نجم ...

هذا  العدد/ سعد لمجرد

هاجم

صيانة مرحاض البيجيدي أغلى 
من ثمن شقة اقتصادية

رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة
ش.ج.ع/2017-97

hichampro2020@gmail.com

كأن أعظم صيحة يلقيها العبقري في الناس، وإن هو جهلها، هي 
كلمة قالها السيد المسيح للمخلع »قم احمل سريرك وامش«.

 مي زيادة

الزواج من اختراع المرأة والطالق من اختراع الرجل... 
والحياة الزوجية هي السير على الحبل بينهما!

 أنيس منصور



البالد عضو في : 

سـنـوات

األخرى

AL BILAD AL OUKHRAفي خدمتكم

 اإلدارة : 12 زنقة صبري بوجمعة الطابق األول شقة 6 الدارالبيضاء-    
البريد اإللكتروني :  journalbiladaloukhra@gmail.com  -  الهاتف :   0661448033 / 0540154211    -   الفاكس :  0522208777

البالد عضو في : 
رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة

ش.ج.ع/2017-97

حاصلة على عالمة



 

سبعة أيام عرض مشروع القانون التنظيمي لإلضراب من 4
طرف احلكومة على البرملان، قصد تقدمية إلى 
اللجنة االجتماعية ملجلس النواب، في زقت انشغال الرأي 

العام بكورونا وقضية الطفل »عدنان داز حسي مسي«.
وق������ال ميلودي موخاري������ق، األمني العام االت������اد املغربي 
للش������غل، »أن رئيس احلكومة اتفق معن������ا على أال يعرض 
مش������روع قانون التنظيمي لإلضراب، إال بعد أن نتش������اور 

ونتفاوض بشأنه«. سير ضيم.

أكبر قالب »عثماني«
جرى

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

اآلن بات ممكنا 
عمود »زيد دردك« للصحافي 
حاتم قسيمي على الموقع 

اإللكتروني الساخر
journalbiladaloukhra@gmail.com
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يد دردك ز
حاتم قسيمي

koussaimyhatim@gmail.com

سم البيجيدي
عديدة تؤشر على احتمال عودة رئيس احلكومة السابق 
عبد االله بنكيران الى املعترك السياسي، فقد أعلن مكتب 
املجلس الوطني حلزب العدالة والتنمية في املغرب قبول املذكرة املطلبية 
لعقد  والرامية  احلزب  أعضاء  بعض  بها  تقدم  التي  إليه،  وجهت  التي 

مؤمتر استثنائي.
وبحسب خبراء ل�«سبوتنيك«، فإن عقد املؤمتر االستثنائي يعني اقتراب 
بنكيران من العودة مرة أخرى للمشهد. لكن بنكيران اليوم مطالب في 
حالة العود أن يعيد اموال التقاعد إلى أصحابها، وان يتحمل العيش في 

فلته الفاخرة بدون أموال الريع الذي أوهمنا أنه جاء حملاربته.
هناك عامالن يجعالن من بنكيران ورقة رابحة بالنسبة للبيحيديني في 
املرحلة القادمة، أوال: الرجل كائن إنتخابي سوبرماني فبكلمتني يستطيع 
إسقاط متثال احلرية وبرج ايفل. والبيجيديون ليسوا أغبياء ليتركوا هذا 

الكنز العجيب في جزيرة أكدال جامدا بدون تريكه.
ثانيا: عودة الكتائب الفايسبوكية البنكيرانية للعمل بنشاط مكثف، بعد 

صيام دام لشهور طويلة.
اعتبره  ما  بسبب  احلزبي،  العمل  عن  بعيدًا  االنزواء  فّضل  بنكيران، 
»القارس  ليعود  تغير  فماالذي  ومبادئه«،  احلزب  مسار  عن  »انحرافًا 
احلزبية  الثقافة  في  يستدعي  االنتخابات،  موسم  أن  األكيد،  املغوار«؟ 

املريضة، االستجداء بكل األسلحة حتى منها الصدئة.

معطيات

يتوب على

بلخياط: الله يهدي ابنتي

دم حمام  كتوجد  كانت  متارة   خلية 
صرح الفنان عبد الهادي بلخياط في تصريح صحفي، 
التي  مالبسه  في  تدخل  ال  األزياء  مصممة  ابنته  أن 

يرتديها وأن لكل منهما عامله اخلاص.
»هي في عالم وأنا عالم«، وأجاب عبد الهادي بلخياط 
أنه دائما ما ينصحها بارتدائها، ونحن نقول ما قاله 

الله سبحانه، وأن الهداية من الله سبحانه.
أبلغ  البريد  ساعي  فقط  »فأنا  قائال  بلخياط  وأضاف 
رسالة الله، فإذا وصلتك الرسالة فإن الله يقلب قلبك 

لطاعته، مباشرة عند رؤيته الستعدادك للتوبة«.

زوج������ة عبد ال������رزاق ع، املعروف حركيا ل������دى باقي أفراد اخللي������ة املفككة بلقب 
»الهي������ش مول التريبورتور«، بأنها عاينت خالل الفترة األخيرة إقدام زوجها على 
جلب مواد مش������بوهة خبأها بعناية في مناط������ق متفرقة من البيت، وأضافت أن زوجها كان 
يعد مواد مش������بوهة في أواني البيت يحضرها باالس������تعانة بوصفات االنترنيت، دفعته إلى 
اس������تغالل آنية من احلجم الكبير )طنجرة( كانت مخصصة إلعداد الكس������كس، خلط فيها 

مواد وسوائل متعددة.

أقرت

مادمت ال تقدر احدا, فكيف تغضب الن أحدا ال يقدرك!
 أنيس منصور
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لــــيـــوطـــي  مـــــــــدام 
ش������خصيا ق������رأت افتتاحية الس������يد 
الشرعي، وهي للوهلة األولى قد تبدو 
عادية، بل ومنطقية وتس������تحق الثناء، 
خاصة عندما يختم بأن جواز السفر 
املغربي ليس بطاق������ة بنكية متنح ألي 

كان بعيدا عن الوالء للوطن األم..
س������ميرة س������يطايل امل������زدادة ب 16 
م������اي 1964 أو م������ا يطل������ق عليه 16 
م������اي الدام������ي في البيض������اء، تلتحق 
إذن، بحزب املعادين للشرعي، وعلى 
اجلزائرية،  املخابرات  طبعا  رأس������هم 
»كومل������ان«،  قضي������ة  فبرك������ت  الن������ي 
يزعجه������م  الذي������ن  واإلنقصالي������ني، 
مواقفه الوطني������ة التي اليجادل حولها 
»عنزتان«، ويبق������ى صاحبنا، صامدا 
بقوة من حديد، وقوده خدمة مصالح 
بل������ده والدفاع عن الروح الوطنية التي 

أضحت تزعج »وليدات فرنسا«. 

فج������رت، مقالة الصحاف������ي أحمد 
»ازدواجي������ة  ح������ول  الش������رعي، 
اجلنسية في مناصب سامية، لغطا 
إعالميا كبيرا، خاصة بعد اخلرجة 
»الغربية« لرئيس������ة مديرية األخبار 
الثانية، س������ميرة  للقناة  الس������ابقة، 

سيطايل«.

ازدواجية الجنسية والجدل 
المتكرر حول الوالء    

بعدم������ا كان حصرا عل������ى أقصى 
اليمني األوروبي، وصل اجلدل حول 
مزدوجي اجلنسية إلى املغرب، إثر 
املقال الذي نش������ره أحمد الشرعي 
ال������ذي ميلك مجموعة من وس������ائل 
اإلعالم ف������ي اململكة )مي������د راديو، 
وجريدة األح������داث املغربية، وموقع 

كيفاش..(.
وشكك رجل اإلعالم النافذ، والذي 
يش������غل عضوية العديد من مراكز 
األبحاث، في والء ثنائيي اجلنسية 

للبالد.
اس������م  وجود  على  وجاء مقاله ردا 
عضو في اللجنة اخلاصة بالنموذج 
التنموي، بني املوقعني على عريضة 
مت تداولها على نطاق واسع، واعتبر 

األمر خيانة.

مول الفز كايقفز
خطير جدا، هذا الذي صدر عن سيدة 
كانت قبل بضعة أسابيع تستأمن على 
أسرار وملفات وقضايا األمن القومي 

لبلد اسمه املغرب.
نتحدث هنا بالطبع عن سميرة سيطايل 
الت������ي أعطتها الدولة »مأذونية« مديرية 
األخب������ار بالقن������اة الثانية مل������دة قاربت 
عقدين من الزمن براتب شهري جتاوز 

10 ماليني سنتيم.
س������يطايل زوجة السفير والدبلوماسي 

س������مير الظهر كتبت أمس تغريدة غير 
ديبلوماس������ية بصقت فيه������ا على وجه 
إعالمي مغربي بعب������ارة بدت لي رمبا 
شبه مرحاضية: »اتفو عليك..«. يشير 
أحد اإلعالميني. ويضيف: والواقع أن 
هذا »اللونكاج« الذي تدثت به سميرة 
في هذه التغريدة يتجاوز رمبا »لونكاج 
الضواحي« الباريس������ية حيت نش������أت 
وترعرعت هذه السيدة التي جتمع بني 

جنسيتني: الفرنسية واملغربية.
ب������ل إن تغريدة س������ميرة تتجاوز رمبا 
حت������ى فرضي������ة خ������الف متفه������م مع 
زميل طرح بعض األس������ئلة الش������ائكة 
حول حاملي اجلنس������ية املزدوجة من 

الشخصيات العمومية.
إنها السيدة سيطايل، التي كانت تفطر 
في مقر القن������اة الثانية بعني الس������بع 
وتتغ������ذى في الش������انز_إليزي برفقة 

زوجها احملت������رم الدبلوماس������ي هناك 
بفرنسا، لتترك قناة تلفزيوينة عمومية 
تغوص في مش������اكلها وعجزها املالي، 

إلى أن وصلت إلى اإلفالس، 
ش������كك الس������يد الش������رعي في وطنية 
مزدوجي اجلنس������ية من مثل السيدة 
ِسيطايل التي أثار حفيظتها حتى وإن 
لم يذكرها، بيد أنها اعتبرت نفس������ها 
معنية، فرّدت في تدوينات عدة غاضبة 
مدافعة عن الدياس������بورا، ومعتبرة أن 
الوطنية وال������والء للوطن ال يقاس بعدد 
اجلنسيات، وبأن هناك من له جنسية 

واحدة لكن الوطن ال يأمن شره!
كما يعلم غالبية املغاربة أن الس������يدة 
س������يطايل له������ا توج������ه فرونكفون������ي 
واضح ال غب������ار علي������ه، وأن إقامتها 
في ُأّمنا فرنس������ا هي أكثر من إقامتها 
باملغرب ال������ذي ظل يغ������دق عليها من 

اخلزينة_العام������ة للمغارب������ة، مقابل 
وظيفته������ا اإلعالمي������ة، قبل أن ميضي 
لها املس������ؤولون ش������يكا بنحو نصف 
مليار سنتيم، كمقابل لنهاية خدمة لم 
تقد إال إلى إفالس مؤسس������ة إعالمية 

هي دوزمي.. 
وقد أكد الش������رعي في افتتاحيته، أن 
مثل ه������ؤالء الذين يحظ������ون مبثل هذه 
املراكز ال يستحقون ذلك، على اعتبار 
أنه������م يطلع������ون على أس������رار الدولة، 
موِحيا وُملمحا بأنهم قد ميكنون الدولة 
)املقص������ود في الغالب فرنس������ا( التي 
يحملون جنس������ياتها بتلك األس������رار، 
ليأتي الرد سريعا من سميرة سيطايل، 
وبعبارة الذعة وقاسية هي عبارة »تفو« 
التي قالت مديرة األخبار السابقة في 
تلفزيون عمومي، أن الس������يد الشرعي 

يستحقها كجائزة«.

سميرة سيطايل )مديرة األخبار بالقناة الثانية سابقا( 

ازدواجية اجلنس������ية تعني السماح لشخص واحد 
بأن يحمل جنس������ية بلدين إثن������ني على األقل، وهذا 
األمر يفرض عليه حقوق������ا والتزامات قانونية، في 

البلد الذي يتجنس فيه.
وتس������مح قوان������ني بعض ال������دول باحلص������ول على 
اجلنس������ية املزدوجة، بينما متنع تش������ريعات بلدان 

أخرى ذلك.
ومن ب������ني دول العالم ال�195، هناك 51 دولة متنع 
تعدد اجلنسية، من بينها ثمان عربية هي البحرين 
وجيبوتي والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودي

ة واإلمارات واليمن.
إضافة إل������ى دول أخرى أبرزه������ا إثيوبيا والصني 
وإيران، واليابان وماليزيا وس������نغافورة، وأوكرانيا 

وفيتنام.
في بعض الدول يفقد املرء جنس������يته تلقائيا مبجرد 

احلص������ول على جنس������ية بلد آخر، كم������ا في حال 
جيبوتي والكويت وعمان وقطر والسعودية.

استثناءات
وم������ع ذلك، فقد تق������دم بعض ال������دول إعفاءات مثل 
أذربيجان، التي مبقدور رئيسها السماح بازدواجية 
اجلنسية لألشخاص ذوي األهمية اخلاصة، حسب 

تقييم الرئاسة.
إثيوبيا، ال تسمح باجلنس������ية املزدوجة، ومع ذلك، 
تس������مح بطاقة الهوية لإلثيوبي������ني الذين أصبحوا 
مواطن������ني في بل������دان أخرى باحلف������اظ على بعض 

االمتيازات املمنوحة لإلثيوبيني.
مبق������دور كل ش������خص معرف������ة م������ا إذا كان أهال 
للحصول على جنس������ية مزدوجة أو ال عبر سفارة 

بالده أو القنوات القانونية.
مبقدور حامل اجلنس������ية املزدوج������ة الوصول إلى 

امتي������ازات عديدة ف������ي كال البلدي������ن اللذين يحمل 
جنسيتهما، مثل تصاريح العمل والرعاية الصحية 
والتعليم وحقوق التصويت، والتنافس على املناصب 

االنتخابية، وغيرها من املنافع االجتماعية.
كما توفر اجلنس������ية املزدوجة ح������ق الوصول إلى 
أكثر من جواز سفر واحد يأتي مع مزايا شخصية 
وحرية الس������فر وحق الدخول إل������ى أي من البلدين 
حس������ب الرغبة. ناهيك عن امتالك العقارات وفتح 

حسابات مالية.
م������ن ناحية أخرى، ترتبط اجلنس������ية املزدوجة، في 
بعض األحيان، مبزايا س������لبية، خاصة فيما يتعلق 

مبسائل الضرائب.
وفي بعض البلدان، قد ال يسمح حلاملي اجلنسية 
املزدوج������ة بالعمل في بع������ض اإلدارات التي تعتبر 

حساسة أو تتوي على معلومات سرية.

في بعض الدول يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد الحصول على جنسية بلد آخر
ازدواجية اجلنسية.. ما هي؟ وما الدول العربية التي ال تسمح بها؟ 
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 يشرح األستاذ محمد 
الكاديلي، الذي عمل فترة 

من الزمن، بالعديد من 
المهام اإلعالمية والفكرية 
والثقافية بالديوان الملكي، 

حيث ُكلف مثال بتحليل الخطب 
الملكية من طرف الحسن 

الثاني.. يشرح طبيعة بعض 
المهام، المنوطة بأعضاء 

عشر لجان، كان قد أحدثها 
الحسن الثاني لتزوده بمواد 

من مختلف المجاالت المعرفية 
واالجتماعية، ويورد أيضا 
بعض خصائص شخصية 

الحسن الثاني، وبعض الطرائف 
التي حدثت له وكان هو قريبا 
منها أو سمع بها عبر زمالء 
العمل في البالط الملكي. 

ف
الغــال

حاتم قسيمي

كانت للحسن 
الثاني، صلة 

وثيقة 
بميادين 
الفكر 

والثقافة، 
وبما أنه كانت 
لديه مشاغل 

كثيرة 
سياسية 

وغيرها ال 
تترك له 

الوقت لالطالع 
على تلك 
المجاالت 
العلمية 
واألدبية

 ُكنت عضوا ضمن لجنة من اللجان العشر، 
التي كان الحسن الثاني قد أحدثها لجمع 

المعطيات، حول مواضيع مختلفة بدءا 
بالفكر مرورا باألدب والدين، والتمثيل 
والطرب.. إلى آخره، هل يُمكن لك أن 

تحدثنا ذ الكاديلي عن التصور الذي كان 
وراء إحداث هذه اللجان؟

تعرف������ون أنه كانت للحس������ن الثان������ي، صلة وثيقة 
مبيادي������ن الفكر والثقاف������ة، ومبا أن������ه كانت لديه 
مش������اغل كثيرة سياسية وغيرها ال تترك له الوقت 
لالطالع على تلك املج������االت العلمية واألدبية، عن 
طريق القراءة، فكان أن اقترح عليه بعض املقربني 
أن تق������دم له ملخصات لبع������ض املواضيع الفكرية 

واألدبية والعلمية..

مَن الذي اقترح عليه ذلك؟
كان������وا مجموع������ة من األس������اتذة وعلى رأس������هم 
الفقي������ه الرَكراكي، الذي كان أس������تاذا للحس������ن 
الثان������ي حينم������ا كان وليا للعه������د، ولألمير موالي 
عب������د الله، ولألميرات عائش������ة ومليكة ونزهة، لقد 
كان باختصار أستاذا لألس������رة امللكية، من سنة 
1943 إل������ى 1948 حتى حصل احلس������ن الثاني 

على الباكالوريا.
إذن ميكن القول ان الفقيه الرَكراَكي هو َمن اقترح 
فكرة اللجان العش������رة، وكان ُيق������دم أيضا لوائح 
متعددة بأس������ماء املرش������حني للعمل فيها، ليختار 

احلسن الثاني َمن يصلح له.

في أية لجنة من تلك اللجان كنت عضوا؟
 كن������ت عضوا في اللجن������ة التاريخية، وقد مت ذلك 
بش������كل عفوي، حي������ث أنه في س������نة 1966 كان 
املغرب قد قطع مدة عشر سنوات من االستقالل، 
وكان أن مت تكليف������ي بأن أكت������ب حديثا ُيذاع في 
كل اإلذاع������ات العربي������ة، التي لن������ا معها عالقات 
دبلوماسية، وكان أن جاءتني تعليمات مكتوبة من 
طرف احلس������ن الثاني، عن طريق األستاذ إدريس 
بنونة الذي كان رئيس������ا للتشريفات امللكية، وكان 
أن عقدنا عدة جلسات، في بيت الفقيه الرَكراَكي، 
حيث كان احلس������ن الثاني يريد أن يكون احلديث 
املُ������ذاع مرتكزا على ثالث نق������ط، تتلخص في أن 
املغ������رب كان بل������دا أمازيغيا، وملا جاء اإلس������الم 
واختلط الدم العربي بالدم األمازيغي، نشأ عنهما 
ال������دم املغربي، وه������و ما كان يعن������ي، أننا مغاربة 

مسلمون، ولسنا عربا وال أمازيغيني..

هل تتوفر على ما يُثبت هذا الرأي؟
كان ذل������ك مكتوبا في ورقة بخط احلس������ن الثاني، 
يحتف������ظ بها رئيس التش������ريفات امللكي������ة إدريس 

بنونة.

التي كانت ستشرع في عملها ألول مرة.
وكان يح������دث أن يرتف������ع صوت������ا الرجلني - أي 
احلس������ن الثاني وَكديرة - بصي������اح عال يتجاوز 

الغرفة التي كانا يتناقشان فيها.

وماذا أيضا بصدد مزاج الحسن الثاني؟
من املعروف أن احلسن الثاني كان شديد الغضب 
على مساعديه، ففي إحدى املرات كان في ملعب 
الَكولف، مش������غوال مبهمة إرسال الكرة الصغيرة 
إل������ى حفرتها، غير أنه أخطأ الهدف في حلظة ما 
غير أن أحد رجال حاش������يته شرع ُيصفق فكان 
أن استش������اط احلس������ن الثاني غضبا وتوجه إليه 
قائال: » ملاذا تصفق أيها احلمار والكرة لم تدخل 
مكانها« فكان أن أجاب املش������توم: » يا س������يدي، 
إنهم لم يصنعوا احلفرة ف������ي مكانها الصحيح، 

وهذه حكاية معروفة.
 

كيف كانت تمر الجلسات الرمضانية أيام 
الحسن الثاني؟

لقد كانت جلسات دينية بامتياز، حيث كان يجعل 
العديد من اللجان تشتغل مبناسبة شهر رمضان 
ف������ي املجال الدين������ي، ويهتم باألس������اس بالتاريخ 
اإلس������المي من عهد الرسول إلى الزمن املتأخر، 
وكان ُيعجبه التحدث عن عمر ابن اخلطاب، وعمر 
ابن عب������د العزيز. وعن معاوية بن أبي س������فيان، 
الذي كان يستشهد كثيرا مبقولته الشهيرة: » لو 

كانت بيني وبينكم شعرة ملا قطعتها«.

وماذا عن الذوق األدبي للحسن الثاني؟
لقد كان يحب كثيرا الشاعرين أبا الطيب املتنبي، 

و عمر بن أبي ربيعة.

وماذا عن عمل اللجان األخرى، هل كانت 
هناك لجنة مختصة بجمع معطيات الحياة 

الشعبية، كما ذهبت إلى ذلك بعض 
الروايات؟ 

نعم كانت هناك جلنة تهتم بأخبار الش������ارع، لها 
اس������م » راديو املدين������ة« كان من ب������ني أعضائها 
اإلعالمي املعروف، املرح������وم أحمد زياد واحمد 

حمود وعبد السالم زنيند وغيرهم كثيرون.

ما هي مهمة أعضاء هذه اللجنة هذه 
اللجنة؟

كانوا مكلفني بتسقط أخبار الشارع، حيث أن 
احلسن الثاني لم يكن يتصرف أبدا مبعزل 

عن جس وقائع األمور، ومن مت كان اهتمامه 
بآراء الشارع في العديد من القضايا. وكانت 

لديه أيضا جلان تشتغل بهذا الصدد في 
البادية. 

على ماذا كان ينصب عمل اللجنة التي 
كنت عضوا فيها؟

من خالل التعليمات التي كان احلس������ن الثاني 
يلقيها في أمر عمل اللجان العش������رة، فقد كان 
مطلوبا مني أن أركز على كل ما يتعلق بتاريخ 
الدول������ة العلوية، وكذلك تلي������ل اخلطب امللكية 
ضمن حلقات تت عنوان »شذرات من ذهب« 
وفي س������نة 1968 بعث لي احلسن الثاني َمن 
يخبرني إنه عل������ي أن أكتب أحاديث عن الدولة 
العلوية، وهو ما سيتطور فيما بعد إلى مشروع 
كتاب » ثالثة قرون وعش������ر سنوات من تاريخ 
الدولة العلوية« طبعناه مبناس������بة بلوغ احلسن 

الثاني األربعني من عمره.

يقال أن الحسن الثاني كان شغوفا  
بحكايات التراث العربي القديم وباألخص 
منها الطريفة، وانه كان يحب االستماع 

إليها، خاصة في الليالي الرمضانية؟
لقد كان املش������رف على موضوع الطرائف في 
جلس������ات احلس������ن الثاني الثقافية والفكرية، 
هو األس������تاذ احمد البيضاوي، وكان احلسن 
الثان������ي مهتما، كما علمُت، بالهزائم التي كانت 
تقع لبعض امللوك العرب مثل األمني ابن هارون 
الرش������يد، وما وقع له مع أخيه  املامون، حيث 
كانت بينهما معارك دامية، من خالل التجاء كل 
واح������د منهما إلى طلب نصرة الفرس واألتراك 

ضد بعضهما البعض.

لماذا كان الحسن الثاني مهتما بهذا 
النوع من الهزائم الملكية القديمة؟

+أظ������ن أن هذا يعود إلى ذكائ������ه الوقاد وطبعه 
احلاد، فهو كان يرفض مطلقا، أن يقول له أحد 
ما كلمة ال، أو أن ُيقال له مثال: »أنت لست على 
حق«، لق������د كانت له بهذا الصدد معارك كثيرة 

مع صديقه ومستشاره أحمد رضا َكديرة.

مثال؟ 
سأسوق لك موقفا حضرته بنفسي، أثناء أول 
انتخابات عرفها املغرب سنة 1963  كان رضا 
َكديرة حينها وزي������را للفالحة، غير انه أصيب 
بوعكة صحية منعته من االستمرار في فترات 
الدوام بالعمل، لذا كان يذهب مرغما إلى وزارة 
الفالحة، بينما كان احلس������ن الثاني يبعث معه 
ممرضة وأحد املتخصصني في الترويض، في 
تل������ك الظروف الصحية البالغ������ة الصعوبة كان 
احلس������ن الثاني يجعل رضا َكديرة يش������تغل، 
حيث كان هذا األخي������ر ُيدلي مبالحظاته حول 
س������ير العملية االنتخابية بينما احلسن الثاني 
ُيس������جل، وكذلك ما يتعلق بالغرفة الدس������تورية 

مؤسس لجنة جمع المعطيات 
بالقصر الملكي، يكشف:

كان احلسن الثاني 
شغوفا بهزائم 

امللوك العرب

أسرار جديدة 
عن امليوالت 

األدبية للملك 
الراحل
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الراحل احلس������ن الثاني كان يس������تقبل شهر رمضان 
الفضي������ل باهتمام كبير للغاية، وخللق أجواء رمضانية 
عل������ى املقاس ال������ذي يرضاه جاللت������ه، كان مينع قطعا 
األنشطة الفنية في القصر ويفرض بديال عنها طقوسا 
تتالءم والوازع الديني ال������ذي ميأل صدره، حيث كان 
يس������تمع خاللها للقراءات القرآنية واالبتهاالت الدينية 
واألمداح النبوية، وكان الراحل يش������دد على س������ماع 
جتويد القرآن على الطريقة املغربية )ورش( ومدرس������ة 
بنموسى رحمه الله، وهي خاصية كانت تالزم جاللته، 
كون������ه يحرص عل������ى إضفاء الطاب������ع املغربي األصيل 
عل������ى كل ما يقدم أمامه، ف������كان يدعو إلى القصر في 
األيام الرمضانية مجموعة من حفظة القرآن ومجوديه 
واملنش������دين الدينيني، واملعروف كذلك أنه كان يكثر من 
مجالسة علماء اإلس������الم خالل الشهر الفضيل، ليس 
فقط املغارب������ة إمنا ينفتح عل������ى كل العلماء من جميع 
أنح������اء املعمور، وكذلك املفكرين واملثقفني، إضافة إلى 
العلماء املس������لمني الذين كانوا يشاركون في الدروس 
احلس������نية الرمضاني������ة الت������ي كان يخصه������ا الراحل 

باهتمام كبير جدا.
كما أن األجواء الرمضانية كانت متثل بالنسبة جلاللته 
فس������حة يختلي فيها بنفس������ه للقراءة، حيث كان يدخر 
كل اإلص������دارات العاملية التي ترفع إلى معاليه والكتب 
املختلفة الت������ي يهديها له املفك������رون واألدباء والعلماء 

من جمي������ع أنحاء العالم، ليعكف عليه������ا خالل أوقاته 
الرمضانية ويطالعها لس������اعات قد متتد إلى س������اعتني 
أو ثالثة، هذا باإلضافة إلى أن الراحل احلسن الثاني 
كان يعتبر األجواء الرمضانية فرصة س������انحة إلحياء 

صلة الرحم، فيعمد إلى تخصيص موائد عائلية كبرى 
جتتمع حولها األس������رة امللكية الصغيرة مبا فيها أبناء 
العمومة واألخوال واملقرب������ني واألصهار، وكان رحمه 
الل������ه يحرص غاية احلرص على هذه اللمة العائلية في 

أيام رمضان، بنية التواص������ل العائلي ومتتني أواصر 
القرابة داخل األجواء الدينية التي متأل أيام رمضان.

وتفي������د مصادر مقربة من القصر أن الراحل كان يكثر 
من خرجاته خالل ش������هر رمضان، خاصة لألس������واق 
الش������عبية وميك������ن التأكد من ه������ذه املعلومة من خالل 
ص������ورة التقطه������ا املصور اخلاص للمل������ك )مرادجي( 
يظهر فيها احلس������ن الثاني وهو يوزع أرغفة خبز على 
إح������دى املتس������والت، وهي صورة مش������اعة اآلن ميكن 
احلصول عليها بس������هولة، فهي تؤرخ لزيارة ملكية في 
رمضان ألحد األس������واق الش������عبية مبدينة سال، حيث 
يظهر س������ور الس������وق بجالء في قلب الص������ورة، مما 
ي������دل أن امللك الراحل كان يس������تغل الوقت الرمضاني 
للقي������ام بزيارات ميدانية لبعض األس������واق الش������عبية، 
وغالبا م������ا كان يخرج من أجل توزي������ع األموال ومنح 
الهدايا ملرتادي هذه األماك������ن التي غالبا ما يقصدها 
احملتاجون والدراويش من أبناء هذا الوطن. واملعروف 
أيض������ا أن احلس������ن الثاني كان يح������ب اجللوس أمام 

البحر في رمضان.
وغالبا ما كان يقصد مكان������ا بني الصخور يراقب من 
خالله عملية غروب الشمس وقت األصيل، مع العلم أن 
جاللته لم يكن مولوع������ا بالصيد، خالفا لألمير موالي 
عب������د الله الذي يحكى أنه كان صيادا ماهرا، يعش������ق 

صيد السمك على الطريقة التقليدية )الكصبة(.

يكش������ف عبدالوهاب بنمصور، وهو يتحدث 
بإسهاب عن التنشئة الدينية للحسن الثاني، 
»أنه لم متض إال بضعة أسابيع على دخول 
األمير إلى املسيد حتى ظهرت جنابته وتفوقه 
على أقرانه وقريناته في حفظ السور وحذق 
القواعد التي كان يلقنه������م إياها الفقيه، بل 
كانت ثقته بنفس������ه تأب������ى عليه وهو في ذلك 
السن املبكر أن يتصور أحدا ممن يقرأ معه 
يحفظ أكثر منه ولو س������بقه إلى املسيد بعدة 

سنني..".
يتح������دث الراح������ل احلس������ن الثان������ي إل������ى 
عبدالوه������اب بنمص������ور فيقول ل������ه: »عندما 

دخلنا إلى املسيد دخلت معنا احلسنية بنت 
معلمنا الفقيه أقصب������ي، وكانت فتاة تكبرنا 
سنا وعرفت املس������يد قبل أن نعرفه ببضعة 
أعوام، ويوم ختمت احلسنية القرآن الكرمي 
بكيت، ألنني لم أرض أن تختم – وهي بنت- 
جميع الق������رآن، بينما أنا الرجل ال أزال في 

حزب عم".
حني نال احلسن الثاني الشهادة االبتدائية 

وهو حافظ ملنت األلفية واألفعال
ش������غف احلس������ن الثاني بالقرآن الكرمي، لم 
يكن ولي������د الصدفة، فقد اس������تقر، يضيف 
بنمصور، رأي السلطان محمد بن يوسف، 

خالل تل������ك الفت������رة على إخض������اع األمير 
لبرنام������ج التعليم االبتدائي الذي س������يتعلمه 
وفق مواده وحصصه بعد قضاء مدة كافية 
في املس������يد حلفظ أكثر ما ميكن حفظه من 
القرآن واستيعاب أكبر ما يقدر فكره الفتي 
على اس������تيعابه من عقائ������د الدين وقواعده، 
وكان برنامج������ا روعيت في������ه حقائق املغرب 
ومتطلبات احلي������اة العصرية، م������ع اعتماد 
أحسن األس������باب البيداغوجية وأجداها في 

التربية والتلقني.
بالنس������بة إل������ى بنمص������ور ميك������ن للمؤرخ 
الباحث أن يس������تخلص م������ن االطالع على 
ذلك البرنامج، وتتبع مراحل تعليم احلس������ن 
الثان������ي، أهداف وال������ده وه������و يخضعه له 
ومنها، حرصه على تربيته دينية تغرس في 
نفس األمير محبة اإلسالم وتقديس أحكامه 
وش������رائعه، وتطلعه على محاسنه وفضائله، 
وتنش������ط جوارحه ألداء مناسكه وشعائره، 
فيشب األمير عامر القلب باإلسالم مطمئن 
النف������س باإلمي������ان، مياال إلى فع������ل اخلير، 
طامعا في حس������ن العاقبة ف������ي الدنيا، ونيل 
اجل������زاء األوفى الذي أعده لل������ه في اآلخرة 
لعباده احملسنني. وتقيق هدف آخر ال يقل 
أهمية، هو تلقين������ه »تربية علمية متينة متكن 
احلس������ن الثاني من استيعاب العلوم وتذوق 
الفن������ون، وفهم أس������رار الطبيع������ة والغوص 
في أعماق النفوس البش������رية، والقدرة على 
مواجهة مش������اكل احلي������اة العصرية، وتتبع 
املراحل التي تقطعها األمم في طريق الرقي 

العلمي والتقدم املادي".
يكشف بنمنصور، مؤرخ اململكة، كيف كان 
ي������وم احلس������ن الثاني »مش������حونا بصباِحه 
وعِش������ّيه، ولم يكن األمير يخرج من حجرة 
الدراسة إال ليذهب لكتابة متارينه ومراجعة 
دروسه وحفظها. وأقبل على حياض املعرفة 
ينه������ل منها ويعل، باذال جه������ده في القراءة 
والتحصيل، مقبال على املطالعة واملراجعة، 
مس������تفهما معلميه عن جميع ما يش������اهده 
باحلس������ن أو يخط������ر ل������ه باملخيل������ة، مبديا 
استعداده حلفظ مواد ال تلقن إال ملن هم في 
سن أكبر من سنه، حتى إنه ملا نال الشهادة 
االبتدائية سنة 1941 كان يحفظ منت األلفية 

والمية األفعال".

سعيد هبال مؤلف كتاب )فنانون في بالط الملك( 

األجواء الرمضانية كانت متثل فسحة يختلي فيها بنفسه للقراءة

المؤرخ بنمصور يتحدث عن شغف الحسن الثاني بالقرآن الكريم 

يوم بكى احلسن الثاني ألنه لم يحفظ جميع القرآن

وفي رواية للفنان صالح الش������رقي، أنه ذات يوم أرس������ل امللك في طلبه على 
وج������ه الس������رعة فلما لبى الدعوة ودخ������ل إلى القصر امللك������ي العامر، فأمر 
بالدخول على امللك وهو طريح الفراش، األمر الذي لم يسبق أن حصل بأن 
سمح ألحدهم باقتحام سرير نوم امللك، فدخل صالح الشرقي وقلبه في يده 
من شدة الدهشة، )حتى ال أقول اخلوف( وكان الشهر وقتها حسب الرواية 
ش������هر الصيام، فما إن مث������ل أمام حضرة امللك، حتى ب������ادره هذا األخير، 
بورقة أخرجها من تت وسادته وحالة املرض بادية عليه بشكل كبير جدا، 
فلما تفحصها )الش������رقي( علم أنها قصيدة لإلمام الش������طيبي تت عنوان 
)يا رس������ول الله خد بيدي(، فقال له امللك »يا صالح إني أعرف ما متلكه من 
مؤهالت تقنية ومواهب فنية في مجال الطرب والغناء واللحن، لذلك أسلمك 
هذه القصيدة ليصيبها نصيب م������ن مهاراتك الفنية في مجال اللحن، فهي 
قصي������دة دينية إلمام عزيز علينا فال تبخل عليه������ا من إبداعك وفنك«. وكما 
هو معروف عن احلس������ن الثاني أنه كان من حفظة الشعر العربي الفصيح 
وفروعه من الزجل وما ش������ابه، فأعطى مهلة لصالح الشرقي للقيام مبهمته 
مشروطة بضرورة إطالع جاللته على جميع مراحل اجناز هذا العمل، فما 
كان من أمر )صالح الشرقي( إال أن امتثل ألمر امللك وأعطى للقصيدة حلنا 
رائعا جدا، غنته كوكب الشرق أم كلثوم، ليسجل اسم صالح الشرقي كأول 
وآخر ملحن مغربي تغنت بأحلانه س������يدة الطرب العربي أم كلثوم، وحسب 
الرواي������ة أيضا أن امللك الراحل كان الس������بب في تغن������ي أم كلثوم بقصيدة 

اإلمام الشطيبي بعد أن أعجبه اللحن الذي رافق كلماتها الدينية. 

قصيدة امللك التي 
غنتها  أم كلثوم
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فور  »آكت  برنامج  عبر  الكنتور،  مبوقع  للفوسفاط  الشريف  املجمع  يواصل 
الرحامنة  بإقليمي  القروي  العالم  سكان  تزويد  ملشاريع  دعمه  كومينتي«، 
دوار  سكان  لفائدة  بئرين  تدشني  جرى،  وهكذا،  الشروب.  باملاء  واليوسفية 
الرحامنة،  بإقليم  حمو  آيت  جلماعة  ترابيا  التابعني  و«البيرات«  »املكيشرات« 
املشروع  في متويل  الذي ساهم  كومينتي«،  فور  »آكت  برنامج  من  بدعم  وذلك 
»العطار«  بدوار  بئرين  تدشني  جرى،  كما  التقني.  الدعم  وتوفير  كامل  بشكل 

ودوار »كبور بن حمادة« بجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية.

المجمع الشريف للفوسفاط   /  

تدخل إلنقاذ دواوير من العطش واملاء امللوث

أفاد صندوق 
الضمان املركزي، 

أنه مت منح ما 
مجموعه 22،4 
مليار درهم من 

القروض املضمونة 
لفائدة 15 ألف 
و183 مقاولة، 
وذلك في إطار 
آليتي “إقالع 

املقاوالت الصغيرة 
جدا” و”ضمان 

إقالع” .
وأوضح 

الصندوق، 
في بالغ له، 
أن “املقاوالت 
املتضررة من 

جائحة كوفيد19- 
شرعت في 

استئناف نشاطها. 
ومنذ إطالق 

صندوق الضمان 
املركزي آلليتي 

“إقالع املقاوالت 
الصغيرة جدا” 

و”ضمان إقالع” 
، استفادت ما ال 
يقل عن 15 ألف 
و183 مقاولة 
من مجموع 

قروض مضمونة 
بهذه الضمانات 
االستثنائية بقيمة 

22،4 مليار 
درهم.

15

طوطال المغرب  / 
 تعلن عن افتتاح أطالنتيس

أعلنت طوطال املغرب، عن افتتاح احملطة اجلديدة أطالنتيس، املوجودة 
على محور الطريق السيار الرباط - طنجة، قرب العرائش، والتي تعد 

أول محطة تعتمد مفهوم »موبيليتي« على مستوى اململكة .
وذكرت طوطال املغرب ، في بالغ لها ، أن محطة أطالنتيس شيدت على 
مساحة ثالثة آالف متر مربع، بكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون درهم ، 
338 لشبكة طوطال املغرب،  مشيرة إلى أن أطلنتيس تعد احملطة رقم 
واحملطة العاشرة لطوطال املغرب على شبكة الطريق السيار، مع إحداث 

40 منصب شغل .

صنع  في  قريبا  ال��ش��روع  عن  الفرنسية،  رون��و  شركة  أعلنت 
وإنتاج اجليل الثالث من عالمات »داسيا«، التجارية في املغرب، 

وخاصة في مصنع مدينة طنجة.
إنتاج  ف��ي  سيبدأ  رون���و،  مصنع  ف��إن  للشركة،  ب��الغ  وحسب 
م��ن »داس��ي��ا«، وه��م��ا »داس��ي��ا س��ان��دي��رو«، و«داسيا  عالمتني 

ستيبواي«، ستوجهان إلى التصدير إلى اخلارج.
»سوما«،  مصنعها  أن  ذات��ه،  البالغ  الشركة حسب  وأضافت 
العالمتني،  نفس  إنتاج  على  أيضا  سيعمل  البيضاء،  ب��ال��دار 
إضافة إلى »داسيا لوغان«، من اجليل الثالث، التي ستوجه من 

جهتها للسوق املغربي احمللي.

ارتفع الناجت البنكي الصافي ملصرف »القرض العقاري 
والسياحي« )CIH BANK( بنسبة 17.4 في املائة 
خالل النصف األول من العام اجلاري، بعد أن بلغ 1.4 
الفترة  في  دره��م  مليار   1.19 مقابل  دره��م،  مليارات 

نفسها من سنة 2019.
وقال لطفي السقاط، رئيس املجلس اإلداري ل�«سياش«، 
القرض  ملصرف  الصافي  البنكي  ال��ن��اجت  تسن  إن 
العوامل  من  مجموعة  إلى  يعود  والسياحي  العقاري 
ال��ن��ش��اط البنكي،  ب��ال��ت��ح��س��ن امل��س��ج��ل ف��ي  امل��رت��ب��ط��ة 
الزبناء إلى جانب اعتماد إستراتيجية  وارتفاع ودائع 
كورونا  فيروس  لتفشي  السلبية  اآلثار  ملواجهة  ناجعة 

املستجد.

أرقام

طيران اإلمارات / 

تستأنف 
رحالتها إلى 
الدار البيضاء

إعداد: حسناء كرام
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و
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هيونداي تقدم 
أيقونتها 
i30N الرياضية 
الجديدة
 
كشفت شركة هيونداي 
الكورية اجلنوبية الرائدة فى 
صناعة السيارات النقاب عن 
 i30N سيارتها الرياضية
اجلديدة مبزيد من القوة 
وخيار ناقل احلركة مزدوج 
القابض.
وأوضحت الشركة الكورية 
اجلنوبية، أن سيارتها 
اجلديدة تعتمد على سواعد 
محرك تربو سعة 2 لتر وبقوة 
206 كيلووات/280 حصان، 
مع عزم دوران أقصى يبلغ 
392 نيوتن متر.

سياش /  يعتمد خطة لتحقيق نتائج إيجابية

رونو/   تصنع اجليل الثالث من »داسيا« 

حديثهم ... |  عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب
يجب اعتماد إجراءات تحفيزية على المستوى الضريبي لتشجيع االنخراط في األداء عبر الهاتف، 

وإطالق عملية تجريبية في إحدى الجهات من أجل الوقوف عليها نتائج العملية وفوائدها. 

تصريح

القرض  البنك األوروبي لالستثمار ومجموعة  قع 
الفالحي للمغرب، اتفاقية متويل بقيمة 200 مليون 

أورو لدعم املنظومة الفالحية باملغرب.
وأوض�����ح ال��ط��رف��ان ف���ي ب���الغ م��ش��ت��رك أن هذه 
وزير  بحضور  عليها  التوقيع  مت  التي  االتفاقية 
القروية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب��ح��ري  وال��ص��ي��د  ال��ف��الح��ة 
رئيس  ونائبة  أخ��ن��وش،  عزيز  وال��غ��اب��ات،  وامل��ي��اه 
ورئيس  نافارو،  إما  لالستثمار،  األوروب��ي  البنك 
مجلس إدارة مجموعة القرض الفالحي للمغرب، 
طارق السجلماسي، تتوخى تعزيز دعم املقاوالت 
املغربية في القطاع الفالحي واقتصاد األحياء مع 

إيالء اهتمام خاص للتنمية املستدامة.
االئتماني،  اخل���ط  ه���ذا  أن  إل���ى  ال��ب��الغ  وأش����ار 

الذي يهدف أساسا إلى دعم ومواكبة تنفيذ االستراتيجية 
2020- األخ��ض��ر  “اجليل  للمغرب  اجل��دي��دة  ال��ف��الح��ي��ة 

سائر  في  القيم الفالحية  ″2030، يتوخى متويل سالسل 

فروع اإلنتاج بدون استثناء، ويهم مجموع املنظومة املتعلقة 
التغليف،  التعبئة،  اللوجستيك،  التخزين،  )اإلن��ت��اج،  بها 

التحويل، التسويق(.
وأضاف املصدر ذاته أنه تعتبر مؤهلة لالستفادة من هذا اخلط 

العالية  من  الغذائية،  الصناعات  ف��روع  جميع  االئتماني 
الفالحية،  التعاونيات  الفالحية،  )الضيعات  السافلة  إلى 
الصغرى  املقاوالت  االقتصادي،  النفع  ذات  املجموعات 
هذا  أن  مبرزا  ج��دا،…(،  الصغيرة  املقاوالت  واملتوسطة، 
لفرص  وامل��ول��دة  املنتجة  االس��ت��ث��م��ارات  يستهدف  اخل��ط 
الشغل وللقيمة املضافة، وذلك في انسجام تام مع أهداف 

استراتيجية “اجليل األخضر 2020-2030«.
االتفاقية  هذه  إن  السجلماسي  السيد  قال  جهته،  من 
تشكل خطوة أولى في اجتاه بناء شراكة قوية ومستدامة 
لالستثمار،  األوروب����ي  والبنك  الفالحي  ال��ق��رض  ب��ني 
لفائدة العالم القروي والفالحي، مضيفا أنه “نأمل من 
خالل هذه االتفاقية، أن نعزز بشكل أكبر دعمنا للقطاع 
الفالحي الذي يكتسي طابع األولوية املطلقة ملؤسستنا 
من  التي  للوسائل  أكبر  تعبئة  اخلصوص،  وعلى  البنكية، 
شأنها أن متكننا من مواكبة االستراتيجية الفالحية اجلديدة 

للبالد )اجليل األخضر -2020 2030(.

القرض الفالحي  /  اتفاقية بـ200 مليون يورو مع  »بنك االستثمار« 



تستأنف  سوف  أنها  اإلمارات«  »طيران  أعلنت 
البيضاء  الدار  إلى  املنتظمة  رحالتها  تشغيل 
شبكة  يوسع  ما   ،2020 شتنبر   18 من  اعتبارًا 

خطوطها في إفريقيا لتغطي 14 وجهة.
وستعمل رحالت طيران اإلمارات بني دبي والدار 
أيام  األسبوع  في  مرات  ثالث  مبعدل  البيضاء 
األحد واألربعاء واجلمعة. إذ ستغادر الرحلة »ئي 
 7:25 الساعة  في  الدولي  دبي  مطار   »751 كيه 
الساعة  في  البيضاء  الدار  إلى  وتصل  صباحًا 

12:45 بعد الظهر.

قدمت إل جي إلكترونيكس خالل معرض إيفا 2020 - أكبر معرض 
جديدة  جتربة   - أوروبا  في  االستهالكية  لإللكترونيات  مخصص 
للمستهلك على عكس أي عرض سابق لها في هذا املعرض. وصعد 
جي،  إل  لدى  للتكنولوجيا  التنفيذي  املدير  بارك،  بي  آي  الدكتور 
جيدة  »احلياة  عن  للحديث  األبعاد  ثالثية  صورة  في  املسرح  إلى 
»إل جي«  رؤية  للمستقبل. وحتتفي  الشركة  رؤية  املنزل« وهي  من 
والراحة  الرعاية  وهي  األساسية  الثالث  املنزل  بِقيم  املستقبلية 

والترفيه.

إل جي / تقدم رؤيتها اجلديدة »احلياة جيدة من املنزل« 

كاش بلوس /
متنح لزبنائها إمكانية فتح حساب دفع 

عبر الوكاالت أو من الهاتف
املغرب  بنك  من  موافقة  على  احلاصلة  بلوس(،  كاش   ( مؤسسة  أعلنت 
دفع عبر  فتح حساب  إمكانية  لزبنائها  أنها متنح  الدفع،  أنشطة  ملمارسة 

الوكاالت أو مباشرة من الهاتف احملمول، بسرعة، وبشكل آمن .
وذكرت ) كاش بلوس( في بالغ لها، أن األمر يتعلق بحساب مجاني ، يسمح 
لصاحبه بتلقي التحويالت املالية، وإرسال أموال، ودفع فواتير أو شراء 
 Cash Plus  ( تطبيق  على  أو  بلوس  كاش  وكالة  من خالل  وذلك  تعبئة، 

.) Mobile Wallet

/ ADM

ُتنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب إلى علم زبنائها مستعملي الطريق 
السيار الدار البيضاء – مراكش، أنه في إطار صيانة البنية التحتية وعمليات 
التأهيل، فإن أشغال تهيئة وإعادة تأهيل بدال شرق برشيد، والتي مت الشروع 
بلغت مرحلة ستؤثر مؤقتا على  املاضية، قد  القليلة  في إجنازها في األشهر 
حركة السير بالنسبة ملستعملي الطريق السيار القادمني من مراكش او سطات 
والراغني في اخلروج إلى برشيد أو خريبكة، وذلك ابتداًء من 08/09/2020 
إلى غاية 15/09/2020 )أسبوع(. لن يكون لهذه االشغال أي تأثير على تدفق 

حركة السير من وإلى باقي االجتاهات.
لذا، ُيرجى من زبنائنا مستعملي الطريق السيار القادمني من مراكش أو سطات 
والراغبني في اخلروج إلى برشيد، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال 

شمال سطات واستكمال طريقهم عبر الطريق الوطنية رقم 9؛
سطات  أو  مراكش  من  القادمني  السيار  الطريق  مستعملي  لزبنائنا  بالنسبة 
والراغبني في التوجه نحو خريبكة، متابعة السير عبر الطريق السيار إلى غاية 
مفترق بني مالل واستكمال مسارهم عبر الطريق السيار برشيد – بني مالل. 

توجه بالغا إلى الراغبني 
في اخلروج إلى برشيد

أعلنت شركة إنوي لالتصاالت 
ع��ن إط���الق ع���روض خاصة 
تتيح  امل���درس���ي،  ب��ال��دخ��ول 
جزافية  ح���ص���ص  ت���وف���ي���ر 
اإلنترنيت،  بشبكة  ل��ل��رب��ط 
على  ال���ت���الم���ي���ذ  مل���س���اع���دة 
أفضل  في  دراستهم  متابعة 

الظروف.
ف���ي بيان  ال��ش��رك��ة،  وق���ال���ت 
أطلقت  إن����ه����ا  ص����ح����اف����ي، 
49 دره��م��ا خاصا  »ف��ورف��ي« 
بالتالميذ والطلبة، يتيح لهم 
 11« من  االستفادة  إمكانية 

جيغا« من األنترنيت وساعة واحدة من االتصاالت نحو اخلطوط الوطنية والدولية.
وأضاف البيان أنه »بفضل فورفي الهاتف النقال اجلديد 49 درهما، يوقع إنوي من جديد 
على عرض األنترنت األكثر سخاوة في السوق، وبذلك يواصل الفاعل االتصاالتي تسخير 
جهوده منذ بداية األزمة الصحية لتوفير عروض الهاتف النقال منخفضة التكلفة، ما يؤكد 

أكثر من أي وقت مضى ريادة إنوي فيما يتعلق بعروض األنترنت النقال«.

إنوي    /  تطلق عروضا خاصة بالدخول املدرسي

استيقظ  الكثير من زبناء CIH ، على وقع عملية 
على  عمليات  عبر  ألموالهم  مسبوقة  غير  قرصنة 
األنترنت لم يقوموا بها أساسا، ببطائقهم البنكية، 

في أحد املواقع التكنولوجية األمريكية.
هذا  في  الشكايات  من  لسيل  تلقيه  وبعد  البنك 
اإللكتروني  املوقع  بحظر  الفور  قام على  الصدد 
املستهدف. و بعد حتليل دقيق، اتضح أن األمر ال 
يتعلق بثغرة في النظام البنكي، بل قد يكون عبارة 
مواقع  من  بطاقات  لبيانات  اختالسية  عملية  عن 
وهمية همت البطاقات التابعة لبنوك مختلفة وفي 

بلدان عدة.
وأكد البنك، في بيان مقتضب عب فيسبوك  انه سيعمل علىحل هذه املشكلة في أقرب وقت ممكن. 
وطمأن البنك زبناءه املتضررين، أنه سيحث على تعويضهم إجماليا بعد تلقي شكاياتهم عبر القنوات 

املخصصة )مركز الزبناء 4747، تطبيق البنك على الهواتف(.
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فالش باك 10
ليست كتابة املاضي، إنها كتابة 
املستقبل.
كيف نفهم حاضرنا؟ ونصنع مسقبلنا؟
كيف تستدرك األجيال اجلديدة 
ما فاتاها من لقطات ساخنة طبعت 
صحافتنا، ورسمت مالمح هويتنا 
السياسية.
يقال أن "الصحيفة هي وثيقة" وهي 
كذلك وستظل دوما. شاهدة أمينة على 
عصرها.
كيف نعيد االعتبار إلى ذاكرتنا، كيف 
نزيل الغبار عن األرشيف ونحوله إلى 
ثروة معرفية ترسم خطوات املستقبل؟
وكيف بوسعنا أن نتسلل إلى حجرة 
صحافة األمس لننهل منها ما يفيد كتابة 
املستقبل، رغم سيوف احلرس، وأنياب 
أمناء املكاتب السياسية املغلقة؟
تلك هي احلكاية إذن، هاتان الصفحتان 
إطاللة على أرشيف صحافتنا الوطنية 
منذ انطالقتها. حكاية تتعدد فيها 
احلوادث والشخصيات واملواقف.. 
وتتضمن أكبر عدد من األفكار 
واآلراء...
لألرشيف أشعة، بإمكانها أن تضئ 
طريق احلاضر وتعيد كتابة املستقبل: 
مقاالت.. خطب.. حوارات.. وثائق.. 
رسومات... ساهمت في صنع حلظات 
أساسية من تاريخ بلدنا.
هنا على األقل، ميكننا أن نقرأ عما قد 
ننساه في زحمة األشياء، أوما ما نريد أن 
نعيد قراءته وتأمله بعني احلاضر.
هنا على األقل، ميكن لسياسيينا أن 
يروا وجوههم.. ويعيدوا تأمل أفكارهم 
املاضية..
أرشيف صحافتنا، ليس ملكية خاصة، 
وليس عليه خامت: سري جدا، ومن العار 
أن نقفل عليه في صندوق أسود ليملؤه 
الغبار ويطويه النسيان.
إنه ملك مشاع، فلنتأمله جمعيا علنا 
نكون من املفلحني. 

راسلونا
أو اتصلوا على
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من يتزوج ست بيت سوف يجد البيت وال يجد الست !

أنيس منصور

اللحظات الحاسمة في تطور الفكر العربي اإلسالمي لم 
يكن يحددها العلم، وإنما كانت تحددها السياسة

عابد الجابري

الجبناء.. عذبوني، وركزوا كل أسئلتهم حول البرنامج التلفزيوني«رجل الساعة« 
املكان أسود في عيني املغمضتني، يدي 
ترترج  األرض  الوراء،  إلى  مشدودتان 
الذي  الشخص  نفس  قدمي،  تت 
بي  وتنكيله  واستفزازاته  أسئلته  يواصل  اختطفني 
»تريدين أن تكوني زعيمة يا ابنة ال...   رجل الساعة ! 

هكذا ركز كل أسئلته حول البرنامج التلفزيوني: 
ماذا كنت ستقولني؟

ما هي محاور البرنامج وقضاياه؟
من هم الضيوف؟

هل هناك أسئلة معدة سلفا؟
من هيأ معك األسئلة واألجوبة؟

هل هم أصحاب »االتاد االشتراكي«؟
هل كنت ستجيبني تلقائيا؟ أم أملي عليك كالم وحفظته 

لتلقيه في هذا البرنامج؟
هل لديك خطاب من شخص ما؟ أو من جهة ما؟ من 

احلزب؟ هل هو خطاب عبد الواحد عوزري؟
كنت أجيبه وحني ال ترضيه أجوبتي يصفعني، وميعن 
عدم  يرضيكم  كان  وإذا  تريدون؟  »ماذا  تعذيبي  في 
إليه  أتدث  كنت  ذلك«،  أفعل  البرنامج  في  الظهور 
رغبت  املوت.  من  قريبة  أنني  بإحساس  القوى  منهارة 
أنحاء  كل  في  والضرب  واللكمات  الصفعات  أمام 
اجلسد، بل كنت أبكي وأصرخ وأحتج: ارحموني، أنا 

ثريا جبران، مجرد ممثلة تب اخلير والناس وبالدها 
وال تكن الضغينة ألحد.

تتواصل األسئلة واللكمات، عيناي غرقتا في الدموع، 
لكن  نهائيا،  تالشى  وجسدي  بالدم  يرشح  فمي 
الشخص يواصل أسئلته: من اقترح عليك فكرة مرافقة 
مجموعة  العراق؟)كانت  سفارة  إلى  املغاربة  الفنانني 
للتعبير  السفارة  هذه  زارت  قد  املغاربة  الفنانني  من 
محنة  يجتاز  الذي  العراقي  الشعب  مع  تضامنها  عن 

القصف واحلصار(.
من صاحب الفكرة أصال؟

عوزري؟ أم احلزب؟ أم شخص آخر؟

كان

قدمنا العرض األول ل�«النمرود في 
بالدار  شيراتون  بفندق  هوليود« 
محمد  السيد  بحضور  البيضاء، 
الثقافية  الشؤون  وزير  بنعيسى 
الفنية  الشخصيات  من  وعدد 
اجلمهور.  وعموم  واالجتماعية 
الصحافية املقتدرة فاطمة الوكيلي 
حدثتني  احلضور،  ضمن  كانت 
علي  وعرضت  العرض  آخر  في 
فكرة استضافتي ضمن برنامجها 
الذي  الساعة«  »رجل  الشهير 
تقدمه القناة الثانية )دوزمي(. قبلت 
تهيئ احللقة  االقتراح وشرعنا في 
وشهادات  أسئلة  تتطلب  التي 
مقررا  وكان  حولي.  وروبورتاجا 
 28 اجلمعة  يوم  البرنامج  هذا  بث 

يونيو1991.
يونيو1991،   26 األربعاء  صباح 
وبالضبط في الساعة الثانية عشر و 
45 دقيقة، خرجت من بيتي الكائن 
باملعاريف،  عارف  ابن  بزنقة  آنذاك 
)التي كانت  ثريا احلضراوي  رفقة 

البرنامج  في  حملاورتي  مقترحة 
ومحمد  سعيد  هاديا  جانب  إلى 

بهجاجي(.
األجرة  سيارات  مبحطة  وقفنا 
ألقل  الروداني  ابراهيم  بشارع 
القطار،  محطة  باجتاه  الطاكسي 
لي  كان  الرباط، حيث  إلى  ثم  ومن 
موعد مع الكاتبة والصحافية هاديا. 
إلى  معي  تبقى  أن  ثريا  من  طلبت 
لنأخذها  األجرة  سيارة  قدوم  حني 
فاعتذرت  تريد،  حيث  إلى  معنا 

مبؤسسة  املواعيد  بأحد  الرتباطها 
»شمس« القريبة من املكان.

مر  أو  األجرة  سيارات  تأخرت 
وفجأة  بالزبناء.  محمال  بعضها 
مرسيدس  سيارة  أمامي  توقفت 
شخص  منها  نزل  بيضاء.   190
أصهب،  رأسه  شعر  القامة،  طويل 
خفيفة  حلية  بيضاوان،  نظارتان 
معتنى بها. حياني بحرارة، سألني 
الذي  لوالدي  الصحي  الوضع  عن 
كان يعيش مشاكل صحية. تساءل 

عن  معبرا  الساعة«،  »رجل  عن 
اعتزازه مبشاركتي فيه، مؤكدا »أنت 
سألني  البالد«.  في  تنكسبوا  اللي 
في  برغبتي  علم  وملا  اجتاهي،  عن 
القطار)الدار  محطة  إلى  الذهاب 
أن  على  ألح  امليناء(،  البيضاء. 
التي  بالسيارة  هناك  إلى  يحملني 

كانت قد تقدمت قليال وتوقفت.
كان الشخص مصرا على مرافقتي 
آخذك  أن  لي  »شرف  يقول:  وهو 
القطار«.  محطة  إلى  بسيارتي 
أتصور  أن  دون  لدعوته  استجبت 
اخلطر،  إلى  سيقودني  ذلك  أن 
ففي تصوري أن الشر ال ميكن أن 
يأتي من هذا الشخص األنيق، فأنا 
أحظى دائما بحب الناس وتقديرهم 
الشارع،  في  لي  الدائم  وترحيبهم 
كواحدة  يعاملونني  بأنهم  وأشعر 
أكن  لم  ولذلك  عائلتهم،  أفراد  من 
يضمر  أن  ميكن  أحدا  أن  أتصور 

لي سوءا ما.
تقدمنا نحو السيارة، فتح لي الباب 

اخللفي، ركبت أنا األولى وركب هو 
إلى جانبي وتركت السيارة قلت 
السائق  عليكم.  السالم  للسائق: 
لم  قبعة،  رأسه  على  يضع  الذي 
لم  ولذلك  يلتفت،  ولم  السالم  يرد 
عرجت  قفاه.  رؤية  من  إال  أمتكن 
لتخترق  اليمني  على  السيارة 
 ، يحتضن  الذي  الصغير  الزقاق 
األمن،  لوالية  اخللفي  الباب  اليوم، 
ثانوية شوقي  باجتاه  يسير  والذي 
بشارع الزرقطوني. الشخص الذي 
يجلس إلى جانبي ال يزال يتحدث 
عن«رجل الساعة«. ثم بسرعة ميد 
يده إلى رأسي ويضغط عليه باجتاه 
أسفل السيارة ليصبح وجهي على 
رعب  شملني  متاما.  األرضية 
الشخص  لكن  وصرخت،  شديد 
يخاطبني«إذا  أنيابه  أخرج  الذي 
ربع  شرا.  بك  نفعل  لن  ساعدتنا 
»بيتك«  إلى  ونعيدك،  فقط  ساعة 
ثم وضع عصابة على عيني، رجله 

على قفاي، فمي إلى األرض.

فجأة توقفت أمامي سيارة مرسيدس 190 بيضاء . نزل منها شخص طويل القامة. كان 
الشخص مصرا على مرافقتي وهو يقول: »شرف لي أن آخذك بسيارتي إلى محطة القطار«. 

استجبت لدعوته دون أن أتصور أن ذلك سيقودني إلى الخطر

نهار اختاطفو ثريا جبران
القصة الكاملة بلسان صاحبتها

فاطمة الوكيلي في برنامج »رجل الساعة«: ننتظر أن يتوفر الجواب في 
أقرب وقت، ولن يكون صعبا اكتشاف خيوط العملية

في نفس اليوم )اجلمعة 28 يونيو(، الذي كنت أتواجد فيه باملصحة، وفي اللحظة التي كانت مقررة لبث »رجل الساعة« تظهر 
األخت فاطمة الوكيلي في الشاشة وتتوجه للرأي العام بالقول: »ها نحن نلتقي في املوعد الذي ال شك أنكم تنتظرونه غير أني 
لن أشبع رغبتكم هذا املساء. لن أفي بوعد كنت أمتنى أن أحققه اليوم، وعد أن أستضيف الفنانة القديرة ثريا جبران... لن 
أحظى بهذا الشرف هذا املساء على األقل، ذلك أن ثريا تعرضت العتداء تستعصي الكلمات عن وصفه.. هل ميكن استيعاب 
فكرة االعتداء على سيدة بهذه املواصفات؟ وباملناسبة، هل االعتداء مت ضد املرأة؟ أم ضد حرية التعبير أم ضد الفن؟ توصلت 
القناة بعدد كبير من املكاملات من مختلف الشرائح، من مختلف الهيئات واالنتماءات لالستفسار عن حالة ثريا وعن البرنامج«.. 
ثم تختم كلمتها »ننتظر أن يتوفر اجلواب في أقرب وقت، ذلك أن امللف في يد األمن. ولن يكون صعبا اكتشاف خيوط العملية 
ووضع حد باملناسبة ألي تصرف من هذا القبيل. في انتظار ذلك أعدكم أن لقاءنا وثريا جبران، سيحصل في أقرب وأنسب 

وقت، أستودعكم الله«.
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إن الوحوش حقيقية، واألشباح حقيقية أيضًا. إنهم 
يعيشون داخلنا، وأحيانًا.. يفوزون.

ستيفن كينغ

فى الحياه الزوجيه اذا كان الحق عليك اعتزر...... واذا 
كان معك اسكت !

أنيس منصور

كنت كترجعي لدارك، أثناء اشتغالك في هذا العمل، في وقت متأخر ما خفتيش يقرع ليك شي واحد عاود تاني؟
ال والو، وحتى إيال جات شي تقريعة مستقبلية ما كاين مشكل، أنا مستعدة، إيال كان غير من أجل املسرح.

من طرف شكون تقد جتي هاد التقريعة املستقبلية؟
إيوا غادي عاد نبقاو نسولو شكون.. اللي كان سبب راه جرينا عليه، جرا عليه الوطن.

تقصدين البصري، ملاذا لم يسبق لك أن اتهمته بشكل مباشر، واش ما زال كيخلعك؟
لن أتهمه، ال هو وال أي شخص آخر. إنه نظام بأكمله عانى منه الكثيرون، وأنا لست سوى نقطة في بحر، رمبا أرادوا 

حينها أن أكون درسا لآلخرين، لكن تضامن الوطن معي في تلك احملنة زادني قوة.
يقال إن احتاديني زيدوك تقولي شي حاجة فالتلفزيون ما بغاوش يقولوها هما، آنذاك؟

ال إطالقا، االحتاد االشتراكي عندو املناضلني واملقاومني ديالو...
مقتطف من استجواب أجرته »نيشان« في دجنبر2006

ثريا جبران/ اللي كان السبب جرا عليه الوطن

من  املكاملات  واالعتداء،  االختطاف  خبر  انتشر 
بالعائلة  ضاقتا  واملصحة  البيت  اجتاه،  كل 
جاؤوا  الذين  واألصدقاء  والفنانني  والصحافة 
عوزري  وملساندة  صحتي  على  لالطمئنان 

والتعبير عن تضامنهم معنا.
)تاريخ  يونيو1991   28 اجلمعة  صحافة 

اخلبر  تنقل  الساعة«(  برنامج«رجل 
فتح  إلى  وتدعو  األولى  صفحتها  على 
أفراد  احلادث.  خلفيات  حول  تقيق 
ملا  احلزن  مشاعر  تتجاذبهم  العائلة 
لقيت والفرح باستعادة سالمتي نسبيا، 
أذكر خليل، أخي العضو بهيئة احملامني 
بالدار البيضاء الذي تقدم نحوي بجهد 
كانت  التي  أختي سمية  كبير،  إنساني 
أذكر  كثيرا،  تعاني  جعلها  مما  حبلى 
تتدفق  بدأت  التي  والرسائل  الكلمات 
الثقافية  علينا من املنظمات واجلمعيات 
املعتقلني  ومن  والسياسية،  والتربوية 
السياسيني بالسجن املركزي بالقنيطرة، 

ومن املنفيني في اخلارج. 
تواصل عالجي باملصحة التي غادرتها 
بعد أيام قليلة أصدرت على إثرها بالغا 
أشكر فيه »كل الذين تضامنوا معي في 
هذه احملنة، وفي البالغ أعلنت أنني«أقبل 

خاطئة  جاءت  املعتدي  فحسابات  التحدي،  رفع 
وباءت بالفشل، ولم تزد عن كونها مدتني بنفس 
هذا  بفضل  قواي  أستجمع  وجعلتني  جديد 
الكل«،  لدى  ملسته  الذي  اجلميع  من  التضامن 

إسكات  إلى  يهدف  االعتداء  كان  »إذا  وأكدت 
أتراجع«،  فلن  امليدان.  عن  إبعادي  أو  صوتي 
الذي  الساعة  رجل  »برنامج  أن  البالغ  وخالل 
حال االعتداء دون بثه في وقته سيجري إن شاء 

الله، وإنني بصدد إعداده مجددا«.
الراحة،  إلى  حقيقية  حاجة  في  كنت  ذلك  ومع 

أقمت أياما في فندق ميرامار باحملمدية، ومن ثم 
سافرت إلى باريس رغبة مني في جتاوز اآلثار 
النفسية للحادث، وأثناء ذلك بقيت على اتصال 
مستمر مع فاطمة التي كانت قد سافرت بدورها 

إلى الواليات املتحدة األمريكية في مهمة صحفية 
ثم التحقت بنا في باريس وكان االتفاق على أن 
يقدم البرنامج من جديد  خالل أجل ثالثة أشهر 
ريثما أمتاثل للشفاء. لكن ما حدث فيما بعد أمر 
غريب: اإلعالن عن توقيف برنامج«رجل الساعة« 
نهائيا وإقالة مدير القناة وتعيينه على رأس  أحد 
بستة  ذلك  بعد  ليتوفى  التجارية  احملالت 
فاطمة  على  التضييق  في  والشروع  أشهر 
بافتعال مشاكل يومية تافهة متاما كما لو 
كانت تتعرض للعقاب، ثم طردها بشكل غير 
قانوني، هاديا سعيد، التي في الطريق إليها 
يوم احلادث، تأزمت نفسيا وقررت مغادرة 
التداعيات  من  غيرها  إلى  نهائيا  املغرب 
األخرى التي كانت نقطا سوداء في املشهد 

العام للحادث ومخلفاته.
 عدت من باريس ألستأنف احلياة بشكلها 
السبت  يوم  ليال  التاسعة  في  العادي. 
اخلشبة  على  وقفت  شتنبر1991   14
إشارة  احلضور  حمل  غفير  جمهور  أمام 
امتحانا  ذلك  كان  واملساندة.  للتضامن 
عسيرا، كنت كما لو أكتشف املسرح ألول 
لو  كما  ذلك أحسست  من  األكثر  بل  مرة، 
على  تغلبت  لكنني  ذاكرتي،  في  ثقوب  ثمة 

تردداتي.
عاد  الدموع..  غمرتني  العرض  انتهاء  ومع 
بأنني  أحسست  واجلمهور،  اخلشبة  دفء  إلي 
قد  للجرمية  خططوا  الذين  وبأن  انتصرت، 

أخطأوا العنوان.

... وفي الوقت الذي كانت يدي تنزل من رأسي 
على  املوضوعة  العصابة  من  جزءا  سحبت 
العني فرأيت املكان ألول مرة: أشبه مبرأب أو 
بضيعة..« أمامي جدار، وفي أعاله مربعات 
إلى  ينتبه  اجلالد  الضوء،  إلبالغ  جدارية 
أرى، صفعني بقوة حتى سقطت على  أني 
الشخص  نفس  الشخص،  لي  فبدا  األرض 
دائما، صورة ترسخت في البال، املالمح ال 

ميكن أن متحى لدي.
في  ساكن  الوجه/الكوشمار  هذه  إن 
ولو  حتى  أميزه  أن  وبإمكاني  باستمرار 
حشر بني عدد كبير من األفراد، أخدني من 
األرض مرة ثانية، أعاد ربط يدي باحلبل 
بقوة تركت أثرا واضحا في معصمي إلى 
اليوم. غاب.. واجلحيم لم ينته بعد، فقد 

رموني في الشارع كنت قريبة من 
»الفوريان« بناحية الحي الحسني، توجهت 
نحو الناس طالبة اإلنقاذ، لكنهم ظنوا أنني 

مجنونة فابتعدوا عني

عاد ومعه حقنة ال أعلم ما بها، ربط ذراعي وزرع احلقنة في العرق 
بطريقة جد احترافية ثم أغمي علي.

مضبوطة،  واألوقات  واألماكن  التفاصيل  أذكر  أعد-حلظتها-  لم 
احللم  بني  املتأرجحة  احلاالت  في  أمامي  يتراءى  صار  شئ  كل 
واليقظة، الصحو أم السهو، الكذب أم احلقيقة، ميكن أن يكونوا 
عيني  فتحت  أنني  األكيد  لكن  ما.  سيارة  منت  على  نقلوني  قد 
عائمان  واألنف  الفم  الثياب،  مزقوا  شعري  حلقوا  الشارع:  في 
وأذكر  االجتاهات  كل  في  حتركت  الدم.  في 
»الفوريان«  من  قريبة  كنت  أنني 
توجهت  احلسني،  احلي  بناحية 
لكنهم  اإلنقاذ  طالبة  الناس  نحو 
فابتعدوا  مجنونة  أنني  ظنوا 
بي  يأبه  لم  الشرطة  رجل  عني، 
مجنونة،  أنني  كذلك  هو  العتقاده 
لقد  وقال:  مني  اقترب  شابا  لكن 
كانوا  أجبته:  أنني  أذكر  عرفتك، 
جبران،  ثريا  أنا  قتلي،  يريدون 
احلالة النفسية املضطربة مستمرة، 
يتضح  فاملشهد  التفاصيل  أذكر  ال 
أمام عيني ثم يغيب، وحني استعدت 
وعيي نسبيا وجدتني في بيتي وإلى 

جانبي عبد الواحد عوزري.

ما حدث فيما بعد أمر غريب: اإلعالن عن توقيف برنامج«رجل الساعة« نهائيا وإقالة مدير القناة 
وتعيينه على رأس أحد المحالت التجارية ليتوفى بعد ذلك بستة أشهر كما تم طرد فاطمة 

الوكيلي معدة البرنامج بشكل غير قانوني.
الجالد قص شعري 

بسادية وقال لي: إذا 
كنت تريدين أن تكوني 
»رجل الساعة« فعليك 
أن تكوني رجال بالفعل

التعذيب  عملية  أثناء  جبران  ثريا  رأس  حلق  عملية  ظلت 
مظلم  مكان  في  له  تعرضت  الذي  واجلسدي  النفسي 
ووجدان  عقول  في  اخلالدة  املشاهد  أهم  أحد  مجهول، 
يذكرون  ال  الناس  من  العديد  وهناك  املغربي.  الشارع 
من رواية احلادثة سوى ذلك املشهد الذي تظهر فيه ثريا 
بنفسها  ثريا  تروي  فكيف  الشعر.  مقصوصة  جبران 
املجهولني؟  مختطفيها  طرف  من  شعرها  حلق  تفاصيل 
يتواصل  التهديد  ...ومع  ثريا جبران في مذكراتها:  تقول 
عروقي  في  الدم  جف  وحني  والصفعات،  والضرب  اللكم 
والكلمات في حلقي طلبت املاء تضاعف الضرب والعنف ثم 
سمعت فجأة صوتا)ال أعلم ملن، للسائق أم لغيره( اجلالد 
لم يجب، تركني وانصرف، عاد وأعطاني كأس ماء وفرض 
علي تناول قرص ما، وضع الكأس بني شفتي، عضضته 
حتى انكسر وتشتت قطعه في فمي وسال الدم من جديد. 
ثم قال: إذا كنت تريدين أن تكوني«رجل الساعة« فعليك أن 

تكوني رجال بالفعل.
بدأ يقص شعري بسادية لم أكن أتوقعها أصال من رجل 
في ذلك املظهر، كنت أحس أنه كان متمرنا على مثل هذه 
األنواع من التعذيب؟ كان يتلذذ بإيالمي، كان يقص الشعر 
بعنف متواصل. وفي قرارة نفسي، كنت أراه جبانا، كيف 
يفعل بامرأة، مجرد امرأة كل هذا التعذيب الوحشي؟ بعد 
ذلك سألني إن كنت أريد أن أعرف كيف أصبحت؟ أطلق 
يدي اليمنى من القيد، أخذها ومررها على رأسي: أنظري 

اآلن حالتك.
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محطات احلوار بني فرقاء ليبيا 
خالل 5 سنوات

بعد تغير موازين 
القوى العسكرية 
وتوالي الهزائم 

لقوات حفتر 
في المنطقة 

الغربية، دعا اللواء 
المتقاعد إلى وقف 
إطالق النار وفق 
ما عرف بإعالن 
القاهرة في 6 

يونيو

مؤتمر غدامس
14 أبريل/نيسان 2019

كانت األمم املتحدة تع������ول عليه إلنهاء األزمة 
الليبية في إطار خريطة طريق طرحها املبعوث 
األممي السابق غس������ان سالمة، وتهدف إلى 
تعديل االتفاق السياس������ي وعق������د مؤمتر بني 

الليبيني فقط قبل إجراء انتخابات.
مت خ������الل ه������ذه املرحل������ة تعدي������ل اإلع������الن 
الدستوري على مس������توى البرملان، ومناقشة 
القوان������ني االنتخابي������ة، رغ������م أن اجتماعات 
النواب لم تبلغ النصاب الدس������توري حينها. 
كما شرعت جلنة االنتخابات في إعداد قوائم 

الناخبني.
ألق������ت األمم املتحدة بثقلها ف������ي هذا املؤمتر 
بعدما أرسلت أمينها العام أنطونيو غوتيريش 
إلى ليبيا يوم 4 أبريل/نيس������ان 2019 لدعم 

فرص النجاح.
لكن في ظل تلك األجواء السياسية شن حفتر 
ف������ي ذلك اليوم هجوما مباغتا على العاصمة، 
لينس������ف بذلك جهودا أممي������ة ودولية لوضع 
حد لألزمة، مما اس������تحال بع������ده عقد مؤمتر 

غدامس.

اجتماع موسكو
13 يناير/كانون الثاني 2020

جنحت مبادرة تركية روسية في إقناع طرفي 
الن������زاع بوقف إطالق النار ي������وم 12 يناير/

كانون الثاني.
ف������ي الي������وم التالي، ج������رى عق������د اجتماعات 
منفصل������ة في العاصمة الروس������ية موس������كو 
برعاية الرئيسني التركي رجب طيب أردوغان 
والروس������ي فالدميي������ر بوتني، ضم������ت حفتر 
وعقيلة صالح من جهة، والس������راج واملشري 

من جهة ثانية.

األس������س الدس������تورية لالنتخاب������ات، واعتم������اد 
القوان������ني االنتخابي������ة الضروري������ة بحلول 16 

سبتمبر/أيلول 2018.

مؤتمر باليرمو
12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

عقد في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية اإليطالية 
برعاية رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، 
ردا من روما على مؤمتر باريس، وش������ارك فيه 

السراج وحفتر.
حضرت املؤمتر وفود من 38 دولة، بينها تركيا 
واجلزائ������ر ومصر وروس������يا والواليات املتحدة، 
ومت االتف������اق خالله على إج������راء انتخابات في 

ربيع 2019.

اجتماع أبو ظبي
27 فبراير/شباط 2019

جمع اللقاء السراج وحفتر برعاية الشيخ محمد 
ب������ن زايد ول������ي عهد أبو ظبي -أكب������ر الداعمني 
حلفتر- ولم َيرش������ح من������ه الكثير، كم������ا لم يتم 
التوقيع فيه على أي اتفاق. إال أن البعثة األممية 
في ليبيا أعلنت أنه مت التوصل إلى اتفاق إلنهاء 
املرحلة االنتقالي������ة في ليبيا من خالل انتخابات 
عامة، لكن دون تقدمي تفاصيل أو مواعيد إجراء 

االنتخابات.
غير أن وسائل إعالم محلية ودولية تدثت عن 
مناقش������ة الطرفني إمكانية إنش������اء مجلس أمن 
قومي مصغر تتوزع فيه الصالحيات بني حفتر 
والسراج، دون أن يتم تأكيد أو نفي صحة هذه 

التسريبات.
لكن املؤكد أن اللقاء جرى في الوقت الذي كانت 
ق������وات حفتر خالله ماضية في الس������يطرة على 
جميع املدن والبلدات الرئيس������ية في إقليم فزان 

جنوبي البالد.

كان مقررا التوقيع عل������ى اتفاق دائم لوقف إطالق 
الن������ار، لكن حفت������ر غادر إلى مدين������ة بنغازي دون 

التوقيع على االتفاق.
مؤتمر برلين

19 يناير/كانون الثاني 2020
نظمته أملانيا بالتنسيق مع األمم املتحدة وحضرته 
11 دولة، بينها الدول اخلمس الدائمة العضوية في 
مجلس األمن )الواليات املتحدة، روسيا، بريطانيا، 
فرنسا، الصني( وتركيا وإيطاليا واجلزائر ومصر 
واإلم������ارات، باإلضافة إلى البل������د املضيف، وأربع 
منظمات دولي������ة )األمم املتحدة، االتاد األوروبي، 

االتاد األفريقي، اجلامعة العربية(.
حضر حفتر والس������راج املؤمتر لكنهما لم يتقابال، 
ولم يوقع األول على البيان اخلتامي الذي كان من 
أبرز بن������وده التأكيد على وقف إط������الق النار، كما 
قصف������ت قواته العاصمة الليبي������ة طرابلس بعد يوم 

واحد فقط من انعقاد املؤمتر.

محادثات لجنة »5+5« العسكرية
فبراير/شباط 2020

انطلقت يوم 18 فبراير/ش������باط املاضي في مدينة 
جنيف السويس������رية برعاية أممية، وش������ارك فيها 
خمس������ة ضباط من القوات التابعة حلكومة الوفاق 
املعترف بها دوليا، وخمسة عسكريني تابعني لقوات 
حفتر، ضمن ثالثة مس������ارات )عسكري، سياسي، 
اقتصادي( اقترحتها األمم املتحدة وتبناها مؤمتر 

برلني حلل األزمة الليبية.
لكن حكومة الوفاق علقت مشاركتها في احملادثات 
ف������ي اليوم التال������ي بعد قصف ق������وات حفتر ميناء 
طرابل������س ألول م������رة من������ذ بداي������ة هجومه������ا على 

العاصمة، خارقة بذلك الهدنة املعلنة بينهما.
أم������ام تكرار تل������ك املواقف أعلن������ت حكومة الوفاق 
الوطن������ي عدة م������رات رفضها املطل������ق للتحاور مع 

حفتر، أو أن يكون له أي دور في مستقبل ليبيا.

زيارة المشري وصالح للمغرب
يوليو/تموز 2020

بعد تغير موازين القوى العسكرية وتوالي الهزائم 
لقوات حفتر في املنطقة الغربية، دعا اللواء املتقاعد 
إلى وقف إطالق النار وفق ما عرف بإعالن القاهرة 
في 6 يونيو/حزيران. وبعد أس������ابيع قالت حكومة 
الوف������اق التي كانت قد دفع������ت بقواتها نحو مدينة 
سرت الس������تعادتها إنها س������تعطي فرصة للحلول 

السلمية.
وفي نهاي������ة يوليو/متوز زار رئيس املجلس األعلى 
للدول������ة خال������د املش������ري، ورئيس مجل������س النواب 
املنعقد في طب������رق عقيلة صالح، العاصمة املغربية 
الرباط في اليوم نفس������ه، وعقدا لقاءات منفصلة مع 

مسؤولني مغاربة دون أن يلتقيا.
وفي الش������هر التالي، أعلن املشري في تصريحات 
لقناة مغربية أنه مستعد للقاء صالح باملغرب »علنيا 
وبضمانات دولية«، وأش������ار آنذاك إلى أن جهودا 
تبذل من قبل املغرب للدفع باجلهود الدبلوماس������ية 

من أجل حل األزمة الليبية.
يوسف صناجي

التقى الفرقاء الليبيون في محادثات 
يرعاها المغرب للسعي نحو استئناف 

المسار السياسي وإيجاد مخرج من 
حالة الصراع التي تعصف بليبيا منذ 

سنوات.
ويتناول الحوار الذي بدأ األحد )6 

سبتمبر/أيلول 2020( في مدينة 
بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية 

الرباط، مسائل عدة من بينها 
تثبيت وقف إطالق النار، وآليات 

اختيار المناصب السيادية، وتوحيد 
مؤسسات الدولة الليبية.

ويجري الحوار بين وفد المجلس 
األعلى للدولة، ووفد آخر يمثل 

مجلس النواب المنعقد في طبرق، 
الموالي لقوات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر.

وج������اءت ه������ذه احملادث������ات بعدما أعل������ن املجلس 
الرئاس������ي حلكومة الوف������اق الليبي������ة املعترف بها 
دولي������ا ومجلس الن������واب املنعقد ف������ي طبرق وقف 
إطالق الن������ار بالبالد، في بيانني متزامنني في 21 

أغسطس/آب املاضي.
وفي ه������ذا التقرير نلقي الضوء على أبرز محطات 
احلوار والتوافق السياس������ي ب������ني أطراف األزمة 

خالل السنوات اخلمس األخيرة.

اتفاق الصخيرات
17 ديسمبر/كانون األول 2015

اتفق خالله وفد مجلس نواب طبرق، ووفد املؤمتر 
الوطني العام )املجلس التأسيس������ي في طرابلس( 
على تش������كيل مجلس رئاس������ي يقود حكومة وفاق 
وطني، ومجلس أعلى للدولة )نيابي استش������اري( 
ُمشّكل من أعضاء املؤمتر الوطني العام، باإلضافة 
إلى متديد والية مجل������س النواب بعد انتهائها في 

العام نفسه.
رغم أن ه������ذا االتفاق كان برعاي������ة األمم املتحدة 
وأق������ّره مجلس النواب وحظي بتأييد ش������عبي غير 
مس������بوق من معظ������م الفرقاء الليبي������ني، فإن حفتر 
عارضه بش������دة ألن������ه يعطي للمجلس الرئاس������ي 

صالحية عزله.

اعالن
وترك نواب محسوبون على حفتر ملنع املصادقة 
عل������ى االتفاق وإقرار حكوم������ة الوفاق، كما ضغط 
حفت������ر عل������ى أعض������اء ف������ي املجلس الرئاس������ي 
لالنس������حاب منه بهدف تعطيله، حتى لم يبق منهم 

سوى خمسة من تسعة أعضاء.

اجتماع ضاحية باريس
25 يوليو/تموز 2017

استضاف الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في 
إح������دى ضواحي باريس، كال م������ن رئيس حكومة 
الوف������اق الوطني فايز الس������راج والل������واء املتقاعد 

خليفة حفتر.
مت االتف������اق في االجتماع عل������ى وقف إطالق النار 
وتطبي������ق اتفاق الصخيرات. كم������ا نصت املبادرة 

الفرنسية على إجراء انتخابات في ربيع 2018.

مؤتمر باريس
29 مايو/أيار 2018

بعد فش������ل إجراء انتخابات في ربيع 2018 كما 
نص عليه اجتماع باريس، عقد الرئيس الفرنسي 
مؤمترا دوليا جديدا في قصر اإلليزيه مع األطراف 
األربعة الرئيسية في األزمة الليبية، وهم: السراج، 
وحفت������ر، وعقيلة صالح، ورئي������س املجلس األعلى 

للدولة خالد املشري.
ش������ارك في املؤمت������ر ممثلون م������ن 20 دولة، بينها 
تركي������ا واجلزائ������ر وقطر وتون������س، باإلضافة إلى 

مصر واإلمارات والسعودية والكويت.
مت االتفاق على إجراء انتخابات رئاس������ية وبرملانية 
ي������وم 10 ديس������مبر/كانون األول 2018، ووضع 

ألبوم

اعزب سيد الناس.. متزوج ككل الناس.. مطلق اتعس 
الناس.

أنيس منصور

من دون عقل جديد ال يمكن أن يقوم إجتهاد جديد

عابد الجابري

من الصخيرات إلى بوزنيقة



ثريا جبرانألبوم
إعداد: أكرم ماجدي

اإلنسان كالشمس: هي منبع الضياء والحرارة ومع ذلك فال 
تخلو من بقع الجمود والظالم. 

  مي زيادة 
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 جو بايدن /  "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالثة"

15تسلية األمريكية  لالنتخابات  الدميقراطي  احلزب  مرشح  أن  يبدو 
مداعبة  في  أطول  لفترة  يستمر  سوف  بايدن(  )جو  املقبلة 
استشهد  فبعدما  الفرصة،  له  أتيحت  كلما  املسلمني  مشاعر 
ُمنكرا  منكم  رأى  "من  يقول:  اإلسالم  لنبي  بحديث  )بايدن( 
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، 
أجل  من  املسلمني  الستدعاء  وذلك  اإلميان"،  أضعف  وذلك 
مثير  جديد  بتصريح  خرج  الرئاسي،  السباق  في  نصرته 

للجدل.

إذ قال )بايدن( أنه إذا أراد )ترامب( اللعب على وتر تعاليم 
فإنه  املسيحيني،  الناخبني  بعض  الستمالة  احملافظة  املسيح 
اختياراته  وأن  خاصة  اللعبة،  تلك  في  بالدخول  يرحب 
قال  أنه  حتى  )ترامب(،  اختيارات  من  أكثر  متعددة  الدينية 
ملنحنى  األمور  "أنا مستعد ألخذ  قط:  يحدث  لم  تصريح  في 
بخطاب  الناخبون  اقتنع  إن  ذلك  من  وانحداًرا  خطورة  أكثر 
لقد كفر  بأنه  للقول  )ترامب( املسيحي، حتى وإن اضطررت 

الذين قالوا إن الله ثالث ثالثة".

ان العقد االجتماعي الذي تأسست عليه دولة الدعوة 
المحمدية هو عقد حربي.

عابد الجابري

الحب :قلب...ان وجسم واحد .. الصداقه جسمان وعقل 
واحد.

أنيس منصور 

األخرى

AL BILAD AL OUKHRA

هيفاء وهبي هي

خالل  حصلت  مصرية،   / لبنانية  استعراضية  وفنانة  وممثلة  مغنية 
واملغنيات  املمثالت  فئة  عن  اجلوائز  من  العديد  على  الفني  مشوارها 
وعدد  الغنائية  األلبومات  من  عدد  اإلستعراضيات. أصدرت  والفنانات 
من األغاني املصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 
99 "النساء املرغوبات، وظهرت في الئحة أجمل النساء في مجلة بيبول 
فيه  تغتصب  دورا  متلت  الرخيصة،  باإلثارة  يتهمها  البعض  األمريكية. 

طفال.
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21 مارس إلى20 أبريل
احلمل:قتهتم بالتفاصيل وتسعى إلى الوصول إلى 

الكمال، لكن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه. على 
الصعيد العاطفي، عليك احترام آراء احلبيب وتفهمها. تتخلى عن عادة 

سيئة فترتاح وتستعيد ثقتك بنفسك.  
21 أبريل إلى 20 ماي.

الث�����ور :ليس من الضروري أن تبذل جهدا 
كبيرا من أجل نيل رضا أي شخص. تخطط 

لتأجيل مشاريعك املسائية ولقاء الشريك لتمضيا معا وقتا 
ممتعا عليك توضيح األمور في عالقتك بالشريك.

21ماي إلى 21 يونيو
اجل�����وزاء : ال ترهق نفسك في العمل 

لنسيان الهموم. على الصعيد العاطفي، 
حاول مجددا إصالح العالقة بينك وبني احلبيب، فما كسر 

ميكن إصالحه. قد يطلب منك أحد األصدقاء أن تقدم له 
معروفا فكن إلى جانبه. 

22 يونيو إلى 22 يوليوز
السرطان : تهورك وال مباالتك يسيئان كثيرا 

إلى صورتك أمام رؤسائك في العمل. يعيد دعم 
األصدقاء لك ثقتك بنفسك والتفاؤل باحلياة. عاطفيا، اعتمد على 

الصراحة  في عالقتك مع احلبيب، وال تلجأ إلى املراوغة.

23 يوليوز إلى 22 غشت
األس���������د : لتشعر اليوم بنوع من االستقرار في 
عملك بعد فترة مليئة بالتوتر. قد تستقبل ضيوفا 
من األصدقاء أو العائلة. على الصعيد العاطفي، 

جتاهلك الدائم للحبيب يشعره باإلهانة. 

23 غشت إلى 22 شتنبر
الع��������ذراء:لديك الفرصة للتقدم في عملك 

واحلصول على ترقية أو عالوة مالية. متسك 
مببادئك وال تضعف أمام املغريات. أما 

املغريات. على الصعيد العاطفي، ابتعد عن الغيرة والتملك ألن 
الشريك بدأ يسام من تصرفاتك.

 23 شتنبر إلى 22 أكتوبر
امليزان: تدث مع شخص تثق فيه لفهم األمور 
بشكل جيد. عاطفيا، تفكر مليا في إيجاد حل 

للمشاكل  املستمرة مع الشريك. متضي فترة مميزة وتستمع 
باألجواء العائلية. حافظ على برودة أعصابك رغم الصعوبات 

التي تواجهك.

23 أكتوبر إلى 21 نونبر
العقرب: ألنت مستعد لتنفيذ كل ما يطلب منك 
للوصول إلى األهداف التي تطمح إليها. على 

الصعيد العاطفي، بعد احلبيب عنك بسبب العمل يزعجك كثيرا 
ويشعرك بالوحدة واحلزن.

22 نونبر إلى 19 دجنبر
القوس : تتنفتح أمامك أبواب تهب من خاللها 
رياح التجديد. ال تقم بأي تصرف يثير شكوكا 
من حولك، خصوصا عندما تكون كل األنظار 

موجهة صوبك. ابتعد عن العالقات العاطفية السرية. 

20 دجنبر إى 19 يناير
اجلدي: معنوياتك عالية ومزاجك جيد وأنت 
على أمت االستعداد من أجل االستمتاع بكل 

ما تقوم به. قدرته على اإلحاطة بتفاصيل األمور جتعلك تنال 
قدرا كبيرا من اإلعجاب والتقدير.

20 يناير إلى 18 فبراير
الدلو: ينصب اهتمامك على األمور املالية 

وتنشغل باستثمارات. على الصعيد العاطفي، 
تزداد عاطفتك جتاه الشريك. قد تقع بعض 

املفاجآت التي لم تكن تتوقعها. ما زلت تنتظر هدية عيد 
ميالدك من أحد األشخاص.

19 فبراير إلى 20 مارس
احلوت: حان الوقت لتتلقى املساعدة التي تتاجها. 
عاطفيا، ال تاول إجبار الشريك على تبني أفكارك. 

ميكنك القيام ببعض التغييرات حتى تخرج من األجواء 
الروتينية التي تعيشها.
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