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le séisme
des législatives  

Les autorités judiciaires à 
tanger auraient été saisies 

d’une plainte pour harcèlement 
sexuel, déposée par une étu-
diante d’une école supérieure de 
la ville. 

L’action aurait été enclenchée 
la semaine dernière, mais elle 
vient d’être rendue publique, dans un contexte de 
révélations sur des faits similaires qui se seraient 
produits ailleurs.

On estime que depuis quelque temps, le milieu uni-
versitaire serait secoué par des affaires de harcèle-
ment et de chantage sur des étudiantes, en échange 
de changement de notes ou de la validation de mo-
dules. 

Le phénomène grandissant aurait poussé le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation, à inviter les présidents 
des universités du pays à assister à une séance de 
travail, le 29 décembre, portant sur cette question.

En outre, une ligne télépho-
nique verte aurait été lancée pour 
recueillir les plaintes des étu-
diantes, tandis qu’une adresse 
électronique aurait été mise à dis-
position pour réceptionner les élé-
ments, même anonymement, qui 
pourraient révéler des faits de har-

cèlement dans différents établissements supérieurs.
Déjà, on rapporte qu’à Settat, par exemple, le pro-

cureur du Roi près la Cour d’appel aurait décidé, 
début décembre 2021, de poursuivre un enseignant 
universitaire pour atteinte à la pudeur et harcèlement 
sexuel sur une étudiante.

a Oujda, des dizaines d’étudiantes et d’étudiants 
de l’Ecole nationale de commerce et de gestion 
(ENCG) auraient manifesté, mardi matin, dénonçant 
les usages d’un enseignant qu’ils tiennent respon-
sable de harcèlements sexuels répétés. Une com-
mission d’enquête aurait été envoyée sur place pour 
dresser un rapport sur la question.

ferme ses portes sur 
un fait marquant :

Nos vœux 
A l’occasion de l’avènement du

 Nouvel An  

la Direction, la Rédaction et l’ensemble 
des personnels de notre hebdomadaire 

« Le Journal de Tanger » 
ont l’insigne honneur de présenter

 leurs meilleurs vœux de santé, de prospérité 
et de très longue vie à 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI ; 
à SAR Le Prince Héritier Moulay Al Hassan ; 

à SAR Le Prince Moulay Rachid ; 
à LL.AA.RR. les Princesses; à l’ensemble 

des Membres de l’Auguste Famille Royale, 
et au Glorieux Peuple Marocain dont nos 

aimables lecteurs. 

Le phénomène du harcèlement sexuel 
atteint-il l'Université à Tanger ? 

Une première plainte aurait été déposée 
auprès de la Justice

 Nouvel An  
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Mme. Hafida CHOUHE
déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu 

indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 06/31808
Enrégistré au nom de Mr. Ayad DKHISSI 

Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 
de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Mme. FREnETTE BERnADETTE
déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu 

indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 06/27256
Enrégistré au nom de DRAZ 

Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 
de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Avis de perTe

Avis de perTe

Avis AU pUbLic

Débuts difficiles pour le 
nouveau maire de tan-
ger : sa commune se 

trouverait dans une tourmente 
financière et se verrait dans la 
contrainte de céder des terrains 
lui appartenant pour pouvoir 
rembourser des dettes contrac-
tées auprès du Fonds d’équipe-
ment communal (FEC). 

Le Conseil communal aurait, 
en effet, entamé la vente de son 
foncier dont un terrain nu situé 
dans une zone de villas, située 
près du golf royal, d’une super-
ficie de 7.726 mètres carrés. La 
vente aux enchères de ce terrain 
se serait conclue à 2.250 di-
rhams le mètre carré, alors que 
le prix de départ aurait été fixé à 
2000 dirhams.

Ce terrain serait, cette fois, 
soumis à la vente, après que de 
premières tentatives ciblant un 
prix au mètre carré de 3.000 di-
rhams auraient échoué, faute es-
time-t-on, de publicité qui aurait 
attiré des acheteurs éventuelle-
ment intéressés.

En tout cas, assure-t-on, l’opé-
ration se serait déroulée dans le 
parfait respect des dispositions 
réglementaires en vigueur.

On explique que la vente de 
ce bien entre dans le cadre 

d’une opération décidée entre 
2013 et 2014, lorsque la mairie 
s’était entendue avec le FEC 
sur la méthode de rembourse-
ment de certaines de ses dettes. 
Il aurait été ainsi convenu de 
céder du foncier hypothéqué 
pour garantir des créances qui 
auraient permis la réalisation de 
plusieurs équipements publics 
dans la ville, à l’instar du marché 
de gros des fruits et légumes.

 Il y aurait d’autres biens fon-
ciers concernés par cette opé-
ration de cession, dont le terrain 
du garage municipal. D’une su-
perficie de 5.300 mètres carrés et 
situé dans une zone immeuble, 
ce terrain aurait vu la vente aux 
enchères fixer son prix à 18.000 
dirhams le mètre carré, au lieu 
d’un prix de lancement à 15.000 

dirhams. Quatre autres terrains, 
dont celui qui devait recevoir le 
complexe commercial Ibn Bat-
touta, devraient être également 
vendus. 

En comparaison, la mairie de 
tanger avait vécu une tourmente 
pareille en 2016, lorsque Bank 
al-Maghrib avait effectué une 
saisie sur un montant de 10.5 
millions de dirhams de son bud-
get au profit de particuliers qui 
avaient obtenu gain de cause 
en justice pour avoir été spoliés 
de leurs terres par la Commune. 
Cette affaire remontait à l’année 
2008 lorsque la commune ur-
baine de l’époque les avait dé-
possédés de leurs terres pour 
créer des espaces verts sans 
recourir à la formule d’expropria-
tion de propriété.

La mairie de Tanger dans 
une tourmente financière

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région de tanger-tétouan-al Hoceima
Préfecture tanger-assilah

Commune de tanger

Le président du conseil communal de tanger porte à la 
connaissance du public que le projet du plan d’aménage-
ment Moghogha - Souani a été déposé aux bureaux de la 
commune.

 Ce projet fera l’objet d’une enquête publique pendant un 
mois du 6 Janvier 2022 au 4 Février 2022.

Pendant la durée de l’enquête publique les intéressés 
peuvent prendre  connaissance du projet du plan d’aména-
gement et du règlement d’aménagement l’accompagnant 
qui seront affichés au centre culturel Ahmed Boukmakh, 
dépendant  de la commune de tanger, situé à : avenue Rai-
mundo Lulio et inscrire leurs éventuelles  remarques  dans le 
registre qui sera tenu à cet effet pendant les heures du travail 
administratif.

Le Président du conseil 
de la commune de Tanger

Mounir Lymouri

Les enseignants contrac-
tuels ont organisé, mardi, 

à tanger, une manifestation ap-
pelant, entre autres revendica-
tions, à l’insertion dans la fonc-
tion publique et à la libération de 
leurs collègues emprisonnés.

Les manifestants ont scan-
dé des slogans appelant le 
gouvernement à répondre à 
leurs revendications «justes et 
claires».

« Il s’agit d’une descente dans 
laquelle participent les pôles 

tanger - tétouan - al Hoceïma, 
Casablanca-Settat et Rabat-Sa-
lé-Kénitra, afin de dénoncer les 
violences physiques et psycho-
logiques contre les enseignants 
contractuels », explique un ma-
nifestant.

Les enseignants contractuels 
descendent dans la rue à Tanger

Ph : RomaYsaE.B

Destruction à Tanger de 26 
tonnes de drogue saisies

Des éléments de la Douane ont détruit, jeudi, à tanger, près de 
plus de  26 tonnes de drogues saisies lors de diverses opérations 
sécuritaires menées par les forces de l’ordre au cours de cette 
année.

Ces produits illicites ont été incinérés en présence d’une com-
mission spécialisée composée des autorités locales et publiques 
dans la localité de Gzenaya.

Précisément, 24,8 tonnes de résine de cannabis, 444 paquets 
de cigarettes de contrebande, 1,6 tonne de tiges de kif, 1 290 
grammes de cocaïne et 37 847 comprimés psychotropes ont été 
incinérées.
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de quoi sera faite la suite des 
événements ?

En dix ans, les deux gou-
vernements dirigés par le PJD 
ont nommé plus d’un millier 
de hauts fonctionnaires et des 
dizaines de milliers de fonc-
tionnaires dans les différentes 
administrations publiques. Le 
plus souvent, ces nominations 
se sont faites non pas sur la 
base de la compétence et du 
mérite, mais selon des critères 

d’appartenance partisane et fa-
miliale et de népotisme ou en 
contrepartie d’un service po-
litique rendu ou d’échange de 
bons procédés entre chefs des 
partis de la majorité.

Maintenant, affirme-t-on, par-
mi les nouveaux changements, 
seuls les critères du mérite, de 
la compétence et des aptitudes 
professionnelles sont tenus en 
considération pour accéder aux 
postes de responsabilité.

Le nouveau gouvernement 
séduit par sa composition de 

actuel, une hausse de leurs ac-
tivités au cours du troisième 
trimestre de l’année 2021. ain-
si, près de 57% des patrons du 
secteur des services marchands 
non financiers admettent que 
leurs affaires ont pris une courbe 
ascendante, contre 22% recon-
naissant l’inverse. Concernant le 
commerce de gros, près de 25% 

jeunes, de technocrates et fai-
sant la part belle aux femmes; la 
nouvelle équipe compte 19 mi-
nistres et 5 ministres délégués. 
Parmi eux, 7 ont été reconduits 
et occupent principalement des 
postes au sein des ministères 
de souveraineté. 

La composition du gouverne-
ment akhannouch a révélé des 
changements dans un certain 
nombre de secteurs gouverne-
mentaux, et de procédures 

En déroulant la feuille de 
route de son gouvernement, 
aziz akhannouch a présenté un 
programme, pour les cinq pro-
chaines années, basé sur une 
politique sociale par excellence, 
peut-on constater. 

D’après le Chef du gouver-
nement, «les partis politiques 
sont capables de réinstaurer 
la confiance dans le travail po-
litique, avec la proposition de 
solutions et de programmes 
sociaux crédibles, abordant 
les véritables priorités des ci-

des chefs d’entreprises interro-
gés reconnaissent une hausse 
de leurs activités, tant disque 
58% ont plutôt expérimenté une 
relative stabilité.

Ces performances peuvent 
être attribuées, selon la note du 
HCP, à plusieurs facteurs, notam-
ment à la hausse des activités 
des «transports aériens», des 

toyens»et de la valorisation du 
capital humain. 

Principal projet sur la table : la 
mise en œuvre du chantier de la 
généralisation de la protection 
sociale, conformément à la vi-
sion Royale. 

Le second pilier repose sur 
les investissements importants 
prévus dans le secteur stra-
tégique de la Santé. Le Projet 
de loi de finances 2022 prévoit 
ainsi 9 MMDH de crédits supplé-

mentaires pour les secteurs de 
la Santé et l’Education, dont 5 
MMDH seront alloués à la mise 
à niveau des hôpitaux et les 
centres de formation des en-
seignants et les établissements 
universitaires en priorité.

Le troisième pilier concerne 
la réforme de l’Ecole publique 
et sa réhabilitation pour qu’elle 
soit attractive et pépinière de 
compétences futures.

On estime que, d’une ma-
nière générale, le projet de 
loi de finances 2022, devrait 

« télécommunications » et des 
«transports terrestres et trans-
port par conduites», d’une part ; 
et, d’autre part, à la hausse des 
ventes dans les «Commerce de 
gros de produits alimentaires, de 
boissons» et les «autres com-
merces de gros spécialisés». 

Concernant les emplois, le 
document relève que pour les 

contribuer à rattraper les « dix 
années perdues, en tablant sur 
une croissance économique 
de 3,2%. Les ressources fis-
cales devront augmenter de 27 
milliards de dirhams (MMDH) 
et les financements innovants 
devront générer 12 MMDH alors 
que les recettes de privatisa-
tion devront mobiliser 8 MMDH 
dans le budget de l’Etat. Le PLF 
table sur un déficit budgétaire 
de 5,9%, contre 6,2% au titre 
de le loi de finances 2021 et sur 
la création de 250.000 postes 
d’emploi directs en deux ans à 
compter de 2022. Le PLF vise 
également à insuffler une nou-
velle dynamique au programme 
«Intelaka», à travers notamment 
le lancement du programme 
«al Forssa» qui ambitionne 
d’accorder 50.000 prêts en 2022 
avec une enveloppe globale es-
timée à 1,25 MMDH. Il propose 
de revoir à la baisse l’impôt sur 
les sociétés (IS) à 27% au lieu 
de 28% pour les entreprises 
industrielles dont les bénéfices 
sont inférieurs à 100 millions de 
dirhams (MDH). Le taux de co-
tisation minimale devra passer 
de 0,5% à 0,45%. Le PLF prévoit 
aussi d’allouer un budget an-
nuel de 500 MDH aux associa-
tions œuvrant dans le domaine 
du handicap à partir de 2022 et 
un montant de 250 MDH sera 
alloué en 2022 pour accompa-
gner les crèches.

Le projet de loi de finances 
2022 est sans doute le premier 
test sérieux pour le nouveau 
gouvernement mené par aziz 
akhannouch. 

Un défi de taille dont semblent 
être conscients les nouveaux 
gouvernants qui, souhaitons-le, 
seront à la hauteur de leurs pro-
messes électorales qui ont mé-
tamorphosé le champ politique 
marocain... 

chefs d’entreprises, l’emploi 
dans les deux secteurs a connu 
une stabilité appréciable. Cette 
stabilité est reconnue par 67% 
des chefs d’entreprises du sec-
teur des services marchands 
non financiers et par 71% des 
patrons évoluant dans le sec-
teur du commerce de gros. 

Sali.B.O

Le 8 septembre 2021, jour 
des élections géné-

rales législatives au Maroc, le 
scrutin, marqué par un taux de 
participation en forte hausse 
(50,35 %), s’est déroulé dans 
des circonstances normales. 

Pourtant, fait inattendu, un 
séisme a secoué les urnes, met-
tant au tapis le parti islamiste 
au pouvoir pendant les deux 
précédents mandats, celui de 
la Justice et du Développement 
qui a encaissé une déroute his-
torique, dégringolant de 125 
sièges dans l’assemblée sor-
tante, à 12 seulement. 

Comble de l’ironie, le PJD a 
dû une partie de ses sièges au 
nouveau quotient électoral qu’il 
a pourtant combattu de toutes 
ses forces et qu’il a même qua-
lifié de non-démocratique et 
d’anticonstitutionnel !

alors que médias et analystes 
jugeaient que le PJD jouerait 
encore les premières places, 
l’ampleur de la défaite des Isla-
mistes a grandement surpris.

Le parti de la Lampe a été très 
largement devancé par deux 
partis libéraux : le Rassemble-
ment national des indépendants 
(RNI) arrivé en tête avec 97 
sièges et le Parti authenticité 
et Modernité (PaM), avec 82 
sièges, sur un total de 395. 

Le RNI et ses alliés ont ain-
si confirmé le fait qu’avec le 
travail, la vigilance et une forte 
dose de sérieux, on peut arriver 
à restaurer la confiance des 
électeurs.

L’électeur marocain a donc 
tranché pour les partis en qui 
il fonde aujourd’hui l’espoir du 
changement, le RNI en premier, 
mais aussi le PaM, l’Istiqlal, 
entre autres, qui ont remporté 
la majorité des sièges de la pre-
mière Chambre.

Il reste, maintenant, à savoir 

C’est ce qui ressort de l’en-
quête trimestrielle de conjonc-
ture réalisée par le haut-commis-
sariat au plan au cours du mois 
de décembre. Selon cette en-
quête, une proportion importante 
des chefs d’entreprises des ser-
vices marchands non financiers 
et du commerce de gros, ont vu, 
malgré le contexte pandémique 

@Rétrospective du 
Dr. Abdelhak BAKHAT 

le séisme des législatives  

ferme ses portes 
sur un fait marquant :

Services marchands non financiers et commerce de gros.

Les chefs d’entreprises gardent le moral 
et les emplois restent stables !
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Rubrique   
Culturelle

Frédéric Lenoir nous rappelle quelques règles de sa-
gesse permettant de vivre mieux et plus en harmonie 

avec les autres et avec le monde. Ces règles peuvent sem-
bler évidentes, faciles ou au contraire fastidieuses mais elles 
sont en fait de précieux conseils pour éviter beaucoup de 
souffrances, conflits, insatisfactions, qui sont le lot de toute 
existence humaine…

L’auteur défend une philosophie concrète, qui est un art 
de vivre plutôt qu’une accumulation de connaissances. La 
vraie philosophie est amour de la sagesse, recherche du 
juste milieu, tempérance, humour, souplesse, acceptation 
de la vie pour ce qui est en dehors de notre pouvoir d’agir.

a méditer en ces périodes festives…
Bonne lecture ! 
Bonne année à tous nos chers lecteurs !
Résumé : « tu aspires sans doute, ami lecteur, à une vie 

réussie. Non pas nécessairement à réussir dans la vie, mais 
à mener une existence bonne et heureuse. Depuis toujours, 
partout dans le monde, des hommes et des femmes nour-
rissent cette aspiration et travaillent à la mettre en œuvre. 
tous estiment que ce qui donne sens à notre vie, c’est de 
grandir en humanité. Je suis pour ma part convaincu que 
cet idéal philosophique de sagesse reste l’objet d’une quête 
on ne peut plus actuelle, car nous ne sommes pas sur terre 
seulement pour assurer notre sécurité matérielle, nous di-
vertir et consommer. « Comment être soi et s’accorder au 
monde ? 

 Devenir plus aimant et vertueux ? trouver le chemin de 
la libération intérieure ? Grandir dans la joie et trouver la 
sérénité ? autant de questions auxquelles Frédéric Lenoir, 
lui-même en quête de sagesse depuis l’adolescence, ré-
pond avec sincérité et simplicité, nous conduisant à sa suite 
sur les traces de ses inspirateurs, tels Epicure, Epictète, le 
Bouddha, tchouang-tseu, Montaigne, Spinoza ou Etty Hille-
sum, s’inspirant même de la sagesse des enfants. Un livre 
lumineux et dense comme la sagesse.

@ par Meryem Cherradi

La SagESSE
expliquée à ceux qui la cherchent

de Frédéric L E N O I R

Lancement des travaux de rénovation du 

cinéma Mauritania  

Le chantier de  rénovation du cinéma Mauritania à tanger a 
démarré jeudi 23 décembre 2021 pour faire de cette ancienne 
salle un «multiplexe à l’image du Ciné atlas Le Colisée à Rabat».

Déployé sur 3.400 mètres carrés, le complexe comprendra 5 
salles premium et une autre partie inclura un restaurant et un 
jet bar.

Les travaux de transformation sont  estimés à 13,8 millions de 
dirhams, dont 2,8 millions proviennent de l’aide de la commis-
sion de soutien et de réhabilitation des salles de cinéma.

L’ouverture serait prévue pour le 4ème trimestre 2022.

Les autorités locales de la ré-
gion tanger-tétouan-al Ho-

ceima réexaminent les mesures 
de présentation du pass sanitaire 
pour accéder aux administrations 
et pour assurer une transparence 
du fichier de vaccination 

Cette rigueur serait instaurée 
suite à la circulation d’informa-
tions faisant savoir que plusieurs 
élus et fonctionnaires non-vac-
cinés useraient de leur pouvoir 
pour accéder librement aux ad-
ministrations et collectivités ter-
ritoriales de la région. 

ainsi, des listes de respon-
sables recensés seraient arrê-
tées, ce qui permettrait de faire 
le point sur le nombre de doses 
de vaccins reçues et utilisées 
et sur l’opération de délivrance 
des pass sanitaires, mais aussi 
de révéler les cas éventuels de 
manipulation et de falsification, 
notamment après les arresta-
tions effectuées, à ce propos 
dans la ville de tanger, sachant 
que deux personnes auraient été 
interpellées, pour manipulation 
de la base de données relative à 
l’opération de vaccination. 

D’un autre côté, sur le plan 
national, le ministre de la Jus-

Le Plan agricole régional (PaR) 
de tanger-tétouan-al Hoceima 
(2020-2030) vise à donner la 
priorité à l’élément humain, tout 
en poursuivant la dynamique de 
développement agricole, pour at-
teindre un PIB agricole d’environ 
20 milliards de dirhams (MMDH).

Des données de la Direction 
régionale de l’agriculture (DRa), 
présentées lors de la première 
session ordinaire de la Chambre 
régionale d’agriculture, sou-
lignent qu’au niveau du pilier 
relatif à l’élément humain, le plan 
« Génération Green » vise, au ni-
veau de la région, à intégrer 33.000 
familles dans la classe moyenne 
agricole, couvrir 15.586 hectares 
en matière d’assurance, faire bé-
néficier 1,4 million de familles de 
la couverture sociale et à valoriser 

tice abdellatif Ouahbi, a appelé, 
mardi, les avocats à respecter 
l’application de la loi portant obli-
gation de la présentation du pass 
vaccinal contre le Covid-19 pour 
pouvoir accéder aux tribunaux, 
soulignant la primauté de la déci-
sion du gouvernement instaurant 
le pass vaccinal comme docu-
ment accrédité par les autorités 
sanitaires, prise sur la base des 
dispositions juridiques relatives 
à la gestion de l’état d’urgence 
sanitaire.

Le ministre s’est dit disposé 
à un « dialogue ouvert » avec 
les avocats, notant cependant 
qu’il n’y aura aucun compromis 
concernant l’application de la loi

7.700 hectares de terres.
Ce plan ambitionne égale-

ment d’atteindre 7.000 nouveaux 
jeunes entrepreneurs, créer 1.000 
nouvelles organisations agri-
coles, former 16.817 nouveaux 
diplômés et 469 conseillers agri-
coles, atteindre 51.000 hectares 
aménagés dans le cadre de 
l’agriculture solidaire et de créer 
16.000 nouveaux postes d’emploi 
dans les services agricoles et 
manufacturiers.

Quant au pilier lié à la pour-
suite de la dynamique de dé-
veloppement agricole, le PaR 
vise à porter à 20 MMDH le PIB 
agricole, et à créer 116 nouvelles 
unités de valorisation, un mar-
ché de gros de nouvelle géné-
ration, 13 souks hebdomadaires 
modernes, 16 abattoirs certifiés, 

L’association des barreaux du 
Maroc indique, pour sa part, que 
sa « position de principe » sur le 
pass vaccinal reste « inchangée 
et appelle à « l’ouverture d’un 
dialogue sérieux sans conditions 
préalables pour surmonter cette 
crise ».

a signaler qu’une petite lueur 
est au bout du tunnel après 
qu’une «réunion de dialogue» se 
soit tenue, mardi, signe que l’acti-
vité judiciaire pourrait reprendre 
un fonctionnement normal dans 
les jours à venir.

ainsi, les contours d’un pos-
sible compromis semblent se 
dessiner du fait que les négocia-
tions continuent de progresser.

et le pôle agricole Loukkos.
Ce plan a également pour ob-

jectifs de multiplier par 1,8 l’in-
vestissement dans la recherche 
scientifique, aménager 16.500 
hectares de nouveaux périmètres 
irrigués, et d’équiper des fermes 
en énergies renouvelables sur 
une superficie de 10.000 hec-
tares, en plus de la remise en état 
de 30.000 hectares de pâturages.

Il est prévu qu’un certain 
nombre de grands projets seront 
lancés, à partir de 2022, dans le 
cadre du Plan agricole régional, 
en l’occurrence le pôle agricole 
Loukkos, ce qui permettra de ga-
rantir la qualité, l’innovation et l’in-
tégration des technologies vertes 
dans le processus de production 
agricole au niveau de la région 
tanger-tétouan-al Hoceima.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Révision des mesures 
concernant le pass sanitaire 

Au niveau national
Colère des Avocats :

vers une sortie de crise 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 

PIB agricole de 20 milliards
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Si la saison 2021-2022 s’avère à nouveau pauvre 
en pluie, nous aurons trois années consécutives de 
sécheresse, alors qu’il y a déjà un déficit à couvrir de-
puis l’année 2020 en termes de ressources hydriques 
et de taux de remplissage des barrages.

au 1er décembre 2021, le taux de remplissage des 
barrages au Maroc a représenté une moyenne natio-
nale de 34,6%, soit une légère baisse par rapport aux 
35,6% de 2020, loin derrière les 45,7% en 2019, ou en-
core le taux de 62,3% enregistré en 2018. La situation 
journalière des principaux grands barrages du pays 
montre des différences en termes de valeur, en fonc-
tion des zones arides, semi-arides ou plutôt humides. 
Mais globalement, ce taux reste inférieur aux deux 
années précédentes, qui ont déjà été considérées 
comme des périodes de sécheresse. C’est ainsi pour 
la troisième année consécutive qu’au 1er décembre, 
le taux de remplissage global reste en dessous de la 
moyenne de 50%.

Les dernières pluies ont pu sauver un tant soit peu 
les réserves et le remplissage de quelques barrages, 
certes, mais c’est encore insuffisant. C’est notamment 
le cas pour le barrage El Mansour Eddahbi en aval de 
l’Oued Drâa près de Ouarzazate. au 1er décembre, 
son taux de remplissage a été de 14,3%, loin des 23% 
de l’année dernière à la même date. Marrakech-Safi 
subit également les conséquences des périodes de 
sécheresse qui sont de plus en plus longues. ainsi, 
le célèbre barrage de Lalla Takerkoust affiche un taux 
de 10,9%, tandis que celui de Yaacoub al Mansour est 
à 12%.Dans la région de Souss-Massa, la situation du 
barrage abdelmoumen reste encore plus alarmante, 
avec un taux de remplissage de 6,6% seulement. 
Dans la province d’agadir, le barrage Moulay abdel-
lah est à 18,1%, tandis que dans l’Oriental, le barrage 
Hassan II est désormais rempli à 8,9%, alors qu’il l’a 
été de 28,6% l’année passée. Dans la région de Beni 
Mellal-khénifra, qui n’est pourtant pas la plus sèche 
du pays, le barrage d’ahmed El Hansali est seulement 
à 10,6%, tandis que le très touristique Bin El-Ouidane 
à azilal est désormais à 14,7%.

autant dire que le phénomène ne fait plus d’excep-
tions entre les régions du nord et du sud, l’ensemble 
du territoire est désormais concerné par le stress 
hydrique. Non-loin de Casablanca, al Massira, dans 
la province de Settat, affiche en effet le maigre taux 
de remplissage de 8% au 1er décembre 2021, un peu 
moins que les 12% de l’année dernière. En plus des 
facteurs de dérèglement climatique, le développe-
ment de la population et l’intensification des activi-
tés agricoles sont aussi des facteurs dont il faut tenir 
compte.

C’est à l’extrême nord du pays que le taux de rem-
plissage des barrages est le moins inquiétant, avec 
des valeurs de 89,9% à Chefchaouen, malgré une 
baisse par rapport à la même période de l’année der-
nière (94,8%). Le barrage de Charif al Idrissi à tétouan 
enregistre un taux de 86,4% (69,9% en 2020), tan-
ger-Méditerranée est à 79,7% (55,8 en 2020), Moulay 
Hassan Ben El Mehdi à tétouan également est à 75% 
(72% en 2020), Smir à M’diq est à 83,9 (65,7 en 2020). 
Mais dans la même région, celui d’Ibn Battouta (tan-
ger) a affiché seulement 35,9 de taux de remplissage, 
alors qu’il était de 4% en 2020 et de 24% en 2019. Le 
barrage allal El Fassi à Fès est, pour sa part, à 86,3% 
(88,9%).

S’achemine-t-on vers une 
troisième année consécutive 

de sécheresse ? 
Alerte Santé

Covid-19 : 
La montée alarmante des cas se poursuit

Est-ce bientôt 

un retour du Maroc 
à la zone orange ?

Fin octobre dernier, le ministre de 
la Santé, khalid ait taleb, annonçait 
que le Maroc est passé au niveau 
vert de transmission, en se félicitant 
de la nette amélioration des indi-
cateurs épidémiologiques, liée à la 
pandémie du Covid-19. Une amélio-
ration qui s’expliquait, entre autres, 
selon le ministre , par la réussite de la 
campagne nationale de vaccination, 
ainsi que par l’adhésion des citoyens 
à l’approche préventive basée sur 
l’adoption du pass vaccinal.

Plus de 24 millions de Marocains 
avaient bénéficié jusque-là d’au 
moins une dose du vaccin contre 
le Covid-19 dont plus de 21 millions 
étaient vaccinés aux deux doses. 

Mais l’apparition d’Omicron, ce 
variant détecté pour la première fois 
en afrique du Sud et qui se propage 
aujourd’hui au Maroc à l’instar du 
monde entier, change complètement 
la donne en renvoyant le Royaume 
à la zone orange qu’il avait quittée 
quelques semaines auparavant.

En effet, de la zone verte à la zone 
orange, il n’y a qu’un pas que le Ma-
roc pourrait probablement franchir 
dès ce mois de janvier. La faute est 
à la propagation du nouveau variant 
Omicron, mais aussi au relâche-
ment de la campagne de vaccination 
contre le Covid-19. 

Des spécialistes prédisent même 
que le Maroc retrouverait la zone 
rouge de transmission dès la mi-jan-
vier 2022, en raison de la propaga-
tion à vitesse grand V du variant 
Omicron, mais aussi en raison du 
ralentissement de la campagne de 
vaccination ces dernières semaines 
et du relâchement quant au respect 
des mesures préventives.

Des épidémiologistes auraient déjà 
prédit que l’année 2022 serait placée 
sous le signe d’Omicron qui devrait 
être le variant dominant au Maroc à 
partir de la mi-janvier 2022. Et que le 
moment était venu pour affronter la 
prochaine vague qui s’annonce rude 
et dont les conséquences pourraient 
être désastreuses pour le système 
national de Santé.

alors que seules 2,7 millions de 
personnes sont aujourd’hui vacci-
nées à la troisième dose, les spé-
cialistes expliquent pourtant que 
cette piqûre de rappel prémunit des 
décès liés au Covid-19, en arguant 
que seule la vaccination complète (3 
doses) permettrait d’éviter des taux 
élevés de décès liés au nouveau va-
riant Omicron. Le renforcement de la 
mobilisation et le respect des gestes 
barrières sont aussi brandis par les 
spécialistes, afin de permettre au 
Royaume de préserver ses acquis en 
matière de lutte contre le Covid-19. 

Selon le Dr Mouad Merabet, coor-
dinateur du Centre national des opé-
rations d’urgence de santé publique 
au ministère de la santé et de la pro-
tection sociale, qui a procédé à une 
analyse de la situation épidémiolo-
gique de l’infection au SaRS-CoV-2 à 
la date du 26 décembre, le Maroc est 
entré dans une 3ème vague de trans-
mission communautaire (tC) depuis 
déjà deux semaines.

«après une analyse des indica-
teurs, nous pouvons conclure que 
la vague III a commencé la semaine 
du 13 au 19 décembre 2021 et a été 
confirmée la semaine du 20 au 26 
décembre», indique le Dr Merabet. 
ainsi, les données de la semaine 
écoulée confirment bel et bien cette 
3ème vague de tC. 

Selon lui, le nombre de cas a connu 
le plus fort changement hebdoma-
daire, presque 150% par rapport à la 
semaine du 13 au 19 décembre. Le 
taux de reproduction du virus est de 
1.42.

Le taux de positivité hebdoma-
daire a augmenté à 3,1%. «Le nombre 
de cas graves a aussi augmenté 
bien que l’incidence hebdomadaire 
de Covidose grave reste toujours 
faible «1/100.000 Hts», précise-t-il. 
Deux variants sont actuellement en 
circulation : Delta et Omicron et ce 
dernier va probablement prendre le 
dessus. S’agissant des prévisions, 
ce spécialiste fait savoir : «Selon 
notre approche en épidémiologie du 
terrain basée sur les expériences et 
les observations du terrain, la vague 
actuelle sera probablement plus 
rapide et plus courte que la vague 
Delta avec une durée probable de 
11 semaines et un pic probablement 
durant la semaine du 17 au 23 janvier 
2022 ou une semaine avant ou après, 
difficile à prédire, tout dépendra du 
degré d’adhésion de la population 
aux mesures préventives et des me-
sures qui seront mises en place par 
le gouvernement».

Le Dr Merabet déplore la hausse 
des cas Covid en faisant remarquer 
que «nous avons raté 6 semaines de 

période inter-vague pour renforcer 
notre immunité par la vaccination. 
Nous avons aussi donné toutes les 
facilités possibles à ce misérable 
virus à se propager à travers la le-
vée totale de toutes les barrières 
(masque, distanciation, hygiène)». 
Afin de réduire la gravité et la mor-
talité de cette nouvelle vague, le 
Dr Merabet appelle les citoyens à 
respecter les mesures barrières 
pour contribuer à la réduction de la 
diffusion du virus et réduire ainsi la 
probabilité qu’il arrive aux sujets à 
risque des complications ou des dé-
cès. Ce dernier rappelle l’importance 
de la vaccination face au variant 
Omicron. «Nous devons augmenter 
notre immunité par la vaccination 
(jamais trop tard) pour réduire signi-
ficativement le risque de Covidose 
grave», affirme-t-il. Enfin, les ci-
toyens doivent impérativement res-
pecter le protocole thérapeutique. 
«arrêtez SVP de parler de grippe, de 
froid, du vent… pensez en premier 
lieu à la Covid-19, testez-vous, pre-
nez le traitement complet, avisez vos 
contacts si vous êtes positifs : isole-
ment citoyen de 10 jours (sortir en 
sachant qu’on est malade contami-
nant est une trahison à nos familles, 
nos amis, nos proches, nos chers et 
notre Maroc).

N’oubliez pas aussi de consul-
ter en urgence l’hôpital si un signe 
d’aggravation de l’état de santé se 
manifeste», conclut-il. Pour rappel, 
le Maroc a enregistré 532 cas di-
manche contre 734 le samedi et 654 
cas vendredi. Les cas actifs sont au 
nombre de 3.586, alors que les cas 
sévères ou critiques ont atteint 12 
en 24 heures, portant leur total à 110. 
Quant au taux d’occupation des lits 
de réanimation, il se situe à 2,1%. 
Dans son bulletin quotidien sur la 
situation épidémiologique, le minis-
tère avait relevé que le nombre de 
primo-vaccinés a atteint 24.525.624, 
celui des personnes ayant reçu deux 
doses s’élève à 22.887.399, alors que 
2.669.249 personnes ont eu trois in-
jections.
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Vibrant Hommage 
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Merci 
Docteur JRONDI 

Vendredi 31 décembre 2021, le jour se lève sur tanger, cette ville 
qu'il a choisie, il y a maintenant 50 ans, pour installer son cabinet, 
au 41, boulevard Pasteur, à côté du café La Colombe où il prend 
plaisir à s'attabler avec ses amis avant d'aller travailler.

Lui, c'est celui que tous appellent "Docteur Jrondi", 6ème chirur-
gien-dentiste marocain à s'installer en 1971, premier du Nord, qui, 
après plus de 50 ans de carrière, tire sa révérence pour une re-
traite plus que méritée. 

Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Lille, le 27 sep-
tembre 1969, il rentre au Maroc en avril 1971, avec sa première fille 
âgée de 18 jours et son épouse Nadine. 

Plus de 50 années de carrière où le Docteur n'aura de cesse 
que de sensibiliser et expliquer l'importance de l'hygiène dentaire 
et du soin à apporter à sa dentition. De nombreuses familles tan-
géroises lui ont confié leur sourire d'une génération à l'autre. Il se 
plait, toujours, avec les craintifs, à employer des traits d'humour 
qui l'amusent beaucoup en disant à sa secrétaire " jib liya dak 
leqqat lekbir ! ". La diaspora tangéroise à l'étranger lui était fidèle ; 
certains revenaient tous les ans des quatre coins du monde pour 
recevoir ses bons soins.

Membre fondateur du "Lions club tanger Montagne" il va éga-
lement s'impliquer dans le soutien de causes qui lui sont chères.

Tanger verra naître quatre de ses cinq autres filles que l'on 
connaît plus comme " les filles du Docteur Jrondi " que par leurs 
prénoms. Aucune n'aura eu l'abnégation de reprendre le flam-
beau, il est des maîtres avec lesquels il n'est pas raisonnable de 
vouloir rivaliser. toutes lui doivent un goût immodéré pour le tra-
vail bien fait, l'engagement , et un profond respect.

Une page se tourne pour le Docteur Jrondi et pour tanger, il 
aura ravivé le sourire de milliers de personnes; nous lui souhai-
tons de pouvoir désormais profiter de la vie et de ses proches, 
avec délectation.

Et, bien entendu, comme il n'est jamais avare de conseils, nous 
vous rappellerons l'un de ses plus chers : " Votre meilleur den-
tiste, vous l'avez à la maison : c'est votre brosse à dents".

Nous souhaitons à Marya Semlali, sa jeune consœur qui re-
prend le cabinet, une toute aussi belle carrière !

Famille, amis et patients 

Société nORATCO Sarl. Tanger

Condoléances
C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que les membres de la 

Société nORATCO SARL, 
ont  reçu la triste nouvelle du décès survenu à Paris,  le mercredi 29 décembre 2021, 

de la très chère regrettée                      

 Madame Mery BENSIMON 
veuve Nisso GABAI

En cette douloureuse circonstance, ils présentent leurs sincères condoléances à ses deux fils 
Alberto et Salvatore, à ses belles filles, à ses petits-enfants et arrières petits-enfants ainsi qu’à tous 
les proches de la regrettée disparue.

Feue Madame MERY BENSIMON veuve Nisso GaBaI, née à Larache, ancienne élève du lycée 
Regnault, a débuté sa vie professionnelle à la banque anglaise au boulevard Pasteur.

Elle était Membre actif au sein du Cercle de tanger où elle a longtemps organisé des compétitions 
de Bridge.

Elle fut un membre actif au sein de la société civile tangéroise. 

Qu’elle repose en Paix !

Le Conseil de la région 
tanger-tétouan-al Ho-

ceima a décidé de s’ouvrir davan-
tage aux établissements universi-
taires de la région, pour mettre en 
œuvre le programme de dévelop-
pement régional (PDR).

Le conseil régional a souligné, 
dans un communiqué, qu’il a tenu 
une réunion, présidée par Omar 
Moro, le président de la région, 
consacrée à l’examen des procé-
dures en cours pour annoncer le 
lancement de l’établissement du 
PDR pour le mandat actuel, tout 
en élargissant le partenariat avec 
les établissements académiques, 
relevant de l’Université abdel-
malek Essaâdi (UaE), en vue de 
bénéficier de leurs expériences 
scientifiques.

La même source a relevé qu’une 
session de formation a été orga-
nisée au profit des membres du 
conseil régional, encadrée par des 
enseignants chercheurs et des 
experts de l’UaE, sur les étapes 
d’élaboration, de suivi et d’évalua-

Malgré l’apparition de 
quelques cas de conta-
minations parmi ses 

étudiants, l’École nationale de 
Commerce et de Gestion de tan-
ger s’attache à organiser les exa-
mens en mode présentiel, dans le 
respect total du calendrier. C’est 
ce qu’a fait savoir le directeur de 
l’école, dans une lettre adressée à 
une représentante des étudiants.

Par contre, l’une des revendica-
tions des étudiants demeure celle 
du  report des examens. 

La direction s’est engagée à 
garantir un protocole sanitaire 
strict, en mobilisant deux amphis 
et une grande salle afin que la dis-
tanciation physique soit garantie. 
Pour les personnes qui se sont 

tion du PDR et ses dimensions po-
litiques, juridiques et financières.

L’accent a été ainsi mis sur la 
nécessité d’élargir la coopération 
avec les établissements acadé-
miques, relevant de l’UaE, et de 
bénéficier de leurs expériences 
scientifiques.

Concernant le suivi de la mise 
en oeuvre des recommandations 
qui ont sanctionné une journée 
d’étude sur « l’investissement, la 
formation et l’emploi », organisée 

déclarées positives au Covid-19, 
dont le nombre reste inconnu 
pour le moment, bien que plu-
sieurs cas ont été signalés à l’ad-
ministration, la direction s’est en-

par les certificats de tests PCR et 
des certificats médicaux.

En somme, le report des exa-
mens demeure, néanmoins, le 
seul point de désaccord entre 

par le conseil régional, les parti-
cipants ont souligné la nécessité 
d’accélérer le rythme de réalisa-
tion des propositions prioritaires 
en la matière.

M. Moro a, dans ce cadre, infor-
mé les membres du bureau du 
conseil de l’état d’avancement 
du projet de création du pôle 
agricole « agropole » dans la pro-
vince de Larache, dont lequel le 
conseil régional est un partenaire 
essentiel.

gagée à garantir aux personnes 
qui seront confinées durant les 
examens le droit au rattrapage. 
Encore faut-il que ces derniers 
prouvent qu’ils sont contaminés 

les deux parties. Quelques étu-
diants, contactés par la presse, 
demandent toujours le report 
des examens, au moins d’une se-
maine, pour avoir suffisamment 
de temps afin de se préparer.

La tenue des examens dans 
cette période difficile est un vrai 
souci pour l’ensemble des facul-
tés et établissement d’enseigne-
ment supérieur. Le passage au 
distanciel, tel que recommandé 
par le ministère de tutelle, de-
meure une solution qui ne fait 
pas le consensus, même si les 
universités accordent parfois 
une autonomie aux professeurs, 
surtout dans les cursus de mas-
ter, pour gérer les examens de la 
façon qui leur convient. 

Conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Ouverture aux établissements 
universitaires 

EnCG-Tanger

Les examens seront-ils reportés ? 
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Arrestation de cinq 
individus pour sextorsion 

et chantage

La police judiciaire de tanger relevant de la préfec-
ture de police de tanger a interpellé récemment, 

cinq individus pour leur implication présumée dans des 
affaires de sextorsion et chantage.

Le principal suspect est un multirécidiviste, faisant 
l’objet d’un avis de recherche au niveau national.

Une perquisition effectuée dans un appartement pris en 
location par les criminels à tanger a donné lieu à la saisie 
de matériels électroniques et de téléphones portables, 
utilisés pour enregistrer les victimes dans des situations 
compromettantes afin de les escroquer par la suite.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à 
vue, pour les suites de l’enquête

uuuuuu 

Agression d’un agent
de l’ordre

Le tribunal de première instance de tanger a 
condamné, dernièrement, à trois mois de prison 

ferme, une manifestante poursuivie pour insultes contre 
un agent public lors de l’exercice de ses fonctions, 
agression d’un membre des forces de l’ordre et viola-
tion de l’état d’urgence sanitaire. 

L’intéressée a été arrêtée lors de sa participation à 
une manifestation contre le pass vaccinal.

uuuuuu 

Tanja Balia
Asphyxie de cinq jeunes 
personnes au monoxyde 

de carbone 

Quatre jeunes personnes dont trois femmes et un 
homme, âgés entre 20 et 30 ans  ont été retrou-

vés morts dans un appartement de location à hay Doha  
au quartier tanja Balia, asphyxiés par du monoxyde de 
carbone à cause d’une fuite probable émanant d’un 
chauffe-eau à gaz butane supposé  défectueux. 

En ce même lieu, une quatrième jeune femme a été 
découverte dans un état comateux et évacuée à l’hôpi-
tal pour recevoir  les soins nécessaires, pendant que les 
corps des quatre autres victimes ont été évacués à la 
morgue, pour autopsie. 

Ce drame a mobilisé, outre plusieurs éléments de la 
Protection civile, des forces de Police et des représen-
tants de l’autorité locale.

Un constat a été établi et une enquête ouverte. 

Une autre histoire 
de détournement

Cette fois, cela s’est passé à taza où un jeune 
homme de 23 ans, recruté depuis à peine huit 

mois dans une agence bancaire, a procédé au détour-
nement de la somme d’un million de dirhams dont il a 
transféré la moitié et emporté l’autre moitié en espèces.

Ensuite, le jeune employé a quitté son poste à la 
banque pour venir se réfugier à tanger en attendant que 
les choses se tassent.

Une fois l’alerte donnée, une coordination entre les 
polices de Taza et de Tanger a fini, deux mois après, par 
repérer le jeune voleur installé dans un café de tanger 
où il a été arrêté et placé en garde à vue à la disposition 
de la préfecture de police de taza. 

uuuuuu 

nador : 

Incendie dans 
un centre commercial

Un incendie s’est déclaré, dimanche vers 21h dans 
le centre commercial municipal de la ville de Nador. 

L’intervention rapide des éléments de la protection ci-
vile a permis de délivrer les personnes bloquées, saines 
et sauves, et empêché les flammes de se propager au 
voisinage. Le feu a été maîtrisé au bout de deux heures 
d’efforts considérables. 

Fort heureusement, aucune victime n’a été déplorée, 
mais les dégâts matériels sont importants, 22 locaux 
commerciaux ayant été détruits par le feu, sur les 554 
que compte le centre.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes 
de l’incendie.

uuuuuu 

Mise en échec d’une 
opération de trafic de 

drogue au large de Nador

après une poursuite en mer au large de Nador, d’un 
cormoran rapide.des garde-côtes de la Marine 

Royale qui étaient en patrouille maritime dans la zone, 
vendredi dernier, ont avorté une opération de trafic de 
stupéfiants.

Se voyant traqués, les trafiquants ont pris la fuite vers 
le large après avoir jeté en mer leur cargaison, de 64 
ballots de stupéfiants, d’un poids total de deux tonnes, 
qui a été acheminée au port militaire de Nador et remise 
à la Gendarmerie Royale pour la procédure judiciaire 
d’usage.

Nouvelles secousses 
telluriques dans la province 

d’Al Hoceima 

Deux secousses telluriques de magnitudes de 4.3 
et 4,7 degrés sur l’échelle de Richter ont été enre-

gistrées jeudi, à Driouch dans la province d’al Hoceima.
La première secousse, d’une magnitude de 4,7 sur 

l’échelle de Richter, s’est produite à 03H 52min 52sec 
(GMt+1), dans la commune de trouggout, province de 
Driouch. La secousse est survenue à une profondeur 
de 14 km, une latitude de 35.136°N et une longitude de 
3.815°W.

La deuxième secousse, d’une magnitude de 4,3 sur 
l’échelle de Richter, s’est produite à 03H 57min 41sec 
(GMt+1) avec une profondeur de 11 km, une latitude 
de 35.103°N et une longitude de 3.826°W. Son épicentre 
est situé dans la commune de Ijermaouas au large de la 
province de Driouch.

Selon l’Institut national de géophysique (ING), rele-
vant du Centre national pour la recherche scientifique et 
technique (CNRSt), « ces secousses telluriques sont un 
phénomène naturel normal  constituant une réponse de 
la croûte déformée de la région, touchant une zone par-
ticulière, avec une migration de l’activité sismique d’une 
zone à une autre et une sismicité faiblement ressentie».

Ces « petits chocs » viennent remplir les vides qui 
n’étaient pas activés auparavant dans la région, ce qui 
est un « phénomène normal », explique l’Institut.

apparemment, malgré une certaine panique au mo-
ment de la secousse, les habitants ont repris leur vie 
quotidienne de manière habituelle.

uuuuuu 

Beni Ansar : 
Interpellation d’un Espagnol 

avec 560 kg de chira  

Les forces de police en fonction au poste-frontière 
du port de Beni ansar à Nador,  ont déjoué, jeudi 

23 décembre, une tentative de trafic de 560 kg de chira 
à bord d’un camion portant des plaques d’immatricula-
tion étrangère.

Les opérations de fouille ont donné lieu à la saisie 
de cette quantité de drogue soigneusement dissimulée 
dans des cavités spécialement aménagées dans la re-
morque du véhicule.

Le chauffeur espagnol de 48 ans, a été placé en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu

Vol dans les voitures 
Un jeune individu, la vingtaine, spécialisé dans le 

vol à l’intérieur des voitures à tanger, a été inter-
pellé dernièrement par une brigade anti-gang relevant 
du service préfectoral de la police judiciaire de tanger. 

L’intéressé faisait l’objet de plusieurs plaintes pour 
vol à l’intérieur de voitures. Dont le dernier a été enre-
gistré, à son insu, par une vidéosurveillance. 

Il s’est avéré que cet individu faisait l’objet de deux 
notes de recherche diffusées par la police de la sûre-
té de Casablanca. Une perquisition effectuée dans une 
chambre qu’il louait à hay Dradeb, a donné lieu à la sai-
sie de plusieurs objets volés.

Faits divers
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Le footballeur français Dembele s’est marié sous les 
rites de la religion musulmane et à la surprise de ses 
camarades de l’effectif du FC Barcelone qui ne savaient 

même pas qu’il avait une petite amie. Surprise dans les vestiaires 
de l’équipe : Ousmane Dembélé a épousé de façon inattendue 
sa compagne au Maroc et sous les rythmes de la religion 
musulmane, avec cependant quelques particularités. Une 
cérémonie qui a laissé ses coéquipiers délogés puisqu’aucun 
d’eux ne savait que le footballeur avait une partenaire et encore 
moins, qu’il avait dans son projet de l’épouser. L’attaquant 
français est d’habitude très hermétique au niveau de sa vie 
privée puisqu’il n’a pas tendance à partager des moments 
personnels sur ses réseaux sociaux où il se limite à poster des 
clichés de sa carrière professionnelle. Il ne s’était pas non plus 
présenté à des déjeuners ou des dîners d’équipe avec quelqu’un 
d’autre. Cependant, le mariage de Dembélé avec sa fiancée 
inconnue de nationalité marocaine a eu la présence d’un seul 
footballeur. Il s’agit de Dayot Upamecano, défenseur du Bayern 
et ami proche du joueur depuis qu’ils se sont rencontrés dans 
les catégories inférieures en France. Mariage secret Certaines 
images du mariage surprise de Dembélé circulent déjà sur 
Twitter et Instagram où l’on peut voir le joueur en compagnie de 
sa déjà épouse. Le rire, la musique et la danse étaient quelques-
uns des ingrédients de la journée. Il y avait aussi des blagues sur 
la ponctualité particulière du Français puisqu’il est courant qu’il 
arrive en retard aux entraînements ou aux concentrations avec 
son équipe. Ce moment très particulier dans la vie de l’attaquant 
intervient lors de son deuxième jour de vacances de Noël et 
en pleine négociation pour renouveler avec le FC Barcelone 
jusqu’en 2025. Dembélé s’est engagé à continuer au club du 
Barça et à tout mettre de son côté puisqu’il a décidé de baisser 
son dossier pour rendre son renouvellement plus viable.

La convocation de Abdessamad Ezzalzouli en 
équipe nationale marocaine pour la participation 
en coupe d’Afrique a suscité une grande 

polémique au FC Barelone. En effet la jeune révélation 
ne sait à quel saint se vouer car répondre à l’appel de la 
FRMF et s’absenter au Cameroun du 9 janvier au 6 février, 
signifie renoncer à la place de titulaire au club catalan. 
Un appel obligatoire et auquel le club du Barça ne peut 
s’opposer étant donné que ce tournoi organisé par la 
CAF s’inscrit dans le calendrier international de la FIFA. 
Et le Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert du 
joueur est clair à cet égard. Ceci est indiqué dans l’annexe 
au même où il est d’abord précisé que « la libération 
des joueurs est obligatoire pour les matches figurant au 
calendrier international ainsi que pour les matches des 
compétitions finales de la Coupe du Monde de football, la 
Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats 
d’équipes «A» représentatives des confédérations, à 
condition que l’association en question soit membre de 
la confédération organisatrice.» Après la publication du 
calendrier international, seules les compétitions finales 
seront ajoutées. de la Coupe du Monde de la FIFA, de la 
Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats 
de l’équipe « A » représentant la confédération. » Et dans 
ce cas, la Coupe d’Afrique de la CAF s’inscrit dans le 
calendrier publié par la FIFA pour la période 2020-2024. 
En cas de non-présentation au rendez-vous, le joueur ne 
pourra pas jouer pour la durée du tournoi, et pendant les 
cinq jours suivant la conclusion de la compétition. Dans ce 
cas, la FIFA oblige le Maroc à restituer le joueur au plus tard 
le matin après le dernier match de l’équipe dans le tournoi 
africain. 

Le FC Barcelone mécontent
Barcelone, dont l’effectif est déjà en vacances jusqu’au 

28 décembre, ne pourra pas compter sur Abde Ezzalzouli 
pendant tout le mois de janvier (et peut-être la première 
semaine de février) si le joueur répond à l’appel de la 
fédération de son pays, le Maroc, qui l’a convoqué pour 
participer à la Coupe d’Afrique . Sa présence au tournoi 
est fort douteuse selon des sources du Barça , mais la 
nouvelle n’est pas encore entièrement confirmée, car il est 
peu probable qu’il puisse rejeter l’appel. Le footballeur du 
Barça de 20 ans, qui a déjà participé, à huit matches de 
championnat (les cinq derniers en tant que titulaire) n’a 
pas encore fait ses débuts avec l’équipe nationale mais 
son excellente progression n’est pas passée inaperçue. 
par le bosniaque Vahid Halilhodzic, sélectionneur marocain 
et principal soutien de son appel. Si sa participation au 
tournoi se confirme, qui ces dernières semaines risquait 
d’être suspendue à cause du covid, Abde raterait sûrement 
cinq matchs avec le Barça (qui pourraient être six si l’équipe 
de Xavi élimine le Real Madrid en demi-finale du Super 
espagnol Coupe). L’attaquant ne serait pas disponible de 
cette manière pour les matches de Ligue contre Majorque 
et Grenade, en plus du match de Coupe contre Linares, 
Si le Maroc, qui est intégré dans le groupe C de la Coupe 
d’Afrique avec les Comores, le Ghana et le Gabon, venait à 
vaincre le championnat (chose très probable étant donné 
que les trois premiers de chaque groupe se qualifient), ils 
joueraient les huitièmes de finale entre le 23 et le 25 janvier, il 
ne serait donc pas non plus disponible pour jouer le match 
de championnat contre Alavés. La semaine suivante, le 2 
février, le Barça devrait disputer les quarts de finale de la 
Coupe, ce qui n’aurait probablement pas non plus Abde 

disponible s’il se rendait en quarts de finale (entre le 29 et le 
30 janvier), jouant les demi-finales et la finale du tournoi le 
2 février. -3 et 6, le même dimanche que le Barça accueillera 
l’Atlético de Madrid au Camp Nou. L’absence d’Abde, qui a 
déjà fait ses débuts en équipe première sous la direction 
de Sergi Barjuan et se confirme comme l’une des surprises 
depuis l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc barcelonais, 
serait au détriment de l’équipe du Barça, bien qu’atténuée 
par le les récupérations attendues d’Ansu Fati, Martin 
Braithwaite et Memphis Depay, en plus de Pedri. En fait, 
à son retour, il y aurait encore plus de concurrence dans 
l’attaque de Barcelone en raison de la signature de Ferran 
Torres, qui est sur le point de compléter le club du Barça 
avec Manchester City... 

L’intérêt de la Fédération espagnole
Le joueur du Barça  Abde est devenu l’une des 

sensations de la saison. Peu lui importait qu’il n’ait que 
17 ans pour prendre le poste de titulaire à Barcelone et 
être appelé par l’équipe senior marocaine pour disputer 
la Coupe d’Afrique en janvier prochain. La Fédération 
espagnole s’est déplacée ces derniers jours avec la seule 
intention de convaincre le joueur de ne pas franchir le 
pas d’être un international absolu avec le Maroc. Abde 
le doute et la décision doit être prise avec une certaine 
urgence. Son pays d’origine, le Maroc, le convoque et il 
aimerait être international pour son pays, mais il évalue 
aussi l’option que la Fédération espagnole a mise sur la 
table. Le joueur barcelonais a déjà entamé les démarches 
pour avoir la nationalité espagnole. Il espère qu’en janvier 
il pourra avoir un passeport, ce qui ouvrirait la possibilité 
d’être un international espagnol, mais la décision n’a 
pas encore été prise. Abde a été formé dans la pépinière 
d’Hercule, équipe dans laquelle il est arrivé à l’âge de onze 
ans. La vérité est qu’il est très identifié à la vie en Espagne, 
mais il ne renonce pas, bien sûr, à son origine marocaine. 
La Fédération espagnole a fait part de l’intérêt du staff 
technique, mais n’a promis aucun appel. Ses dirigeants  
l’ont simplement informé qu’ils seraient intéressés à ce 
qu’il joue avec l’équipe nationale, une circonstance qui 
ne peut pas encore être en l’absence de la  nationalité 
espagnole, qui  est proche. Le Maroc l’attend  ainsi que 
l’équipe espagnole. Des années plus tard, l’histoire vécue 
par Munir se répète. L’attaquant actuel de Séville est devenu 
un international absolu avec l’Espagne sous Del Bosque en 
2014, ne disputant qu’un seul match contre la Macédoine, 
ne réapparaissant plus jamais. La FIFA lui a permis de jouer 
pour le Maroc, une équipe avec laquelle il a disputé huit 
matchs depuis ses débuts en mars de cette année.

Tribune du Sport Portrait  Sportif

MARIAGE DE DEMBELE
AU MAROC

EZZALZOULI DE BARCELONE
ENTRE LA SELECTION MAROCAINE

ET ESPAGNOLE 
REPONDRA-T-IL OUI A LA COUPE D’AFRIQUE ?

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

Cathédrale 
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28 
et 05.39.93.27.62
Dimanche : 
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol) 
En semaine : 19 h 00

Eglise Notre Dame 
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30

St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Jean - Marie KASONGO
GSM : 06.20.30.47.24
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf

kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 03 au 07 
Janvier 2022

Samedi 01 et dimanche 02 
Janvier 2022

•  SAMEDI
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Al Fajr
Hay Mesnana av. Inara lot Amendis 
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie El Moufid
Rue Ahlen Zemmouri 2 en face Saham
Tél. : 05.39.30.73.41
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al Quods
Tél. : 05.39.36.15.59
 •  DIMANCHE
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89       
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Satfilage
Ancien rte Aéroport en face prison
Tél. : 05.39.31.54.60
Pharmacie Provence
Av. Provence et Barcelone Ali Bay 
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Lamtafi
6,rue Abbi Hanifa Lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817 
Tél. : 05.39.95.83.06

LuNDI 03 Janvier 2022 

Pharmacie La Wilaya
24, Avenue la Marche verte
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière Marjane rte de Rabat
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Dhar El Mers
Rue plage walidia souk Tanja Balia
Tél. : 06.91.14.91.74
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Ibn Al Arabi
Complexe Zemmouri 3 imm. Yousra
Tél.: 05.39.31.58.43
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
MArDI 04 Janvier 2022

Pharmacie Randa
Cplx El Mers Rte de Rabat
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie Chorafae
Av. Mly Rachid en face Bayt sahafa 
Tél. : 05.39.31.11.34
Grande Pharmacie Rif
Beni Makada à côté cinéma Tarek
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Salaheddine
Rte de Rabat Azib Haj Kaddour 
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Bismiallah
Av. Driss I prés mosqué syrienne 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Chifae
Bd Mly Rachid prés Hôp Med 5
Tél. : 05.39.37.57.86
MErCrEDI 05 Janvier 2022 

Pharmacie Imam Chatebi
2éme rte desendant à droite aré hôp Med 5  
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud 
Tél. : 05.39.35.10.70   
Pharmacie Charrat
Hay Mesnana Rue Taif N°54 
Tél. : 08.08.59.74.94
Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhle
Tél. : 05.39.93.11.62
Jeudi 06 Janvier 2022

Pharmacie El Hadri
Sidi Driss Achenad 2 Bahraouien
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Mohamed 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri prés Mall Soco Alto 
Tél. : 05.39.94.99.14
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous haoumat soussi I Aouama
Tél. : 06.59.13.59.76
vendredi 07 Janvier 2022
Pharmacie San Francisco
Habib bourguiba quartier souk el bakar
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia entrée ouad Chate
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Aouama
Tél. : 05.20.28.35.90
Pharmacie El Alia
37; rue Ibn Kadi quartier El Alia
Tél.: 05.39.94.21.70    
Pharmacie Al Mouna
Lot. Ibn Khaldoun pont bir Chifa 
Tél.: 05.39.31.33.46

 

Culte Musulman

Jour

as
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ou
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hr
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ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 01 06:56 13:32 16:03 18:25 19:47 

 Dim. 02 06:57 13:32 16:03 18:26 19:48 

 Lun. 03 06:57 13:33 16:04 18:27 19:48 

 Mar. 04 06:57 13:33 16:05 18:28 19:49 

 Mer. 05 06:57 13:34 16:06 18:29 19:50 

 Jeu. 06 06:57 13:34 16:07 18:30 19:50 

 Ven. 07  06:57 13:35 16:07 18:31 19:51

HORaIRES DES PRIÈRES
du 01 au 07 Janvier 2022

Samedi 01 et dimanche 02 
Janvier 2022

Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta prés Café Abderrahman 
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Madchar Aouama quartier Fricha 
Tél. : 05.39.95.83.21
Pharmacie Haoumat Zaidi
Rte de Tétouan Mghogha sghira
Tél. : 05.39.95.01.27
Pharmacie Tanja Balia
En face station taxis tanja balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie El Ghandouri
Bd Med 6 prés Cappuccino Malabata
Tél. : 05.39.30.13.88
Pharmacie Ataallah
Quartier Boubana Rahrah
Tél. : 05.39.37.70.43

Annonces Légales et Administratives
MAJI-NORD CONSEIL SARL

COMPTABILITE - CONSEIL JURIDIQUE ET                                                                             
FISCALE - CONSTITUTION DES SOCIETES

RUE MARRAKECH RES. NAJD 4éme            
APPT. 36 – TANGER

Société PARA BEAUTY QUALITY  SARL.
RUE ALFARABI, RESIDENCE IHSSANE1, N° 

5, Tanger.
Constitution d’une Société à Responsabilité 

Limitée.
Aux Termes d’un acte sous seing privé en date 
du 09/12/2021 et y enregistré le 13/12/2021 sous 
la référence : R.E 202101081797049. Copie AR. 
106899, il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes.
• Dénomination sociale : La société prend la 
Dénomination de : PARA BEAUTY QUALITY   
S.A.R.L.
• Objet : Cette société a pour objet tant au Maroc 
qu’à l’étranger soit pour son compte soit pour le 
compte des tiers : La société a pour objet prin-
cipalement:
-  Parapharmacie. Produits paramédical. Mar-
chand, distribution et fabrication des produits 
détergents cosmétique. Marchand de toute sorte 
de produits de nettoyage. Centre de Beauté. 
Quelconque à l’un des objets précités. Prestation 
de service. Plus généralement toutes les activités 
commerciales ou industrielles financière, mobi-
lière et immobilière se rattachant directement ou 
indirectement à l’un des objets précités ou pou-
vant favoriser le développement de la société.
• Siège Social : Le siège social de la société est 
fixé à : RUE ALFARABI, RESIDENCE IHSSANE 
1, N° 5. TANGER. 
• Durée : La durée de la société est fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf (99) années à dater du jour 
de sa constitution définitive.
• Capital Social : Le capital social est fixé à la 
somme de Cent Mille Dirhams (100.000,- DHS), 
divisé en Mille (1000) Parts sociales de Cent 
(100,- DH) Dirhams chacune, numérotées de 1 
à 1000 et attribuées ainsi qu’il suit:   
- M. Abdelkader BELARBI : 0500 Parts Numéro-
tés de 0001 à 0500 Parts Sociales. 
- Mme. BTISSAME GUETTARI : 0500 Parts Nu-
mérotés de 0501 à 1000 Parts Sociales.
• Gérance: La société est Cogérée par le les deux 
Cogérants à savoir : M. Abdelkader BELARBI. 
Marocain né à DRIOUCH en 1965. Titulaire de 
la C.I.N N° S 180068 et domicilié à Rabat: SEC-
TEUR 13, BLOC J, N° 7, HAY RIAD. Et Mme. 
BTISSAME GUETTARI. Marocaine née à TAZA 
le 07/09/1979. Titulaire de la C.I.N N° A340159 et 
domiciliée à TANGER: 15, RUE CANADA, RESI-
DENCE ABLA, ETG 2, APPT 29.  
La nomination par les présents statuts est d’une 
durée indéterminée. 
• Signature : La société est valablement engagée 
pour tous les actes et documents la concernant 
par la signature séparée de l’un des deux cogé-
rants de la société à savoir: M. Abdelkader BE-
LARBI. Titulaire de la            C.I.N N° S 180068. 
Ou Mme. BTISSAME GUETTARI. Titulaire de la 
C.I.N N° A340159.
• Année sociale : Du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre. 
• Bénéfice : Sur la totalité des bénéfices, il est 
préféré que 5% soit destinée pour le fond de la 
réserve légale, le solde est déterminé par l’as-
semblée générale.
II/ Le dépôt légal a été effectué au tribunal de 
commerce de Tanger le 30/12/2021 sous N° 
249467 dont le Numéro de registre de commerce 
est 123169. 

LA GERANCE.
Pour Extrait et mention
MAJI-NORD CONSEIL 

--------------------------------------------------------
 « NEW CREATION 3D» SARL 

Société à responsabilité limitée 
  au Capital social de 100 000,00 DHS

Siège social : 7, Rue Omar Ibn Abdelaziz 
RDC N° 1 - Tanger  
CONSTITUTION  

D’UNE  SOCIETE  A  RESPONSABILITE  
LIMITEE 

Aux termes d’un acte sous seing privé enregistré 
à Tanger le 21/12/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques suivants :
• DENOMINATION : La société prend pour dé-
nomination  « SOCIETE « NEW CREATION 3D 
« SARL 
• OBJET : La société a pour objet, tant au Maroc 
qu’à l’étranger directement ou indirectement tant 
pour son compte qu’en participation :
- Agence de communication.
- Evénementiel.
- Import-export de toutes sortes de support d’im-
pression.
- L’impression, le tirage, la conception et la re-
prographie. 
- La participation ou prise d’intérêt, par tous 
moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes sociétés ou opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance, de conclusion de contrat de 
gestion déléguée ou de contrat d’affermage de 
tous fonds de commerce ou établissements. 
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant ces ac-
tivités.
- L’achat, la vente de tous biens immobiliers, la 
création, l’acquisition, l’exploitation directe ou 
indirecte, la prise à bail, la gérance, la location 
de fonds de commerce, succursales, immeubles, 
pouvant servir d’une manière quelconque à l’un 
des objets précités.
- Plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou quelconque se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet de la société et 
pouvant favoriser son activité et son développe-
ment.
• SIEGE SOCIAL : Le siège social de la société 
est fixé à : 7, Rue Omar Ibn Abdelaziz RDC N° 
1 - Tanger
• CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport, par les 
associés à la présente société, d’une somme 
en espèces de Cent Mille Dirhams (100 000,00) 
Dirhams.
PARTS SOCIALES
Le capital est réparti en Mille (1000) parts so-
ciales de Cent (100,00) Dirhams chacune. Sous-

crites toutes entièrement libérées et attribuées à 
toutes aux associés comme suit :
- WALI BAKHAT : 510 Parts
- AIMANE BAKHAT : 490 Parts
• GERANCE : La société est gérée et administrée 
par l’associé et Gérant Mr. WALID BAKHAT pour 
une durée illimitée. La société est engagée par la 
signature unique du Gérant.
• ANNEE SOCIAL : L’année sociale commence 
le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de 
chaque année. Par exception, le premier exer-
cice comprendra le temps écoulé entre la date 
de constitution et le 31 décembre de l’année en 
cours.
• DUREE : La Société est constituée pour une 
durée de Quatre Vingt Dix Neuf (99) années à 
compter de son immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de dissolution anticipée 
ou prorogation prévue par la loi ou par les pré-
sents statuts.
REPARTITION DE BENEFICES :  
Le résultat de l’exercice correspond à la diffé-
rence entre les produits et les charges de l’exer-
cice après déduction des amortissements et des 
provisions.
CONSTITUTION DE RESERVES :  Sur ce bé-
néfice, diminué éventuellement des pertes an-
térieures, sont prélevés les sommes à porter en 
réserve en application de la loi, et en particulier à 
peine de nullité de toute décision contraire, une 
somme correspondant à 5% pour constituer le 
fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque 
le fonds de réserve atteint le 1/10ème du capital 
social. 
Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Tanger sous le N° 249536, de-
claration déposée le 31/12/2021 sous N° 11611 
du registre chronologique et sous N° 123213 du 
registre analytique.

Pour extrait conforme
Le gérant

--------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL

GESTION DES ENTREPRIE TRAVAUX 
COMPTABILITE

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 
ETAGE N°4 - TANGER

Modification  d’une société à responsabilité 
limitée

S A I TRANS 
7 RUE IRAK RESIDENCE SAFA ET MARUA 

ETAGE 6 N°40 TANGER
Conformément au décision de l’associé unique 
tenue  le 09/12/2021:
Après avoir pris connaissance des statuts de la 
société et de l’acte de transfert en date du jour 
des parts sociales de la société ; déclare par les 
présentes ce qui suit :
-  Mr. CHARIF IBRAHIM ; Cède ses parts, Cent 
Cinquante  parts (150) d’une valeur de Cent (100) 
DH à Mr. BOUMLAL EL HOUCINE.
Le capital social est  fixé à 100 000,00 DHS divi-
sé en 1000 parts sociales de 100,00 dhs  totale-
ment libéré  à :
- Mr.  CHARIF IBRAHIM : 850 PARTS : 85.000,00  
- Mr. BOUMLAL EL HOUCINE : 150   PARTS
15.000, 00
1000 PARTS / 100 000, 00
Le dépôt légal N°11379 a été effectué le 
28/12/2021 au secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Tanger est enregistré sous le nu-
méro 93365 .

--------------------------------------------------------
MARINA  EXPRESS  sarl-au

Société à responsabilité limitée au capital de 
cent mille (100.000,00) dirhams.  

Siège social : Tanger, Zone industrielle 
Gzenaya, lots n° 40

RC : 102187 - Tanger
MODIFICATIONS STATUTAIRES

I- Aux termes du procès-verbal de Décision Ex-
traordinaire de l’Associé Unique du 10 Décembre 
2021, il a été décidé :
- Extension de l’objet social à L’activité Restaura-
tion sur place et à emporter livraison salon de thé 
Restauration traditionnelle, réception ou manifes-
tation d’événement et modification de l’Article 3 « 
objet social » des Statuts.
- Questions diverses et pouvoirs pour l’accom-
plissement des formalités.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat - 
Greffe du Tribunal de Commerce de Tanger en 
date du : 30/12/2021.

Le gérant.
--------------------------------------------------------

ROYAUME DU MAROC-
MINISTERE DE L’INTERIEUR

REGION DE TANGER -  TETOUAN - AL 
HOCEIMA

PREFECTURE DE  TANGER-  ASSILAH
COMMUNE DE TANGER

ARRONDISSEMENT DE SOUANI
SERVICES DES AFFAIRES CONOMIQUES

AVIS D’ENQUETE COMMODO  INCOMMODO
Le Président  avise le public du démarrage d’une  
enquête commodo  incommodo  d’une durée de 
15 jours à compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande déposée 
par : Mr. Ahmed TALOUINE pour l’obtention 
d’une autorisation d’ouverture et l’exploitation  de 
l’activité : Salles des fêtes 
Au local situé à : HAY ACHOUHADAE N75  
2ème ETAGE BEN DIBANE TANGER, PRE-
FECTURE DE  TANGER-ASSILAH,
 Un registre des observations est mis à la disposi-
tion du public à au  Service économique.

--------------------------------------------------------
  RYMA CONFECTION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A 
ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000,00 dhs
SIEGE SOCIAL : 1203 Quartier Branes 

Tanger
Dissolution Anticipée
Questions diverses

I)  L’associée unique en date du 19/11/2021 a dé-
cidé la dissolution Anticipée de la société RYMA 
CONFECTION, Fixé le lieu de liquidation en son 
siège social à Tanger, 1203 Quartier Branes. 
Nommée Mme. ENNAJI FATIMA liquidatrice de 
la Société.
II)  Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Tanger le 28/12/2021.

Pour extrait et mention
La Gérante
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GRILLE CODEE N° 745
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 744

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1267

• Mots croisés N° 839

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE
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Horizontalement.  —  I. Liberalité. - II. Etalage. OC. - III. Géré. Evita. 
- IV. Irritera. - V. Taise. Et. - VI. Ite. Tresse. - VII. Mire. Iris. - VIII. Ivette. Lai. - IX. 
Te. Au. Soir. - X. Esotérisme.
Verticalement. — 1. Légitimité. - 2. Itératives. - 3. Barrière. - 4. Eléis. 
Etat. - 5. Ra. Tet. Tué. - 6. Agée. Rie. - 7. Lévrier. Si. - 8. IA. Silos. - 9. Tot. Ses-
saim. - 10. Ecarte. Ire.

Horizontalement.— I.  Araignée aquatique. - II. Texte du Coran. Re-
fus. - III. Mauvaise balle. Damné. - IV. Fêtard de nuit. - V. Cuivre. Page à titres. 
Réseau parisien. - VI. Epoque. Maison russe. - VII. Coiffe d’évêque. Créature 
ailée. - VI. Va au hasard. Tour opérateur. - IX. Bout de matière fécale. Dévêtu. 
- X. Ils font leur métier sur le métier.
Verticalement. —  1.  Rêve de salarié. - 2. S’adresser. - 3. Athénien. 
Créature. - 4. Dans l’Elysée. Caché. Filets - 5. Retourné. Ile de France. - 6. 
Déduisîmes. Durillon. - 7. Bu, dans un sens. Tête de bâton. Sodium. - 8. Sup-
portant. - 9. Tableau. Entre porte et pan. - 10. Inhumé. Coutumes.
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• Grille codée N° 1050

• Mots croisés N° 1139

GRILLE CODEE N° 1051

• Mots fléchés N° 1570

MOTS CROISÉS (grille N° 1140) MOTS FLECHES N° 1571
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

إذا كان اإلنســان مسؤوال عن المصيــر الذي 
دون  اإليجاب،  أو  بالسلب  اختياراته  إليه  ستؤول 
حــاالت  في  إرادتــه  عن  خارجة  مبررات  يلصق  أن 
بما  واقتنع  قرر  الذي  هو  دام  ما  والفشل،  اإلحباط 
لإلمكانيات  موضوعية  بمراعاة  عليه،  مقبل  هو 
ما  فإن  عليها،  يتوفر  التي  والمؤهالت  والقدرات 
شؤون  تدبير  سبيل  في  السياسية  تجاربنا  أصاب 
لمحاولة  تأمل  وقفة  منا  تتطلــب  والعباد،  البالد 
إيجاد تبرير بسيط يقبله المنطق السليم، لكل هذه 
األحزاب  بعض  عرفتها  التي  والمنزلقات  المطبات 
غمار  في  الدخول  قبل  توهمت  التي  السياسية 
توازنات  خلق  على  قادرة  أنها  العام،  الشأن  تدبير 
مختلف  إلى  الثقة  بها  تعيد  واجتماعية  اقتصادية 
الشرائح المتضررة، والتركيز على إصالح القطاعات 
الحيوية التي تراهن عليها البلدان التي يكون فيها 
بكيفية  بينها  والتي من  تنمية،  اإلنسان محور كل 
العمومية  والصحة  والتعليم  التربية  قطاع  أساسية 

والتشغيل.
فبعد الحسرة التي أصابت أحدهم، بعد أن صال 
وجال، عندما وجد نفسه في نهاية المطاف محاصرا 
بمخطط يتحكم فيه من كان ينعتهم باألشباح، بعد 
أن جعلوا منه مطية مرروا بها قرارات واختيارات »ما 
أنزل اهلل بها من سلطان«، وبعد تناسل سيل من 
الفضائح من هذا الجسم السياسي المغتر بما آتاه 
الفردوس  الدنيا، قبل جنة  اهلل من نعمة وجاه في 
المختومة  وأبناء رهطه  لبطانته  و  له  الموعود بها 
جباههم بآثار السجود على التراب، وبعد أن تحول 
قد  معلن  وعداء  ولمز  غمز  إلى  اإلخواني  العناق 
تبدأ ال محالة  الخفاء، سوف  أكثر ضراوة في  يكون 
مرحلة االندحار االنحدار، بالرغم من عودة زعيمهم 
الواجهـــة  إلى  الحالــم،  الدونكيشوطـي  المفوه،  
التي  الكارثية  النتائج  بعد  المتشظية،  المكسورة 
حصل عليها بنو ملته في االستحقاقات السوريالية 

األخيرة.
نزاهـــة  أكثــر  سابقـــه  تجربة  كانت  وإذا 
زهد  من  اهلل  متعه  بما  وشفافية،  وديموقراطية 
عنه من  اشتهر  وبما  الفانية،  الدنيا  متاع هذه  في 
الذي  الوطن  لهذا  ومحبة  ذات  ونكران  بساطة 
أجله  من  وذاقوا  بأرواحهم،  رفاقه  أجله  من  ضحى 
االنهيار  بوادر  فإن  والتعذيب،  السجون  قساوة 
الذي شكل »اختياهم  النضالي  النهج  والخروج عن 
الثوري« قد صار وهما وسرابا، ال ندري كيف ستعود 
لم  التي  المسدودة  إلى شرايينه  جديد  من  الدماء 
تعد قادرة على ضخ القلب بالطاقة الكافية لتجعله 

خفاقا بالنبض والحياة.
تخفــى  أظنهــا  ال  وتلميحــات  إشارات  هذه 
بدأت  أن  منذ  الحالي،  وضعنا  في  متأمل  أي  على 
معها  والمتحالفة  باالستحقاقات  الفائزة  األحزاب 
هذا  أمد  يمتد  فال  والعباد،  البالد  شأن  تدبير  في 
عن  تعلن  ما  سرعان  قصيرة  لمرحلة  إال  التدبير 
الختياراتها  الجماهير  واستنكار  ونكوصها  فشلها 
واختيار  جديد،  استحقاق  عملية  لتتم  الالشعبية، 
تظل  وهكذا  والعباد..  البالد  لشؤون  آخر  مدبِّر 

الطاحونة تطحن وتدور..!!

عن اأ�شبـاب ال�شعـود 
والنزول..!!

)البقية ص2(

)البقية ص2(

خيبة أمل جديدة في إمكانية خروج أزمة السياحة الوطنية من نفق التردي واالنهيار، بعد أن كان الفاعلون في القطاع يعقدون 
آماال عريضة في تحقيق بعض االنتعاش خالل احتفاالت رأس السنة، إال أن  قرار إغالق المطارات الذي يرى الكثيرون أنه لم يكن 
الحّل الوحيد العتراض  تسلل »أوميكرون« شكل ضربة قاضية أخرى أعادت وضع السياحة إلى ما كانت عليه بعد ربيع 2020 من أزمة 

وشدة، واضطرابات فجائية، دفعت بقطاع السياحة إلى شبه إفالس كامل. 
أن تحركهم  إال  الهامة،  الوطني  االقتصاد  ركائز  الذي يعتبر من  القطاع  الوضع في هذا  لم يغفلوا عن خطورة  البلد  مسؤولو 
كان متأخرا وبطيئا، لربما تحت تأثير »الفاجعة«  ولكون القطاع،  بكل مكوناته،  لم يكن »مضبوطا«  بالكامل، إحصائيا ، حتى تتم 

االستجابة   لمتطلباته الملحة.

جماعة طنجة تبيع عقاراتها.. تو�شيـح وت�شويـب
والمهتمين  الحقوقيين  أصوات  تعالت 
هذا  طنجة  بمدينة  المحلي  العام  بالشأن 
األسبوع، مستنكرة قيام جماعة طنجة ببيع 
والدوافع،  األسباب  عن  متسائلة  عقاراتها، 
مختلف  ومستحضرة  الضرورة  مدى  طارحة 

األجندات.
مـع  تواصلنـا  الموضوع،  مـع  وتفاعـال 
الثـالــث  النائــب  الطويــل،  العظيـم  عبد 
لرئيس المجلس الجماعي لمدينــة طنجـة، 
بقطعة  يتعلق  األمر  أن  بداية  وضح  حيث 
الملكي،  الكولف  بوبانة بجوار  أرضية بحي 
تبلغ مستحتها 7726 مترا مربعا، مبرزا أن 
هذا البيع تم بناء على مسطرة ابتدأت زمن 
المجلس السابق، إذ برمج تفويت مجموعة 
وبقي  بالفعل،  بيعت  التي  العقارات  من 
المجلس  العقارات سيتكفل  قليل من  عدد 

الحالي بإتمام بيعه.

املتعة ُل تكمُل اإل اإذا قطعنا الرّب 
والبحَر واجلّو بحثا عن املجهول ال�سياحة

ت�شوير : حمودة
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

َهّلْ ْهالْل ْهالليِ ْيْتالال

اْن ْدَواُحو نْي ْغ�صَ ْوْن�َصْر ْنَواُرو بيِ

وْق ْدالَلة يْت ْجَواْهُرو ْف�صُ ال ريِ

ْوْتَرى ُكّلْ َعا�ْصْق

يْه ْرَواُحو... َرة ْعليِ �صْ ْل ْفاْلَ ّبْ ْم�صْ

يَتا ي ْفديِ َواَنا ُروحيِ

ي ْت�َصاال ي َياْهليِ ْوْجْهديِ

ْط ْجَراُحو. ي ْيَخّيْ اْر ُكّلْ ْجْرْح ْفَذاتيِ ْو�صَ

يقول »المجذوب«:

ت : حمودة

)تتمة ص1(
اعتبره  الذي  البيع  ثمن  يخص  وفيما 
الكثيرون زهيدا، قال نائب العمدة أن مسطرة 
بيع هذا العقار مرت بمجموعة من المزايدات، 
مرورا  المربع،  للمتر  درهم   4000 بثمن  بداية 
وصلت  أن  إلى  جدوى،  دون  درهم،   3000 ب 
لثمن افتتاحي مقدر ب 2000 درهم، حيث رست 
له  تنضاف  درهما،   2550 ثمن  على  المزايدة 

نسبة 5 % من الثمن اإلجمالي لصالح الجماعة.
الجماعة  أن  أردف  البيع،  هذا  دوافع  وعن 
تعيش صعوبات في دفع مستحقات ديون اقتناء 
سوق  وأرض  الجديدة  الطرقية  المحطة  أرض 
القروض  هذه  تمويل  وارتأت  الجديد،  الجملة 
عبر بيع العقار، مؤكدا أن األموال المتحصلة من 
بيع العقارات الجماعية ال يمكن أن تذهب إلى 
أو للتسيير وإنما ال بد أن ترتبط  النفقات  سد 
تقديرات  إلى  رجعنا  إذا  أنه  باالستثمار، مضيفا 
ميزانية السنة المقبلة، سنجد أن الجماعة رفعت 
ما يطرح تحديات  اإليرادات ب 16 %  تقديرات 

جمة عليها.
أما بخصوص ضمانات البيع، أعرب النائب 
أن هذه العملية تؤطر بإجراءات مسطرية محددة 
ومتعددة األطراف، تشمل عدة مصالح، مبينا أن 
من  يكون  العلني  المزاد  انطالق  ثمن  تحديد 

طرف لجنة تقييمية متخصصة في هذا الشأن.
البيع،  هذا  جدوى  مدى  عن  جوابه  وفي 
القطعة  هذه  تجهيز  أن  علمنا  «إذا  أنه  أوضح 
مبالغ  سيكلفها  الجماعة  طرف  من  األرضية 
التهيئة  تكاليف  إلى  بالنظر  خاصة  ضخمة، 
من مد الطرق وربط بشبكات الماء والكهرباء 
والتطهير إضافة إلى مصاريف التحفيظ.. يجعل 
خطوة بيعها على حالها واستثمار قيمتها في 

مشاريع أخرى أنسب الحلول«.
وردا على سؤال حول مدى انفتاح الجماعة 
على اعتماد أساليب جديدة في التدبير، تنأى بها 
عن إثقال كاهلهـا وتوفـر لها يسـرا في التمويـل 
ـ على غرار بعض التجارب المقارنة ـ قال: »إن 
ال  أمر  وهو  لالقتراض،  تلجأ  الجماعات  أغلب 
نظرا  حاليا،  طنجة  جماعة  به  تقوم  أن  يمكن 

لتراكم ديونها«.
وفي الختام، أردف أنه »أمام كل التحديات 
فإنهــا  الجماعــة،  ميزانيــة  على  المطروحــة 

لها  ستكفل  طموحة  عمل  بخطة  مستبشرة 
تجاوزها والظفر بالرهانات«.

أن  نعتقد  فإننا  سبق،  لما  تحليلنا  وفي 
السابق،  المجلس  بتوجهات  بالتقيد  االحتجاج 
فيه مغالطة مبطنة، إذ يبقى للمجلس الجديد 
يلزمه  شيء  وال  والتنفيذ  التقرير  في  الحرية 
وإال  السابق،  المجلس  قناعات  وتنزيل  باحترام 
فما الجدوى من االنتخاب والتداول على السلطة؟

المشاريع  أن  نسجل  اإلطار،  نفس  وفي 
التي أنهكت ميزانية الجماعة جاءت في سياق 
برنامج »طنجة الكبرى« الذي يعتبر ليس نابعا 
من تصورات المنتخبين وال من إبداع الجماعة، 
وإنما تشارك في تمويله بمنطق آخر، ينم عن 
والنأي  المحلية  الديمقراطية  ابتعاد عن جوهر 

عن استقالل القرار المحلي..
ومناقشًة  العقار،  موضوع  إلى  وبالرجوع 
لثمن بيعه الذي اعتمد في تحديده على »عناصر 
رسمية  عقود  عن  عبارة  هي  التي  المقارنة« 
لمعامالت عقارية تمت حديثا لعقارات مجاورة، 
فإن تفشي ظاهرة »النوار« وما تحمله من تباين 
في قيمة العقارات بين الواقع والوثائق الرسمية، 
األمر الذي يجعل االعتماد فقط على هذه اآللية 
في تحديد قيمة العقار قبل عرضه على المزاد 
ميزانية  على  جدا  مهمة  مبالغ  يفوت  العلني، 

الجماعة.
عدم  مسألــة  نثير  متصل،  صعيد  وعلى 
على  العقار،  على  للمزايدة  مشارك  أي  تقدُّم 
ثمنـــه  كـان  عندما  ال  مرات،  خمــس  امتداد 
االفتتاحي 4000 درهم، وال حينما أصبح 3000 
درهم، مع العلم أن العقار مخصص كتجزئة لبناء 
فيالت سكنية في جوار الكولف الملكي وهو أمر 
البعيدة عن  ال نستطيع معه إسكات هواجسنا 

حسن الظن.
وباقي  خاصة،  بجماعة طنجة  ننوه  وآخرا، 
أساليــــب  على  النفتاحهـا  المغرب،  جماعــات 
جديدة في التدبير، مستقاة من مخرجات عالمي 
ومتنوعة،  كثيرة  وهي  ـ  واالستثمار  االقتصاد 
وأطروحات  رسائل  على  نظرة  إلقاء  يكفي  إذ 
الجامعات ـ في دعوة للتحلي بالجرأة والشجاعة 

لتجاوز التقليد الذي أثبت محدوديته.
أمل عكاشة

جماعة طنجة تبيع عقاراتها.. 
تو�شيح وت�شويب

يوم  المنعقد  الحكومة  مجلس  صادق 
الخميس 30 دجنبر المنصرم بالرباط، على 
يقضي   2.21.1058 رقم  مرسوم  مشروع 
بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في 
 )2015 يونيــو   18(  1436 رمضـــان  فاتح 
بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم 

مهنة المرشد السياحي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
الذي  المشروع  هذا  أن  بايتاس،  مصطفى 
قدمته وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، 
التنظيمي  اإلصالح  متابعة  إطار  في  يندرج 
التوجيهات  وتفعيل  المهنة،  بهذه  المتعلق 
الشغـــل  إحـــداث فرص  أجل  الملكية، من 
يتوفرون  الذين  األشخاص  ومنح  للشباب 
غيرالمهيكل فرصة  القطاع  تجربة في  على 
تثمين  عبر  المهيكل،  القطاع  في  االندماج 

خبراتهم ومهاراتهم.
ويعيـد المشــروع النظـر في مسطــرة 

الذين  األشخـاص  فئــة  وضعيــة  تسويـــة 
يتوفرون على كفاءات ميدانيــة،  دون التوفــر 
مهنة  لولوج  المطلوب  التكوين  على شرط 
لجنة  إحداث  خـــالل  من  السياحي،  المرشد 
على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية 
بمتطلبات السوق واألشخاص المتوفرين على 
الخبرة والكفاءة المهنية، حيث سيُعهد إليها 
بتقييم ووضع الالئحة النهائية للمترشحين 

الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

مجموعة  كذلك،  المشروع  هذا  ويدخل 
من التعديالت على المرسوم السالف الذكر، 
اإلدارة  صالحيات  بعض  نقــل  قبيـــل  من 
المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين 
القيام  من  تمكينهم  أجــل  من  الجهويين 
اتخـــاذ  وجــه، السيما  أكمــل  على  بدورهم 
أو سحب  الالزمة،  فيما يخص منح  القرارات 

اعتماد مزاولة المرشد السياحي.
م.إ

قانون جديد للمر�شدين ال�شياحيني.. 

)تتمة ص1( 
وزيرة السياحة في حكومة ما بعد 8 شتنبر، فاطمة الزهراء عمور 
ضاعفت  تصريحاتها  للرأي العام، حول استمرار إجراءات »الدعم« 
لمهنيي القطاع،  وحول »عزمها« الحازم على اتخاذ تدابير جديدة 
من أجل إنعاش القطاع، دون أن تحدث  تصريحاتها ، كما يبدو، 
شعورا باالطمئنان والتفاؤل واألمل،  لدى المعنيين الذين »تكسرت 

فوق رؤوسهم المطارق«! 
مهنيو السياحة ومعهم شرائح واسعة من المواطنين الذين 
توجد  أنه  يرون  العالم،  عبر  الوبائي  الوضع  تطورات  يتتبعون 
»بدائل« إلغالق الحدود الجوية، خاصة والطلب على السياحة في 
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية شديدٌ  والضغط على المطارات 
يكاد يلهي عن وجود »أزمة«  صحية، مع افتراض وجودُ وسائل  

علمية العتراضها. 
   إال أن ما حصل حصل، ! واألمل أن تتعامل الحكومة بكامل 
الجدية والسرعة مع مطالب المهنيين، وأن ال تكتفي وزيرة السياحة 
بالتعبير عن »عزمها« الراسخ على اتخاذ »تدابير جديدة« بل وتعلن 
»تعهداتها« بإطالق  »خطة شاملة« لدعم الفاعلين السياحيين 

»في أقرب وقت« ! 
وزيرة السياحة تعلم، ومعها الحكومة  بكامل وزرائها أن الدعم 
»المشروط«  لعدد من العاملين بالقطاع، والذي ال يتعدى 2000 
درهم، شيء تافه  بالنسبة ألسر بكاملها  تبخر مدخولها  بسبب 
الجائحة،  بينما ارتفعت »صاروخيا« تكاليف المعيشة بسبب ضعف 
المراقبة أمام »تغول« جشع الجشعين، ومكر الماكرين  كما تراكمت 

الديون المفجعة .  
وحسب وزيرة السياحة، فإن الحكومة اعتمدت  مجموعة من 
القليلة  الواقع خالل األسابيع  التدابير »سيتم تفعيلها على أرض 
للوصول  المهنيين  مع  مفتوح«  »نقاش  إلى  إضافة  المقبلة«، 
إلى حلول »ناجعة« تستجيب لحاجياتهم  و »تغطي أكبر جزء من 

الخسارات التي لحقت بهم،  وبالقطاع ككل«. 
ومن بين تلك الحاجيات التي عرضها ممثلو العاملين بالقطاع، 
إطالق خطوط تمويل مصرفية جديدة، لمساعدة الفنادق على إعادة 
تهيئة مؤسساتهم الفندقية ومنتجعاتهم السياحية التي تضررت 
جراء اإلغالق الذي رافق قرار إغالق األنشطة االقتصادية الخدماتية 
منذ بداية تفشي الجائحة، وإعادة  جدولة الديون المتراكمة على 
المصرفية  المؤسسات  وإقناع  السياحية  والمنتجعات  الفنادق 
المغربية بضرورة إيالء اهتمام حقيقي بمواكبة الوحدات السياحية 
التي تشتغل في قطاع يعتبر من بين القطاعات االقتصادية الكبرى 
التي تساهم بقوة في جلب العملة الصعبة وتشغيل يد عاملة بأعداد 

كبيرة. 

إلى جانب ذلك ، تعهدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
رئيس  مع  عمل  جلسة  خالل  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد 
وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بحضور مديري الشركة 
المغربية للهندسة السياحية  والمكتب الوطني المغربي للسياحة، 
الفاعلين  لدعم  ممكن«،  وقت  أقرب  »في  شاملة،  خطة  بإطالق 
السياحيين وتنفيذ تدابير أكثر استعجاال كإنشاء صندوق قطاعي 

بدعم من صندوق محمد السادس. 
جديد  »تمديد«  مسألة  دراسة  تمت  أيضا،  اللقاء  هذا  خالل 
 . يغني من جوع(  وال  ال يسمن  )الذي  درهم   2000 الـ  لتعويض 
كما تقرر إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير جديدة  »في أقرب وقت 

ممكن«!. 
يذكرني أمر إنشاء هذه اللجنة،  وكل اللجان التي تنشأ لدراسة 
الفرنسي   السياسي  بمقولة  األزمة،  للخروج من  الملفات،   كحل 
 ، أريد »إقبارُ ملف ما«  : »إذا   )1929 - 1841 ( جورج كليمانصو 

أنشئت له لجنة« !..... 
»تعهدت«  والوزيرة  خاصة  كذلك،  األمر  يكون  ال  أن  أتمنى 
في لقائها بالفاعلين الخواص في القطاع السياحي بوضع خارطة 
طريق تأخذ بعين االعتبار انتظارات الفاعلين من أجل إنعاش القطاع 
السياحي؛ وذلك »وعيا من الحكومة بخصوصية الظرفية الحالية«، 

ونعم الوعي !. 
على أن الوزيرة، كالذين سبقوها إلى كرسي السياحة، تعتقد 
أن  تشجيع السياحـة الداخليـة كفيـل بإنعـاش السياحـة الوطنيـة، 
ما دام أن عودة السياحة الوطنية إلى سابق ازدهارها تتطلب سنوات 
طويلة!....إال أن السياحة الداخلية، رغم أهميتها، تخضع لـ »تقاليد« 
وممارسات »طائية« )نسبة إلى حاتم الطائي(، قد ال يجد فيها اإليواء 
الفندقي المصنف وغير المصنف،  الحصة التي يتطلبها إنعاش دور 

وفنادق االستقبال.  
المستفيدُ األكبر من هذه السياحة هي أماكن التسوق ومحالت 
»الساندويتشات«  وهو أمر مالحظ في كبريات المدن السياحية 
الوزيرة  اقتناع  من  بالرغم  وتطوان،   ! وطنجة  وأكادير  كمراكش 
»الراسخ«  بأن السياحة الداخلية »تمثل أزيد من 30 في المائة من 

مجموع ليالي المبيت في الفنادق والمؤسسات السياحية«. 
الوزيرة قالت في حديث صحافي إن » 240 ألف مغربي أنفقوا 
6 مليارات درهم على رحالتهم نحو تركيا فقط خالل سنة 2019. 
»بحثًا عن منتوج مشابه لما يتوفر لدينا في المغرب من منتجعات 
ساحلية وعروض ثقافية وإمكانيات للتسوق« ، ولكن الوزيرة البد 
تعلم أن المتعة ال تكمل إال عندما نعبر البرّ والبحر  والجوّ بحًثا عن 

المجهول !!!..... 
عزيز كنوني 

املتعة ُل تكمـُل اإل اإذا قطعنـا البـّر
والبحَر واجلّو بحثا عن املجهـول  ال�سياحة
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فضاء األنثـى   :

يعود موضوع العمالة المنزلية إلى الواجهة، بعد صدور دراسة 
االجتماعية  العلوم  في  واألبحاث  الدراسات  مركز  أعدها   ميدانية 
»حماية  حول  للشغل،  الديمقراطيــة  الكونفدرالية  مع  بشراكـة 
في  العمل  ظروف  على  ركزت  والتي  المنزلية«  العمالة  وتنظيم 
هذا القطاع بعد دخول القانون 12-19 حول العمالة المنزلية حيز 

التنفيذ  في أكتوبر 2018، سنتين بعد صدوره. 
وقد رحبــت أوسـاط  حقوقيــة  وسياسية، وطنية ودولية بهذا 
القانون  ومنها منظمة »هيومن رايتس ووتش« التي اعتبرت هذا 
أن  بعد  المغرب،  في  المنازل  لفائدةعامالت   نوعية  قفزة  القانون 
والتهميش،  واألذى  والظلم   لالستغالل  منهن  الكثيرات  تعرضت 
والمعاملة القاسية،  مقابل أجور هزيلة  وساعات عمل طويلة وحرمان 
تام من أي حقوق مهنية،  األمر الذي كان، باستمرار، موضوع  نقاش 
األهلية،  والمنظمات  الحقوقية  الهيئات  طرف  من  واسعة  وإدانة 
خاصة بعد أن وصلت إلى المحاكم،  قضايا تعذيب مبرح،  تعرضت 

له  بعض »خادمات البيوت« من طرف مشغليهن. 
بخصوص  منــه  منتظرا  كان  ما   19-12 قانون  حقـق  فهــل 
توفير ظروف عمل مناسب وحماية كاملة  لعامالت وعمال المنازل 

بالمغرب؟ 
ال يختلف اثنان في أن هذا القانون شكل خيبة أمل كبرى على 
ومنها  لتحقيقها،  جاء  التي  األهداف  عن  وحاد  التطبيق   مستوى 
تحديد السن األدنى لعامالت البيوت في 18 سنة، إلزامية تمتيعهن 
لألجور،   أدنى  وحد   ، محددة  عمل  وساعات  مناسبة   عمل  بعقود 
وأيام راحة  وعطل  مدفوعة األجر  ومضمونة. وغيرها، مما يحقق 
لعامالت وعمال البيوت ظروف عمل الئقة بهم كبشر. كما وضع هذا 
القانون عقوبات زجرية للمخالفين تصل إلى السجن  مع الغرامة . 

وبالرغم من هذه »المكاسب« التي تحسب للمغرب في تعامله 
مع هذه الفئة من الفئات االجتماعية الهشة،  إال أن هذا القانون لم 
ينجح بعد، كما يبدو،  في توفير الحماية الالزمة والكافية  للمعنيات 
الكافية  المراقبة  آليات  إطاره، بسبب غياب  بالعمل في  والمعنيين 
على مستوى الوزارة الوصية والوزارات المعنية األخرى، خاصة في 
تشريعات  واحترام  النزاعات  وتسوية  القانون  تطبيق  فرض  حالة  
العمل على مستوى األجور والحماية  االجتماعية ، األمر الذي يعمق 
القطاع الذي تجهل لآلن  الذي ال زال يوجد عليها  حالة »البخس« 
المعطيات الرسمية الدقيقة  بشأنه حيث تشير بعض التقديرات إلى 
وجود 200 ألف عاملة وعامل في المنازل والبيوت، في حين تؤكد 
بيانات مهنية أن العدد يفوق المليون،  تشكل النساء  حوالي 90 
بالمائة منه، اعتبارا إلى أن عدد األسر بالمغرب يتجاوز 8.5 ماليين 
أسرة، وبالتالي فإن اللجوء إلى العمالة المنزلية يشمل تقريبا معظم 
األسر بسبب األوضاع االجتماعية الراهنة، في حين تشير إحصائيات 
رسمية إلى أن التصريح لدى صندوق الضمان االجتماعي لم يشمل، 

لآلن سوى  حوالي 4500 من عامالت البيوت.. 
البيوت  عامالت  من  كبيرا  عددا  أن  إلى  أيضا  اإلشارة  تجب 
فقدن عملهن بسبب الجائحة، ووجدن أنفسهن بدون أجر، بعد أن 
استغنت عائالت كثيرة عن خدماتهن، خوفا من العدوى في أغلب 
الدولة،  األحيان، دون أن تستفيد شريحة واسعة منهن، من دعم 

بسبب عدم توفرهن على شروط االستفادة. 
العمل  ظروف  حدد  الذي   19-12 القانون  فإن  عامة،  وبصفة 
المنزلي  في إطار اتفاق بين المشغل الذي يستأجر عمل عاملة أو 
عامل  لإلنجاز أشغال منظمة، مقابل أجر متفق عليه مقدما،  وفي 
ظروف محددة قانونا، لم ينجح، بعد،   إال استثناء، في تغيير عقليات 
مجتمعية  ظالمة، ال تزال تقترب مفاهيمها لعمل »الخادمات«  من 
مفهوم االستعباد، المبني على  تراكمات »ثقافة مجتمعية »بائدة«،  
عامالت  تشغيل  اعتبار  على  تصر  متجاوزة  نمطية  و»كليشيهات« 
منهن،  يطلب  ما  بكل  القبول  عليهن  يفرض  »إحسانا«   البيوت، 
حتى وإن تعلق األمر بالعمل من التاسعة صباحا إلى العاشرة ليال، 
الكبيرة،   دون  األسرة  داخل  أسر متعددة   القيام بخدمة  وتطلب 
اعتبار سن العاملة، وضغط اإلرهاق الذي تتعرض له بسبب ذلك،  
وأحيانا، دون احترام شعورها كإنسانة، حيث كثيرا ما تواجه عاملة 
البيت بتلفظات  مهينة من باب »إلى ما عجبك الحال، غيرك اعطى 

اهلل« . 

سميـة أمغـار -

عامالت البيوت

ترأس عبد الخالق المرزوقي، عامل عمالة فحص أنجرة 
لإلقليم  الساحلي  للشريط  التهيئة  تصميم  مشروع  أشغال 
مواكبته  بحكم  التنمية،  ميدان  في  نقطة مهمة  يعد  الذي 
لتطور المنطقة وكذلك سندا قانونيا مؤطرا للمجال، خاصة أن 

وثائق التصميم التي تشمل المشروع قد انتهت صالحيتها.
المخصص  اللقـاء،  هذا  خـالل  العامل،  السيد  أكـد  كما 
المتضمن  التصميم،  لهذا  والمسطرية  التقنية  للمناقشة 

لثالثة مجاالت للتهيئة:
1ـ مجال تهيئة مقطع البحراويين، النوينويش، المنار.

قنقوش،  سيدي  القصرالصغير،  تهيئة  مجال  يخص  2ـ 
الداليا.

3ـ تهيئة قصر المجاز.
وبعد العرض القيم الذي قام به مكتب الدراسات وتقديم 
عدة مالحظات تقنية من طرف المصالح اإلدارية، تدخل النائب 
البرلماني عبد السالم الحسناوي بمجموعة من المالحظات 
التقنية التي تهم التهيئة بجماعة القصرالمجازالتي فرضت 
ومعها   2011 سنة  منذ  الشروط،  من  مجموعة  عليها 
العضو  طالب  أراضيهم.كما  استغالل  من  المواطنون  حرم 
البرلماني رئيس جماعة المجاز برفع القيود المفروضة على 

الساكنة المحلية، عبر حذف منطقة االحتياط العقاري.

الساور  البرلماني  النائب  استحضــر  أخــرى،  جهة  ومن 
المنصوري مسألة انتظار الساكنة المحليـة ـ البحراويين أن 
سنة  منذ  تطلعاتهم،  مستوى  في  التهيئة  تصميم  يكون 
2019 ، لكن لم تتغيرالوضعية وبقيت دار لقمان على حالها.

واعتبر ادريس الساور المنصوري أن الجماعة المذكورة 
تعتبرمنطقة استراتيجية بامتيــاز، بحكم قربها من مدينــة 

طنجة.
على  ومنتخبين  مسؤولين  حضــور  اللقــاء  عرف  ولقـد 
رأسهم، عبد العزيز بوعين، الكاتب العام لعمالة فحص أنجرة، 
الشمال،  أقاليم  تنمية  لوكالة  العام  المدير  يوسوفي،  منير 
للتعميروالهندسة  الجهوية  المفتشــة  العلمــي،  نسريـن 
ـ  تطوان  ـ  طنجة  بجهة  الوطني،  التراب  وإعداد  المعمارية 
التقليدية  الصناعة  عضوبغرفة  الحمامي،  ومحمد  الحسيمة 
بذات الجهة وعضوبمجلس عمالة طنجة ـ أصيلة، باإلضافة 

إلى مجموعة من ممثلي لمؤسسات عمومية وخاصة.
وبهذا اختتمــت الجلســة التقنية والمسطرية وأعطيت 
طرف  من  وآراء  مالحظـــات  إلبــداء  يوما،   15 مدته  وقتا، 
المشاركين الذين شكرهم عبد الخالق المرزوقي عامل إقليم 

فحص أنجرة على صبرهم واعتنائهم بهذه المنطقة.

ـ احل�سيمة  ـ تطوان  ت�ستدعـي فدراليـة اجلمعيات الراعيــة ملر�سى الق�ســور الكلوي بجهة طنجة 
واملالــي  الأدبــي  التقريريــن  اإعداد  اأجل  من  العـادي  العام  امل�سري، حل�سور جمعها  املكتب  اأع�ساء 
ل�سنة 2021، وجمعها العام ال�ستثنائي من اأجل تعديل القانون الأ�سا�سي مبا فيها املختلفات، وذلك 
 14 باإقامة  الكائـن  الفدراليـة  مبقــر  �سباحًا   )10:00h( ال�ساعــة  على   2022 ينايـر   8 ال�سبت  يوم 

ميكونو�س »MYKONOS«، �سارع ال�سيد قطب، حي موزارت، طنجة.

عبد اخلالق املرزوقي، عامل عمالة فح�س اأجنرة 
يرتاأ�س اأ�شغال م�شروع ت�شميم التهيئة لل�شريط 

ال�شاحلي لالإقليم

ت : حمودة
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

هل انتبه اليسار المغربي الوطني  إلى حتمية »الوحــدة«  وشرع 
المكونـــات  بين  االندمــاج  تنظيمــي  حــول  لمؤتمر  االستعداد  في 
الثالثة  لفدرالية اليسار: حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي، وحزب 
المؤتمر الوطني االتحادي، والحزب االشتراكي الموحد، التي تم اإلعالن 
عن تأسيسها  في الرباط، يوم 30 يناير 2014 بعد سنوات من الحوار 
في إطار »تحالف اليسار الديمقراطي«، بغاية، االنتقال بالبلد إلى نظام 
ديمقراطي سليم ينطلق من انتخابـــات حرة ونزيهـــة  وينبني على 
مشروع إصالح شامل، لتحقيق آمال الشعـب  في التقدم  والحرية  وحقه 

في التمتع بحقوقه األساسية كاملة.  
تجمل  الفيدرالية  الثالثة،  أحزاب  نشأة  ظروف  إلى  الرجوع  ودون 
أن  على  موجودة،  أحزاب  انشقاقات  عن  نتيجة  أنها  كانت  مالحظة 
تاريخ اليسارالمغربي تطبعه صراعات واختالفات   ناتجة عن ضعف إرادة 

التوافق داخل التحالف وداخل مكوناته أيضا.  
المرحلة،  بخطورة  واعون  المغربي  اليسار  مناضلي  أن  شك  وال 
ومعنيون بالبحث عن الحلول »الوحدوية« التي تدفع اليسار المغربي 
إلى الواجهة، خاصة والرأي العام يدفع بدوره إلى وجود يسار فاعل في 
الحياة السياسية  الوطنية ، قادر على المساهمة في التغيير اإليجابي 
الذي يعتبر إحدى ركائز البرنامج السياسي للفيدرالية وأحزابها  الثالثة .  

فضيلــة  »الحــوار«  عبر  إعمـــال  إلى  الفيدرالية  توجـــه  ولعل 
سنـــة  أمس،  ومعه  ودعناه  الذي  دجنبــر   25 انطلقت  يوم  لقاءات 
النحس  »األوميكروني« اللعين،  لدليٌل على وعي قيادات الفيدرالية   
القيام  المغربي  اليسار  على  ويتحتم  بل  يمكن،  الذي  الدور  بأهمية 
به، خاصة والكل يعلم مقدار التعاطف الكبير الذي يحظـى به  داخــل 
النخب المغربيــة وكذلك بين فئــات واسعـــة من المواطنيــن الذين 

ال زالوا  يعيشون أمجاد رموز النضال التقدمي االشتراكي الوطني.  
السياسية  الخريطة  داخل  اليسار  مكانة  استحضر  دجنبر   25 لقاء 
الوطنية، ومشروعه التقدمي اإلصالحي وسبل إعادة بناء حركة اليسار، 
اليسار  لتكتل  السياسي  المشروع  يشهدها  التي  ظل  المتغيرات  في 
أساس  على  الثالثة  مكوناته  االندماج  بين  من  انطالقا  المغربي، 

استثمار تجارب اليسار سياسيا وثقافيا وفكريا . 
إال أنه يوجد من بين منظري اليسار من يعتقدون أن اليسار ال زال 
غير جاهز وغير قادر على خوض معركة تقديم البدائل، رغم ما راكم من 
أفكار وتجارب، من أجل تغيير إيجابي قائم على التعبئة الحكيمة، بدل 
واالقتصادية  السياسية  لألوضاع  المنتقد  المستنكر  صف  وقوفه  في 
واالجتماعيــة والتعقيـــدات التي تطبـــع المشهد السياســـي  والتي 
تشخيص  دقيق  وإنجاز  نقدية  وموضوعية  قراءة  اليسار  تتطلب  من 
المرحلة  تطرحها  التي  للمشاكل  أجوبة  صياغة  إلى  للوضعية  يدفع 

السياسية الجديدة.    
فيدراليـــة  االندمـــاج  داخل  مشروع  بأهميــة  دعــم  وشعــورا 
اليسار،  دعت فعاليـــات قيادية إلى  ضــرورة احتضان كافة مناضلي 
اليسار بهدف بناء كتلة يسارية قوية وفاعلة داخل الدولة الديمقراطية 
االجتماعية التي يدخل في أسسها أهداف اليسار القائمة على العدالة 

والمساواة  والتقدم والتضامن.  
كما أقرت بوجود اقتناع تام لدى الجميع بأهمية »القيام بتعديل 
»يساري« قادر على قيادة النضال«، تحت يافطة حزب اشتراكي يعيد 
تجميع اليساريين »الذين يتقاسمون مغرب الحرية والكرامة والعدالة 

االجتماعية«.   
على  قادر  وطني  سياســي  يسار  باإلمكان إحياء  هل  والخالصة. 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واإلسهام في بعث وعي يساري 
جديد بديل، بمشروع جديد يعيد الثقة في العمل السياسي بالمغرب ؟ 

الَي�شاُر املَغر بي

»مسيرات  إلى  دعا  الذي  الوطني  للبرنامج  استكماال 
التنسيقية  تخوضها  التي  للمعركة  واستمرارا  األبطال«، 
قصد  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية 
إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة األساتذة واألستاذات 
الوطنية  التنسيقية  العمومية، نظمت  الوظيفة  نظام  في 
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسيرة حاشدة يوم 

الثالثاء بطنجة. 
المسيرة التي انطلقت من أمام مقر محكمة االستئناف 
ثالث  من  ألكثر  امتدت  و  قطيوط،  عين  بشارع  وانتهت 
تطوان  طنجة  جهة  تنسيقية  من  كاًل  وجمعت  ساعات، 
الرباط سال،  البيضاء سطات وجهة  الدار  الحسيمة وجهة 
رفعت شعارات تندد بنظام التعاقد وبوزير الوزارة الوصية.

المتعــاقــد عثمــان  الصدد، أشــار األستاذ  وفي هذا 
وزيرهــا  المعنية في شخص  الوزارة  إلى تهــرب  الطويل 
من جلسات الحوار، موضحا أن هذا الحوار ماهو إال مجرد 
إليهم هي  الحقيقية بالنسبة  الغاية  وسيلة ال أكثر، بينما 
إدماج كافة األساتذة في أسالك الوظيفة العمومية والحد 

من نظام التعاقد.
هذا وقد أكد عثمان أن نظام التعاقد الزال قائما وال 
تداوله  مايتم  عكــس  على  الملف،  هذا  في  يذكـر  جديد 
معتبرا  المعنية،  الوزارة  تعتمدهــا  التي  المنابــر  ببعض 
والمقاربات  البوليسية  والممارســات  الصورية  المتابعات 
تنـــال من  الوطنيــة لن  التي تطال تنسيقياتهم  األمنية 

عزيمتهم ولن تكبح جماح جسمهم النضالي.
المكتب  عضوة  المتعاقدة  األستاذة  أكدت  حين  في 
المتعاقديـــن  أن  بالقنيطــرة، سناء بن يوسف،  اإلقليمي 
وإقبار هذا  التعاقد  إسقاط  يتم  الشارع »حتى  يغادروا  لن 
من  بإمالءات  جاء  الذي  والالوطنـي  الالشعبي  المخطط 
صندوق النقــد الدولي مع مستثمرين أجانــب وباألخص 
التعليم  قطــاع  في  االستثمــار  في  يرغبـــون  فرنسيين 

العمومي«.

بالقنيطرة،  اإلقليمي  المكتب  عضوة  اعتبرت  كما 
إلى حرمان  التعاقد »مخطط استعماري«، يهدف  مخطط 
التلميذ المغربي من حقه في تعليم عمومي مجاني وذي 
جودة وآفاق، ويهدف كذلك إلى حرمان خريجي الجامعات 
العمومية،  الوظيفة  في  حقهم  من  المغربية  العمومية 
وبالتالي فهو بطبيعة الحال مخطط يهدف إلى توفير يد 
األجانب  للمستثمرين  والمعامل  للشركات  رخيصة  عاملة 
أبناء  على  حكرا  والمناصب  الوظائف  يجعل  بينما  خاصة، 
الطبقة البرجوازية ورجال األعمال الذين يملؤون البرلمان 
المخططات  هذه  مع  متواطئــون  هم  والذين  وغيرهم 
أجبــروا على  قــد  أنهم  الالشعبيــة والالوطنية. موضحة 
النضال ضد هذا النظام مثل ما أجبر أجدادهم المقاومون 
على النضال ضد استعمار الحماية الفرنسي، كما اعتبرت 
أجل  ومن  التعاقد  هذا  ضد  يناضلوا  لم  إذا  أنهم  أيضا 
الشعب،  ولهذا  الوطن  لهذا  خونة  سيعتبرون  إسقاطه 

»ألن الوطن هو الشعب والشعب هو الوطن«. 
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى الشهيد عبد اهلل حاجلي 
الشعب  لهذا  »قدموا  الذين  السابقين  الشهداء  وباقي 
انتفاضات  إلى  ومرورا  المجيدة،  االنتفاضات  منذ  األبي 
1965 من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، كما أشارت 
أيضا إلى التدخل القمعي الذي يشهدونه دائما والذي راح 

ضحيته مجموعة من األساتذة المصابين.
لها  يتعـــرض  التي  الصوريـــة  المحاكمــات  عن  أما 
فقد  األسبــوع،  هذا  جلساتها  آخر  تجري  والتي  األساتذة 
هذه  »أن  مضيفة  أكثر،  ال  انتقامية  محاكمــات  اعتبرتها 
األخيرة هي تسخير للجهاز القضائي من أجل االنتقام من 
هؤالء األساتذة، ألنهم دافعوا عن المدرسة العمومية وفاًء 

لهذا الشعب وهذا الوطن«.
رميساء

جمددًا..
م�شرية حا�شدة لالأ�شاتذة املتعاقدين
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�صل�صـلـة  جديـدة
01 ينــايـــر 2022

 حقوق الإن�شان بني القائد والبا�شا  و�شجن عكا�شة ! 
معادلة  بالمغرب  اإلنســان  حقوق  حماية 
ومؤسسات  وزارات  عدة  تدخل  بين  توازن 
وليس مسؤوال واحدا،  ومتطلبات حفظ النظام 
العام واألمن القومي. هذا ما فهمناه من كالم 
وهي  بالموضوع.  المعني  الوزاري  المندوب 
المغرب   أن  إال  »معقدة«،  و  »صعبة«  معادلة 
العالم  أبهر  الفريد،  باستثنائه  دوما،  المتميز، 
مدنيا  المؤسساتي«  »التنسيق  في  بنجاحه 
وأمنيا. وهو ما القى إعجاب المؤسسات الدولية 
حسب المسؤول الوزاري الذي صرح أنه لم يجد  

وهو  بسيط  بسبب  بالمغرب،  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  بوقوع  تفيد  تقارير  أي 
ومع  االبتكار.  المغربي  »المؤسساتي«  التنسيق  بفضل  إطالقا،  »انتهاكات«  وجود  عدم 
ذلك، فشمس التفاعل مع حقوق اإلنسان بالمغرب ال يمكن »تغطيتها بالغربال«، حسب 
المسؤول ذاته الذي دعا إلى التفكير »من مدخل التنسيق المؤسساتي« الفعال، في التعامل 
اإليجابي مع  المطالب والشكايات المرتبطة  بتدبير االحتجاجات وتنظيم التجمعات. و مع 

مبادرة مراجعة القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر. 
على  يجد  لم   ، اإلنسان  بحقوق  المكلف  الوزاري  المندوب  أن  الحديث  المهم في هذا 
طاولة مكتبه  أيّ أثر لتقارير تفيد  بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بالمغرب، دون 

أي رغبة في »تغطية  الشمس بالغربال« !!!...  

QQQQQ

اأموال ال�شعب يف ذمة الأحزاب 
ماليني �شرفت دون تربير قانوين

 ثالثون حزبا سياسيا  من أصل 34،  أودع 
السنوية  الحسابات  تخـص  وثائـق  زعماؤهـــا 
أن  لوحــظ  حين  في  المجلس،  لدى  ألحزابهم 
مبالــغ  أرجعت   ،)34 ال  )من  فقط،  حزبا،   20
الدعم المالي غير المبررة لخزينة الدولة خالل 
فترة 2020-21. وأن مسؤولي  25 حزبا، فقط، 
بصحته  مشهودًا  حسابًا  قدموا    ،30 أصل  من 
وبدون تحفظ ،   كما أن المجلس الحظ وجود 
نفقات لم يتم تقديم وثائق إثبات بشأنها، أو 

تم تقديم وثائق غير كافية.
في المقابل تمكنت الخزينة العامة من استرجاع ما مجموعه 7.76 ماليين درهم من 
المستحق،  غير  الدعم  بين  توزع   الدعم،   مبالغ  استرجاعه من  يتم  لم  وما  المبالغ.  تلك 
والدعم غير المستعمل أو الذي استعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، ال تتعبوا مادة 
أمخاخكم الرمادية، فالموضوع معروف مألوف،  كما هو الشأن  بمبالغ الدعم  الذي لم يتم 
اإلدالء بشأن صرفه بوثائق اإلثبات كليا، واألدهى من كل ذلك، أن هناك أحزابا سياسية 
»وطنية«   لم ترجع األموال التي بذمتها إلى خزينة الدولة، وأخرى أرجعت جزءًا  فقط من 
والذي  المتبقي،  المبلغ  بتسوية وضعيتها بخصوص  بذمتها وتعهدت  التي  الدعم  مبالغ 
يهم سنوات ما بين 2017 و2020، هذه األحزاب وعددها عشرة بالكامل،  ال تندرج كلها 
ال في خانة »األحزاب المعوزة«  الواقفة في طابور بطاقة  »راميد«، بل إن  منها ما يطير 
التي لم ترجع ما بذمتها من مبالغ غير مبررة ولم تتعهد  األحزاب  الماليير...أما  بأجنحة 
بذلك،  انطالقـا،  ربما ، من مبدأ »ديالنا في ديالنا« فعددها ستة أحزاب ليكون المجموع  
16 حزبا في ذمة زعمائها  أموال طائلة من أموال الشعب، منذ سنوات، ومع ذلك، تحصلوا 

على دعم وفير جديد ، استعدادا لحدث 8 شتنبر 2021. 
وبخصوص الموارد المالية التي صرحت بها األحزاب السياسية برسم سنة 2020،  فقد 
بلغ مجموعها فوق 12 مليار سنتيم ، مقابل 127،39 مليون درهم سنة 2019 و 120,84 

مليون درهم سنة2018. 
الدعـــم  منها  يشكـل  درهم  مليــون   64،63 لألحزاب  العمومي  الدعم  حجم  وبغ 

السنوي99،70 بالماءة و صفر 30  )0،30( بالمائة، لتشجيع تمثيلية النساء. 
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ادري�س ل�شكر: مل اآمر بها، ومل ت�شوؤين ! 
حبيبنا األشكر »كبر في أعيننا« حين صرح 
بأنه »ال يرغب« في والية ثالثة يحذرها نظام 
يترك  سوف  وأنه  واالشتراكيين،  االشتراكية 
الجمل بما حمل،....... ويرحل  !   ألنه يرغب في 
فتح الباب أمام الشباب والكفاءات »الحقيقية«   

لقيادة الحزب خالل المراحل المقبلة. 
تنفسنا الصعداء وقلنا : »هذا رجل حكيم« 
يسارعون  الذين  زعمائنا  حكماء  أحكم  ولعله 
والية  ليضمنوا  أحزابهم،  قوانين  تغيير  إلى 
من  يوجد  إنه  بل  وخامسة،  ورابعة  ثالثة 

بين زعمائنا األبرار  من لم يغادر »الزعامة« منذ ثالثين سنة، وإليهم يرجع الفضل في 
»بعثرة« المشهد السياسي وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين،  وأيضا في العزوف 

عن االنتخاب.   

لشكر،نجح في أن يجعل »الناعورة تدور في فلكه«، وأن يستميل »مؤسسات الحزب« 
جماهيريا،  فيه«،  المرغوب  »الشخص  بمظهر  ليظهر  وكمل«  »عدل  أن  بعد  كفته،   إلى 
لقيادة مرحلة ما بعد 8 شتنبر التي »نجح« في استثمارها ليجعل الحزب يشهد فتحا مبينا 
»رفاق«  عنه  تخلى  أن  بعد  خاصة  تحصى،  وال  فتوحاته  تعد  ال  الذي   القائد  فتوحات  من 
األمس وانتدبوه للمعارضة التي لو أحسن استغاللها،  قد تعطيه فرصة  تذكيرنا بأمجاد 
حملوا  الذين  المغاربة  الوطنيين  كبار  من  حقا،  وهم،  الميدان،  هذا  في  سبوقه  من 
مشاريع إصالحية كبرى، تحامل عليهم خصوم الديمقراطية ووقفوا ضد األفكار التي كانوا 

يحملونها لتحقيق مغرب جديد. 
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الزلزل اإنذار من اهلل 
عن  سمعتــم  أو  قرأتم  مما  تستغربـوا  ال 
قول مدع مفبرك  للفتـاوى واألحكام والعظات، 
دون أن يستفتى من أحد أو أن يستقصى من 
راغب في معرفة أو حل إشكال، فالرجل »سكة 
أنفسهم  يعتبرون  الذين  أولئك  من  قديمة« 
»أوصياء« على دين الناس  وعلى معتقداتهم 
وممارسة شعائرهم  ويقدمون »تفسيرات« لما 
إال نقال عن  ليس في علمهم وصحـة يقينهم 
سابقيهـم الذيـن  »ال يحفظون القــرآن،  بل 

يزيدون فيه« !« 
الفقيه الكتاني  لم يتوار في اعتبار الزالزل التي يشهدها إقليم الحسيمة  ليس أمرا 

طبيعيا، بل إنه  »إنذارا من اهلل« إلى الغافلين »ولكن أين من يعقل؟... 
ليس ضروريا أن يكون اإلنسان »شوفينيا« حتى يعتبر أن كالم هذا الرجل يحمل إساءة 
ألهل الحسيمة وألهلنا في الريف المجيد، وألهل المغرب قاطبة  ......الذين »ال يوجد من 

بينهم من يعقل« برأي هذا  »األومو سابيانس« !..... 
تدوينة الكتاني جرت عليه سيال من ردود األفعال الغاضبة  من طرف علماء متنورين  
أمثال عبد الوهاب رفيقي الذي يجمع بين علوم الدارين، والذي استغرب أن ال زال يوجد 
الزالزل وغيرها من  العلوم واألنوار،  من  الزال يروج لحكاية أن  اليوم  بيننا، وفي عصر 
كوارث الطبيعة غضبٌ من اهلل وعقاب للمذنبين وانتقام من مَن مستهم الكارثة، والحال 
الظواهر،  لهذه  علميا   تفسيرا  يملك  ال  اإلنسان  كان  حين   قديما  كان  الخطاب  هذا  أن 
فيعزوها إلى القوى الخارجية، أما وقد شهد العالم سلسلة من الثورات العلمية الصارخة، 
فإن الحديث عن األيمان بأن الزالزل عقاب من اهلل، يعتبر ضربا من الحماقات والخرافات. إذ 
أنه »مع تقدم العلم، تصبح المعتقدات معرفة«. أما »فولتير« الفيلسوف الفرنسي الشهير 
الذي طبع القرن الثامن عشر األوروبي ) 1694-1778(، فقد قال في هذه الباب: »عندما 
يثير  سؤاٌل ما، آراء متناقضة بشكل عنيف، يمكننا الجزمُ بأن هذا السؤال  يخوض في مجال 

المعتقدات،  وليس في مجال العلم«.   

 QQQQQ

لقاٌح �شد فريو�س كورونا من التبغ  
مل ل جنرب الكيف املغربي العجيب؟ 

صحف بريطانية أعلنت ، نهاية دجنبر، خبرا 
استخراج  في  نجحوا  باحثيــن  أن  مفاده  مثيرا 
لقاح ضد فيروس كورونا ومشتقاته، من أوراق 
المنخفضة،  النيكوتين  ذي  األوسترالــي  التبغ 
جاهزة،  اللقاح  هـذا  من  األولى  النماذج  وأن 
هذا  وفي  األولي.  االختبـار  مرحلة  دخلت  وقد 
الشأن قال الخبير  »رانبو فولشاروين« مسؤول 
مؤسس للشركة المنتجة »بايا فيطوفارم«  إن 
اللقاح سيكون مفيدا في العديد من العقاقير 

ألمراض  ناشئة أخرى  كإنتاج مضادات للسرطان والسموم وداء الكلب، حسب البروفيسورة 
سوثيرا تايشاخونافوده  التي ترى أن  فائدة نباتات التبغ، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة 

الدخل، هو أنه يمكن زراعتها في أي مكان في العالم تقريبًا بتكلفة منخفضة. 

كورونا  فيروس  من  األرض  وشعوب  شعبنا  إنقاذ  في  العجيب  »كيفنا«  نجرب  ال  لم 
ومشتقاته، ونحن ، لجهلنا وجهاليتنا وضيق أفق طموحنا ، أدرنا ظهرنا   زمنا طويال لكل 

من  نادى باستخدام الكيف ألغراض عالجية؟

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

المنظمة العالمية لحقوق اإلنسان
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

الحياة  زالت تصيب  التي أصابت، وما  والتحوالت  التغييرات  أن  ال شك 
البشرية، هي في الواقع تحوالت فعلية وثابتة، شأنها في ذلك شأن التغيرات 
التي رافقت مسيرة اإلنسان على األرض آلالف السنين منذ اللحظة األولى 

لظهوره على سطح هذا الكوكب الحي.
سريعة  األزل،  منذ  تكن،  لم  البشرية،  تاريخ  شهدها  التي  التحوالت 
السرعة  لمفهوم  نظرتنا  بحسب  ومتثاقلة  بطيئة  كانت  بل  ومتسارعة، 
والتسارع، وربما لذلك لم يتمكن اإلنسان » العالم« من رصد تلك التحوالت 
وتوثيقها إال بعد مرور أزمنة مديدة وعصور طويلة على حدوثها، فهل ما تزال 
تلك التحوالت التي أصابت نمط وقواعد حياة اإلنسان االجتماعية على سطح 

كوكبه قائمة؟ وماهي عالمات هذا التحول الطارئ وأسبابه الموضوعية ؟
لقد عرف العالم الحديث، في العقد األخير من الزمن، طفرة تكنولوجية 
عارمة، مست مختلف مناحي حياة الكائن البشري، كما أن الطفرة ذاتها، في 
نفس اآلن،  كان موضوعها الرئيس، في المقام األول، هو اإلنسان نفسه، 
واسعا  ومجاال   التقني  التطور  لهذا  محوريا  »موضوعا«  اإلنسان  ومادام 
على  التأثير  ذلك  وينعكس  به  يتأثر  أن  بد  فال  المحسوسة،  غير  لسلطته 

سلوكه وطريقة رؤيته لألشياء.
مثاال  فْلنُعْطِ  مُدْرَكة،   غير  غاية  الموضوع  فهم  يظل  ال  حتى   و 
تحقيق  مع  الخبر،  تداول  سبل  فيه  تيسّرت  مناخ  ففي  ذلك،  على  بسيطا 
طفرة تكنولوجية هائلة، بفضل األدوات والوسائط المعلوماتية المفروشة 
أمام الناس، وأمام انبثاق واقع جديد سَهُلت فيه عمليات إنتاج »المعلومة« 
ونشرها في لمح البصر، أمام كل هذا، يستطيع المرء، من خالل رصد محايد 
الجمهور   الناتجة عن وقع ما تعارف  التأثيرات  أن يعاين  لسلوك اإلنسان، 
أخبار  القريب، مثال، كانت  الماضي  افتراضيا«؛ ففي  على تسميته » فضاَء 
النعي ال تذاع وتنتشر بين الناس إال بعد زمن ليس بالقصير، لكنها اآلن 
جهاز  في  المعتمد  الصبيب  لسرعة  مماثلة  بسرعة  تنتشر  أخبارا  أصبحت 
الهاتف الذكي. في السابق، كانت للعزاء طقوس مادية ومراسيم معلومة 
لدى الجمهور والخاصة، لكنها اآلن تحولت إلى مجرد نقرة على زر من أزرار 

شاشة الهاتف المحمول !
الحديثة،  الذكي  الهاتف  بتقنيات  المعاصر  البشري  الكائن  ارتباط 
المعلومة،  نقل  في  والصوت  الصورة  تعتمد  التي  المتعددة،  وبتطبيقاته 
أو مصطنعة، فإن  أم كاذبة، طبيعية  إذا كانت صحيحة  النظر عما  بصرف 
هذا االرتباط المتزايد، عاما بعد آخر، جعل اإلنسان كائنا يتقدم شيئا فشيئا 
ليصبح، مع االعتياد والتعود، مجرد كتلة عضلية تقوم بوظائف تشبه أية 
حركة ميكانيكية تقوم بها آلة من اآلالت التي اخترعها ويخترعها البشر، 

كتلة منزوعة التصرف ومقيدة باسم الحرية !
لكن السؤال الذي يغيب عن ذهن اإلنسان،  ربما لكونه سؤاال حادا رغم 
يتم  : كيف  المركزي  السؤال  الذي ال يكف عن طرح  السؤال  بساطته، هو 

استعباد الناس في عصر الحرية؟ ومن يملك القوة إلتيان ذلك ؟
يمسك  من  العظمى هي  العالم  دول  أن  طبعا،  علمنا  بحسب  الثابت، 
بزمام العالم وبتالبيبه، فهي قوى عسكرية، اقتصادية، علمية، في آن واحد، 
لكن هذه القوى العظمى، رغم ما بلغته من علو، إال أنها لم تركن أبدا إلى 
الراحة، فهي دائمة البحث عن وسائل حديثة تمنحها  مزيدا من القدرة على 

التحكم في ضبط حياة اإلنسان على إيقاعها المنفعي.
رغم  اجتماعية«،   « المسماة  التواصل  وسائط  مستعملي  أن  شك  ال 
تناقضها مع مفهوم االجتماع كما صاغه ابن خلدون، يعددون مزايا هذه 
من  مكنهم  العلم  ألن  اهلل  بحمد  يسبحون  بل  السيبرانية«   « الخدمات 
الحصول على ذلك، لكن هؤالء المغرمين، ونحن منهم بالطبع، ال يدركون 
شيئا عن كيفية اشتغال هذه الوسائط وال عن كيفية إدارتها أو عن الشخص 

المتحكم فيها، بل ينقادون انقياد القطيع أمام راٍع ال يعلمون من يكون !
في  واألخرى،  الفينة  بين  تظهر  التي  والتطبيقات  والخاصيات  األزرار 
التصنيع  عالم  في  بارعون  مهندسون  أنتجه  بارع  هندسي  عمل  طبيعتها 
ثم  »فايسبوك«  مثل  موقع  وتشغيل  إنتاج  في  واالستثمار  المعلوماتي. 
يحمل  لتطبيق  بالنسبة  الحال  وكذلك  فيه،  المشتركين  ماليين  استقبال 
اسم »واتساب«، هو عمل معقد ويتطلب تكاليف ضخمة، لكن رغم ذلك، 
فمالك الموقع األزرق وصاحب التطبيق األخضر، لم يطالبا أحدا بدفع حقوق 

االشتراك، وتعهدا معا باستمرار خدمتهما مجانا للعموم.
لماذا  يا ترى؟

لسبب بسيط : الشركتان معا، عبر تقديمهما هذه الخدمات، تحصالن 
بشكل يومي على ماليين المعلومات والمعطيات عن هذا اإلنسان، وهي 
معلومات وفيرة إلى درجة أنها تصلح لتكون قاعدة بيانات عن العالم بأسره، 
وحين تكون السباقة لتحصيل المعلومة، فحتما ستكون هي المتحكم األول 

في سلوك البشر.

ل  ُم الأوَّ من املُتحكِّ
يف �شلوك الب�شر ؟

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

هذا  أن  علما  كبير،  حد  إلى  طنجة  بمدينة  السياحة  تأثرت 
القطاع يعتبر من أكثر القطاعات تضررا، ليس على مستوى مدينة 
المنظومة  على  بثقلها  ونزلت  األزمة  مسته  بل  فحسب،  طنجة 
طنجة  مدينة  فإن  سواء.وحاليا،  حد  على  والدولية  الوطنية 
المصنفة، ضمن أهم الوجهات السياحية، وطنيا وعالميا، تعاني 
األمرين، جراء تفشي الوباء الذي أتى على األخضر واليابس، مما 
لدى  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  على  وخيم  أثر  له  كان 
السياحيين  والمرشدين  »البازارات«  أرباب  من  واسعة  شريحة 
منتوجهم  يسوقون  الذين  الرسميين  المتجولين  والباعة 
السياحي، لفائدة أفواج السياح على قلتهم، إن لم نقل في ظل 

غيابهم عن الساحة.
باقتراح  الجريدة  توصلت  المزرية،  األوضاع  هذه  ظل  وفي 
كحل مؤقت من أجل حل هذه األزمة من طرف بعض المسؤولين 
التواصل السياحي وكذا من طرف بعض  والمعتمدين في قناة 
جلسة  عقد  أجل  من  وذلك  القطاع،  على  الغيورين  السكان 
في  عاملة  قانونية  جمعيات  من  مكون  نسيج  إليها  يستدعى 

للمرشدين  لوائح  اعتماد  مع  ونشاط،  بجدية  تعمل  القطاع،  
إلى  باإلضافة  الكبرى،  »البزارات«  ب  المستخدمين  الرسميين، 
بغية  الهشاشة،  تعاني  التي  الصغرى  »البزارات«  ب  العاملين 
تنزيل خطة عمل،  تكون فكرتها استغالل تظاهرة كأس أفريقيا 
لكرة القدم برسم سنة 2021 والتي ستنظم بالكامرون، ابتداء 
بعض  في  االستثمار  وبالتالي   2022 فبراير   6 ينايرإلى   9 من 
المنتوجات والمستلزمات التي تسوق لهذه التظاهرة الرياضية، 
القـــاري  المحفـل  المشــارك في هذا  المغربي  للمنتخب  خاصة 
وذلك من خالل جلب كميات معينة من القبعات و »المايوهات« 
»البزارات«  من  بمجموعة  للبيع  وعرضها  الوطنية  واألقمصة 
والخاصة  العمومية  التعليميــة  بالمؤسســـات  تسويقهــا  وكذا 
مردود  تقسيم  يتم  أن  على  األخرى،  المؤسسات  ببعض  وكذا 
القطاع. وهذا بطبيعة  العاملين في  األرباح، شهريا، على جميع 
والحلول  األفكار  بعض  ترجمة  انتظار  في  مؤقت  اقتراح  الحال 

المستقبلية على أرض الواقع، لمواجهة تداعيات الجائحة..
ج.ط

ال�شياحة بطنجة حتت�شر...
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مداهمة مقهى للشيشة بطنجة

أمن  بوالية  العمومي  لألمن  األبحاث  غرفة  من  بمؤازرة 
طنجة، داهمت عناصر فرقة األماكن العمومية التابعة للمصالح 
الوالئية لالستعالمات العامة مساء الثالثاء، أحد مقاهي الشيشة 
والمتواجد بشارع يوسف ابن تاشفين، خلف المركب التجاري ابن 

بطوطة طنجة.
و11  نرجيلة   10 حجز  عن  المداهمة  عملية  أسفرت  وقد 

كيلوغرام من المعسل، فضال عن 180 رأس محشو.
نفس  خالل  تم  المختصة،  العامة  النيابة  من  وبتعليمات 
الحراسة  تدابير  تحت  ووضعه  المقهى  مسير  توقيف  العملية 

النظرية.

ooooo

مصرع أربعة أشخاص بطنجة البالية

بمنطقة  الخميس  أمس  أول  أشخاص مصرعهم  أربعة  لقي 
إحدى  داخل  لالختناق  لتعرضهم  نتيجة  وذلك  البالية،  طنجة 

الشقق، بسبب تسرب غاز البوتان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رجال وثالث فتيات لقين مصرعهم 
بعد تسرب الغاز إلى جميع أنحاء البيت إثر استحمام إحداهن، في 
بالمستشفى  المركزة  للعناية  أخرى  رابعة  شابة  نقل  تم  حين 
الجهوي محمد الخامس لتلقي اإلسعافات الضرورية، بعد ما تم 

العثور عليها وهي في حالة حرجة.
الوقاية  عناصر  المكان  بعين  حلت  بالخبر،  علمها  وفور 
األموات،  لمستودع  األربع  الجثث  نقل  على  عملت  التي  المدنية 
جميع  على  للوقوف  تحقيقاتها  األمنية  المصالح  باشرت  فيما 

ظروف ومالبسات الواقعة.

ooooo

توقيف خمسة أشخاص بطنجة
يشتبه في تورطهم في أفعال االبتزاز 

الجنسي..

طنجة  بمدينة  القضائية  للشرطة  الوالئية  المصالح  أوقفت 
أفعال  ارتكاب  في  تورطهم  في  يشتبه  أشخاص  خمسة  مؤخرا 
بناء على  المعلوماتية، وذلك  األنظمة  بواسطة  الجنسي  االبتزاز 

معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني.

المشتبه  فإن  الوطني،  العامة لألمن  للمديرية  وحسب بالغ 
في  القضائية  السوابق  توقيفه من ذوي  تم  الذي  الرئيسي  فيه 
أجل  من  الوطني  الصعيد  على  بحث  موضوع  ويشكل  االبتزاز 

االبتزاز الجنسي.
مشاركين  أربعة  ضبط  تم  فإنـه  البــالغ،  ذات  وحسب  هذا 
التي  الشقق  بإحدى  اإلجرامية  األفعال  هذه  ارتكاب  في  آخرين 

كانوا يكترونها بمدينة طنجة. 
معدات  حجز  من  المنجـزة،  التفتيش  عمليـات  مكنت  وقد 
كانوا  إذ  فيهم،  المشتبه  بحوزة  محمولة  وهواتف  إلكترونية 
يستعملونها في اصطياد الضحايا وتصويرهم في وضعيات مخلة 
مخدر  من  قطع  على  العثور  تم  كما  للنصب.  تعريضهم  قصد 

الشيرا يشتبه في استخدامها بغرض االستهالك.
الحراسة  تدابير  تحت  فيهم  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  وقد 
النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة 
القضية،  هذه  ومالبسات  ظروف  جميع  عن  للكشف  المختصة، 
فيهم  للمشتبه  المنسوبة  اإلجرامية  األفعال  كافة  تحديد  مع 

الموقوفين.

ooooo

تفكيك شبكة متخصصة في السرقة بأصيلة
في عمليتين منفصلتين..

التابعة لوالية أمن طنجة  تمكنت عناصر الشرطة القضائية 
في  متخصصة  شبكة  تفكيك  من  بأصيلة  الشرطة  بمفوضية 

السرقات الموصوفة.
األبحاث  أسفرت  بعدما  جـــاء  األول  باألمر  المعني  توقيف 
إحدى  داخل  من  سرقة  عملية  تنفيذ  في  اشتباهه  والتحريات 
أصيلة،  بمدينة  الثاني  الحســـن  بشارع  التجارية  المحالت 
يقدر  مالي  مبلغ  على  االستحواذ  خاللها  من  تمكن  والتي 
وذلك  إلكترونية،  تجهيزات  إلى  باإلضافة  درهم  آالف  بعشرة 
وتحليل  المراقبة  كاميــرات  استغالل  عملية  تسفر  أن  قبل 
من  الجريمة،  مسرح  عناصــر  طــرف  من  الرقمية  المعطيات 

وتوقيفه.  هويته  تحديد 
القضائية  الشرطة  عناصر  مكنت  فقد  الثانية،  العملية  أما 
التابعة لمفوضية أمن أصيلة من ضبط شخص بمحيط محطــة 
القطـار بالمدينة ذاتها. وقد أسفرت عملية التفتيش الوقائي عن 
األقفال  فتح  في  المستعملة  المفاتيح  من  مجموعة  على  العثور 
أربعة  العثور على  الحجم بحوزته، فضال عن  أبيض كبير  وسالح 

أجهزة تلفاز من الحجم الكبير.

والتقنية،  القضائية  والتحريات  األبحاث  من  مجموعة  وبعد 
أخرى  سرقة  عمليات  اقتراف  وراء  كان  فيه  المشتبه  أن  تبين 
هو  بالمدينة،  المصنفة  الفنادق  إحدى  غرف  من  بمجموعة 

ومشاركين آخرين له تم توقيفهم بدورهم بمدينة طنجة.

الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم مابين الثالثين والعشرين 
سنة تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي 
يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة 

األفعال اإلجرامية المنسوبة إليهم.
يذكر أن جميع المتورطين في هذه القضية من ذوي السوابق 

العدلية.

حوادث السيـر خلــفت 23 قتيـال
خالل أسبـوع واحد

لقي 23 شخصا حتفهم في 1506 حادثة سير داخل المنطقة 
الحضرية، فيما أصيب 2066 آخرون بجروح، 75منهم إصاباتهم 
دجنبر   26 إلى   20 مابين  الممتد  األسبوع  خالل  وذلك  بليغة، 

.2021
األسباب  فإن  الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  بالغ  وحسب 
الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، نتيجة 
والسرعة  األسبقية،  حق  احترام  وعدم  السائقين،  انتباه  لعدم 
األمان،  مسافة  ترك  وعدم  الراجلين،  انتباه  وعدم  المفرطة، 
المفروض  الوقوف  احترام  وعدم  إشارة،  بدون  االتجاه  وتغيير 
التحكم،  وعدم  به،  المسموح  غير  االتجاه  وتغيير  قف،  بعالمة 
والسير  األحمر،  التشوير  المفروض بضوء  الوقوف  احترام  وعدم 
في يسار الطريق، والسير في االتجاه الممنوع، والسياقة في حالة 

سكر والتجاوز المعيب.
والجوالن،  السير  ميدان  في  والزجر  المراقبة  عمليات  وعن 
تسجيل  من  تمكنت  األمن  مصالح  فإن  المصادر،  نفس  وحسب 
36 ألفا و768 مخالفة، وإنجاز 6774 محضرا أحيلت على النيابة 

العامة، واستخالص 29 ألفا و949 غرامة صلحية.
في حين قدر المبلغ المحصل عليه من هذه المخالفات بست 
ماليين و428 ألفا و275 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة 
 6774 المسحوبة  الوثائق  وعدد  عربة،   3632 البلدي  بالمحجز 
وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 154 مركبة، حسب 

البالغ ذاته.

 ooooo

فرقة محاربة العصابات توقف سارق الدراجات 
النارية ببني مكادة

الوالئية  للمصلحة  التابعة  العصابات  محاربة  فرقة  أوقفت 
للشرطة القضائية بطنجة يوم األربعاء شخصا يشتبه في تورطه 

في قضايا تتعلق بسرقة دراجات نارية.
وحسب مصادر أمنية، فإن المعني باألمر الذي يبلغ 19 سنة 
بناء  التابع لمنطقة بني مكادة،  الحمام  جرى توقيفه بحي ضهر 
على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية لمصلحة الشرطة القضائية 
على خلفية توصلها بشكايات تتعلق بسرقة دراجات نارية بأحياء 
المدينة، منها ما هو موثق بأشرطة فيديو تم تداول بعضها على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقد مكنت عملية التفتيش والحجز بالقرب من محيط سكن 

المشتبه فيه، من ضبط وحجز دراجتين ناريتين مسروقتين.
هذا وقد تم تحديد هوية مشاركه في هذا النشاط اإلجرامي، 

فيما الزال البحث جاريا لتوقيفه.
الحراسة  تدابير  تحت  فيه  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  فيما 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  البحث  لفائدة  النظرية 
إليه  المنسوبة  المختصة، وذلك لتحديد كافة األفعال اإلجرامية 

وتوقيف باقي المتورطين المحتملين.

محليــة ووطـنيــة�أخبــــــــــــــــــــار
رميساء بن راشد
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ومما كان يثير فضولي في مرحلة الطفولة هوما دأب القوم على ارتدائه من 
ملبوسات تقليدية تستمد أصالتها من عمق تاريخ عريق..ويأتي في مقدمة هذه 

الملبوسات :
من  الشخص  هوية  على  للتعرف  ومفتاح  رأسي  ملبوس  وهي  العمامة:  ـ 
خالل شكل ولون وحجم عمامته ،فتباين أشكال العمائم وألوانها  وأحجامها في 
مغرب الستينيات وماقبله كانت تكشف عن مراتب الناس و مكانتهم االجتماعية 
ونزعتهم الدينية وظروفهم البيئية..فعمامة الرجل األطلسي ليست هي عمامة 
الراعي ،وقس على ذلك  القاضي ليست هي عمامة  الرجل الصحراوي.. وعمامة 
والزرقاء  والسوداء  البيضاء  منها  العمائم..والعمامة  من  ولونا،  اختلف، شكال  ما 
األكثر  والعمامة  برتقالية..  أو  صفراء  إما  حريرية،  بخيوط  والمطرزة  والخضراء 

ظهورا وانتشارا هي ذات اللون األبيض المحبب لدى أغلبية المغاربة.     
وللعمامة أسماء عامية عربية وأمازيغية:

ـ الرزة/الرزت
ـ العصابة/تعصابت
ـ الشدادة/تشدادت

وهذه التسميات كلها تحمل شدة صوتية تحيل على معنى شد الرأس.
والعمامة درجات حسب عدد اللفات على الرأس:

 ـ عمامة بلفة واحدة: وهي عمامة وقائية تشد الرأس كضمادة وهي األصل 
في العمامة/عمامة بدائية.

ـ عمامة بلفتين على الرأس:عمامة أغلب أبناء مازيغ باألطلس  الكبير.
ـ عمامة من ثالث إلى خمس لفات: عمامة جل الفالحين والحرفيين.

ـ عمامة تصل إلى سبع لفات: تتخذ شكل قبة ،توحي إلى كون صاحبها عالم 
عالمة ملمًا بأمور الدنيا والدين،وإن كان من الجاهلين.

ـ الطربوش ـ الشاشية ـ الطاكية:يقول المثل المغربي السائر: »القضية في 
الطاكية«أي القضية في طريقة وضعها على الرأس.

سطحه  على  والتعلو  الرأس  استدارة  مع  تتناسب  المراكشية  الطاكيـة  ـ 
واأللوان  األبيــض  بين  ألوانهــا  تتراوح  األذنيــن،  التغطـي  أنها  كما  كثيرا، 

المزكشة،ويحيل وضعها على الرأس إلى أكثرمن معنى:
األحيان  غالب  في  الرأس  على  منتظم  بشكل  حيزها  العادي:تأخذ  الوضع  ـ 

خاصة حالة أداء الصالة .
اليسارأو  نحو  تميل  حينما  أو  الحاجبين  تغطي  عندما  المنحرف:  الوضع  ـ 

اليمين في حاالت االنشراح واالنتشاء والتحرش والمرح والمزاح.
ـ وضع الطاكية مطوية على الرأس:حالة االستمتاع بتذوق ماهو مأكول من 

طعام أو مسموع من أنغام.
ـ الطربوش األحمر: يعرف عند المشارقة باسم الطربوش التركي، ويسميه 
الطرب  أهل  رؤوس  يكلل  الطربوش  هذا  والزال  الوطني،  بالطربوش  المغاربة 

األندلسي والغرناطي في المحافل الوطنية والدولية.
ـ الشاشية: شكلها مخروطي ولونها أحمر،ارتبط تاريخها بالمخزن المغربي.

وهناك ثمة شاشية تصنع يدويا بنبتة الدوم يرتديها الفالحون والمزارعون 
والرعاة والمتسوقون، نساء ورجاال على حد سواء. 

ـ السلهام: زي يرتديه الفرسان والفقهاء والعلماء والقضاة والتجار واألعيان 
وكل من له قيمة بين القوم وشأن.

الجلباب:
منطقــة  من  شكـال  جودة  ويختلف  عالمية  شهــرة  له  المغربي  الجلبـــاب 

ألخرى، ويمكن تصنيفه إلى ثالثة أصناف:
1ـ جلباب جبلي/ريفي : يصل امتداده إلى حد الركبتين، وهو جلباب قصير 
يساعد على الحركة وقطع المسالك الوعرة وسط األشواك والتضاريس المعقدة، 
وقبضة  المنجل  بقبضة  اإلمساك  من  البسه  تمكن  القصيرة  أكمامه  أن  كما 

البندقية »بوحبة«.
منفذا  صوف،اليترك  من  نسجه  مادة  النسيج  محكم  أطلسي:  جلبـاب  2ـ 

لتسرب نقطة ماء،فهومصمم لمقاومة البرودة وتساقطات األمطار والثلوج .
من  البسطاء  يرتديــه  والقطــن،  الكتان  من  صنف   : حضـري  جلبــاب  3ـ 
القوم، وصنف من الصوف الخالص والحرير وهو الجلباب المفضل لدى ميسوري 
التي  األجساد  شأن  شأنه  والنعومة،  بالليونة  ويتميز  المشاعر،  ومرهفي  الحال 

ترتديه في مناسبات األفراح واألعياد.
حاالت  في  إال  الرأس  على  يوضع  ال  معطل  قب  على  يحتــوي  والجلبــاب 
السوق  من  المجلوبة  المواد  بعض  وستر  البدولحمل  يوظفه  بينما  استثنائية، 
إلدخال البهجة على نفوس العيال ووالدتهم »حلوى، تمر، حناء، حذاء، غطاء رأس، 

قنينة عطر..«.
الملبوسات  مع  التسميات  في  تشتــرك  الرجاليــة  الملبوسات  من  وعدد 

النسائية »القفطان ـ البدعية ـ الفوقية ـ الفرجية ـ التشامير ـ الصدرية..«.
ـ السروال العربـي : ويسمى أيضـــا بالسروال البلدي وســـروال قندريسة، 
وهو سروال فضفاض بشكل ملفت للنظر، ويمتاز عن غيره من السراويل كونه 
يترك لألعضاء التناسلية متسعا للحركة واالنتعاش والتخلص من الهواء الفاسد.

الطفولي  فضولي  تثير  كانت  التي  الرجالية  الملبوسات  من  نماذج  هذه 
وظلت صورها راسخة بذاكرتي ،ومن خاللها أدركت مدى ثراء الملبوس التقليدي 

األصيل وسر شهرته التي طبقت اآلفاق. 

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�س73

نشرت المديرية الجهويــة لطنجــةـ  
تطــوان ـ الحسيمــة التابعــة للمندوبية 
عن  إخبارية  مذكرة  للتخطيط،  السامية 
بالجهــة، تهم  الشغل  مؤشــرات ســوق 
الثالث  الفصل  عن  موجزة  لمحة  تقديم 
من السنة الجارية، وهذه أبرز مضامينها:

ارتفاع معدل النشاط يفوق مستوى 
ما قبل الجائحة!

مستوى  على  النشاط  معدل  تطور 
الجهـة خالل الفصل الثالـــث من السنـــة 
للتساؤالت،  ومثير  الفــت  بشكل  الجارية 
50.9 % في  إلى نسبــة  ارتفاعا  إذ شهد 
السنة  من  الفصل  نفس  في  بلغ  حين 
الماضية 45.2 % بينمــا بلغ قبل الجائحة 
45 % فقط! فهـل يرجع للجائحة الفضل 
في هذا الرواج االقتصادي أم أن »معدل 

النشاط« يوحي إلى دالالت أخرى؟

ارتفاع معدل الشغل يتجاوز نظيره 
المسجل قبل الجائحة!

تشيـر معطيــات المندوبية الجهوية 
في  مسبوق  غير  ارتفــاع  إلى  للتخطيط 
 45.8 بالجهة وصل نسبة  الشغل  معدل 
%، متفوقا بذلك على المستوى الوطني، 
الذي لم يبرح 39.8 %، كما تفوقت الجهة 
وحتى  السابقة،  السنين  في  نفسها  على 
قبل الجائحة، حيث كانت تصل في أحسن 

الحاالت إلى معدل 41.9 %.
اقتصاديا  ازدهارا  نعيـــش  أننا  يبدو 

منقطع النظير، نأبى تصديقه!
انخفاض معدل البطالة ينزل إلى ما 

دون فترة ما قبل الجائحة!
التقرير جعـل فعــال الختام مسـاــكًا، 
مفادهـا  بشـــرى  بإحصائياته  يقدم  إذ 
الثالث  فصلها  في  ـ  عاشـت  الجهة  أن 

من هذه السنة ـ تقلصا مهما في معدل 
البطالة، حيث تدنى مستـواه إلى 10 %، 
متحسنا ومتفوقا على السنتين السابقتين 
بما فيها عهد ما قبل الجائحة، إذ وصلت 
11.2 % في نفس الفترة من سنة 2019.

كما يحتل معدل جهة طنجةـ  تطوان 
بيـــن  من  الثانية  المرتبــة  الحسيمة،  ـ 
معدالت جهــات المغرب، متفوقـــا بذلك 
على المعدل الوطني الذي يبلغ 11.8 %.

تبعث  اإلحصائيات  هذه  أن  غــرو  ال 
على الغبطة والتفاؤل، وتفتح باب األمـل 
للحلم بانفراج قريب.. أحــالم تتبخـر مــع 
تعم  بائسة  شاحبة  وجوه  في  نظرة  أول 
كل مقام، أو بمجرد سماع أطراف أحاديث 
تتحــول  تفتـــأ  وما  كــل مكـان،  يعجبها 

إلى كابوس بتدبر واقع األنام.
أ.ع.

هل تعلو الأرقام على الواقع؟
رغم اإكراهات اجلائحة.. موؤ�شرات غري م�شبوقة

يف �شوق ال�شغل!

بـــالغ حــول التنميــة اجلهـويـة...
ترأس السيد عمر مورو، رئيس مجلس 
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم األربعاء 
29 دجنبر 2021 اجتماعا لمكتب المجلس، 
خصص للتداول في مجموعة من النقط 

التي تهم تدبير المجلس.
نواب  والسادة  السيدات  قدمت  وقد 
الرئيس عروضا حول القطاعات المفوضة 
واعتماد  خالصاتها،  مناقشة  وتمت  لهم، 
التدابيــر الالزمـــة في شأنها. كما تداول 
الجارية  اإلجراءات  موضـوع  في  المكتــب 
»برنامج  إعـداد  الشـروع في  لإلعالن عن 
االنتدابيــة  للواليــة  الجهوية«  التنمية 
الحالية، بعد تنظيم دورة تكوينية لفائدة 
بمدينة  المجلــس  وأعضــاء  عضـوات 
وخبراء  جامعيون  أساتذة  أطره  الحسيمة، 
حول  السعدي،  المالك  عبد  جامعة  من 
مراحل إعداد وتتبع وتقييم »برنامج التنمية 
والقانونية  السياسية  وأبعاده  الجهوية«، 
التأكيد  تم  السياق،  هذا  وفي  والماليــة. 
مع  التعــاون  دائرة  توسيع  ضرورة  على 
المؤسسات األكاديميــة التابعـة لجامعـة 
من  واالستفــادة  السعـدي،  المالك  عبد 

الخبرات العلمية التي تزخر بها. 
وبخصــوص متابعــة أجرأة توصيات 
اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الجهة 
والتشغيل«،  والتكوين  »االستثمار  حول 

تنزيل  التأكيد على تسريع وتيرة  تم  فقد 
المقترحات، ذات األولوية في هذا الشأن. 
كما أطلع السيد رئيس المجلس والسيدات 
على  المكتب  وأعضاء  عضوات  والسادة، 

إحــداث  مشــروع  تنزيـــل  مراحل  تقدم 
بإقليـــم   Agropole الفالحـــي  القطــب 
العرائش الذي يعتبر مجلس الجهة شريًكا 

أساسيًا في إحداثه.
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من  طوفان  أمام  الثقيلة  األعوام  من  عاما  نودع   ..  2021 سنة  نودع 
الدموع واألحزان والفواجع التي اجتاحت العالم كله.. نودع عاما يشكل بكل 
كورونا  جائحة  تكن  لم  مابعدها..!  لها  كونية  إنسانية  انتكاسة  المقاييس 
محنة أسرة أو مدينة أو بلد معين.. بل هي محنة تجاوزت كل المآسي واآلالم 
الويالت  كل  من  أكثر  هي  جمعاء..  البشرية  بال  على  تخطر  لم  واألحزان 
أمام  أننا  القول  يمكن  رهيب..  مقتل  في  اإلنسان  أصابت  التي  والمصائب 
للذهول والخوف واالرتباك  إعطاء وصف دقيق  كارثة كونية يستحيل معها 
تفوق  وأحزان  الذي تسبب في مآسي  الوباء  العالم منذ ظهور  الذي أصاب 

كل التصورات..! 
نودع سنة 2021 مع خيبة أمل يمكن أن نعيشها ونحن نستقبل العام 
التي  السنة  خالل  علينا  خيم  الذي  الوباء  مرارة  نفس  نتجرع  وقد  الجديد، 
وإن  الفتاك  الوباء  من  نصيبه  أخذ  قد  تقريبا  فالكل  البارحة..   ليلة  رحلت 
بنسب متفاوتة، أي وصف ينطبق على فيروس مذهل مرعب شرس وقاتل 
أكثر خطورة من الكارثة وأشد إيالما من اآلالم ذاتها غير وصفه بالشبح الذي 
هبط على البشرية في كل مكان وقتل منها مايزيد عن 280 مليون إنسان 
استقيناها من مصادر منظمة  آخر إحصائيات محينة  العالم وفق  أرجاء  عبر 
الصحة العالمية، ومن أصل كل هذه الماليين المصابة منذ بداية الجائحة 
قتل الفيروس اللعين مايناهز 06 ماليين إنسان في العالم، إحصائيات من 
نفس المصدر، ولكم أن تتصورا حجم هذه الماليين التي خسرتها البشرية 
بل  أيام  بعد  الحياة  فارقوا  أشخاص  هناك  والكمال..!   بالتمام  سنتين  في 
في ساعات قليلة.. وبيوت مازالت تعيش على وقع ألم وحزن عميق بعد أن 
عصف الفيروس بحياة أهاليهم.. شوارع ومدن في أكثر من مكان في هذا 
للحياة  آدمية ظلت قيد حياتها عاشقة  العالم أصبحت خالية من مخلوقات 
في  اإلنسانية  عاشتها  الموت  مع  تجربة  أصعب  هناك  ليس  ومباهجها.. 
عصرنا الحاضر أكثر من شبح مخيف مرعب يتوارى عن أنظار األطباء  والعلماء 
يختفي  النهار..  وأطراف  الليل  آناء  وسكناته  لحركاته  المتتبعين  الباحثين 
ويناور في صمت ليوهم مطارديه بانقراضه وموته إلى االبد!! وفي غفلة من 
العلماء المقتفين ألثره يظهر في حلة مغايرة مخادعة مثل الثعبان الذي يغير 
جلده ويتسلل إلى البيوت واألجسام والمشاعر!! في أكثر من بيت من بيوت 
العالم اليطيق ساكنوها المكوث بداخلها بسبب ضغوط وصدمات وأزمات 
نفسية حادة.. أذكركم هنا بلحظات عصيبة مرت بنا في ذروة الجائحة يهرب 
فيها الناس من بعضهم البعض، يهرب األب من أبنائه ويهرب األبناء من 
أبيهم، ال أثر للمصافحة والتقبيل والعناق وما إلى ذلك، فشبح الموت يطارد 
يذكرنا  مشهد  الدنيا..  أرجاء  كل  في  باألرواح  ويفتك  يتوعد  يهدد  الجميع 
بيوم يقوم فيه الناس لرب العالمين وفيه يصف الحق سبحانه هول الموقف 
»يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ منهم يومئذ 
شأن يغنيه« لم يهدأ لنا بال ونحن نطوي سنة ونستقبل أخرى فيما اليزال 
الكثير  يأبه  وال  حياتنا!!  وينغص  يالحقنا، يقض مضاجعنا  الشبح  الفيروس 
من المغاربة، مع األسف، لخطورة الوباء القاتل، فتراهم معرضين عن التلقيح 
بل مقاطعين له، واليترددون في تحريض اآلخرين على نفس الفعل، بدعوى 
أن لهذا التلقيح آثار صحية جانبية، وهي ادعاءات باطلة ال أساس لها من 
التي قد تنجم عن  الوبائية  أو تجاهل تام للمخاطر  الصحة في غياب جهل 
هكذا تصرف..! رافضون مقاطعون رافعون لشعار الحرية الفردية في الوقت 
بأسماء ومالمح وهويات مختلفة  تبرز فيه متحورات فيروسية جديدة  الذي 
تمارس الرعب والفتك وتصمد بكل قوة لضمان استمرارية شراستها..! كيف 
التي  السنة  أفق  في  كارثية  عالمية  وبائية  أزمة  من  التخلص  إلى  السبيل 
نستقبل أول أيامها اليوم؟! متى ستنتهي البشرية من كابوس ثقيل قاتل 
تحصد  جديدة  فيروسية  موجة  إيقاع  على  نستيقظ  مرة  كل  في  ومرعب؟! 
مزيدا من األرواح والنفوس، فيما سكان العالم قلقون.. حائرون.. يتساءلون: 
هل من بوادر انفراج  أم أن الفيروس سيمكث معنا ويحكم قبضته علينا إلى 
االبد؟! اليبدو أن هناك أمنية بشرية في أرجاء الكون تقصي أو تعدم األمل 
في عيش إنساني مشترك على وجه البسيطة في سلم وسالم وأمن وأمان 
واذا  العقول!  من  واختفائه  واندثاره  وتقهقره  الوباء  رحيل  في  األمل  سوى 
استمر هذا الوباء الفتاك الذي لم يهزم إلى غاية اللحظة بأقوى ترسانة طبية 
مناعية لم يشهد التاريخ لها مثيال، فال يوجد بديل آخر إطالقا غير التلقيح 

األكثر مناعة ونجاعة وفعالية بجرعاته الالنهائية..
وطفرات  سالالت  مع  جنب  إلى  جنبا  العيش  سوى  للبشرية  والخيار 
والفتك  والتطور  التحور  نحو  ماضية  أنها  في  الشك  فيروسية،  ومتغيرات 
الجديد  العام  في  أبينا، مستوطنا  أم  الوباء، شئنا  يصبح  وقد  اهلل«،  »القدر 

وفي األعوام القادمة..
أسأل اهلل لي ولكم دوام الصحة والعافية وسنة سعيدة للجميع..

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

يف وداع عام املاآ�شي والآلم  
والأحزان!

ا�شتمرار اجلائحة يرخي 
بظالل قامتة!

في المجال السياسي:
لعل أبرز ما ميز هذه السنة سياسيا، تزامن تنظيم 
نفس  في  والتشريعية  والجهوية  الجماعية  االنتخابات 
المغرب السياسي.  الوقت، وهو يعتبر سابقة في تاريخ 
ورغم إكراهات الجائحة وصعوبة تنظيم مناسبة سياسية 
في هذا الحجم، استطاع المغرب تجاوز التحديات وضمان 

انتقال السلط بشكل سلس ومنظم، وبإشادة دولية.
ونتائجهــا،  ومجرياتها  االنتخابــات  عن  وبالحديث 
والتنمية محليا  العدالة  المدوية لحزب  الخسارة  نسجل 
ووطنيا، وما صاحبها من محاوالت إصالحية إنعاشية، من 
ابن  للحزب وعودة  العامة  قبيل استقالة أعضاء األمانة 

كيران لتقلد زمام األمانة العامة..
بإحداث  السياسية  القوى  وافتخار  تباهي  نتابع  كما 
والرؤى،  الجهود  لتوحيد  مسعى  في  الثالثي،  تحالفها 
من  يعتبر  وإذ  المسؤوليات،  تحمل  في  والتشارك 
الناحية النظرية مستساغا، لكونه يحمل وضوحا نسبيا، 
افتقرناه فيما مضى، حيث تضمنت التحالفات الحكومية 
بين  ـ  نفسها  هي  ـ  تفرق  ال  سياسية  ومشارب  ألوانا 
المسؤولية  ربط  رهان  فإن  والمعارضة،  األغلبية  أدوار 

بالمحاسبة يبقى أفقا.
في المجالين االجتماعي واالقتصادي:

السنة،  بداية  طبعت  التي  األحداث  أبرز  بين  ومن 
تدشين الملك محمد السادس للحملة الوطنية للتلقيح، 
بتجاوز محنة  المغاربة  ارتياح واستبشار  رافقها من  وما 

الجائحة. وفعال، قطع المغــرب أشواطا مهمــة في هذا 
السبيل، غير أن الخالص ال يزال غائبا.

محمد  الملــك  وقيادة  بعزم  المغرب،  خاض  كما 
تعميم  لمخطط  األساسية  اللبنات  في وضع  السادس، 
العاملين  جميـــع  على  والصحية  االجتماعية  الخدمات 
طالما  وبناءة،  شجاعة  خطوة  في  والمياومين،  واألجراء 
انتظرها المغاربة، ستضمن لهم نوعا من رعاية الدولة 

االجتماعية في مواكبة تحديات وتقلبات الزمن.
التي لم تصل بعد  الفتيــة،  الحكومــة  ومن جانب 
يومها »المئة«، فلم تتأخر في تخييب آمال المواطنين، 
الحكومي  للبرنامج  المرافقة  الوردية  األحالم  ونسف 
والوعود االنتخابية.. قرارات مجحفة وتصريحات مُنَكرة 
مستفزة، نابعة من عجرفة مستندة على أريحية وهمية 
»للتحالف الثالثي«، حاملة قصرا حادا في النظر وجهال 
تسقيف سن  بآفــة  التذكيــر  ويكفــي  بالعواقب..  تاما 
اجتياز بعض المباريات، وكارثة تقييد الحقوق والحريات 

المرافقة لتدابير مواجهة الجائحة.
وآخرا، نثير مكابدة المغاربة الزيادة في األسعار، التي 
أرخت بظلها على القدرة الشرائية لفئات شريحة عريضة 
من  للعديد  االقتصادية  التوازنات  وعلى  المجتمع،  من 
االقتصادي  الركود  عن  ناهيــك  والمقاوالت..  األسر 
الناتج عن تقهقر القطاع السياحي الممتد على العديد 
على  تردي جمة  حالة  ما خلف  الموازية،  القطاعات  من 

الوضعين االقتصادي واالجتماعي.
أمال. ع

اأبرز الأحداث الوطنية

كل سنة نودعها بفيض من الذكريات المفرحة والمحزنة لعلنا نأخذ دروسًا 
وعبرًا...

وبهذه المناسبة نتذكر أبرز األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
التي طبعت سنة 2021 :
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•  األستاذ محمد  الخراز

في سنة 2013 بدأ الصراع السياسي بين الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية 
وحركة كولن بزعامة فتح اهلل كولن، نظرا للتشابه في اإليديولوجيا، كان حزب العدالة والتنمية 
وحركة كولن على تحالف منذ فترة طويلة، ولما شرعت الحركة في استخدام نفوذها القضائي 
والتنمية«  »العدالة  المحافظ  الديني  للحزب  التركية  العلمانية  المؤسسة  معارضة  من  للحد 
تدهورت العالقات بين هذا األخير وحركة كولن، فتصاعد الخالف بين الحكومة والحركة، فاتهم 
رئيس الوزراء أردوكان حركة كولن بمحاولة إسقاط الحكومة باستخدام نفوذها على السلطة 
القيام بإصالحات  إلى  بالحكومة  أدى  القضائية، فتسبب ذلك في فضيحة فساد حكومي، مما 
المتعاطفين مع كولن، فاعتبر  الجهازين من  واسعة لقوات الشرطة والقضاء من أجل تطهير 
هذا الصراع على أنه محاولة انقالب في نظر المعلقين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية واعتبره 

المعارضون تطهيرا الستقالل القضاء.
من هنا انطلق العداء بين الحزب والحركة، ووصفت هذه األخيرة بأنها »كيان مواز«، واتهم 
كولن بتكوين جماعة إرهابية مسلحة، وأصبحت جهود الحكومة مركزة على تطهير نفوذ حركة 

كولن كقضية رئيسية في السياسة التركية.
لكن كيف تكونت هذه الحركة؟

هي جماعة الشيخ فتح اهلل كولن، من أكبر فروع جماعة المورسيين الصوفية التي أسسها 
في  والخدماتية  االجتماعية  المؤسسات  من  شبكة  على  وتقوم  النورسي،  سعيد  الزمان  بديع 
مجالي التعليم والصحة، واهتمت بفئة الطالب من خالل تشييد مآت المدارس واإلقامات الطالبية 
داخل وخارج تركيا، وقد عرفت بزهدها في العمل السياسي وعدم انتمائها ألية مرجعية سياسية.

النمط منذ عقود، ولم تؤسس حتى اآلن حزبا سياسيا وال تبنت  واستمر عملها على هذا 
اتجاها من هذا القبيل، بل كان هاجسها هو التغلغل في مؤسسات الدولة من جيش وقضاء وأمن، 

مرشحين  بدعم  االنتخابات  في  وتكتفي 
وأحزاب معينة، ومع ظهور نجم حزب العدالة 
حلف  نشأ  السلطة،  زمام  وتوليه  والتنمية 
وحصلت  والجماعة،  الحزب  بين  معلن  غير 
الحركة بذلك على كثير من االمتيازات ووقع 
الحزب  في  أعضائها  من  كبير  عدد  إدماج 
مؤسسات  مختلف  في  منهم  الكثير  وعين 
في  سببا  وكانت  المخابرات،  وجهاز  الدولة 
كشف بعض خطط االنقالبات على العدالة 
لم  والوئام  التحالف  هذا  أن  غير  والتنمية، 
األخيرة  السنوات  في  وبدأت  طويال،  يدم 

خالفا ت بينهما.
ويرى بعض المراقبين أن حزب العدالة 
إلضعافها  الحركة  مواجهة  اختار  والتنمية 
وال  لدعمها  محتاجا  يعد  لم  بأنه  القتناعه 
يرى  حين  في  االنتخابات،  في  ألصواتها 

التي استعملت  الحركة هي  أن  البعض اآلخر 
هذه المواجهة من خالل مواقفها التي أغضبت أردوكان والحزب في كثير من الملفات الساخنة .

فما هي هذه الملفات التي أدت إلى الخالف وعصفت بالتحالف؟
يبدو أن الفصل األول من هذه المواجهة بين الطرفين، هو ملف رئيس المخابرات التركية 
2010؛ وحسب  المهمة في ماي  له  أردوكان أسندت  »حاقان فيدان« هو شخصية مقربة من 
تقرير المراقبين، أن هذا األخير خيب آمال الحركة التي كانت تنتظر منه أن يساعدها على إحكام 
سيطرتها على جهاز المخابرات، وخالل فترة نقاهة أردوكان في عملية جراحية في فبراير 2012، 
حدثت أزمة سياسية حقوقية، لما استدعى المدعي العام الجهوي رئيس جهاز المخابرات وبعض 
مساعديه للتحقيق معهم في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية حول 
تهمة التخابر مع حزب العمال الكورديستاني االنفصالي الذي يعتبر في تركيا حركة إرهابية، جاء 
ذلك بعد تسريب خبر لقاءات عقدها رجال مخابرات مع قيادات الحزب في العاصمة النرويجية 
أعضاء جماعة  أن  تبين الحقا  األكراد، وقد  السالم مع  النقاش في عمليات  باب  لفتح  كتمهيد 
كولن كانوا وراء إفشاء الخبر وتحريك الدعوى ضد رئيس المخابرات، غير أن هذا األخير رفض 
من  يحصنه  قانون  بإصدار  حمايته  التركية  الحكومة  فاضطرت  العام،  المدعي  أمام  المثول 

التحقيق معه إال بعد موافقة رئيس الوزراء.
غازي  حديقة  في  أردوكان  ضد  حصلت  التي  االحتجاجات  خالل  تفاقما  الخالفات  وازدادت 
نتيجة  كولن،  جماعة  أنصار  بينهم  من  مصرعهم،  المتظاهرين  بعض  لقي  حيث  باسطنبول، 
السلطة في  الصراع على  بداية  األحداث  األمن، وشكلت هذه  رجال  الوحشي من طرف  القمع 
حبس  أجل  من  أدلة  باختالق  العامون  والمدعين  القضاة  كولن،  جماعة  أنصار  فقام  تركيا، 

مسؤولين عسكريين كبار مقربين من خط أتاتورك.

وساهم ما حدث في تفاقم الخالفات، حيث بدأ كولن كزعيم مدعما للديمقراطية، في حين 
اتهمه أردوكان بالتبعية لمخابرات أجنبية ضد تركيا، فأصبح هناك تمايز بين موقف الرجلين 
التقليدية المحافظة وال تتفق مع  في رؤيتهما لدور تركيا، وموقف أردوكان يرتكز إلى النظرة 
الجمهورية العلمانية، بينما كولن يقدم نفسه كوسيط بين الثقافة الغربية واإلسالمية، حيث 
اتجاه  يرتكز  المقابل  في  اإلسالمية،  والليبرالية  الغربية  القيم  بين  الجمع  على  مواقفه  ترتكز 
أردوكان على الماضي المجيد لإلمبراطورية العثمانية، ويسعى إلحياء الماضي الزاهر من أجل 
إعادة تركيا إلى مجدها، ويجند في سبيل ذلك الخطاب الديني القومي، وهكذا يرى المحللون بأن 
كالهما لديه شخصية قيادية، فأنصار أردوكان يتعلقون بصفته رجال سياسيا محنكا، بينما أنصار 
كولن يقفون معه من جانب الفكر  اإليديولوجي. وتضم حركة كولن أنصارا مخلصين له على 
مر السنين ألسباب، منها انخراط الحركة في أعمال خيرية، وقدم كولن فرصا ومساعدات لألسر 
الفقيرة من أجل تعليم أبنائها، وبذلك فمعظم أنصاره من أوساط الحركة التعليمية والدينية، في 
المقابل، أردوغان له خطاب مزدوج، يخاطب الجمهور المحافظ دينيا ويخاطب أيضا المجمهور 
الليبرالي التواق للديمقراطية، كما يقوم بدعم الطبقة الفقيرة ويوسع من جمهوره االنتخابي، 
وأصبح يستقطب المتدينين والقوميين األتراك للوقوف إلى جانبه، ومع ذلك أضحى أردوكان 
يريدها،  التي  بالطريقة  يحكم مؤسساتها  وال  الدولة  على  يملك سيطرة مطلقة  ال  أنه  يحس 
إلى مستويات خطيرة بوالئها المطلق  الدولة وصل  بسبب تغلغل حركة كولن في مؤسسات 
لزعيمها ولقياديي الحركة؛ فحزب العدالة والتنمية يرى أن دولة جديدة تنبعث وراء الدولة األم، 
ستفجر األزمة التي كانت محبوسة وراء الستائر، فانفجرت األوضاع فعال في 15 يوليوز 2016 
حيث وقعت محاولة انقالب فاشلة، لما هاجم رجال القوات الخاصة وأطلقوا النيران وألقوا القنابل 
الفخم  توربان«  »كلوب  فندق  وهو  أردوغان  الرئيس  به  يقيم  كان  الذي  الفندق  على  اليدوية 
في منتجع مارماريس الساحلي جنوب تركيا وكأنهم يبحثون على شخص بعينه، والمستهدف 
الذي  أردوكان  طيب  رجب  الرئيس  هو 
ملحقة  خاصة  فيال  في  عطلة  يقضي  كان 
بحياة  الهجوم  وأودى  المذكور،  بالفندق 
البالغ  وصول  وبعد  حراسه،  من  اثنين 
الرئيس  نقل  تم   )Attentat( باالعتداء 
التركي من المنتجع بطائرة مروحية لمطار 
»داالمان« فاستقل طائرة خاصة أقلته إلى 
إسطنبول، وفي الساعة الثالثة صباحا ظهر 
في  أتاتورك  مطار  خارج  أردوكان  الرئيس 
اسطنبول وسط هتافات مؤيديه وأنصاره، 
ليلة  التركي  للشعب  كلمة  بتوجيه  وبادر 
االنقالب الفاشل، واستجاب األتراك لدعوته 
بالخروج إلى الشوارع لمواجهة االنقالبيين 
وألقى  المواجهة،  في  شخصا   256 وقتل 
لمنعها  الدبابات  أمام  بأجسامهم  البعض 
لنيران  اآلخر  البعض  التحرك، فتعرض  من 
في  البوسفــور  جســـر  على  االنقالبيين 

اسطنبول في محاولة لدحر المتآمرين.
وعقب فشل المحاولة االنقاالبية تجمع الجمهور في تظاهرة ليلية هاتفين باسم أردوغان، 
وتحول أردوكان من رئيس كاد يفقد السيطرة على بالده إلى زعيم ال يقهر، واتهم كولن بتدبير 

المحاولة وطالبت تركيا الواليات المتحدة األمريكية بتسليمه لها.
التي  الدستورية  التعديالت  على  الناخبون  وافق  للرئيس  المناوئة  األحداث  هذه  وبعد 
تضمنت إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين الرئيس لكبار المسؤولين من وزراء ونواب للرئيس 

ومنحه حق التدخل في النظام القانوني للبالد وفرض حالة الطوارئ.
وفي يونيو 2018 فاز الرئيس طيب رجب أردوغان لوالية ثانية في انتخابات رئاسة اعتبرت 
تفويض  على  أردوغان  حصل  النتيجة  وبهذه  لألتراك،  السياسية  الحياة  في  مفصليا  منعطفا 
قيام  منذ  مرة  ألول  البالد  في  السياسي  النظام  مالمح  بتغيير  التركي  الشعب  من  سياسي 
الجمهورية التركية على يد أتاتورك. وحصر معظم السلطات التنفيذية بين يديه، وأصبح يحظى 
بدعم في البرلمان بأغلبية من نواب حزبه العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية في توطيد 
ـ وهم خمسة  الرئاسية  االنتخابات  نافسوه في  الذين  المعارضون  أما  الرئاسي،  النظام  أركان 
الرئاسية  االنتخابات  يتمكنوا من هزيمته، ال في  لم  ـ  أطيافها  بكل  المعارضة  أحزاب  يمثلون 
وال البرلمانية، وأقوى المنافسين له كان محرم إنجا، عن الحزب الجمهوري الذي يوصف بوريث 

أتاتورك.
وهكذا أصبح أردوغان الشخصية المهيمنة على المشهد السياسي التركي، وكان يحلم منذ 
أمد بعيد بتوطيد سلطته عن طريق تعديل دستوري، بحيث تتحول تركيا من النظام البرلماني 
إلى النظام الرئاسي، نظام يلغي منصب رئيس الحكومة ويسمح له بترسيخ قبضته على البالد.

�شراع الأقـوياء على ال�شلطـة يف تركيـا
بني اأردوغـان وكولـن

اأ�شباب اخلالف وماآل ال�شراع..
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• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

قصة القصر
قصر “بييرديكاريس” يحكي قصة عشق توِّجت ببناء 
الحجم،  متوسط  مبنى  عن  عبارة  فهو  المعلمة،  هذه 
طريقة بنائه اعتمدت على طراز التعمير الشبيه بالقرون 
الوسطى، يتمظهر ذلك من خالل الشكل الخارجي الذي 
غريبا  فيه شعورا  المتأمل  نفسية  في  يثير  إذ  به،  يتميز 
فعند  بداخله.  يوجد  ما  تقصِّي  في  الرغبة  إلى  يدفعه 
محاولة اقتحام المدخل الرئيس للقصر، ينتابك نوع من 
الرهبة والشعور باالرتباك وكأن قاطنيه ليسوا بشرا، بل 
على  يتجرأ  من  بكل  للفتك  مستعدة  أشباح  عن  عبارة 

اقتحامه. 
عوامل  أمام  يصمد  لم  ما  منها  القصر  غرف  جُدُرُ 
الطبيعة ومنها مازال يقاوم وكأنها بقيت وفية ومُخلصة 
لمن كان يقطن بها باألمِس، هذا فضال عن أجزاء كبرى 
من األدراج التي أبت إال أن تتساقط وكأن لسان حالها 

يقول لن يصعد من خاللي شخص غير من كان يقطن به وهذا وفاء رمزي يمكن إدراجه فيما يسمى 
باألسطورة. 

من هو مالك القصر؟
مغرمًا  كان  األمريكي،  الدبلوماسي  السلك  إلى  تنتمي  بارزة  شخصية  بييرديكاريس”  “إيون 
ابن  “كقيس  العشقية  بالمغامرات  ذلك  في  يذكرنا  حيث  الجنون  حدِّ  إلى  لها  عاشقًا  بل  بزوجته 
المَُلوّح” و”جميل بثينة” و”ابن زيدون مع وَالدة” وغيرهم. العاشق “إيون” أخذ وعدًا على نفسه 
بأن يبني قصرا فريدًا من نوعه لزوجته حيث قال لها بالحرف “سأبني لك قصرًا في أجمل أماكن 
العالم”، بناؤه كان يتميز بطابع خاص، مقارنة مع البنايات المعروفة، آنذاك وما زادته قيمة؛ األحداث 

التي وقعت فيه، فالقصر كان يتوسط غابة كثيفة ستكون عبارة عن فصول مسرحية مثيرة.
الدبلوماسي األمريكي ذو األصول اليونانية اتخذ قرارا بمغادرة بلده بمعية زوجته إلى طنجة، 

لبناء  كمقر  إرتآه  الذي  المكان  “الرميالت”  غابة  بالتحديد 
قصره، “بييرديكاريس” اكتشف هذا المكان بحكم مهمته 
كُقنصل للواليات المتحدة بطنجة وهذا القصر الذي شيده 
بكل حب ورومانسية، لخص فيه كل قواعد ومعاني العشق 
تماما  معاكسة  أحيانا  تكون  قد  الظروف  لكن  لزوجته. 
أمواج  “إيون”  حياة  أفق  في  ستلوح  إذ  اإلنسان،  لتطلعات 
الوصول  يستحيل  حطامًا  حياته  قارب  من  ستجعل  عاتية 
من خالله الى مرافئ النجاة، وقائع عملت على تحطيم كل 
أشِرعة ومجاديف قاربه، إذ تحولت حياة العاشق الدبلوماسي 

إلى كابوس رهيب بصم حياته إلى األبد. 

عيون تتربص
تتربص  للقصر  المجاور  المحيط  في  الغدر  أعين 
بالزوجين، أعين أجهضت كل قواعد العشق األربعين التي 
نسجها في مخياله. المترصد لم يكن سوى “موالي أحمد 
الريسوني”. لقد كان هذا األخير في حاجة إلى الدعم والمال 
الملياردير  المالية، كان  تدبر مشاكله  ثمينا يستطيع من خالله  “بيرديكاريس” صيدا  وكان قصر 
بأي  يعترف  ال  كان  الريسوني  أن  إال  يعتريه،  خطر  أي  من  ستحميانه  وجنسيته  ماله  أن  يعتقد 
على قصر  ومقاتلوه  الريسوني  أغار   ،1904 وفي سنة  لذلك  أمام طموحاته،  الوقوف  يمكنها  قوة 

الدبلوماسي وتمكنوا من اختطاف زوجته وابنها.
“إيون” كاد أن يُجن بعد اختطاف زوجته المُتَيَّم بها وطلب حماية السلطان موالي عبد العزيز، 
حيث تمتلث طلبات الريسوني في مقابل اإلفراج عن الرهينتين؛ أن يؤدي السلطان و”بييرديكاريس” 

70 ألف قطعة ذهبية، مع خروج المخزن من منطقة نفوذ الريسوني. 
لكن المثير هو أن زوجة الملياردير الدبلوماسي أعجبت بالريسوني إلى حد أنها قالت إن هذا 
الرجل ليس زعيم عصابة وال قاطع طريق، بل إنه يقاتل ألجل قضية وطنية ويدافع عن قومه ضد 

الجبروت والطغيان.

لك  سأقول   .. اليوم  المرأة  عن  سألتنـي  إذا  طبعــا 
يا ترى هل تخيلتم  اللطيف. لكن  الجنس  بكل ثقة ذلك 
معي يوما ما أن هذا الحمل الوديع قد ينقلب إلى سفاح 

متسلسل؟
عصرها،  على  ملكة  تُوجت  سيدة  توفانا”...  “جوليا 
شديد  آخر  على  بل  ذهــب،  من  عرش  على  ليس  لكن 
عاما.   50 مدى  على  الرجال  بطون  فيه  تتلوى  السمية 
ولسان  لها  حدا  وضعوا  التتويج  مراسم  انتهت  وحين 

حالها يقول المرأة كيان يحسب له ألف حساب.
الذي كانت تعيشه  بالوضع  انطلقت  الحكاية  فصول 
المتزوجات،  النساء  وبالخصوص  آنذاك  اإليطالية  المرأة 
طرف  من  عليهن  الممارس  بالعنف  يتميز  كان  وضع 
األزواج، حيث تسلط الرجال والمرأة ليس لها حق المطالبة 
بالطالق بغية وقف هذا التسلط والقهر الممارس عليها، 

تحميهن،  قانونية  قواعد  وال  عنهن  تدافع  مؤسسات  فال 
اعتبارا لكون المبادئ الَكنسية كانت تحرم الطالق وأن االرتباط الزوجي فعل مُقدس ال ينهيه سوى 

الموت، فهو أبدي ألنه يجسد إرادة اهلل وهذه اجتهادات كنيسية ال أساس لها بالطبيعة البشرية. 
عندما علمت “جوليا توفانا” بهذا الظلم المستشري قررت التدخل لوضع حد لهذه المعاناة التي 
عجزت عن معالجتها السلطات، فالمجتمع اإليطالي كان يعتبرها ثقافة ال يجوز مناقشتها، خاصة أنها 

متبنية من طرف سَدنة الكنيسة الباباوية.
من أجله، عقدت “توفانا” العزم على أنها ستحارب هذا التّسيب وإيجاد حلول إلصالح هذا الوضع 
“جوليا  ابتكرت  أزواجهن،  ضد  المعنفات  النساء  لفائدة  أعدتها  ذكية  وصفة  طريق  عن  البئيس، 
توفانا” خليطها السحري عن طريق مزيج من المواد السامة المتوفرة لديها واحتل “الزرنيخ” الذي 
نبات  من  كميات  جانب  إلى  خلطتها،  في  أساسيا  عنصرا  البشرة  لون  تبييض  في  يستخدم  كان 
“البيالدونا”، هذا المكون المستخرج من نبتة التوت هو أحد أكثر النباتات سمية في أوروبا، إضافة 

“توفانا”  دافع  يكن  لم  بدمجها.  تقوم  أخرى  مكونات  إلى 
جمع الثروة فقط، بل مساعدة هؤالء النِّسوة في التخلص 
من أزواجهن ووضع حد للقهر الذي ما فتِئ يتزايد عليهن.

وعلى مدار خمسين سنة، استطاعت “جوليا” مساعدة 
بلغ  إذ  أزواجهن،  من  التخلـص  في  الزوجات  من  العديد 
تتم  كانت  فالعملية  شخص،   600 المتوفين  األزواج  عدد 
بسرية تامة عبر اتفاق بين “توفانا” والنسوة الراغبات في 
اسم  عليها  أطلقت  الخلطة  وهذه  أزواجهن.  من  التخلص 
“األًكوا توفانا” وهي عديمة المذاق إذ ال لون وال رائحة لها، 
المتزوجات  النساء  جعل  استطاعت  فعالة  خلطة  جعلها  ما 
الحريــة  فضاء  إلى  األزواج  تسلـط  جحيــم  من  ينتقلن 
الخلطة  تلك  في  و”البيالدونا”  “الزرنيخ”  كمية  واالنعتاق. 
كانت كافية للقضاء على رجل بالغ بجرعات ال تتجاوز األربع 
له  يعطينها  أن  على  السيدات  بها  “جوليا”  تنصح  قطرات، 

على مدار أربعة أيام، لكي ال يكتشف األطباء السبب الفعلي للوفاة.
في خمسينيات القرن 17، تم كشف حقيقة “جوليا” من قبل إحدى الزبونات التي قامت بشراء 
سم “األكوا توفانا” لكن سرعان ما أحست بالندم وتأنيب الضمير، لتعترف لزوجها أنها كانت تنوي 
سقيه سم “األكوا توفانا” عن طريق دسه في شربة الحساء، مؤكدة له أن جوليا هي من باعت لها 

الخلطة. 
على إثرها، تم تبليغ الشرطة التي شرعت في البحث عنها وبعد أن ُألقي القبض عليها، اعترفت 
“جوليا” أنها كانت السبب في قتل 600 زوج وأن العدد ربما يكون أكثر من ذلك، كما تبين أنها 

قتلت زوجها، بعدما سقته سمها الصامت، ليكون أول من يلعق ما حضرته أنامل حبيبته.
تم تنفيذ الحكم باإلعدام على مخلصة النساء المتزوجات من جحيم األزواج ومن قهرهم في 

ساحة عمومية، كما تم تعليق رأسها بنفس الساحة.

ق�شر بريديكاري�س: حكاية ع�شق اأحاطت بجدرانه

ملكة الأكوا توفانا: �شفـاحــة الرجـــال

قبل أن يتم ترميم قصر “بييرديكاريس” ويتحول مؤخرا إلى متحف كان مبنى آيال للسقوط، بحيث أن جُدُره من الداخل منها ما تهدم ومنها ما 
كانت به تشققات، في حين أن األخرى بقيت صامدة في وجه التفاعالت المناخية وكثرًة الرطوبة في ظل غياب الصيانة. 
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رجال  وأحد  بارزة،  علمية  شخصيــة  العشـاب)1(،  الصمد  عبد  يعتبر 
التربية التعليم األكفاء، وباحثا مرموقا في حقول التاريخ واألدب والثقافة 
بخباياها  والعالم  الوفي  وأمينها  كنون  اهلل  عبد  خزانة  محافظ  العامة، 
نوادرها  وحاضن  رفوفها  بين  المعتكف  وعابدها  ودقائقها،  ووثائقها 

وفرائدها«.
لخصوبة  البهي  الوجه  فردانيته  في  يختزل  اسم  العشاب  األستاذ   
فريد  وتجسيـد  المعاصرة...  طنجة  لمدينة  والفكري  الثقافي  العطاء 
الثقافية  هويتها   لعناصر  مركب  وعنوان  المعاصرة،  طنجة  لذاكرة 
األصيلة، وعنصر ناظم لتراكمات هذه الهوية حسب ما اختزلته مسيرة 
التالقح الحضاري التي عرفتها المدينة على امتداد القرون الممتدة من 

تاريخها الطويل«)2(. 
أسرتيـن  من  اهلل  رحمــه  العشـاب  الصمد  عبد  األستـاذ  وينحدر 
شريفتين )أسرة العشاب وأسرة كنون( اللتين اشتهرتا بالعلم والصالح 
والفضل والكرم والتقوى، فمن فرع أبيه ينتمي لألسرة األولى ومن جهة 
أمّه ينتمي إلى الثانية،  فهو عبد الصمد بن محمد بن محمد بن عبد 

السالم العشاب الحسني.
فوالده المرحوم محمد العشاب كان رجال صوفيا منتسبا إلى الزاوية 
العالمة  ابنة  خديجة  الفاضلة  السيدة  فهي  والدته  وأما  التيجانية، 

سيدي عبد الصمد كنون شيخ العلم والتصوف، 
30 شعبان  السبت  يوم  له  المترجم  ازداد  وقد 
1356هـ الموافق 29 يوليوز 1937م. وفي هذا 
مبادئ  وتعلم  تربى  المحافظ  العائلي  الوسط 

األخالق، وتجلت أمامه معالم الطريق. 
في  جيله  أبنـاء  عادة  على  القــرآن  حفــظ 
بالمدرسة  االبتدائي  تعليمــه  وتلقى  الُكتّاب، 
خالـــه  أسسهــا  التي  بطنجة  الحرة  اإلسالمية 
القرآن  فيها  حفــظ  كنــون،  اهلل  عبد  العالمــة 

الكريم وحصل منها على الشهادة االبتدائية.
إلى  المرحوم  اتجه  الخمسينات  بداية  وفي 
حلقات  عن  عبارة  كان  الذي  الديني  التعليم 
فدرس  بطنجة،  األعظــم  بالمسجــد  نظاميــة 
شيـــوخ  أبـرز  على  الشرعيـــة  العلوم  مختلف 
من  لمجموعة  وتتلمذ  آنذاك  المدينة  وعلماء 
والشيخ  لمتون،  الحسن  الشيخ  أمثال:  األعالم، 
عبدالحفيظ كنون، والشيخ عبدالرحمن المؤذن 
الجزائري،  الجزائري، واألستاذ عبدالقادرالمؤذن 
كما استفاد من الحلقات العلمية االختيارية التي 

كان يعقدها الشيخ عبداهلل بن عبدالصادق....
و1955   1953 سنــة  بيــن  فيما  وانتقــل 
في  ليتفقــه  بفاس  القرويين  بجامع  للدراسة 
والدينية،  الشرعية  المواد  في  ويتعمق  الدين 
بسبــب  طويــال  بها  مقـــامـه  يـــدم  لم  لكن 
االضطرابات، واألحداث التي عرفها المغرب سنة 

1953م،  فرجع إلى تطوان أيام استوزار خاله العالمة عبداهلل كنون، 
بالمعهد  فالتحق  العالي،  الديني  المعهد  في  بالتدريس  ونهوضه 
التهامي  أمثال:  أعالمها  حلقــات  من  فاستفـــاد  الثانوي  الديني 

الوزاني، والفقيه محمد داود
... وخالل هذه المرحلة الحاسمة من حياته الدراسية تمكن من 
تلقي دروس مكثفة في مختلف العلوم الدينية كالتوحيد والعبادات 
والمنطق  والبالغة  والنحو  األربعة  المذاهب  وفقه  المالكي  والفقه 

والحديث والتفسير والقراءات والتجويد .... 
وفي هذه الفترة من عمره عمل هو ومجموعة من الطلبة على 
تأسيس جمعية نبراس الفكر، كما انخرط في جمعية الحديقة التي 
لقاءات  تنظيم  في  وساهم  االسم،  نفس  تحت  مجلة  تصدر  كانت 
ثقافية وإصدار مجلة خطية تحت اسم » ابن بطوطة« ونشر كتاب 

فالسفة اإلسالم في الغرب اإلسالمي.
اتصف  الكبار،  األعالم  طينة  من  العشاب  عبدالصمد  واألستاذ 
بأخالق الفضالء وسمات العلماء ، فقد تربى في أحضان عالم مغربي 
علمه  فنهل من   ، اهلل  رحمه  اهلل كنون  عبد  العالمة سيدي  فذ هو 
وفضله ، وانتهج دربه في البحث والتنقيب، وكان ال يفارقه ويالزمه  
في غدوه وترحاله، فنهل من علمه ونال من فضله، فسار على نهجه، 

وتأثر به كثيرا وخاصة في أخالقه العالية.

 وقد قال عنه الدكتور عبد اللطيف شهبون خالل تكريمه 2009: 
المغربية  ثقافتنا  مصادر  ودراسة  استقصاء  على  عاكف  باحث  »انه 
والطيبوبة  الوداعة  عنه  ورث  فقد  مؤرخ  .وهو  اإلسالمية  العربية 
والرصانة وعمق القراءة واالطالع وتنوع المعارف وتعدد االختصاصات 
وحمل هموم األمة، نافذ البصيرة في قضايا التاريخ الوطني والعام...

بتقديمه  العلم  مناقب خدمة  اهلل  وهبه  إنسان  وبعده  ذلك  قبل  وهو 
العون والتوجيه لطالب الحقيقة بتواضع جم ورحابة صدر «.

وقد استفاد خالل قربه من خاله من التعرف على كبار العلماء ورجال 
الوطنية الذين كانوا يزورون العالمة سيدي عبد اهلل كنون، ولم يتعرف 
وعطائهم،  وأخالقهم  على فضلهم  تعرف  بل  على شخصهم فحسب، 
واستفاد من الحوار العلمي الذي كان يسمعه من جيل العطاء المتمثل 
الناصري،  المكي  الفاسي،  أمثال: عالل  والوطنية من  الفكر  أعالم  في 
البيت مدرسة  السوسي....« فكان هذا  المختار  الطريس،  الخالق  عبد 
تعلم منها الراحل سيدي عبد الصمد العشاب دروس العلم والوطنية 
والهوية  اإلسالم  عن  والدفاع  والوطن،  الدين  أجل  من  والتضحية 

والثوابت الوطنية، والتفاني خدمة العلم ورجاله«.
المعمقة  الدرايــة  كنون  اهلل  عبد  العالمة  خاله  عن  ورث  وقد   
القارئ  للمثقف  مثاال  اهلل  رحمه  فكان  اإلسالمية،  العربية  بالمكتبة 
كان  كما  والمشرق.  المغرب  في  المطابع  تنشره  لما  المتتبع  المطلع 
في  بالقراءة  ومهتما  التاريخ،  في  بالبحث  مولعا 
دوائر  وفي  والتراجم،  والسير  الطبقات  كتب 
مظان  يعرف  وكان  والموسوعات.  المعارف 
الكتب  ويقــدر  فيها،  يكتب  التي  الموضوعات 
منها،  والسمين  الغث  بين  ويميز  قدرهــا،  حق 
مختلف  من  ومنازلهم  المؤلفين  أقدار  ويدرك 
العصور. وهو ما أهله لتصحيح ما ورد في )معلمة 
لم  منها  كثير  وهفوات  أخطاء  من   « المغرب(: 
يلق بهذه الموسوعة. وقد نشرت له مجلة )عالم 
الرياض، سلسلة حلقات  التي تصدر من  الفكر( 
التي  المجلدات  في  وتصحيحات  تعقيبات  تضم 
صدرت من هذه المعلمة. وهي مقاالت على قدر 

كبير من األهمية«)3(.
التحق األستاذ عبدالصمد العشاب بالوظيفة، 
فعمل أستاذا للتعليم االبتدائي، ثم  الثانوي من 
سنة 1960م إلى 1970، ثم عمل مرشدا تربويا 
بالتعليم الثانوي من سنة 1970م إلى 1974م، 
ودام عمله  في قطاع التربية والتعليم مدة 12 

سنة، امتدت من 1962 الى 1974.
لرابطة  العامة  باألمانة  ذلك  بعد  والتحــق 
جريدة  على  مشرفـا  فأصبـــح  المغرب،  علماء 
ومجلة  لتحريرها  سكرتيرا  عمل   إذ  )الميثاق( 
سيدي  العالمة  خاله  يكلفه  وكان  بل  اإلحياء، 
عبد اهلل كنون بقراءة بعض الكتب الواردة عليه 
المخطوطات  بعض  بنسخ  أو  عليها،  والتعليق 
وإعدادها للطباعة: » من ذلك مثال: أقرب المسالك إلى موطأ اإلمام 
التهامي كنون، وقد  الشيخ محمد بن  المحدث  العالمة  للفقيه  مالك: 
مخطوط  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  منشورات  ضمن  طبع 
البخاري،  صحيح  على  تعليقات  الثالث«،  يوسف  غرناطة  ملك  »ديوان 
الشيخ محمد  المحدث  للفقيه  وكالهما  على صحيح مسلم،  وتعليقات 

بن التهامي كنون«)4(. 
ـــــــــــــــــــ 

1( الظل الوريف في تأبين من هو أحق بكل تشريف -  وقائع تأبين األستاذ عبد 
كنون  اهلل  عبد  المؤسسة  الريسوني-  مصطفى  محمد  وترتيب  جمع  العشاب-  الصمد 
للثقافة والبحث العلمي- الطبعة األولى2020.   عبد الصمد العشاب: فصول من حياة- 

الدكتور محمد كنون الحسني- مجلة الهدى- . 
ملتقى    .257 العمراني- ص  بدر  واألندلس-  المغرب  العدوتين:  عبق من شذى 
الثالثاء 23أكتوبر  العدد -964  المتوفين- الشمال-  الثاني لثلة من رموز طنجة  الوفاء 

2018
2(  ما أقسى هذا  الرحيل- أسامة الزكاري- الظل الوريف في تأبين من هو أحق بكل 

تشريف- ص 33
3( في الذكرى األربعينية لألستاذ عبد الصمد العشاب- عبد القادر اإلدريسي- الظل 

الوريف في تأبين من هو أحق بكل تشريف- ص 23
الحسني- مجلة  الدكتور محمد كنون  العشاب: فصول من حياة-  الصمد  عبد   )4

الهدى.
)يتبع(

• إعداد :  عدنان الوهابي

املعا�رصين:من اأعالم طنجة 
)1937 ـ 2012م(
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العالمة  العربية  لغتنا  الحقة،  الحضارة  لغة  الخلود،  لغة  مع  التفاعل  إلى  ملحة  دعوة  هذه 
الشاعرة، محتد ديننا الحنيف، وركن أصالتنا،وعنصر مفخرتنا،والعروة الوثقى التي ال انفصام لها 
بين أقطار األمة...جاء في حديث نبوي: »إال إن العربية اللسان، أال إن العربية اللسان...«وجاء 

أيضا: »أحبوا العربية لثالث:ألني عربي، والقرآن عربي، وكالم أهل الجنة عربي..«₎₁₍
ولو لم تكن العربية لغة اإلسالم، ولغة العقيدة، ولغة الحضارة، ولغة تمتن روابط التواصل 

بين أفراد األمة اإلسالمية-ثقافة وتنمية-وتذكي فيهم شعور الوطن الموحد:
ومتانتها،وخصوبتها،  قوتها،  خصائص  من  ليجردها  الجد  ساعد  عن  الغرب  تشمر  لما   -
امتألت  التي  وحيويتها  وغزارتها،وجزالتها،ودقتها،ووضوحها،  وابتكارها،  وبراعتها،وسالمتها، 
بها لتصبح-كما يريدها-هيكال عظميا ال روح فيه وال عصب وال عضل وال دم فتندرس لتحل 
محلها لغات هذا الغرب في رطانة عامية!. وقصده الدفين المبطن أن يفصل القرآن عن حياة 

أمة القرآن،ويقطع حاضرها بماضيها،ويوهن الصالت بين أبنائها! 
- ولما قاومها في شراسة وعداء، ألنه يعلم أن تطور اللغة يعني تطور مجتمعها وتحريكه 

إيجابيا على أرضية واقع الحياة في مجاالتها وتطلعاتها..
- ولما أثار حولها الشكوك في قدرتها، والريب في متانتها، والبدع في تفننها، والتقريع في 
دقائقها وأسرارها وحقائقها، حتى قال عنها المرتزق الخاسر الذليل سالمة موسى لسان الغرب 
البديء: »إن لنا من العرب ألفاظهم فقط وال أقول لغتهم بل ال أقول كل ألفاظهم فإننا ورثنا 
اللغة العربية وهي لغة بدوية ال تكاد تكفل اآلراء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية  عنهم هذه 
الغرب بعيدا عن منهج  أدبنا يجري وفق أدب  التي نعيش بين ظهرانيها اآلن..فلنجعل  كتلك 

العرب«!!₎₂₍
- ولما زرع معاهد على أراضينا لتسهم بنصيب وافر في إضعاف لغتنا وصرف ناشئتنا وأجيالنا 

عنها وفي تحنيطها وإقبارها!
لكل قوم لسان يعرفـون بـــه     إن لم يصونوه لم يعرف لهم نسب
وأن موطن غرب يرطنــون وإن     علت مبانيه لهـو الموطن الخـــرب
لن يدرك المجد شعب ما له لغة     تحوطها دولـة أسيافهـا قطـــب

لها حماة على استقاللهـا غيــر     وجحفـل ذائــد عن حوضهـا لجـب ₎₃₍
- ولما خطط إلغفالها وشلها وتجميدها ألنه يعلم أنها إن أغفلت صرفت فاستبدلت.. وإن 

شلت أسنت فاجتثت.. وإن جمدت ذبلت فعفت!.
- ولما حارب نموها وتوسعها، وعاق حركتها وأثارها ليحزها عن آدابها، ويستأصل مميزاتها، 
ويفكك مخزونها، ويهرم رواءها فيدخلها آخر المطاف إلى دار اآلثار، إلى متحف اللغات الميتة 

حيث ترقد الالتينية والسريانية والفرعونية وغيرها!.
- ولما جد في فصلها عن قومها، وعزلها عنهم بتهوين 
التواري  وبهذا  فعاليتها!  واحتقار  قدراتها،  وتهجين  شأنها، 
القرآن  لغة  يتم خلق »لغة جديدة« منفصلة عن  واالندحار 
والحديث والشريعة والبالغة والشعر المروي والنثر الفني.. 
إلى  محالة  ال  تفضي  اللسان  وعجمة  متعجمة!  لقيطة  لغة 

عجمة القلب والفكر!
دقائقها  لب  عن  يصرفهم  أن  إلى  جاهدا  عمد  ولما   -
وأسرار بالغتها وطبيعة تجددها ومحيط تطورها، فيتحدثوا 
ذوقهم،  فيه  يضطرب  األحكام  غربي  الحروف  عربي  بكالم 
الناقصة هي  اللغة  وتجري به أوشاب الدخيل ألنه يعلم أن 

ثالثة أرباع الجهل!
مروءة،  وال  كرامة،  وال  لهم،  ال ضمير  الذين  جلدتنا  أبناء  من  مرتزقة  أبواقا  أوجد  ولما   -
وال حسب، وال همة، يحرضون على تجريدها من سمات خصائصها وجماليتها وعلى تفكيكها 

وتزييفها لتسير بين أهلها بخطى عرجاء على غير هدى من البيان الفصيح!.
األوزاع  وعمالئه  ومستغربيه  ومستشرقيه  مبشريه  على  ألح  شجاجا...فقد  أرادها  ولما   -
على تشجيع تداول العاميات المحلية المنحرفة تماما عن قواعد الفصحى وسننها، وعلى أحياء 
اللهجات اإلقليمية البائدة التي إذا ما انهزمت أمامها العربية استحال التفاهم بين أبناء األمة 
الفصحى  على  الزوائف  هذه  تغلبت  قوتهم!فلو  وتتبدد  وحدتهم،  وتتمزق  صلتهم،  فتنقطع 

ألدركنا قول المتنبي شاعر العربية:
تجمع فيها كل لســـن وأمـــة       فما تفهم الحداث إال التراجم₎₄₍

أن  يستطيع  ال  جديد  جيل  تنشئة  هو  الدعوة  هذه  وراء  من  يكمن  الذي  الخفي  »والخطر 
يتذوق أساليب البيان العربي األصيلة، وال يحلو في أذنه وفي ذوقه إال أساليب البيان الغربي 
القرآن، وانصرف  المتنبي وأبي تمام، بل من أسلوب  الشباب من شعر  وموضوعاته. وإذا نفر 
بالموت،  ثم  بالكساد،  العربي  األدب  تراث  على  حكمنا  فقد  وفهمه  تذوقه  عن  عجز  ثم  عنه، 
وقد انقطعت صلة األجيال المقبلة بقديمهم، وإذا انقطعت صلتنا بقديمنا أمكن أن نقاد إلى 
حيث يراد بنا،وإلى حيث ال تجمعنا بعد ذلك جامعة تجعل منا قوة تخيف الكائدين وتأبى على 

الطامعين«₎₅₍
- ولما حاول جاهدا أن يصاهر الفصحى بالعامية ويجعلها لغة واحدة كتابة وحديثا! وهذه 
إباحية لغوية عارمة قد تغري وتجذب بسهولة السذج والغفل من الذين يحسنون الظن بكل 
فكر براق يبعثه الغرب فينا وكأنه الحق المبين ال يدفع وال يرد، وال مساغ للشك فيه.. إباحية 
خطيرة مهلكة، تبنتها بعض الصحف التي بدت في ثنايا أساليب أقالمها تعابير عامية مبتذلة 

أن  والعامي  الفصيح  بين  الخليط  هذا  باألصح  أو  التمازج،  هذا  وراء  من  ترمي  أنها  -بدعوى 
تنزل المعرفة والثقافة إلى مستوى سواد الناس!! وهذه العدوى أصابت أيضا مجال القصة،فقد 
أصبحت كتابتها غالبا منهمكة تنقصها فيتامينات »اللغة العربية« وتحتاج أحيانا إلى حجر صحي 
إذ استقر بها الوهن في منزلة بين المنزلتين: فال هي ركنت إلى األسلوب العربي المتين الذي 
له خصائصه، وال هي انحازت إلى التعبير الدارجي الصرف الذي له مقوماته! يقولون: هي عامية 
فصيحة تصلح لألدب والتفاهم وما دروا أن العامية الفصيحة رطانة، ولكل مقام »فليس مطلوبا 
والعلم  واألدب  الشعر  لغة  نفسها  الناس هي  بين  والتعامل  واألسواق  الحديث  لغة  أن تصبح 
إلى لغة دقيقة  بالغرض، ولكنه ال يحتاج  الوفاء  إلى لغة سريعة  التعامل يحتاج  والفلسفة ألن 
كحاجة  العلم إليها، وال يحتاج إلى لغة جميلة مؤثرة كحاجة الشعر واألدب إليها،إذ يكفي في لغة 
التعامل أن يفهم بعض الناس عن بعض من أقرب طريق وأخصره وقد يستعين المتعاملون 
على إتمام ما في العامية من قصور بإشارات اليدين، وبتلوين نغمة الكالم وتنويعها، وبالتعبير 
- ككل  التركيب  راقية معقدة  لغة  تناسبها  ال  األسواق  لغة  أن  الواضح  ومن  الوجه.  بقسمات 
وقت  تضيع  الراقية  اللغة  قواعد  الساذجة-ألن  الفطرية  الحاالت  تالزم  فالبساطة  راق،  هو  ما 
الفصحى  فاستعمالهم  السرعة،  إلى  الجمال حاجتهم  أو  للدقة  يحتاجون  ال  الذين  المتعاملين 
في التعامل يشبه استعمال الموازين الدقيقة التي يوزن بها الذهب واألحجار الكريمة في وزن 
الخبز والملح، أو استعمال المقاييس الهندسية الدقيقة  في قياس األقمشة ومسح الطرقات، 
فلغة األدب شيء ولغة األسواق شيء آخر وكل منهما صحيح في ميدانها... فقد كل للناس دائما 
لغة لألدب تختلف عن لغة الحديث والمساومة  والتعامل منذ كان لهم أدب رفيع ألن البدائيين 
وحدهم الذين يكتبون أدبهم بلغة الحديث،فإذا تطور هذا األدب وسما ارتفع عن لغة الحديث 
وخلف لغة األسواق والتعامل وراءه«₎₅₍ فمن يزعم - كطه حسين وأحزابه ومؤيديه – أن هناك 
خطرا على العربية الفصحى أن يهجرها الناس إلى العامية إذا لم تخضع لما يريدونه من تطور 
إنما ينازل الحق بأبطل الباطل وبأروغ الخداع، ويريد أن يزل القدم فيصيبه عرج! »والذي ينقض 
هذا الزعم الباطل من أساسه هو الواقع المشاهد في القديم السالف، وفي الحاضر الراهن الذي 
أثبت أن العربية قد عاشت جنبا مع هذه اللهجات المحلية أكثر من ألف عام حتى اآلن.. فالخوف 
لهم  اخترعه  أو  المغرضون،  هؤالء  اخترعه  وهم  هو  عنها  العربية  اللغة  أصحاب  إعراض  من 

سادتهم، ثم قاموا هم بترويجه«!₎₇₍ 
ضل شعب ألقى مقاليده مـــــا     بين أيـدي  خـوارج عمــــــــالء

إن شـعبـا بغير خـلـق ونـطــق    ال يســـاوي بين الشعـوب هباء₎₈₍
ولما أصر في مكر على إصالحها، نحوا وبالغة وخطا، وحض بل أمر أفراخه وأبواقه المرتزقة 
على  بنيت  التي  وهي  تصلح  حتى  لغتنا  ترى  يا  أفسدت  عجبا!  ويطنطنوا!  لدعواه  يزمروا  بان 
صخرة ظرب ال تتزعزع؟! يدعو في إلحاح إلى إصالحها ويحث 
جراثيم أذنابه وجالديه على مناصرة دعواه.. »ألن اإلصالح 
تغيير  وكل  والوضع.   اإلزالــة  هو  والتغيير  التغيير،  يعني 
هو  وإنما  إصالحا  يسمى  ال  معا  العاملين  بهذين  يكون  ال 
شيء آخر... ومعنى هذا:نسخ العقلية العربية وما فيها من 
ثقافة نظرية وعملية«₎₉₍ والخطر الحقيقي على لغتنا هو أن 
نذعن لمبدأ التغيير نفسه.. »ألن التسليم به واألخذ فيه ال 
ينتهي إلى حد معين أو مدى معروف يقف عنده المطورون، 
وألن التزحزح عن الحق كالتفريط في العرض، فالذي يقبل 
التزحزح عن الحق قيد أنملة مرة واحدة يهون عليه أمثالها 
أعجب  وما  الحضيض«₎₁₀₍  إلى  يسقط  حتى  مرات  ثم  مرة 
اعتلى  أنه كلما   - الكريم  ترى-قارئي  أما  الخادعة!  الصدفة 
صوت  وإزراء-واكبه  الفصحى-تنقيصا  إصالح  حركة  صوت 
الدعوة إلى إحياء اللهجات اإلقليمية-تمجيدا وتبجيال!! عجبا..أو تصلح لغتنا..أو تطور..أو تهذب..

أو تيسر..أو تجدد:
وعدد أبنيتها المستعمل منها والمهمل يفوق اثني عشر مليون كلمة؟₎₁₁₍  

وعدد ألفاظها يناهز ستة ماليين وسبعمائة ألف لفظ؟
وعدد مواده₎₁₂₍ يصل إلى أربعمائة ألف مادة ال يحتوي منها معجم »لسان العرب«.

إال على ثمانين ألف مادة ال يستعمل منها اليوم سوى عشرة أالف مادة والباقي مهجور؟!

ـــــــــــــــ

الهوامش :
)1(  أخرجه الطبري في »الكبير« والحاكم في »المستدرك« والبيهقي في »شعب اإليمان« والسيوطي في »الفتح 

الكبير« ج1/48
)2(  »االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر« محمد محمد حسين ج2/224 

)3(  »دقائق العربية« األمير أمير آل ناصر الدين - 7 -
)4(  »ديوان المتنبي« شرح البرقوقي. ج4/130    

)5(  »االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر« محمد محمد حسين. ج2/273
)6(  »حصوننا مهددة من داخلها« محمد محمد حسين.149 فما بعد

)7(  المصدر السابق
)8(  »إيقاعات الهموم« عبد اهلل كنون.43

)9(  »الفصحى لغة القرآن« أنور الجندي.156
)10(  »حصوننا مهددة..«147

)11(  قال الخليل بن أحمد في كتاب »العين«: إن عدد أبنية كالم العرب المستعمل والمهمل12.305,412  كلمة  
وهو يعني ما يمكن تكوينه بتركيب أحرف الهجاء من الثنائي والثالثي والرباعي-أنظر »الفصحى لغة القرآن«7 

)12(  مواد اللغة العربية تتفرع إلى كلمات.

ـ العربية : لغة الُخلود  1
ــ  المختار محمد التمسماني  ــ

)يتبع(
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التحــاد  الجديــد  المديري  المكتب  اتخذ 
القرار  خالل  من  جدا،  مهمة  خطوة  طنجة 
في  الفريق  مالية  افتحاص  بخصوص  الجريء 
عهد المكتب السابق، ما يعطي للمكتب الجديد 
نوع من المصداقية ويبرز حسن نواياه إلحداث 
من  الحكامة  وعلى  التسيير  على  جديد  تغيير 
التي  السابقة  المحطات  أخطاء  تصحيح  أجل 
األوضاع  مناقشة  سياق  وفي  الفريق.  أغرقت 
له  اجتماع  أول  في  والتقنية  واإلدارية  المالية 
بعد الجمع العام، قرر المكتب المديري التحاد 
طنجة لكرة القدم بإجماع أعضائه، عرض مالية 
النادي خالل األربع سنوات االخيرة لالفتحاص. 
التكفل  إليها  لجنة عهد  تكوين  المكتب  وقرر 
بهذا الملف وتكليف مكتب محايد ومتخصص 
إنجاز  على  الحرص  مع  واالفتحاص،  التدقيق 
هذا  شأن  ومن  وقت.  أقرب  في  نهائي  تقرير 
السابق  المكتب  من  بأسماء  يعصف  أن  القرار 
في عهد الرئيس عبد الحميد ابرشان، سيما أن 
مرفوعة  وقضايا  مالية  مشاكل  يعيش  الفريق 
تتعلق  المختصة  المحاكم  وكذا  الجامعة  لدى 
بديون أغرقت الفريق. منها تم تسويتها واخرى 
ال زالت رائجة. ووفقا لمصدر مقرب من المكتب، 
فضل عدم الكشف عن إسمه، فإن مبالغ مالية 
لم  للفريق  المالية  التقارير  تضمنتها  كبيرة 
وكراء  العبين  صفقات  ضمنها  تبريرها،  يتم 
السابق  المكتب  أعضاء  بعض  لفائدة  سيارات 
ومداخل مدرسة النادي التي لم تقدم بشأنها 
األندية  من  طنجة  اتحاد  وبات  توضيحات.  أي 
إبرام صفقات مع العبين خالل  المحرومة من 
االتحاد  من  بقرار  الشتوية  االنتقاالت  سوق 
الدولي بسبب تراكم الديون والنزاعات المالية 
بعض  من  ذمته  في  العالقة  والمستحقات 
الفيفا.  لدى  الذين تقدموا بشكايات  الالعبين 
في  الحالي  المكتب  على  الصعب  من  وأصبح 
الوقت الراهن، في ظل المشاكل المالية التي 
يعيشها، التوفيق بين توفير المصاريف اآلنية، 
السابق  المكتب  خلفها  التي  الديون  وتسديد 
ضمانات  وتقديم  العالقة  الملفات  لتسوية 
للتعاقد مع العبين في فترة الميركاتو الشتوي 

المقبل.

قرار افتحا�س قد يع�شف 
باأع�شاء من املكتب ال�شابق 

لحتاد طنجة

لحظات تتويج المنتخب حلم يراود العب كرة قدم
الغالية،  الذهبية  والكأس  العالم  كأس  عن  الناس  يتحدث  »عندما 
سرعان ما يتبادر إلى ذهني لقطات من لحظات تتويج المنتخب البرازيلي 
بالكأس وسط حضور جماهيري حاشد، وهذا حلم يراود العب كرة قدم«.

المشاركة بديال
»شاركت بدياًل في نهائي الواليات المتحدة 1994، والذي انتهى بفوز 
منتخب السامبا على إيطاليا بركالت الترجيح، في حين لعبت أساسيًا في 
1998 أمام فرنسا التي فازت بثالثية نظيفة قبل أن يرفع  نهائي نسخة 
السيليساو الكأس مرة أخرى بعد أربع سنوات وكنت حاضرا، إثر فوز على 

ألمانيا بثنائية نظيفة بتوقيع الظاهرة رونالدو«
المباراة  في  شارك  الكرة  تاريخ  في  الوحيد  بكوني  فخور 

النهائية لثالث نسخ متتالية
المقبل  العام  من  اليوم  هذا  مثل  في  العالم  كأس  نهائي  »أن 
سيستقطب أنظار الجميع، وسيترقبه عشاق كرة القدم من أنحاء العالم. 
فخور بكوني الالعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي شارك في المباراة 
النهائية لثالث نسخ متتالية من كأس العالم، عندما لعبت ضمن صفوف 
منتخب البرازيل في نهائي الواليات المتحدة 1994 ونهائي فرنسا 1998 

ونهائي كوريا/اليابان 2002«

إقامة منافسات قطر في منتصف الموسم الكروي يشكل 
ميزة لالعبين

»إن إقامة منافسات قطر 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر، سيأتي 
العالم،  في  القدم  كرة  دوريات  غالبية  في  الكروي  الموسم  منتصف  في 
أدائهم  قمة  في  وهم  قطر  إلى  سيأتون  الذين  لالعبين  ميزة  يشكل  ما 
ويوليو  يونيو  شهري  في  للبطولة  المعتاد  التوقيت  من  بداًل  ولياقتهم، 
بعد نهاية موسم كروي طويل، حيث يعاني الالعبون من التعب واإلرهاق 
البدني. قرار تنظيم كأس العالم في هذا الوقت من العام القى استحسان 

العبي كرة القدم في أنحاء العالم.«
قطر 2022 استراحة رائعة من اللعب

إن قطر 2022 ستشكل استراحة رائعة من اللعب في طقس الشتاء 
المميزة في  المناخ  أجواء  أوروبا، مع  القاسية في  الجوية  واألحوال  البارد 
قطر خالل فترة البطولة في نوفمبر وديسمبر، حيث يكون الطقس مثاليًا 

لالعبي ومشجعي كرة القدم«
أحد أسرار نجاحات كافو

أنها  لو  كما  المباريات  يخوض  أن  الفوز  في  الطامح  الالعب  »على 
توتر  حدة  لتخفيف  بل  شأنها  من  تقليال  ليس  وذلك  عادية  مواجهات 

الالعب قبل نزوله إلى أرضية الملعب.«

إيفانجليستا دي مواريس )كافو(حوار السبت

الأبـــد” اإلى  مــعـــي  �شتبقــى   2002 “ذكـــريـــات 
قبل عام من املباراة النهائية لكاأ�س 

العامل قطر يف 18 دي�صمرب من العام 
املقبل؛ اأعرب اأ�صطورة كرة القدم 

الربازيلي كافو، و�صفري برنامج اإرث 
قطر، عن تطّلعه النطالق مناف�صات 

 FIFA الن�صخة االأولى من كاأ�س العامل
يف العامل العربي وال�صرق االأو�صط، 

وترّقبه لنهائي ن�صخة ا�صتثنائية من 
البطولة على ا�صتاد لو�صيل بح�صور 

80 األف م�صجع من اأنحاء العامل. وعرّب 
كافو، يف حوار ملوقع«قطر2022«، عن 

تطلعاته باأن ت�صهد قطر ا�صت�صافة 
مميزة لن�صخة تاريخية من كاأ�س 

العامل بعد اأقل من عام، داعيًا ع�صاق 
كرة القدم اإلى اال�صتعداد خلو�س 
جتربة مبهرة يف قطر عام 2022. 
وا�صتعر�س الظهري االأمين ملنتخب 

ال�صامبا ف�صاًل من ذاكرة حياته 
الريا�صية، خا�صة قيادته ملنتخب 

الربازيل يف 2002 للفوز بلقب كاأ�س 
العامل على ملعب يوكوهاما الدول 
باليابان. وقال كافو الذي يعد اأكرث 

العبي الربازيل م�صاركة يف مباريات 
منتخب بالده بر�صيد 142 مباراة 

دولية:
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

موراتا يقترب من برشلونة 
العيار  من  مفاجأة  »آس«،  صحيفة  فجرت 
الثقيل، بالكشف عن رغبة تشافي، مدرب برشلونة، 
ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد  التعاقد مع  في 
وبحسب  الشتوية.  االنتقاالت  خالل  السابق، 
مركز  لشغل  أول  مرشح  موراتا  فإن  الصحيفة، 
المهاجم الصريح في برشلونة، وأن المحادثات مع 
الالعب متقدمة جدًا. ويلعب موراتا ألتلتيكو مدريد، 
والذي أعاره ليوفنتوس. وأضافت: »تشافي بنفسه 
الالعب  له  واعترف  رأيه،  لمعرفة  بموراتا  اتصل 
بيوفنتوس،  الحالي  الوقت  في  مرتاح  غير  بأنه 
وسيذهب إلى برشلونة بعينين مغمضتين، كما 
وعده المدرب بأن انضمامه سيتجاوز بكثير فكرة 
اإلعارة لـ6 أشهر«. ويُعد موراتا صاحب الـ29 عاما 
أحد أفضل المهاجمين في العالم، نظرًا لتنوعه 
في اللعب وخبراته، لكنه سيضطر لتخفيض راتبه 
الحالي )10 ماليين يورو صافي( ليتكيف مع أزمة 
برشلونة. وأفادت الصحيفة، أن برشلونة يخطط 
في الصيف لبيع جريزمان بشكل نهائي ألتلتيكو 
مدريد مقابل 40 مليون يورو، وشراء موراتا بنفس 
السعر، لتصبح عملية متوازنة. ويملك موراتا عالقة 
وعلى  البارسا  في صفوف  العبين  عدة  مع  جيدة 
وأشار  وألبا.  وفاتي  وبيدري  بوسكيتس،  رأسهم 
الرحيل  يعني  التعاقد مع موراتا،  أن  إلى  التقرير، 
ممفيس  رحيل  وربما  يونج،  دي  للوك  النهائي 

ديباي في الصيف.
باريــس يراهـــن على صفقــة 

ديمبيلي من برشلونة
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بي إس 
جي يراقب باهتمام شديد مصير عثمان ديمبلي، 
مهاجم البارسا، بعدما أكدت تقارير صحفية عديدة 
أن الالعب رفض تجديد عقده مع النادي الكتالوني، 
بسبب مطالبه المادية. واشترط ديمبلي الحصول 
على راتب سنوي قيمته 40 مليون يورو. ولفتت 
الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان 
رفقة  ديمبلي  بضم  المهتمة  األندية  أحد  بات 
يونايتد  مانشستر  تشيلسي،  ميونخ،  بايرن 
ونيوكاسل يونايتد. وذكرت أن المهاجم الفرنسي 
يورو(  مليون  السنوي )40  الراتب  سيطلب نفس 
إضافة إلى مكافأة توقيع. وتابعت بأن باريس سان 
جيرمان يراهن على إتمام صفقة عثمان ديمبلي، 
تقدره  ال  البارسا  إدارة  بأن  الالعب  شعر  بعدما 
إس  بي  أن  وأوضحت  يستحقه.  الذي  بالشكل 
جي يرى أن عثمان ديمبلي سيكون إضافة قوية 
لمشروع النادي نظرا لكونه العبا شابا وموهوبا 

وفرنسيا، أي لن يستغرق وقتا للتأقلم.
على  للحفـاظ  البارســا  خطــة 

نجومه الشباب
قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة برشلونة 
داخل  الشباب  النجوم  على  للحفاظ  تسعى 
الفريق، بعد حسم التعاقد مع فيران توريس. وبعد 
فإن  فاتي،  أنسو  ثم  بيدري  عقود  تجديد  حسم 
العمل حاليًا مع عثمان ديمبلي، ثم سيتم االتجاه 
إلى رونالد أراوخو وجافي ونيكو جونزاليس، وذلك 
وأضافت  ديبورتيفو«.  صحيفة »موندو  بحسب 
يريد  عاما  الـ22  صاحب  »أراوخو  الصحيفة: 
من  الرغم  على  برشلونة،  صفوف  في  االستمرار 
الممتاز«.  اإلنجليزي  الدوري  من  لعروض  تلقيه 
وتابعت: »جافي يعلم نية النادي في التجديد بعد 
أن تم االتصال بوكيله، لكن لم تتقدم المفاوضات 
أوروبا  األندية في  العديد من  اآلن، وتوجد  حتى 
الشرط  قيمة  يورو  مليون   50 لدفع  مستعدة 
الجزائي في عقده، لكن رغبة الالعب الوحيدة، هي 
البقاء في برشلونة«. وأشار التقرير، إلى أن انتظام 
تواجد جافي مع الفريق األول، دفع اإلدارة للتفكير 
أطماع  من  وتحصينه  جديد،  عقــد  تقديــم  في 

األندية األخرى.

باريس يرفض االستسالم أمام 
مبابي والريال 

جيرمان  سان  باريس  مسؤولو  يفقد  لم 
الفرنسي األمل في تجديد تعاقد مهاجم الفريق، 
الموسم  بنهاية  سينتهي  والذي  مبابي،  كيليان 
الجاري. وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة 
بي إس جي في مفاوضات مستمرة مع مبابي حول 
توقيع عقد جديد، رغم أن المؤشرات األولية تنذر 
بأن ريال مدريد يتصدر السباق بشأن ضم الالعب 
مجانا في صيف العام الجديد 2022. وأضافت أن 
الملف،  هذا  في  نسبيا  يتفوق  المدريدي  النادي 
رغم عدم وجود اتفاق نهائي بينه وبين المهاجم 
الفرنسي الشاب، البالغ من العمر 23 عاما. ولفتت 
إلى أن إدارة ريال مدريد كانت تعتزم بدء التفاوض 
مع مبابي حول بنود عقده مع بداية شهر يناير 
الـ16  دور  في  الفريقين  مواجهة  أن  إال  المقبل، 
لدوري أبطال أوروبا، عطلت هذه الخطوة بناء على 
رغب الالعب الفرنسي. و يذكر أن مبابي انضم إلى 
سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو 

مقابل 180 مليون يورو.
الريال يرفض أزبيليكويتا

األربعاء  يوم  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
سيزار  وجهة  بشأن  جديدًا  تطورًا  الماضي، 
أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، خالل الموسم المقبل. 
الصيف  في  البلوز  مع  عقد أزبيليكويتا  وينتهي 
أن  مؤخرًا  التقارير  من  العديد  وزعمت  المقبل، 
هناك مفاوضات بين المدافع اإلسباني وبرشلونة، 
الصيف  في  نو«  »كامب  إلى  االنتقال  أجل  من 
المقبل، عبر صفقة مجانية. ووفًقا لشبكة »ديفنسا 
يرحب  فإن أزبيليكويتا  سنترال« اإلسبانية، 
لكن  المقبل،  الموسم  في  الليجا  إلى  باالنتقال 
ممثليه عرضوا خدماته أواًل على ريال مدريد، قبل 
التحدث إلى برشلونة. وأشارت إلى أن فلورنتينو 
الميرنجي، رفض الصفقة مباشرة،  بيريز، رئيس 
وذكرت  الالعب.  بضم  مهتمين  غير  بأنهم  ورد 
روديجر  أنطونيو  األلماني  أن  اإلسبانية  الشبكة 
في  ريال مدريد  يرغب  الذي  الوحيد  الالعب  يعد 
المعايير  مع  يتماشى  ألنه  تشيلسي،  من  ضمه 

الذي يبحث عنها الميرنجي.
مارسيلو يسير على درب رونالدو

كشفت تقارير محلية، أن مارسيلو ظهير ريال 
مدريد، يفكر في مواصلة استثمار أمواله في شراء 
نادي  شراء  تجربة  بعد  وذلك  بالبرازيل،  األندية 
مافرا البرتغالي. وكشف موقع )تي إن تي( اإلخباري 
مع  تعاقده  يمتد  الذي  مارسيلو،  مع  حواره  في 
الريال حتى صيف 2022، أنه قطع بالفعل خطوات 
في مستقبله بعد نهاية مشواره في المستطيل 
صندوق  مع  شراكة  في  الالعب  ودخل  األخضر. 
لالستثمارات، من أجل االستحواذ على نادي أزوريز، 
وهو فريق صغير في والية بارانا البرازيلية. كما 
أعلن أن آخر األندية التي استحوذت عليها مجموعة 
)دوزي(، التي تضم أيضًا مستثمرين آخرين، هو 
مافرا الذي يلعب في الدرجة الثانية بالبرتغال، حيث 
أوروبية«  عرض  »نافذة  بمثابة  يكون  أن  ينوي 
هذا  في  وقال  أزوريز.  الذين ظهروا في  لالعبين 
الصدد »الفكرة هي تنفيذ هيكل في نادي مافرا، 
يسمح لنا بالتوجه للسوق األوروبي، مع التخطيط 
لمحور تعاون مع أزوريز في البرازيل«. ولم يكشف 
مارسيلو، أي تفاصيل حول شراء الفريق البرتغالي، 
ولكنه قال إنها »كانت صفقة جيدة«، حيث أنه رغم 
»الهيكل الصغير، إال أن مافرا كان منظمًا للغاية 
من الناحية المالية«. ويسير مارسيلو بهذا الفكر 
على درب مواطنه وزميله السابق، رونالدو نازاريو، 
المالك لنادي بلد الوليد اإلسباني، والذي استحوذ 

مؤخرا على نادي كروزيرو البرازيلي.

احتاد طنجة لكرة ال�شلة يف عمق املدينة العتيقة 

احتاد طنجة يحدد �شعر مايي ويف�شل �شفقة من اخلليج

بالغ تو�شيحي عن تاأجيل مباراة اجلي�س والرجاء 

المدن  إلى جعل  الهادفة  الملكية  التوجهات  تفاعال مع 
ورافد  وثقافي،  سياحي  واستقطاب  إشعاع  مصدر  العتيقة 
أساسي لإلنعاش اإلقتصادي واالجتماعي، ودعما للمجهودات 
المبذولة على مستوي تثمين التراث الغني للمدينة العتيقة 
لطنجة ، والتي تعرف تغييرات جذرية وعميقة، في إطار تأهيل 
تقدما  اإلنجاز  مستوي  على  عرفت  التي  القديمة  المدينة 
ملموسا، إختار نادي إتحاد طنجة لكرة السلة تنظيم معسكر 
رياضات  بأحد  اإلثنين  يوم  لمقابلة  استعدادا  االول  فريقه 
الحبلى  الداخلي  السوق  القريب من ساحة  العتيقة  المدينة 
بذكريات وعبق التاريخ الجميل لمدينة طنجة الكبرى، حيث 
جالس ،تسامر وترجل رواد األدب ، الفن والرياضة العالميين 

: سامويل بيكيت ، محمد شكري ، بول بولز ، تينسي وليامز ، 
عبدالرحمن اليوسفي ، شكيب أرسالن ، أول قنصل للواليات 
في  السلة  لكرة  طنجة  إتحاد  فريق  .إن  األمريكية  المتحدة 
المثال  إعطاء  على  حرصت  خاص  ووقع  معنى  ذات  مبادرة 
المجهودات  مواكبة  أجل  من  جميعا  به  نقوم  ان  يجب  لما 
المبذولة من طرف السلطات لجعل المدينة العتيقة لطنجة 
فضاء لجذب الساكنة المحلية ومجاال مفتوحا لتطوير السياحة 
إنعاش  على  مساعد  وإقتصادي  تجاري  مناخ  لخلق  الخارجية 
المجال اإلجتماعي. بهذا يكون إتحاد طنجة لكرة السلة دائما 
في قاطرة كل البرامج التنموية التي شهدتها وال زالت عروس 

الشمال: طنجة تتنفس كرة السلة.. والد الحومة.

رد مصدر مقرب من المكتب المديري التحاد طنجة على 
رغبة الوداد الرياضي في ضم مهاجمه الغابوني، أكسيل مايي، 
الظروف  في  إليه  الفريق  وحاجة  الالعب  بخدمات  بالتشبث 
الصعبة التي يجتازها ومنعه من القيام بانتدابات بسبب تفاقم 
عالقة مع العبين ومدربين  ديونه وعجزه عن تسوية ملفات 
سابقين. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن إدارة اتحاد طنجة، رغم 
تمسكها بهداف الفريق، فإنها لن تمانع التفاوض بشأن انتقاله 

في حال تلقيها عرضا قويا في حدود مليارين، المبلغ الذي يراه 
مناسبا لقيمة الالعب، مؤكدا إمكانية انتقال الالعب إلى إحدى 
األندية الخليجية. وسيكون أكسيل مايي حاضرا مع المنتخب 
الغابوني في كأس إفريقيا لألمم التي ستحتضنها الكاميرون، 
أكسيل  وسيكون  المغربي.  الوطني  المنتخب  منافسي  وأحد 
مايي منافسا للمنتخب المغربي الذي يتواجد ضمن المجموعة 

الثالثة التي تضم منتخبات، غانا والغابون وجزر القمر.

تنويرا للرأي العام و   على غرار ما تناقلته بعض وسائل 
االعالم الوطنية عن دوافع تأجيل مباراة نادي الجيش الملكي 
و نادي الرجاء الرياضي عن الدورة 14 من البطولة االحترافية 
INWI 1 و التي كانت مبرمجة يوم االثنين 27 دجنبر 2021، 
تنهي العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية الى علم المتتبعين 
الرياضيين أن دوافع التأجيل ترجع لعدم السماح المفاجئ من 
طرف السلطات المختصة، لجميع مكونات   نادي الرجاء الرياضي 
)العبون، اطقم تقنية و ادارية ( من مغادرة فندق االقامة الذي   
بعد  االجباري  الصحي  الحجر  مرحلة    االخير  هذا  فيه  يقضي 
.  اضافة لما سبق، فان فريق  الوطن من قطر  عودته الرض 
نادي الرجاء الرياضي و على الرغم من عدم تمكنه   من اجراء اي 
حصة تدريبية، قد ابدى رغبته لخوض المباراة. اال   ان السلطات 

المختصة رفضت رفضا قاطعا تعريض صحة مواطنين اخرين   
الحتمال االصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا جراء مخالطة 
الفحوصات  بعد  تؤكد  لم  والتي  الرياضي  الرجاء  نادي  بعثة 
الطبية خلوها من االصابة خاصة   بعد ظهور   حاالت ايجابية 
من المتحور اوميكرون خالل االيام السابقة.  هذا االجراء   اعتبرته 
العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية قوة قاهرة يستعصي 
عقبها اقامة المباراة السالفة الذكر. كما تضيف العصبة الوطنية 
السابقة  الدورية  مضامين  تفعيل  أن  االحترافية  القدم  لكرة 
الخاصة بإقامة المباريات من عدمها في ظل جائحة كورونا، فقد 
تم احترامها بعد االستناد الى القوة القاهرة وذلك لخضوع بعثة 
نادي الرجاء الرياضي   من العبين واطر تقنية وطبية وادارية 

للعزل الصحي االجباري والخارجة عن ارادته.
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الملحق الرياضي

ختم اتحاد طنجة مرحلة الذهاب من البطولة 
من  جمعها  نقطة   20 برصيد  الثامن  بالمركز 
ويضم  هزائم.  وسبع  وتعادلين  انتصارات  ستة 
البطولة بعدما سجل خالل  أقوى هجوم في  رابع 
نفس  مرماه  واستقبلت  هدفا،   19 الفترة  هذه 
الغابوني إكسيل مايي  الحصة.  ويحتل مهاجمه 
المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد تسعة 
أهداف، آخرها هدف الفوز الذي سجله أمام حسنية 
اتحاد  وانطلق  الذهاب.  مباريات  آخر  في  أكادير 
طنجة بمشاكل إدارية ومالية ثقيلة عجلت برحيل 
وإسناد  الجمهور  من  بضغط  المسير  مكتبه 
المكتب  بعدها  انتخب  مؤقتة،  للجنة  التسيير 
وأولى  الماضي.  21 دجنبر  يوم  الجديد  المديري 
مع  التفاوض  اللجنة  بها  قامت  التي  الخطوات 
بعد  برنار كازوني لفسخ عقده  الفرنسي  المدرب 
المركز ماقبل  إلى  بالفريق  انطالقة سلبية هوت 
وتعادلين.  فوز  من  نقط  خمس  برصيد  األخير 
التقنية  اإلطار  وعضو  المحلي  اإلطار  تعيين  وتم 
الركيك بديال، وتمكن من تحقيق  للفريق، جعفر 
منحت  مباريات  أربع  أصل  من  انتصارات  ثالثة 
على  المدرب  توفر  لكن عدم  نقط.  للفريق تسع 
رخصة كاف ألف، عجلت بالبحث عن مدرب بديل 
غاموندي.  أنخيل  األرجنتيني  على  االختيار  فوقع 
الفريق  يواصل  التي  الجدية  النتائج  ورغم 
انتقادات  واجه  الجديد  المدرب  أن  إلى  تحقيقها، 
التغييرات  تدبير  وسوء  لعبه  أسلوب  على  كبيرة 

التي يجريها خالل المباريات.
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 35 نقطة
2 -  الرجاء الرياضي: 27 //  

3 - الجيش الملكي:23 //
4 - المغرب الفاسي: 21 //  

5 - ش.ر. السالمي: 20 //
6 - د. الحسني الجديدي: 20 //  

7 - نهضة بركان: 20 //
8 - يوسفية برشيد: 18 //

9 - شباب المحمدية: 18 //

10 - اتحاد طنجة: 17 //   
11 - أولمبيك أسفي: 16 //
12 - الفتح الرباطي: 15 //

13 - أولمبيك اخريبكة: 15 //
14 - حسنية أكادير: 12 //

15 - مولودية وجدة: 10 //   
16 - سريع وادي زم: 10 //

اإلطار  أشبال  حسم 
ديربي  المصباحي  نزار  محمد 
امام  السلة  كرة  في  البوغاز 
القسم  وضيف  مضيفهم 
عاد  حيث  طنجة،  مجد  الممتاز 
المباراة  الفوز التحاد طنجة في 
اإلثنين  مساء  جمعتهما  التي 
بطنجة  الزياتن  بقاعة  الماضي 
من  الخامسة  الدورة  لحساب 
 81 بحصة  الممتاز،  الدوري 
المباراة  وتميزت   .87 مقابل 
بالندية الكبيرة وطبعتها الروح 
وتألق  الالعبين.  بين  الرياضية 
حايلة  ياسين  الدولي  أصدقاء 
في غياب العبين أجانب، عكس 
يتوفر  الذي  المنافس  الفريق 
بالعبين  معززة  تركيبة  على 
للفريق.  اإلضافة  أعطوا  أجانب 
اتحاد  أكد  المهم،  الفوز  وبهذا 
هزيمتين  بعد  صحوته  طنجة 

وصفها  السابقتين،  الدورتين  خالل  عابرتين 
عشاق الفريق كبوة جواد.

نتائج الدورة الخامسة:
)مجموعة الشمال(

مجد طنجة / اتحاد طنجة: 81 - 87 
بني  اتلتيك   / افران  ميشليفن  جمعية 

يزناسن: 68 – 40. 

لوكسوس  جمعية   / بركـــان  نهضـــة 
العرائش:12 – 123 .

شباب الريف الحسيمي / المغرب الفاسي: 52 
. 73 /

مجموعة الجنوب
جمعية الوطية طانطان / الكوكب المراكشي: 

 .65 – 58
الوداد الرياضي / الفتح الرياضي: 67 – 53 .

/ الجيش الملكي:  جمعية سال 
 67 – 72

الرجاء الرياضي / جمعية تفاحة 
ميدلت: )تأجلت(.

الترتيب العام
ترتيب مجموعة الشمال:

افران:  ميشليفن  جمعية    -  1
10 نقط

2 - جمعية لكسوس العرائش: 
// 9

3 -  إتحاد طنجة: 8 //
4 -  مجد طنجة: 8 //

5 -  المغرب الفاسي: 7 //
6 - أتلتيك بني يزناسن: 7 //

الحسيمي:  الريف  شباب    -  7
// 6

8 -  نهضة بركان: 5 //
ترتيب مجموعة الجنوب:

1 -  الفتح الرياضي: 9 نقط
2 -  الكوكب المراكشي: 9 //

3 -  جمعية سال: 8 //
4 -  الجيش الملكي: 8 //
5 - الوداد الرياضي: 8 //

6 -  الجمعية الرياضية الوطية لكرة السلة: 
// 7

7 - الرجاء الرياضي: 4 //
8 -  نادي تفاحة ميدلت: 4 //

البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
اإجراء الدورة 19 على اإيقاع تف�شي 

فريو�س كورونا
يستأنف الدوري اإلسباني هذا األسبوع بإجراء الدورة 19، 
الليغا.   أندية  العبي  وسط  كورونا  فيروس  تفشي  إيقاع  على 
وأعلن المتزعم ريال مدريد من خالل موقعه اإللكتروني عن 
إصابة حارسه كورتوا والعبيه فالفيردي وكامافينغا وفينيسيوس 
جونيور بالفيروس دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.  وسيحل 
الريال ضيفًا على خيتافي صاحب المركز 16 برصيد 15 نقطة، 
يوم غد األحد. وأعلن برشلونة أول أمس الخميس، إصابة ثالثة 
العبين جدد في صفوف الفريق، بالفيروس. وأصدر برشلونة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  بيانا 
»تويتر«، أكد فيه أن »تحاليل الثالثي سيرجينو ديست وفيليب 
جاءت  كورونا،  فيروس  بشأن  الزلزولي  الصمد  وعبد  كوتينيو 
البيان »الثالثي يتمتع بصحة جيدة وخضع  إيجابية«. وأضاف 
للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة«. وبذلك ارتفع 
الفريق  صفوف  في  كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  عدد 
عن  البارسا  أعلن  أن  سبق  حيث  العبين،   10 إلى  الكتالوني 
إصابة صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي وداني ألفيس 
ويحل  بالدي.  وأليخاندرو  ألبا  وجــوردي  لينجليت  وكليمينت 
برشلونة صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة، ضيفا على 
ريال مايوركا صاحب المركز 15 برصيد 20 نقطة، غدا األحد. 
كما أعلن أتليتيكو مدريد تسجيل خمس إصابات بالبفيروس. 
األرجنتيني دييغو  مدربه  إصابة  الروخيبالنكوس  وكشف 
أنطوان  والفرنسي  كوكي  العبيه  إلى  باإلضافة  سيميوني 
غرييزمان والبرتغالي جواو فيليش والمكسيكي هيكتور إيريرا. 
وانطلقت الجولة أمس الجمعة بمباراة فالينسيا أمام إسبنيول.

برنامج الدورة 19:  
أمس الجمعة

)الساعة  إسبنيول   / فالينسيا 
الرابعة والربع مساء(

غدا االحد 
)الساعة  مدريد  ريال   / خيطافي 

الثانية ظهرا(
)الساعة  رايوفاليكانو   / أ. مدريد 

الرابعة والربع( 
إلتشي / غرناطة )الساعة الرابعة 

والربع(
ألفيس / ريال صوصيداد )الساعة 

السادسة والنصف مساء(
بيتيس / سلطا )الساعة السادسة 

والنصف مساء(
)الساعة  برشلونة   / مايوركا 

التاسعة مساء(
بعد غد اإلثنين

)الساعة  ليفانطي   / الريال  فيا 
السابعة مساء(

)الساعة  بلباو  أ.   / أوصاصونة 
التاسعة ليال(

)الساعة  إشبيلية   / قــاديــس 

التاسعة والربع ليال( 
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 46 نقطة
2 - اشبيلية: 38 //
2 - بيتيس: 33 //

4 - رايوفاليكانو: 30 //
5 - أ. مدريد:29 //

6 - ريال صوصيداد: 29 //
7 - برشلونة: 28//

8 -  فالينسيا: 28 //
9 - فيا الريال: 25 // 

10 - أ. بلباو: 24 //
11 - إسبانيول: 23 //

12 - غرناطة:22 //
13 - أوصاصونة: 22 // 

14 - سلطا: 20 //
15 - مايوركا: 20 //

16 -  خيطافي: 15 //
17 - إلتشي: 15 //

18 - أالفيس: 15 //
19 - قاديس: 14//

20 - ليفانتي: 8//

احتاد طنجة يختم مرحلة الذهاب باملركز الثامن 
وانتقادات لأ�شلوب غاموندي

كرة ال�شلة : اإحتاد طنجة يتفوق على جمد طنجة
يف ديربي البوغاز

خبر األسبوع

محمد  نصري،  سمير  السابق  الفرنسي  الدولي   انتقد 
الملعب.  داخل  أناني  العب  أنه  مؤكدا  ليفربول،  نجم  صالح 
نصري الذي يعمل حاليا كمحلل في قناة » Canal« الفرنسية، 
كان برفقة زميله السابق في صفوف مارسيليا حبيب باي، بأحد 
برامج القناة وتحدثا عن أفضل 11 العبا في تاريخ البريميرليج. 
ولعب نصري في آرسنال ومانشستر سيتي، بينما لعب حبيب 
لنيوكاسل وأستون فيال. واختار حبيب محمد صالح على حساب 
إحصائياتهما،  أرى  أن  »أود  وقال:  هازارد،  إيدين  البلجيكي 
في  هــازارد  سجلها  التي  األهــداف  عدد  ضعف  سجل  صالح 
البريميرليج«. ورد نصري: »هازارد حين كان في تشيلسي كان 
نجما كبيرا، أما صالح حين تشاهده هل يلعب مثله؟ إنه أناني 
قائمة هدافي  بالكرة«. ويتصدر محمد صالح  ويحتفظ كثيرا 
 5 بفارق  هدفا،   15 برصيد  الموسم  هذا  اإلنجليزي  الدوري 

أهداف عن زميله دييجو جوتا.

�شمري ن�شري ي�شف �شالح بالأناين

املغرب التطواين يتعادل بالعيون اأمام امل�شرية
تعادل فريقنا المغرب التطواني أمام مضيفه شباب المسيرة بهدفين داخل كل شبكة، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي 
بملعب موالي رشيد بالعيون برسم الجولة 14 من البطولة االحترافية القسم الثاني. وكان فريق التطواني هو السباق للتسجيل منذ الشوط األول 
بواسطة المهاجم حمزة الهنوري. ومع بداية الشوط الثاني سجل شباب المسيرة هدف التعادل، قبل أن يضيف الهدف الثاني، بعدها ضغط فريق 
المغرب التطواني على مرمى شباب المسيرة بحثا عن هدف التعادل، وهو ما تأتى له عن طريق المهاجم عماد الخنوس. وبهذا التعادل رفع المغرب 

التطواني رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الثاني في الترتيب العام.
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اإلشعاع الديني والتربوي
إعداد : عبد الرحيم ابن جلون

سلسلة المجتهد
358

الكتاب أنيسي في وحدتي
الكتاب كنز ثمين لما يحتويه من نصوص ذهبية.

تقديم :
تضم خزانة كتبي أكثر من خمس مائة كتاب، أتفقدها من حين إلى آخر وأزيل عنها 

الغبار، وأثناء بحثي هالني كتاب مركون بإحدى الرفوف العليا تحت عنوان :
زهرة اآلس في بيوتات أهل فاس

تصفحت صفحاته األولى فشدني إليه، ونقال عن كتاب »طهارة القلوب، والخضوع 
لعالم الغيوب«.

قال وهب منبه :
لما قرأ موسى عليه السالم األلواح وجد فيها :

»فضيلة محمد صلى اهلل عليه وسلم«
فقال : يا رب أجد في األلواح أمة يحشرون يوم القيامة وجوههم على صورة القمر 

ليلة البدر، فاجعلهم من أمتي!؟
احشرهم  محمد،  أمة  هي   : قال 

يوم القيامة غرا محجلين.
األلواح  في  أجد  إني  رب  يا   : قال 
حتى  أفق  بكل  الجهاد  يطلبون  أمة 
يقاتلون األعور الدجال فاجعلهم أمتي.

قال : هي أمة محمد.
األلواح  في  أجد  إني  رب  يا   : قال 
خمس  والنهار  الليل  في  يصلون  أمة 
النهار  صلوات في خمس ساعات من 
السماء،  أبــواب  لهم  وتفتح  والليل، 
فاجعلهم  المالئكــة،  عليهم  وتنزل 

أمتي؟
قال : هي أمة محمد.

أمة  ــواح  األل في  أجد  إنني   : قال 
يصومون لك شهر رمضان فيغفر لهم 

ما كان قبل ذلك فاجعلهم من أمتي.
قال : هي أمة محمد.

األلواح  في  أجد  إني  رب  يا   : قال 
الحرام يعجون  البيت  أمة يحجون لك 
»لبيك  ضجيجا  ويضجون  بالبكاء،  لك 
اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 
لك  والملك،  لك  والنعمة  الحمد  إن 

شريك لك«.
قال : هي أمة محمد.

قال : فما تعطيهم على ذلك؟
قال : أعطيهم المغفرة وأشفع لهم فيمن وراءهم.

إلى فيه ويفتحها باسمك  اللقمة  : ربي إني أجد في األلواح أمة يرفع أحدهم  قال 
ويختمها بحمدك فال تستقر في جوفه حتى تغفر له فاجعلهم أمتي.

قال موسى : إني أجد في األلواح أمة هم السابقون يوم القيامة، وهم اآلخرون من 
الخلق فاجعلهم أمتي؟

قال اهلل تعالى : »تلك أمة أحمد«.
قال : يا رب إني أجد في األلواح أمة أناجلهم كتابهم القرآن الكريم في صدورهم 

»كتاب القرآن الكريم« يقرؤونه فاجعلهم أمتي.

قال : تلك أمة أحمد.
قال : إني في األلواح وجدت : إذا همّ أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 

واحدة، وإذا عملها كتب له عشر حسنات أمثالها إلى سبعمائة ضعف فاجعلهم أمتي.
قال : تلك أمة محمد.

قال : إني أجد في األلواح أمة هم خير الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات فاجعلهم من أمتي.

قال : تلك أمة أحمد.
ثلث  ثلث،  ثالث  على  القيامة  يوم  يحشرون  أمة  األلواح  في  أجد  إني  رب  يا   : قال 
يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يمحصون ثم يدخلون 

الجنة، فاجعلهم من أمتي.
قال : تلك أمة محمد.

قال : يا رب بسطت هذا الخير ألحمد وأمته فاجعلني من أمته.
إني  موسى  يا   : تعالى  اهلل  قــال 
برسالتي  ــنــاس  ال على  اصطفيتك 
من  وكــن  أتيتك  مــا  فخذ  وبكالمي 

الشاكرين.
أكرم  األمــم  في  هل  رب  يا   : قــال 
عليك من أمتي؟ ظللت عليهم الغمام، 

وأنزلت عليهم المن والسلوى.
فقال اهلل تعالى : أما علمت أن فضل 
كفضلي  األمم  سائر  على  محمد  أمة 

على سائر الخلق؟
قال موسى : يا رب أفأراهم؟

قال : لن تراهم ولكن إذا أحببت أن 
تسمع كالمهم فعلت.

قال : فإني أحب ذلك.
محمد،  أمــة  يا   : تعالى  اهلل  قــال 

فأجابوه بصيحة واحدة يقولون :
»لبيك اللهم لبيك«

كلهم، وهم في أصالب أبائهم.
ثم قال اهلل تعالى :

سبقت  ورحمتي  عليكم  »صالتي 
غضبي وعفوي سبق عقابي، وإني قد غفرت لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم 
يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل، غفرت له ذنوبه فأراد اهلل أن يمن علي 

بذلك فقال :
»وما كنت بجانب الطور ناديت أمتك«.

قال الرسول الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم :
»أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي:

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير«
وقال عليه السالم : »إن أفضل الذكر ال إله إال اهلل وأفضل الدعاء الحمد هلل ربي 

العالمين«.

)انتهى(

ملسو هيلع هللا ىلص ة محمد ِهَي �أمَّ
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ربت بيت تعاين من ورم يف الدماغ 
وحاجتها اإلى اأدوية..

بنخاعها  التهاب  عنه  نتج  ثم  الدماغ،  في  بورم  )وفاء.أ(  مواطنة  أصيبت 
الشوكي، مما أثرعلى حركة مشيها، حيث تعاني من المرض، منذ ست سنوات، 
تتوفر الجريدة على ملفها الطبي.وفي البداية كانت تستفيد من نسبة للتأمين 
الصحي لدى صندوق الضمان االجتماعي، إال أنه بعد انتشار وباء “كورونا” وفقد 
الصندوق،  هذا  مساعدات  من  لالستفادة  القانونية  ومرورالمدة  لعمله  زوجها 
توقف كل شيء وانقلبت حياة “وفاء” رأسا على عقب..”وفاء” التي لن تتحدث عن 
كونها ربة بيت وأما ألبناء يسكنون اليوم في غرفة واحدة بعد تغير أوضاعهم..

لن تتحدث عن متطلبات حياتهم وإكراهاتهم الصعبة، بل تكتفي بالحديث عن 
التي تتطلب مبلغا ماليا قدره  ألمها ومرضها وعن حاجتها وافتقادها لألدوية 
2000 درهم، كل نهاية شهر.لذا فإنها وبعد تردد، صونا لماء وجهها، طرقت 
مغلوبة على أمرها باب هذا المنبر، مناشدة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، 

لكي يمدوا لها يد العون، سائلة اهلل أن يجازيهم عنها أحسن الجزاء.
العنوان : المجمع الحسني 3 الهدى 3 رقم 12 

لالتصال : 0762475635

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
تحويل المقر االجتماعي للشركة

 وتوسيع النشاط
شركة  » EX SHF  SARL « ش.م.م ، شركة 
 100.000،00( رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
 ،84 بطنجة،   االجتماعي   مقرها  الكائن  درهم(، 
تجزئة العيون 2، شارع المملكة العربية السعودية، 
الطابق األول رقم 10. المقيدة بالسجل التجاري لدى 

المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 107825. 
بمقتضى عقد عرفي بطنجة بتاريخ 05 نونبر 
 2021 نونبر   08 في  بماليتها  والمسجل   ،2021
تحت المراجع التالية: األمر باالستخالص: 86940، 

وصل عدد 22995.
إلى  للشركة  االجتماعي  المقر  تغيير  تم     •
العنوان الكائن ب 20 زنقة عالل بن عبد اهلل إقامة 

ياسمين الطابق السابع رقم 28، طنجة.
•  توسيع نشاط الشركة إلى شركة للتنظيف 

والبستنة وبيع منتجات التنظيف والمنظفات.
التجارية  بالمحكمة  تم  القانوني:  اإليداع 
 9974 عدد  تحت   ،2021 نونبر   15 بتاريخ  بطنجة 

للسجل التحليلي.
ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

تغيير تسمية الشركة 
شركة   » EX SHF SARL « ش.م.م ، شركة 
 100.000،00( رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
درهم(، الكائن مقرها االجتماعي  بطنجة،  20 زنقة 
عالل بن عبد اهلل إقامة ياسمين الطابق 7 رقم 28. 
التجارية  المحكمة  لدى  التجاري  بالسجل  المقيدة 

بطنجة تحت عدد 107825. 
بمقتضى عقد عرفي بطنجة بتاريخ 16 دجنبر 
 2021 دجنبر   17 في  بماليتها  والمسجل   ،2021
تحت المراجع التالية: األمر باالستخالص: 99037، 

وصل عدد 27029.
 EX «  تم تغيير تسمية الشركة من  شركة  •
BELLA- « شركة  إلى  ش.م.م   »SHF  SARL

NOVA  CLEAN «  ش م م .
التجارية  بالمحكمة  تم  القانوني:  اإليداع 
بطنجة بتاريخ 17 دجنبر 2021، تحت عدد 11290 

للسجل التحليلي.
ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

VISADIL
تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 120855 
عنوان مقرها اإلجتماعي

حي نجيبة شارع 88 رقم 11
 90060 طنجة 

بمقتضى عقد موثق مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 
تم إعداد القانون األساسي لشركة ذات المسؤولية 

المحدودة بالمميزات التالية:
المسؤولية  ذات  شركة   : الشركة  شكل 
اإلقتضاء  عند  متبوعة  الشركة  تسمية  المحدودة. 
غرض   ،VISADIL بإيجاز  تسميتها   بمختصر 
عبر  التأشيرة  وخدمات  الوثائق  خدمات    : الشركة 
نجيبة  حي   : االجتماعي  المقر  عنوان   . األنترنيت 
شارع 88 رقم 11 - 90060 طنجة المغرب. المدة 
: 99 سنة . مبلغ  التي تأسست من أجلها الشركة 
كالتالي:  مقسم  درهم،   35.000 الشركة:  رأسمال 
ومواطن  وصفات  والعائلية  الشخصية  األسماء    -
اعزيب  عنوانه)ا(  قنوفي  عادل  السيد   : الشركاء 
والعائلية  الشخصية  90060 طنجة. األسماء  ابقيو 
قنوفي  عادل  السيد  الشركة:  مسيري  ومواطن 

عنوانه)ا( اعزيب ابقيو 90060 طنجة.
التجارية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بطنجة بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 246976.

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
إعالن عن جمع عام استثنائي

SYNDIC COMARISPA
Bab El Jadida bloc 44-45

- Tanger -
يعلن السيد أسامة الدراوي،  بصفته سنديكا 
السكني  للمجمع   45/44 بالعمارتين  بالنيابة 
بتاريخ  أنه  المجاهدين  بلبشير كوماريسبا،  طريق 
2021/12/17 عقد المكتب الجمع العام االستثنائي 
على  المصادقة  وتمت  أعاله  المذكورة  للعمارة 
من  المكون  المسير،  المكتب  وتعيين  القانون 
السيدة الزهرة مرصو، رئيسا، السيد أسامة الدراوي، 
السيد  للمال،  أمينا  أكسو،  منير  السيد  لها،  نائبا 
محمد الغربي، نائبا له، السيد محمد الشعرة، كاتبا 

عاما والسيد أحمد بوكنانة، نائبا له.
ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة - أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة السواني

مصلحة الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

عن  السواني  مقاطعة  مجلس  رئيس  يعلن 
إجراء بحث المنافع والمضـار مدتـه 15 يومًا ابتـداء 
الجرائد،  في  اإلعـالن  هـذا  صـدور  تـاريـخ  مـن 
 PINTA ET : وذلك تبعا للطلب الذي تقـدمت به
COLORES SARL للحصول على رخـصة صباغة 

السيــارات بالمحل الكائن بـ :
شارع القاضي عيــاض رقــم 39

PREFECTURE DE TANGER-ASSI-
LAH, ARRONDISSEMENT DE SOUANI.

بمصلحة  المفتوح  البحث  سجل  ويوجد 
الرخص، حيث يمكن للعموم تسجيل مالحظاتهم 

وذلك خالل أوقات العمل.
ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة - أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة السواني

مصلحة الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

عن  السواني  مقاطعة  مجلس  رئيس  يعلن 
إجراء بحث المنافع والمضـار مدتـه 15 يومًا ابتـداء 
مـن تـاريـخ صـدور هـذا اإلعـالن في الجرائد، وذلك 
تبعا للطلب الذي تقـدم به : السيد التلوين أحمد 
بالمحل  الحفالت  قاعات  رخـصة  على  للحصول 

الكائن بـ :
حي الشــهـداء رقــم 75، الطـابــق الثــانـي، 

بن ديبان ـ طنجة.
PREFECTURE DE TANGER-ASSI-

LAH, ARRONDISSEMENT DE SOUANI.
بمصلحة  المفتوح  البحث  سجل  ويوجد 
الرخص، حيث يمكن للعموم تسجيل مالحظاتهم 

وذلك خالل أوقات العمل.
ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشــعـــار

شركة نور الدين كار ش. م. م  في شخص ممثلها 
القانوني 

RC:23749
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ : 2021/12/16 
الحكم  رقم   2021/8301/37 عدد  الملف  في 

2021/47 قضت المحكمة التجارية بطنجة:
في  القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح   -1
مواجهة شركة نور الدين كار ش. م. م في شخص 
االجتماعي: شارع  القانوني قضائيا، مقرها  ممثلها 
الحسن الثاني، إقامة بكة الطابق 1 رقم 12 مرتيل، 
االبتدائية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل  والمسجل 

بتطوان تحت رقم 23749.
2- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع منذ تاريخ 

.2020/06/16
الحجاجي  سعيد  محمد  السيد  بتعيين   -3
له  نائبا  الزنطاري  محمد  والسيد  منتدبا  قاضيا 
فالمطلوب  وعليه  سنديكا.  بنونة  محمد  والسيد 
من الدائنين التصريح بديونهم للسنديك المعين 
المطلوبة  المبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
مرفقة بالوثائق وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من 
للمادة  الرسمية طبقا  بالجريدة  اإلشعار  تاريخ هذا 

.584
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشــعـــار
شركة أندلوسية كولف اسبا ش. م. م  في شخص 

ممثلها القانوني 
RC:30849

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ : 2021/12/16 
الحكم  رقم   2021/8301/40 عدد  الملف  في 

2021/48 قضت المحكمة التجارية بطنجة:
في  القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح   -1
مواجهة شركة أندلوسية كولف اسبا ش. م. م، في 
شخص ممثلها القانوني قضائيا، مقرها االجتماعي: 
والمسجل  طنجة،  بوبانة  سبارطيل  كاب  طريق 
تحت  بطنجة  التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل 

رقم 30849.
2- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع منذ تاريخ 

2020/06/16

قاضيا  الزنطاري  محمد  السيد  بتعيين   -3
منتدبا والسيد محمد سعيد حجاجي نائبا له والسيد 
من  فالمطلوب  وعليه  سنديكا.  مسكين  الحسن 
المعين  للسنديك  بديونهم  التصريح  الدائنين 
المطلوبة  المبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
مرفقة بالوثائق وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من 
للمادة  الرسمية طبقا  بالجريدة  اإلشعار  تاريخ هذا 

.584
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2020/8515/547

إعالن عن بيع عقارين   
لفائدة: السيدة غزالن سرحان.

ضد: ورثة محمد الزكاف القهيوي، عنوانهم: حي 
بوحوت، زنقة 19، رقم 2 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
للعقارين  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
 )1076 )ميديطيراني  التوالي  على  المدعويين 
العقاريين  الرسمين  ذوي   )359 )ميديطيراني  و 
بطنجة،  الكائنين  و06/97259   06/97681
قطعتين  عن  عبارة  والعقاران  البالية،  طنجة  حي 
عقاريتين عاريتين، مساحة األولى 69 م 2 والثانية 

70 م 2. 
األول  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
الثمن  حدد  كما  درهم،   379.000.00 مبلغ  في 
االفتتاحي لبيع العقار الثاني في مبلغ 385.000.00 

درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 

تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
المائة،  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  يؤدى 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب تنفيذ 

هذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع  عقــــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/21-1618
بطلب: من ورثة محمد مصباح.
ضد : السيدة سعيدة مصباح.

الساعة  على   2022-02-08 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
:الواقع  بمدينة طنجة بحي مسنانة، قطاع السطوع، 
بناء  يتكون من  السحر، وهو عبارة عن منزل  زنقة 
سفلي به كراج وثالث طوابق ورابع مقلص مساحته 

72 م م.
مبلــــغ   فـــي  االفتتاحـــي  الثمــن  حدد 

1.560.000.00 درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

مع زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد: 2019/8514/1340 
لفائدة : السيد يوسف البوحسيني، ينوب عنه ذ/عبد 

المنعم لمريني المحامي بهيئة طنجة.
ضد : السيد أحمد حاجي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/14 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال ستجرى سمسرة عمومية 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني 
الكائن  عليه،  للمدعى  المملوك  التجاري،  لألصل 
القصر  العرائش،  بطريق  الكبير  القصر  بمدينة 
بالمحكمة  التجاري  بالسجل  والمسجل  الكبير، 

1620، بجميع  الكبير تحت رقم  بالقصر  االبتدائية 
عناصره المادية والمعنوية.

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 320.000.00 
درهم. 

من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ 
زيادة 3 في المائة ، ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك 
االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد  مضمون، 
بمكتب التنفيذ بالمحكمة التجارية بطنجة لالطالع 

على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/199 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان.

ضد: السيدة حنان بنعبد الحنين، عنوانها 20 زنقة 
حفيظ ابن هاجر، طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)الهيشو 161( ذي الرسم العقاري عدد 06/171200 
الكائن  أعاله،   المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
بطنجة طريق مغارة هرقل، والعقار عبارة عن أرض 
أول  وطابق  على سرداب وسفلي  تشتمل  فيال  بها 

ومسبح وحديقة مساحتها 235 م 2.

مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
2.384.250.00 درهم. 

التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/330 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م 

ضد : شركة بروكليب طنجة، في شخص م. ق، 
بمقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة 

لبنان إقامة لينا الطابق 6 رقم 59 بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)مالباطا 22( ذي الرسم العقاري عدد 06/186561 
الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  للمدعى  المملوك 
بطريق مالباطا طنجة، وهو عبارة عن شقة بالطابق 

الرابع مساحتها 63 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  .حدد 

504.000.00 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة ، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

إعـالن بإيـداع
إيـداع  تم  أنه  العموم  علم  إلى  طنجة  جماعة  مجلس  رئيس  يعلن 
مشروع تصميــم تهيئـة مغوغـة ـ سوانـي وضابطتـه بمكاتـب الجماعـة، 
حيث سيتم إجراء بحث علني بخصوصه لمدة شهر، وذالك ابتداء من تاريخ 

6 يناير 2022 إلى غاية تاريخ 4 فبراير 2022.
وفي هذا اإلطار، يمكن لمن يعنيــه األمر أن يطلع خالل مـدة إجراء 
التهيئة  ضابطـة  وعلى  التهيئة،  تصميم  مشـروع  على  العلنـي،  البحـث 
التابع لجماعة طنجة والواقع  الثقافي أحمد بوكماخ  بالمركز  له  المرافقة 
بشارع ريموندو لوليو، وأن يدون مالحظاته في السجل الذي سيتم فتحه 

لهذا الغرض، وذلك خالل أوقات العمل اإلدارية.

رئيس المجلس الجماعي لطنجة
منير ليموري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة 

جماعة طنجة
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منتخبين، مسؤولين مؤسساتيين،  مائة مسؤول سياسي،  أكثر من  ناقش  يومين،  على مدى 
الهيكلية  والعواقب  لواقع معقد،  المختلفة  الجوانب  الضفتين،  إعالم من كال  أكاديميين ووسائل 
في مجتمعات المنشأ والعبور والوجهة، وقبل كل شيء، في البيئة األسرية واالجتماعية التي يتركها 

المهاجرون وراءهم. 
بدورهم تطرق  بالمهاجرين.  التكفل  في  المحلية  للجماعات  المتنامي  الدور  الجلسات  وأكدت 
رؤساء البلديات والمسؤولون المؤسساتيون في األندلس والمغرب إلى الجانب اآلخر من الموضوع 
وتمكنوا من إكمال قصة لم يعايشوها سوى في إحدى وجهتي النظر. ومن بين الرؤى التي تطرقت 
للبقاء  األساسية  الموارد  وتوفير  مالئم،  استقبال  جو  خلق  مداخالتها:  في  المحلية  الجماعات  لها 
على قيد الحياة في حالة طوارئ اجتماعية وانعدام الحماية القانونية، والسعي إلى تحالف المجتمع 

الكشف عن نقص  أو  المدني، وتعميق معرفة األسباب 
األدوات الالزمة للدعم االجتماعي الشامل.

من الناحية السياسية والمؤسساتية، عرفت الندوة 
مشاركة كبيرة منذ الجلسة االفتتاحية التي حضرها كل 
من رئيس جماعة الفنيدق رضوان نجمي و عبد اللطيف 
للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامـــج  ممثل  بوعزة 
فرانسيسكو  و  كامبيلوس  وعمـدة  بالمغرب  البشرية 
الصندوق  في  والتعــاون  الهجــرة  سكرتيــر  غيريرو 
وأيمن  الدولي  التضامن  أجل  من  للبلديات  األندلسي 
الدولي ومغاربة  والتعاون  الشراكة  لجنة  رئيس  الغازي 
الحسيمة.  تطوان  لطنجة  الجهوي  بالمجلس  العالم 
حيث جاء من بين االستنتاجات ثنائية الموارد - الخدمات 

األساسية لتعزيز االندماج في الجماعات الترابية.
والبحــوث  الدراسات  نتائـج  إلى  المنتــدى  استند 
مدينة  من  الهجرة  مشروع  إطار  في  إجراؤها  تم  التي 
 )MC2CM( المتوسط  األبيض  البحر  في  مدينة  إلى 

تشيكون،  مارتينيز  راكيل  شددت  مداخلتها  في  البشرية.  للمستوطنات  المتحدة  األمم  وبرنامج 
الذين  السكان  نتيجة  والتي هي  الثقافة  لمفهوم  العالمية  الرؤية  بجامعة غرناطة، على  األستاذة 
مقتصرة  كونها  عن  بعيدًا  األكاديمي،  المجال  في  الزمن،  عبر  ومساهماتهم  ويعبرون  يستقرون 
على الجوانب المحددة على أنها نموذجية لمنطقة معينة وفًقا لمفهوم األغلبية. تنضاف إلى هذه 
وأكثر من عشرين منظمة غير حكومية  بلديات وجامعتين  ثماني  الدراسة في  استنتاجات  الرؤية 
وجمعيات قامت بتنسيقها عالمة األنثروبولوجيا والباحثة مرسيدس خيمينيز؛ ويكشف التحليل أن 
الجهود التضامنية للجماعات المحلية والمواطنين هي الصيغة لمقاربة التدبير المحلي للهجرة من 
خالل مقاربة شاملة تشمل حقوق اإلنسان. في هذا اإلطار دافعت أمينة بركاش ، الطبيبة النفسية 
لألطفال والناشطة في مجال حقوق اإلنسان، عن الحاجة إلى فهم وإحساس التمييز العنصري الذي 

يعاني منه المهاجرون كخطوة أولى في مكافحة هذه اآلفة.

على الرغم من أن تجربة الهجرة محكومة بغياب الضمانات ومرتبطة بشكل دراماتيكي بانتهاك 
الحقوق األساسية، فإن دراسة تطلعات جزء كبير من الشباب المغربي تتعارض مع هذه االستنتاجات. 
وكذا  بتطوان  وتوتة  ملقة  أحياء  في  الصادقي  الواحد  عبد  أجراه  الذي  التشخيص  نتائج  وبحسب 
بأوالد حميد ومرينا )حي السالم( بالقصر الكبير وحي المحشش وديور الحواطة بالعرائش، فإن ما 
يقارب 75 ٪ من الساكنة الشابة ترغب في خوض تجربة الهجرة في السنوات العشر القادمة، فيما 

عبر 60 ٪ منهم على رغبتهم في الهجرة.
الموجودة  الدولية  لآلليات  المحلي  المكون  جلب  محاوالت  عن  المغربية  التجربة  وتكشف 
لمجموع المهاجرين، وهو ما يتمثل في االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء -SNIA- التي أقرتها 
رافعة  بمثابة  المهاجرين  تعتبر  التي  االستراتيجية  وهي   .2014 ديسمبر  في  المغربية  الحكومة 
للبالد، بما يتماشى  االقتصادية واالجتماعية  للتنمية 
مع التزام المغرب في األجندة األفريقية للهجرة وفي 

عملية صياغة الميثاق العالمي للهجرة.
المكلف  الغازي  عدنان  مداخلة  لنا  أتاحت  وقد 
المستدامة لجماعة  والتنمية  الجماعة  بمخطط عمل 
وجدة التعرف على مثال أخذ الهجرة من منظور القرب 
في عين االعتبار، في سياق التحالف القاري، وقبل كل 
شيء، التعاون جنوب -جنوب باعتباره ناقاًل للتضامن 
المغربية  الهجـرة  سياســة  أتاحــت  لقـد  األفريقــي. 
عام  في  شخصًا   23096 وضعية  تسوية  الجديدة 
2014، والزالت عملية تسوية حوالي 24000 شخصًا 

مفتوحة في فترة ثانية.
وخصصت الندوة صبيحة كاملة لموضوع الهجرة 
الضفتين  من  الصحفيون  أبــرز  حيـــث  اإلعالم،  في 
يضاف  الكراهية.  خطاب  وقوة  سرعة  تدبير  صعوبة 
ووجود  الجماعي  التوظيف  استقرار  عدم  ذلك  إلى 
بانوراما إعالمية يحكمها التواجد المتزايد لألخبار الزائفة التي يتم إطالقها أحيانًا من المنتديات 
يحيط  الذي  والسياق  األسباب  فهم  على  قائم  واقع  بناء  تعقد  التي  المتطرفة  اليمينية  السياسية 

بعمليات الهجرة.
المدن  بين  والتعاون  »الهجرة  حول  األولى  الدولية  االفتراضية  الندوة  تنظيم  تم  وقد  هذا 
المتوسطية« يومي الثالثاء 30 نونبر واألربعاء فاتح دجنبر 2021 بمبادرة من الصندوق األندلسي 
للبلديات من أجل التضامن الدولي )FAMSI( وفيدرالية أنمار للجماعات المحلية لشمال المغرب 
 )UN Habitat( البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  من  كل  مع  بشراكة  واألندلس 
ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة )CGLU( والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

.)ICMPD(

أفاد مكتب الصرف أن تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر نونبر الماضي، 
أكثر من 86,48 مليار درهم مقابل 61,29 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب ،في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر نونبر ، أن هذه 
25,187 مليار درهم. كما سجلت النشرة  41,1 في المائة ، أي بما يعادل  التحويالت ارتفعت بنسبة 
المائة منتقال إلى أكثر من  5,9 في  التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في  الميزان  ارتفاعا في 

59,94 مليار درهم.

وبشكل مفصل ، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 127,5 مليار درهم مع 
12 في المائة  2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي األخرى بنسبة  نهاية نونبر 
، فقد سجلت فائضا  (. وفيما يخص األسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات  ) 67,55 مليار درهم 
 ،  2019 ، وبالنسبة لشهر نونبر   2020 بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية نونبر  مستقرا نسبيا 
الفترة التي سبقت أزمة كوفيد 19- ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 58,7 في المائة .

السنة  مليار درهم في   9,58 مقابل   ،2021 نونبر  نهاية  مليار درهم في   9,8 المصاريف  وبلغت 
الفارطة ، و 19,26 مليار درهم خالل األشهر اإلحدى عشر األولى من سنة 2019.

وكاالت

»اجلماعات املحلية بكل من �شمال املغرب واإقليم الأندل�س باإ�شبانيا ت�شادُق 
على اإعالن ُيثمن دور القرب يف التدبري ال�شامل لعمليات الهجرة«

حتويالت مغاربة العامل تتجاوز 86 مليار درهم حتى متم نونرب
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المد هلل  رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على خامت 
االأنبياء واملر�صلني، �صيدنا حممد النبي االأمني، وعلى اآله 

ين. ّ و�صحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�صاٍن اإلى يوم الديِ
�صور  من  اآية  مع  اليوم  نقف  القراء:  مع�صر  بعد،  اأما 
�صلواتنا،  يف  وتكرارا  مرارا  نقروؤها  التي  الق�صار،  القراآن 
وما اأقل ما نتدبر فيها، مع قوله تعالى: )َكاَلّ اإيَِنّ ااْلإْن�َصاَن 
ْجَعى( العلق:7-6. َك الُرّ ّ َلَيْطَغى اأَْن َرءاآُه ا�ْصَتْغَنى  اإيَِنّ اإيَِلى َربيِ

العليم اخلبري، فيه  يف هذه االآية الكرمية، خرب من 
علق  من  اهلل  خلقه  الذي  االإن�صان،  هذا  لقيقة  بيان 
به  اهلل  اأنعم  ما  فمع  يعلم،  يكن  مل  ما  وعلمه  و�صواه، 
اأجّلها، ما ُذكر من نعمة اخللق  عليه من النعم، التي من 
واجلحود،  بالكفر  النعم  هذه  يقابل  اأنه  اإال  والتعليم، 
خا�صة  ويتمرد،  ويعاند  ويتكرب  فيطغى  حّده،  ويتجاوز 
عندما يرى نف�صه م�صتغنيا غري حمتاج الأحد، ما هكذا 
بت�صويته  ه  رُبّ عليه  م  ُيْنعيِ اأن  االإن�صان،  يكون  اأن  ينبغي 
الذي  بربه  يكفر  ثم  يعلم،  يكن  مل  ما  وتعليمه  َخلقه، 
فعل به ذلك، ويطغى عليه، اأن راآه ا�صتغنى، وما يعلم اأن 
َلى  مرجعه وم�صريه اإليه، قال تعالى مذكراً ومنبهًا:)اإيَِنّ اإيِ

ْجَعى(.  َك الُرّ ّ َربيِ
االإن�صان،  �صمات  من  �صمة  فالطغيان  القراء:  اأعزائي 
واالأمن  ال�صحة  حال  ربه،  عن  باال�صتغناء  ي�صعر  فهو 
لتعيده  للموؤمن  امل�صائب  تاأتي  ولذا  والنعمة،  والرغد 
تعالى،  ربه  اإلى  وحاجته  ب�صعفه  وتذكره  ر�صده،  اإلى 
اأ�صباب هالك االإن�صان وهوانه على  اأعظم  والطغيان من 
اهلل عز وجل، وما كفر من كفر، وال ع�صى من ع�صى، اإال 
الوقوف  هو  اإمنا  االإن�صان،  وحد  حده،  جتاوز  اإذ  طغى، 
وفعل  بتوحيده،  وجل،  عز  هلل  العبودية  عتبة  عند 
فمن  متعددة؛  الطغيان  واأ�صباب  املحظور،  وترك  املاأمور، 
ٍف لهم، فرعون الذي  النا�س من يطغيهم ملكهم، و�َصُرّ �َصليِ
بحجة  ال�صالم،  عليه  مو�صى  على  ف�صاًل  لنف�صه  ظن 
فارغة، حيث قال اهلل تعالى على ل�صانه: )اأََلْي�َس ليِ ُمْلُك 
حتى  الطغيان  يف  الد  جاوز  ثم  الزخرف:51،  َر(  �صْ ميِ
ُكُم ااْلْعَلى( النازعات:24، ومنهم من تطغيهم  قال: )اأََنا َرُبّ
قوتهم، وهوؤالء �صلفهم عاد، قوم هود، حيث قالوا:)َمْن 
تطغيهم  من  النا�س  ومن  ف�صلت:15،  ًة(  ُقَوّ ا  َنّ ميِ اأَ�َصُدّ 
ْلٍم  يُتُه َعَلى عيِ ا اأُوتيِ َ اأموالهم، و�صلفهم قارون الذي قال:)اإيِمَنّ

اأوتيه  مبا  اختال  اأن  يلبث  مل  ثم  الق�ص�س:78،  ي(  ْنديِ عيِ
اأي  الق�ص�س:79،   ) هيِ يَنتيِ زيِ هيِ يفيِ  َقْوميِ َعَلى  من مال:)َفَخَرَج 
بعدما قال قارون ما قاله على �صيبل الفخر واخليالء، ومل 
يكتف بهذا القول، بل خرج على قومه فى زينة عظيمة، 
من  واجلزاء  اأمواله،  وكرثة  عظمته  اإظهار  بذلك  مريًدا 
جنـ�س العمـل؛ فلما كان الطغيـان علـواً يف االأر�س وف�صادا 
فرعون  فاأما  والهوان،  الذلة  عاقبته،  كانت  الق،  بغري 
�صلبه  فقـد  االأعلى،  الرب  اأنـه  وادعى  ملكـه  غره  الذي 
اهلل ملكـه، وغيبه اأ�صفل اليم، ومالأ فمه طينًا، ثم جعله 
الذين غرتهم قوتهم، فقد  واأما عاد  اآية،  اهلل ملن خلفه 
اأخزاهم اهلل، واأر�صـل عليهـم جنداً مـن جنـده، قال اهلل 
اٍم َنح�َصاٍت  ــًرا يفيِ اأََيّ ْر�صَ يًحا �صَ ـْم ريِ تعالـى: )َفاأَْر�َصْلَنـا َعَلْيهيِ
َرةيِ  ْنَيا  َوَلَعَذاُب ااْلآَخيِ َيوةيِ الُدّ ْزييِ يفيِ اْلَ يَقُهْم َعَذاَب اخْليِ ُنذيِ ليِ
العا�صفة  الريح  اأي  ف�صلت:16،  ُروَن(  ُيْن�صَ اَل  َوُهْم  اأَْخَزى 
ال�صديدة الهبوب والربودة، واأما قارون الذي اختال على 
النا�س بكنوزه واأمواله، وعال بها عليهم، فقد �صريه اهلل 
هيِ  عز وجل اأ�صفـل �صافليـن، قال اهلل تعالـى: )َفَخ�َصْفَنا بيِ
يف  واأما  الدنيا،  يف  هــذا  الق�ص�س:81،  ااْلْر�َس(  هيِ  ـَداريِ َوبيِ
َوءاَثَر  َطَغى  َمْن  ا  �صبحانه:)َفاأََمّ اهلل  قال  فقد  االآخرة، 
َي امْلَاأَْوى( النازعات:39-37،  يَم هيِ حيِ ْنَيا َفاإيَِنّ اجْلَ َيوَة الُدّ اْلَ
ولي�س الطغيان قا�صراً على اأهل الكفر والع�صيان، بل قد 
يطغى املرء وهو من اأهل الطاعة، اإن راأى نف�صه ا�صتغنت 
اأو  الن�صب،  اأو  العبادة،  اأو  العلم،  من  اأو  النعم،  من  ب�صيء 
غري ذلك، فللعلم طغيان كطغيان املال، وهذا اإن ترفع به 
�صاحبه على من دونه، ومل يزكه بالعمل به، اأو اإن دفعه 
علمه للتحايل على �صرع اهلل، وتتبع الرخ�س، اأما العبادة؛ 
اد من يرى لنف�صه ف�صاًل على من هم دونه من  فمن الُعَبّ
النا�س، وال يراهم اإال مق�صرين وك�صالى، مع اأن منهم من 
اد  الُعَبّ ومن  هو،  قلبه  يف  ما  اأ�صعاف  االإميان  من  قلبه  يف 
من يح�صب اأنه هو الناجي وحده، وكل النا�س هلكى، فَعْن 
ُجُل َهَلَك  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )اإيَِذا َقاَل الَرّ يِ  وَل اهلَلّ اأََنّ َر�صُ ى ُهَرْيَرَة  اأَبيِ
رقم:2623؛  م�صلم:4/2024،  رواه  اأَْهَلُكُهْم(  َفُهَو  ا�ُس،  الَنّ
م�صاوءهم،  ويذكر  النا�س  يعيب  الرجل  يزال  ال  معناه 
ذلك،  فعل  فاإذا  ذلك،  ونحو  وهلكوا  النا�س  ف�صد  ويقول 
االإثم  من  يلحقه  مبا  منهم  حاال  اأ�صواأ  اأي  اأهلكهم؛  فهو 
العجب  اإلى  ذلك  اأداه  ورمبا  فيهم،  والوقيعة  عيبهم  يف 
فالتطاول  الن�صب؛  واأما  منهم،  خري  اأنه  وروؤيته  بنف�صه 

ُهَرْيَرَة َعنيِ  ى  اأَبيِ اأمور اجلاهلية، فَعْن  النا�س، من  به على 
 ، ةيِ َيّ ليِ اهيِ َة اجْلَ َيّ ّ َ َقْد اأَْذَهَب َعْنُكْم ُعبيِ ّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )اإيَِنّ اهلَلّ ييِ بيِ الَنّ
اآَدَم،  َبُنو  ُهْم  ُكُلّ ا�ُس  الَنّ ي،  �َصقيِ ٌر  َوَفاجيِ ي،  َتقيِ ٌن  ُموؤْميِ ُهَو  ا  َ اإيِمَنّ
رقم:3955؛  الرتمذي:5/734،  رواه  ُتَراٍب(  ْن  ميِ َق  ُخليِ َواآَدُم 
 ، رْبٍ وَفْخر باالآباءيِ ن كيِ اأي اأزاَل ورَفع ما كـان يف اجلاهلية ميِ
على  تكوُن   ، وجلَّ عزَّ  اهلليِ  عنَد  باديِ  العيِ بنَي  لَة  املفا�صَ واإنَّ 
قال  كما  تعالى،  باهلليِ  واإمياٍن  َتْقوى  ن  ميِ االإن�صانيِ  عند  ما 

يِ اأَْتَقاُكْم( الجرات:13. ْنَد اهللَّ تعالى: )اإيِنَّ اأَْكَرَمُكْم عيِ
نـوع  من  حتذيـر  اأ�صد  اأمته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  حـذر  كما   
الرجل عماًل �صالًا  اأن يعمـل  الطغيـان، وهو  خفـي من 
به  يريـــد  ال  هو  بينما  للنا�س،  يبدو  الذي  ظاهـره  يف 
ْعُت  ى ُهَرْيَرَة َقاَل، �َصميِ اأَبيِ وجه اهلل �صبحانه وتعالى، فَعْن 
َياَمةيِ  ى َيْوَم اْلقيِ ا�سيِ ُيْق�صَ َل الَنّ يِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: )اإيَِنّ اأََوّ وَل اهلَلّ َر�صُ
َرُجٌل  َقْبُل-،  هيِ  ْفَعاليِ اأَ َعْن  اأَُل  َوُي�صْ ُيَحا�َصُب  اأَْي   - ؛  َعَلْيهيِ
 ، هيِ بيِ ي  تيِ َفاأُ  ، هيِ ّ ُكليِ امْلَاليِ  َنافيِ  اأَ�صْ ْن  ميِ َواأَْعَطاُه   ، َعَلْيهيِ  ُ اهلَلّ َع  َو�َصّ
يَها، َقاَل َما َتَرْكُت  ْلَت فيِ َعَمُه، َفَعَرَفَها، َقاَل َفَما َعميِ َفُه نيِ َفَعَرّ
َقاَل  َلَك،  يَها  فيِ اأَْنَفْقُت  اإيِاَلّ  يَها  فيِ ُيْنَفَق  اأَْن  ُبّ  حُتيِ يٍل  �َصبيِ ْن  ميِ
ُثَمّ  يـَل،  قيِ َفَقْد  َجَواٌد،  ُهَو  ُيَقاَل  ليِ َفَعْلَت  َك  َنّ َوَلكيِ َكَذْبَت، 
رواه   ) اريِ الَنّ يفيِ  ــي  ْلقيِ اأُ ُثَمّ   ، ـهيِ َوْجهيِ َعَلى  ـَب  حيِ َف�صُ  ، هيِ بيِ َر  اأُميِ

م�صلم:3/1513، رقم:1905. 
اأيها القراء الكرام: لو تاأمل املرء يف كل �صور الطغيان، 
وف�صاد  الت�صور،  يف  خلل  اإلى  جميعًا  مرجعها  اأن  لوجد 
العقل، فمن مل يعرف قدر ربه -جل وعال-، فيقدره  يف 
وافتقارها  وحقيقتها  نف�صه  قدر  يعرف  ومل  قدره،  حق 
منها  يجـده  قـد  ما  غـره  �صبحانه،  خالقها  اإلى  وعوزها 
�صوء  فيوقعه   ،- الظاهر  يف   - �صواهـا  عما  ا�صتغنـاء  من 
فكـره يف الطغيان، والعالج من ذلك واملخرج منه، اأنه كلما 
قوي االإميان باالآخرة، وزاد اليقني بالرجوع اإلى اهلل؛ قّل 
الطغيان وا�صمحل، فمن علم اأنه اإلى اهلل راجع، علم اأنه 

بني يديه موقوف م�صوؤول، فليعد لكل �صوؤال جوابًا.
والدنيا  الدين  يف  والعافية  ال�صالمة  اهلل  ن�صاأل 

واالآخرة.
و�صلى اهلل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد وعلى اآله 

و�صحبه اأجمعني
والمد هلل رب العاملني.

»ُطْغيانُ  الإن�َسان «
إعداد : محمد أمني بنعفان -


