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Acquisition de 65 millions
de doses de vaccins :

le ministère de la Santé
se veut rassurant !

Le

Maroc a acquis 65 millions de
doses des deux vaccins pour
lesquels le Royaume a opté, en prévision
d’une vaccination massive de 25 millions
de personnes âgées d’au moins de 18 ans
(ainsi que les résidents étrangers), sur une

population totale de 37 millions d’habitants.
Selon le ministre de la Santé, Khalid Ait
Taleb, les préparatifs pour le lancement de
la campagne nationale de vaccination ont
atteint un stade « très avancé».
Lire en page 3

Le supposé violeur-assassin
du petit Adnane observe
une grève de la faim

D

ans la matinée de mardi dernier,
au vu d’une correspondance
du principal accusé, la Cour d’appel
de Tanger a décidé le report, au 12
janvier prochain, de l’examen de
l’affaire du petit Adnane, cet enfant
de 11 ans, retrouvé mort et enterré
en septembre dernier.
Selon Me Mohamed Ali Bekkali Tahiri, membre du comité de défense
d’Adnane, l’accusé, un jeune ouvrier qui habitait près du domicile
familial de la victime, a informé
le parquet qu’il observait une
grève de la faim, ce qui a motivé
le report de l’examen de l’affaire.
Lire en page 7
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Une fin d’année pas comme
les autres sous l’œil vigilant du

S

wali Mohamed M’HIDIA

ur la base des recommandations du Comité
scientifique et technique
ad hoc, plusieurs mesures restrictives ont été annoncées par
le gouvernement, il y a quelques
jours, entrant en vigueur le 23
décembre dernier, pour une durée de 3 semaines, englobant
aussi l’interdiction des fêtes et
des rassemblements publics ou
privés ainsi que la fermeture des
restaurants, cafés, commerces et
grandes surfaces à 20h.
Ces décisions ont été adoptées
afin de renforcer les procédures
de l’état d’urgence sanitaire en
vigueur depuis la mi-mars 2020.
Ce n’est pas tout, les restaurants également ferment totalement pour une durée de trois semaines, mais peuvent continuer
d’assurer la livraison à domicile
et l’emporter.
A Tanger, ces recommandations sont rigoureusement mises
en application sous l’œil vigilant
du wali de la région, Mohamed
M’hidia et ses collaborateurs,
partant du fait que la santé des
citoyens et leur vie prime sur
toute autre considération.

si c’est pour le bien général, il
faut se plier aux exigences de la
pandémie qui ne touchent pas
que notre secteur, mais aussi
d’autres plus sensibles ! » estime l’intéressé.
« C’est ce même message
de conscience et de raison que
tentent de passer les autorités locales et sanitaires, parmi
la population placée au même
pied d’égalité devant le danger»,
explique un collaborateur du
wali, assurant que M. Mhidia se
montre intransigeant pour ce qui
est des mesures de protection
de la population.

Tout cela ne fait, certes pas le
bonheur des professionnels du
secteur, mais la vigilance est de
mise. C’est le cas d’un restaurateur à Tanger qui affirme : «
on ne s’y attendait pas, surtout
en cette période, qui constitue
pour nous d’habitude une bouffée d’oxygène. On comptait, en
effet, sur les fêtes de fin d’année
pour récupérer les pertes d’une
année morose. Mais, finalement,

Notons que les défis auxquels
sont confrontées les autorités
et qui ont abouti à la prise de
ces décisions s’expliquent par
le taux de contamination élevé
dans les lieux de rassemblement
de la population, la circulation
de la nouvelle variante du coronavirus et les célébrations des
fêtes fin d’année.
Il est, en effet, démontré scientifiquement que le risque de
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Le Pr Bouchta EL MOUMNI

nouveau Président de l’Université
Abdelmalek Essaadi de Tétouan
(UAE)

Le

contamination demeure élevé
dans tout endroit où il y a un rassemblement de personnes sans
possibilité d’aération, dans des
endroits à risques, tels que les
bars, les cafés, les restaurants,
les discothèques, entre autres.
« Nous n’avons rien contre
les bars et les restaurants et
si on avait d’autres solutions,
nous les aurions proposées.
Même les grandes puissances
sont obligées de faire la même
chose », expliquent des responsables sanitaires expliquant que,
d’une manière générale, chaque
endroit de rassemblement est
susceptible de créer des clusters, c’est pour cela qu’il faut que
les gens respectent les gestes
barrières et les instructions en
vigueur.
Si l’on ajoute aux dangers
existants, celui de l’apparition
d’une nouvelle variante du Coronavirus, dont le risque de transmission a augmenté de 30 à 40
fois, l’’inquiétude devient de rigueur pour chaque citoyen.
C’est pour cela que, pour le
wali Mohamed M’hidia, comme
pour tous les responsables, il
s’agit de respecter scrupuleusement les recommandations
sanitaires et les gestes barrières
et d’adhérer massivement à la
campagne de vaccination, seul
moyen pour qu’on puisse retourner à la normale, conçoivent-ils.
Heureusement que la majorité écrasante des citoyens a pris
conscience des dangers encourus, en cas de négligence…
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conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la
présidence du chef du gouvernement, Saâdeddine El
Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes
fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la
constitution.
Ainsi, au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique -département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Bouchta El
Moumni , ancien Doyen de la Faculté Polydisciplinaire-Larache,
puis vice – président de l’UAE, a été nommé Président de l’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan (UAE).
En cette heureuse occasion, nous exprimons au Président
Bouchta El Moumni, nos sincères félicitations pour la nouvelle
confiance placée en lui, et lui souhaitons plein succès dans ses
nouvelles et nobles fonctions.
Le nouveau Président est reconnu pour être, là où il passe,
l’Homme qu’il faut à la place qu’il faut.
Nous y reviendrons dans une prochaine édition.
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déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu
indéterminés, le duplicata du :
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Bordj Naâm à Tanger

projet d’aménagement scénographique à la mémoire
du Grand voyageur Tangérois lbn Battouta à Bordj
Naâm à Tanger, franchit un nouveau pas, puisque sa conception
a été confiée au titre d’un appel d’offres emporté par une agence
de Casablanca.
Voyageur et géographe musulman, Abu Abdullah Muhammad
Ibn Battuta, mieux connu simplement comme Ibn Battûta, est
né dans une famille lettrée berbère du Maroc. C’est un témoin
privilégié du XIVe siècle, compte tenu de ses nombreux voyages
effectués de 1325 et 1349. On lui attribue près de 120 000 kilomètres répartis de Tombouctou en Afrique de l’Ouest à l’ancien
territoire du Khanat bulgare, et de Quanzhou en Extrême-Orient
à Tanger, sa ville natale. Les historiens émettent cependant des
réserves quant à la fiabilité de ses écrits. Effectivement, il n’est
pas certain qu’Ibn Battûta ait effectué tous les pèlerinages et
tous les voyages relatés dans ses mémoires. Les distances qu’il
est censé avoir parcourues au travers de ses pèlerinages et de
ses voyages au sein des caravanes de marchand dépassent
largement celles effectuées par d’autres explorateurs presque
contemporains, y compris le célèbre Marco Polo.
A la fin de ces trente années d’exploration, Ibn Battûta retourne
au Maroc où, devenu célèbre, il est reçu par le sultan Abou Inan
Faris qui lui demande un compte rendu de son périple. C’est ainsi qu’il dicte ses mémoires au poète Ibn Juzayy al-Kalbi dans
l’ouvrage intitulé «Un cadeau pour ceux qui contemplent les
splendeurs des villes et les merveilles des voyages» - plus connu
sous le nom de «Le rihla d’Ibn Battûta (rihla signifie voyage). Sa
réputation est celle d’un saint, au vu de son exploit de voyageur
et des connaissances qu’il a accumulées.

Retenues des barrages
dans la région
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L

es retenues des barrages dans la régionTanger-Tétouan-Al
Hoceima, avoisinent les 800 millions de m3.
Selon un rapport du département de l’Eau relevant du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,
ces retenues hydrauliques ont atteint, au lundi 28 décembre
dernier, 795,36 millions m3, soit 63,78% du taux de remplissage
des barrages de la région, qui s’élève à 1.246,86 millions m3.
Ainsi, le plus grand barrage de la région, celui d’Oued El
Makhazine à Larache, a atteint un taux de remplissage de 86,1%
(579,6 millions m3), contre 94,7% (637,2 millions m3) l’an dernier.
Au niveau du barrage du 9 avril (préfecture Tanger-Assilah),
les retenues hydrauliques ont atteint 40,9 millions m3 (13,6%),
contre 81,7 millions m3 (27,2%), tandis que le barrage Ibn Battouta a enregistré 3 millions m3 (10,4%) contre 8 millions m3
(27,4%) à la même période de l’année précédente.
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Acquisition de 65 millions
de doses de vaccins :

Aménagement scénographique à la
mémoire du Grand voyageur Tangérois

lbn Battouta

TANGER PRATIQUE

Maroc a acquis 65
millions de doses
des deux vaccins
anti-Covid 19 pour lesquels le
Royaume a opté, en prévision
d’une vaccination massive de
25 millions de personnes âgées
d’au moins 18 ans (y compris
les résidents étrangers), sur
une population totale de 37 millions d’habitants.

de cette opération qui devrait
durer 3 mois. Ils ont touché
quasiment toutes les étapes de
la chaîne de valeur de la vaccination, allant de la réception
du vaccin et son injection aux
citoyens, en passant par son
cheminement. L’objectif de ces
simulations vise, non seulement à assurer l’efficacité de
la chaîne logistique, mais éga-

Moncef Slaoui, chercheur en immunologie et biologie moléculaire aux Etats Unis, répondant
aux détracteurs de la vaccination anti-Covid, « il faut garder
son esprit ouvert et prendre le
temps d’écouter ce que disent
les experts qui ont accès aux
données scientifiques et techniques, comprendre la performance du vaccin et puis faire
son choix ».

A rappeler que le Maroc a
deux contrats d’approvisionnement en vaccins. Le premier
s’est fait avec le Chinois Sinopharm et le second avec le suédo-britannique Astra Zeneca.
Le choix s’est porté sur ces
deux producteurs en raison
des conditions avantageuses
qui ont été accordées au Maroc, en plus, bien entendu, de
leur efficacité prouvée lors des
différentes phases de tests. De
plus, l’accord avec le Chinois
Sinopharm ne se limiterait pas
seulement à un approvisionnement, mais inclura également
un transfert de technologie qui
permettra, à terme, au Maroc de
produire le vaccin pour le reste
de l’Afrique
Selon le ministre de la Santé,
Khalid Ait Taleb, les préparatifs
pour le lancement de la campagne nationale de vaccination
ont atteint un stade « très avancé ».
Aujourd’hui nous arrivons
donc à une phase cruciale de
la pandémie qui est la vaccination. Une phase qui certes
donne l’espoir d’un retour à la
vie normale mais qui demeure
toutefois empreinte d’inquiétudes et de questionnements.
Pour l’heure, les préparatifs
pour la campagne de vaccination vont bon train. Ils se sont
même accélérés ces derniers
jours, avec des simulations
réalisées dans les différents
centres mobilisés dans le cadre

lement à entraîner le personnel
mobilisé dans cette campagne
d’ampleur inédite.
En attendant le démarrage
de cette campagne, plusieurs
questions restent en suspens :
quand la campagne de vaccination va-t-elle réellement démarrer ? Quels sont les moyens humains, financiers et techniques
déployés pour faire réussir cette
campagne ? Quels sont les résultats préliminaires des essais
cliniques menés au Maroc ? Le
vaccin est-il efficace ? Ou encore quels sont les garde-fous
mis en place pour garantir une
équité à l’accès aux vaccins ?
Si une décision Royale a tranché dans l’affaire du coût du
vaccin, longtemps débattu, décrétant la gratuité de l’opération
pour tous, d’autres questions
continuent à surgir dans le
grand public, exprimant notamment des inquiétudes sur de
possibles effets indésirables.
En première réponse, on assure que, d’une manière générale, un vaccin provoque des
effets indésirables classiques,
souvent pénibles mais sans
danger : 80% des vaccinés ont
mal autour du point d’injection,
beaucoup ressentent fatigue,
maux de tête ou courbatures
et certains ont un gonflement
temporaire des ganglions. Des
effets plus fréquents et intenses
sont ressentis par les plus
jeunes.
Selon le Docteur marocain,

Ce scientifique estime que
pour pouvoir reprendre la vie
telle qu’on la connaissait avant
la Covid et éviter des millions de
morts, à travers le monde, il faut
que 80% de la population mondiale se fasse vacciner.
Interrogé sur la durée de l’efficacité de ce vaccin, le Dr Moncef
Slaoui a dit ne pas connaître la
durée de la protection qu’assure le vaccin contre la Covid,
mais il ne pense pas qu’on aura
besoin de se vacciner tous les
ans, estimant que, peut-être
chez les gens vulnérables et
très susceptibles une fois tous
les 3 ans ou tous les 5 ans.
Le Dr Moncef Slaoui se dit «
impressionné par le fait que le
Maroc commence bientôt une
vaccination massive, ce qui
est très bien ». Et d’ajouter :
«Par contre, je ne connais pas
très bien le vaccin pour lequel
le Maroc a opté, parce qu’il y a
une littérature limitée quant à sa
performance mais je suis familier avec la technologie utilisée
pour ce genre de vaccin,… Je
n’ai pas de raison pour penser
qu’il y aurait quelque chose
qui n’est pas claire avec ce
vaccin, en même temps, je n’ai
pas de données scientifiques
qui prouvent son efficacité »,
conclut-il, en soulignant que le
ministère de la Santé a certainement regardé ces données et
pris ces décisions sur la base
de celles-ci.
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de résilience pour l’offre
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Actualités

SPORT

Revue de presse

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS

Lu pour vous dans
Même en temps de crise

Al Hoceima demeure une destination
touristique privilégiée
Pourquoi les touristes aiment Al Hoceima ?

M

algré la fermeture des salles de théâtre et de cinéma et
l’annulation des festivals, la période de confinement n’a
pas empêché la région de faire montre de résilience.
Avec son lot de tragédies, l’offre culturelle régionale s’est
pourtant renforcée, à travers la réalisation de plusieurs grands
projets structurants.
Parmi les projets, le Palais des arts et cultures à Tanger, qui
vient de voir le jour récemment, avec un budget total de 260
millions de dirhams. Dotée d’un théâtre permettant d’accueillir
jusqu’à 1.400 personnes, la bâtisse dispose en plus, de deux
salles de spectacle de 200 places chacune, d’ateliers créatifs
pour les enfants et les adultes, ainsi que des studios d’enregistrement visant à répondre aux besoins des professionnels et de
jeunes talents de la région. Du côté de la province d’Al Hoceima,
lestravaux de plusieurs projets culturels vont bon train, notamment le Grand théâtre et le conservatoire de musique d’Al Hoceima, ainsi que le Centre culturel d’Imzouren. Ainsi, la région
a entrepris un ensemble d’initiatives pour la préservation des
monuments historiques, notamment la réhabilitation de l’ancienne médina de Tanger et de Tétouan, qui s’inscrivent dans le
cadre du programme de réhabilitation globale des 7 médinas du
Nord, offrant un réseau de médinas connecté à l’échelle géographique et une attractivité touristique particulière basée sur
la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du territoire.
A cela s’ajoute l’opération de restauration et de réhabilitation du
site historique de Kelaat Arbaa Taourirt, située sur une colline
adjacente à Oued Nekkour dansla province d’Al Hoceima, qui
avait subi les outrages naturels du temps et les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles, en particulier le séisme
qui a frappé Al Hoceima en 2004. Autant d’infrastructures qui
devront contribuer au développement de la scène culturelle de
la région, et faire de la culture et de la créativité un levier fondamental du développement régional. Dans ce sillage, un nouveau
musée d’art à la villa d’Harris à Tanger verra prochainement le
jour, outre l’ouverture du musée ethnographique Bab Okla à
Tétouan, qui a été récemment rénové. S’agissant des événements culturels, malgré les nombreux défis organisationnels,
les organisateurs de certaines manifestations culturelles ont
veillé à maintenir le contact avec leur public mais dans le strict
respect des mesuressanitaires entreprises par les autorités locales dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus.
Tel est le cas du Moussem d’Assilah, organisé à l’initiative de
la Fondation du Forum d’Assilah, qui a vu annulé sa 42e édition mais qui a maintenu l’organisation d’une série d’activités
au bonheur des plus jeunes. Ces activités ont compris le vernissage d’expositions organisées au Palais de la Culture, ainsi
qu’un atelier d’écriture sur les portraits des artistes participants
et le dévoilement d’une grande sculpture métallique réalisée par
l’artiste marocaine Ikram Kabbaj au rond-point du Boulevard
Mohammed VI. D’autres ont opté pour l’outil digital, telle que la
3e édition du Festival #Parcours pour favoriser l’insertion des
voyageurs migrants au Maroc. Habituellement programmé en
plusieurs étapes dans les rues de Tanger, l’édition de cette année s’est tenue en distanciel via les réseaux sociaux (Facebook,
YouTube et Instagram) de l’Association Zanka90, initiatrice du
Festival. De même, l’Association Attawassol des malentendants
de Tanger a organisé, du 27 au 31 août, la première édition de
“Attawassol Camp”, une colonie de vacances à distance, rassemblant les enfants autour de différents ateliers et activités
pédagogiques et culturelle.
Le Journal de Tanger • N° 4139 • Samedi 02 Janvier 2021

D

ans la ville d’Al Hoceima
aux attributs naturels et
aux paysages époustouflants, le
tourisme s’impose comme premier levier réaliste de développement. Cette ville touristique est
située sur la mer Méditerranée
dans la région du Rif, au nord du
Royaume du Maroc (Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima).
Amazighophone, la ville est
la septième plus belle ville au
monde en ce qui concerne la
beauté de ses plages d’après un
classement réalisé par le guide
mondial des cités urbaines.
C’est l’une des plus grandes
stations balnéaires du Maroc et
d’Afrique du Nord. Elle est située
au large de nombreuses petites
îles et îlots rocheux.
Al Hoceima est une ville surtout connue pour ses magnifiques plages méditerranéennes
(Quemado, Sfiha, Calabonita,
Tara Youssef, Cala Iris, Matadero,

Maroc : littoral, plages,
souks, climat. Elle attire des
touristes venus pour la qualité
de ses plages, l’hospitalité marocaine et plus particulièrement rifaine et les nombreuses activités
possibles dans cette région.
Si vous cherchez également
la nature et le calme, cette destination est pour vous. En effet,
Al Hoceima est pourvue d’un
parc national qui regorge d’une
richesse forestière assez rare
aussi bien en flore qu’en faune.
Parmi les arbres des régions
forestières, se trouvent les pins,
les claies, les cèdres et autres.
Al-Hoceima réunit toutes les
conditions positives pour la
pratique de la chasse et de la
pêche ainsi que tous les autres
sports nautiques. Les poissons
demeurent les plats distinctifs
et spécifiques de la région, ils
sont appréciés pour leur goût
délicieux.

Imoud, Izdi, Sswani, Spalmadiro,
Boussekkour …). Récemment,
elle vient d’être élue en 2014
comme membre du club très
select des plus belles baies du
monde qui est une association
internationale, et une marque déposée, crée à Berlin.
Al-Hoceima est aussi une destination touristique typique du

Sans nul doute pour ses nombreuses potentialités. La capitale du Rif peut en effet être très
fière de produits de l’artisanat et
surtout de ses ressources naturelles.
Al Hoceïma et son arrière-pays
disposent de tous les ingrédients
pour être une véritable destination touristique, ses ressources

naturelles de grande valeur gagneraient à être valorisées pour
développer pleinement l’activité
touristique de la province, avec
une orientation vers le développement durable et l’écotourisme.
La ville d’Al Hoceima dispose
de somptueux sites à voir. Les
visiteurs se rendent principalement à la mosquée Moroviejo,
au cimetière musulman, au souk
de Mirador, au palais royal, à la
place Mohammed VI, au cimetière chrétien, au port, à la mosquée Mohamed VI et la Kasbah
de Snada qui est située à 37 kilomètres de la ville.
Al Hoceima étant une ville
côtière bénéficiant d’un climat
méditerranéen, la plupart des activités se concentre autour de la
mer, ces côtes sont très prisées
pour tous les sports nautiques
tel que le jet ski, le ski nautique
et tous les sports et loisirs aquatiques.
De plus pour les amoureux de
la nature, on trouve un Parc National protégé de 48000 hectares
à seulement quelques kilomètres
du centre de la ville où la faune et
la flore sont gardées intactes.
Ceux et celles qui souhaitent
être immergés totalement dans
un cadre naturel et loin de la
ville, il existe un endroit unique
permettant de passer des journées dans un Eco-Camping. Ce
camping premier du genre au
Maroc s’inscrit dans l’initiative
du développement écologique
utilisant des matériaux naturels pour sa construction, et les
énergies renouvelables. Situé
au nord du Maroc, à 60Km d’Al
Hoceima près de Cala Iris (Commune rurale de Béni Gmil) en
pleine nature, à la fois à proximité de la forêt, des montagnes et
du bord de mer.
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Malgré la crise Covid 19 et un contexte économique incertain

Le

Le Port Tanger Med
très performant a l’aube 2021

pôle portuaire du groupe Tanger Med englobe la société Tanger Med Port Authority (TMPA) chargée de l’exploitation du port Tanger Med 1 et du port passagers et rouliers,
ainsi que la société TM2, chargée du port Tanger Med 2.
A la veille de ce nouvel an 2021, et malgré la crise qui sévit
dans le monde économique eu égard à la pandémie du Covid
19, le complexe portuaire Tanger Med a enregistré de nouveaux
records, jamais atteints par un port méditerranéen, en matière
d’activité conteneur qui a dépassé, au 31 décembre 2020, la
barre des 5,7 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds)
manutentionnés, soit une croissance de 18% par rapport à l’année précédente 2019.
Ainsi, ce premier port d’Afrique, classé 35ème dans le monde,
poumon du commerce et véritable baromètre de l’économie marocaine, fait son entrée de plein pied dans la nouvelle année 2021.
Autant dire que ce complexe portuaire qui a su s’adapter à la situation de crise mondiale, continue de fonctionner de manière
quasiment normale. Qu’il s’agisse de la capitainerie, du pilotage,
du remorquage ou du lamanage, l’ensemble des services du port
sont opérationnels afin d’assurer les escales maritimes dans
les meilleures conditions. L’ensemble de la communauté por-

L

es activités portuaires se poursuivent 24h/24, 7j/7
selon les mêmes horaires qu’avant la crise Covid
19, mais dans des conditions de protection sanitaire rigoureuse des personnels et des usagers,
Ainsi, des opérations de désinfection de l’ensemble
des installations sont opérées en continu par des
équipes hautement qualifiées, encadrées par le Service de Contrôle Sanitaire aux Frontières.
Entre autres, tous les accès au port sont
dotés de caméras thermiques et de thermomètres IR de contrôle de la température corporelle des personnes, et un traçage du sol dans les différents points de
rassemblement est réalisé pour faire respecter les règles de distanciation. Il a également été procédé à l’installation dans
tous les espaces accueillant le public, de
distributeurs de gels hydro-alcooliques et
de liquides désinfectants ; on assure, en
outre, la distribution d’équipements de
protection individuels pour les employés
et les techniciens du port.
La mobilisation présentielle est épaulée
par un volet digital permettant d’offrir aux
clients un ensemble de services digitaux
pour maintenir la fluidité des opérations
de passage de marchandises à travers
les zones portuaires. Mais, malgré tout,
les guichets du port restent ouverts, toujours dans le strict respect des règles
sanitaires, pour accompagner, au besoin,
l’ensemble des utilisateurs dans toutes
les opérations de passage portuaire.
Les services offerts incluent la gestion
des escales maritimes, le transit portuaire
des unités de fret et la facturation à distance.
Au niveau national, ce complexe portuaire traite, à lui seul, près de la moitié de
l’ensemble du tonnage portuaire du Royaume. Le niveau
de productivité a battu des records en 2020.
Ainsi, la barre de 500.000 conteneurs manutentionnés
par mois a été dépassée à 4 reprises, avec un record
culminant à 553.164 conteneurs EVP traités durant le
mois de novembre dernier.

tuaire est mobilisé pour traiter les flux de marchandises et cela
ne concerne pas uniquement les conteneurs en import / export
et en transbordement arrivant à bord de bateaux de différentes
régions du monde, sachant qu’il y a également les camions de
transport international par route (TIR) qui arrivent principalement depuis l’Europe, assurant ainsi la continuité des chaînes
d’approvisionnement, ainsi que le trafic du vrac liquide et solide.
Le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2020 ressort à
1,769 milliards de dirhams, en progression de 2% par rapport à la
même période de l’année2019.
Un véritable tour de force réalisé par le port Tanger Med qui
dessert régulièrement, en pleine crise sanitaire, 180 ports et 70
pays en trafic conteneurs vers l’Asie, l’Amérique et l’Afrique.
Ce port réaffirme ainsi son engagement auprès des plus grands
hubs portuaires tels que Singapour, Rotterdam, Hambourg, Long
Beach, entre autres pour garantir la continuité des chaines logistiques mondiales.
Cependant, depuis le déclenchement de la pandémie Covid 19,
cette continuité des activités nécessite une prouesse en matière
d’organisation, pour protéger la santé des collaborateurs et des
usagers.

Côté export automobile, le port exporte quelque 10.000
voitures chaque semaine.
D’autres chiffres font état de 80 millions de tonnes de
marchandises traitées, soit 23% de plus qu’en 2019.
Pour ce qui est du trafic des camions TIR qui s’est
maintenu au même niveau qu’en 2019, malgré la pandémie, il a clôturé l’année 2020 avec 350.000 unités.

En matière de trafic vrac solide, il y a, entre autres, les
céréales en provenance de France et des USA pour les
besoins des importateurs marocains et pour la transformation dans les unités de production marocaines ; des
produits agroalimentaires tels que les produits laitiers,
céréales et dérivés, pour approvisionner les réseaux de

grande distribution au Maroc.
Ces quelques indicateurs démontrent une véritable
résilience du complexe portuaire face à un contexte
épidémiologique qui a fortement impacté les échanges
commerciaux internationaux.
Côté filiales du complexe portuaire Tanger Med, il serait intéressant de noter que l’infrastructure portuaire
n’est pas la seule à avoir adopté des mesures de continuité d’activités, malgré la
crise Covid 19.
La zone logistique adossée au port a
également maintenu son activité et œuvre
également au maintien de la chaîne logistique d’approvisionnement pour le
marché national. Mais c’est aussi l’effort
déployé par la plateforme industrielle de
Tanger Med qui est à saluer. En effet, afin
de permettre aux entreprises nationales
et internationales localisées au sein de
ses 6 zones d’activité de maintenir leurs
opérations, cette plateforme a continué
d’offrir ses services en concordance avec
les mesures de sécurité sanitaires préconisées par le Ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) .
Ainsi, un PCA a été exécuté de manière
efficace afin d’offrir continuellement une
qualité de service aux clients industriels.
C’est ce qui a permis à plusieurs secteurs
de rester fonctionnels, notamment dans
les domaines pharmaceutiques, des énergies renouvelables, de l’aéronautique, de
l’automobile, de la plasturgie, de l’agroalimentaire, des emballages et des services,
outre le secteur du textile et de l’habillement.
Ainsi, plusieurs actions ont été prises
par les industriels, notamment le réajustement des effectifs et des équipements,
la fourniture de moyens et l’adoption de mesures appropriées de protection du personnel au sein des lignes de
production.
C’est ainsi que les effets de la pandémie, quoiqu’évidents, n’ont qu’un effet relatif sur les activités du complexe portuaire Tanger Med et de ses filiales industrielles.
Le Journal de Tanger • N° 4139 • Samedi 02 Janvier 2021

6

ECONOMIE

Nécrologie

SANTÉ

TOURISME

Ahmed EL MEJDOUBI
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la
triste et chagrinante nouvelle du
décès survenu le 28 décembre
2020, du très cher regretté Ahmed EL MEJDOUBI.
La dépouille du défunt a été
inhumée après salat Addohr,
au cimetière d’Al Moujahidine
où elle a été convoyée au milieu
d’un émouvant cortège funèbre
restreint à cause de la pandémie,
comptant quelques proches qui ont tenu à l’accompagner
à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage
posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à sa veuve, Mme Rachida
Ahmadouch ; à ses enfants Adil et Hanae ; à l’ensemble des
membres des familles Mejdoubi, Ahmadouch, Nekkache et
familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à
leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur
présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de
trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien
et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les
aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout
malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Saïd
BEN ABDELMOUMEN
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la
triste et chagrinante nouvelle du
décès survenu à la suite d’une
intervention chirurgicale, le 25
décembre 2020, à l’âge de 61
ans, du très cher regretté Saïd
BEN ABDELMOUMEN.
La dépouille du défunt a été
inhumée après salat Asr, au cimetière de Sidi Amar, où elle
a été convoyée au milieu d’un
émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie,
comptant quelques proches qui ont tenu à l’accompagner
à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage
posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à sa veuve, Mme Fatima
Zahra Al Yamoun ; à ses enfants Ibtissam, Mohamed, Reda,
Zakaria, Youssef et Amina ; à l’ensemble des membres des
familles BenAbdelmoumen, Al Yamoun, Hasnaoui, Skalli,
Kanjah et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du
regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se
sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien
et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les
aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout
malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Evolution économique au gré
de la pandémie

La région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, à l’instar des autres régions du Royaume, n’a pas été
épargnée par l’impact de la crise
économique engendrée par la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
En effet, la réduction drastique
du trafic aérien, compte tenu
des mesures entreprises dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a frappé de plein fouet l’activité touristique au niveau de la
région, avec toutes les répercussions qui en découlent en termes
de pertes financières.
Dans une étude sur les conséquences économiques et sociales
de la pandémie de la Covid-19 au
niveau de la région, la Chambre
de commerce, d’industrie et de
services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avait révélé
que le secteur du tourisme et les
activités de service qui oeuvrent
dans sa sphère ont été “très lourdement affectés à des niveaux
quasi-catastrophiques”, alors que
les industries et les services ont
été plus gravement touchés que
le commerce, dont le taux d’inactivité est réduit grâce au commerce
des produits alimentaires.
Selon la même étude, réalisée
du 20 mars au 20 mai, près de 3
entreprises sur 4 étaient à l’arrêt
total, et si elles n’étaient pas à
l’arrêt, 4 entreprises sur 5 avaient
dû baisser leurs activités de plus
de 50%, ce qui a engendré une
baisse des chiffres d’affaires de
90% des entreprises de la région
à des taux jamais enregistrés.
Si l’ombre de la pandémie du
coronavirus continue de planer
sur l’économie de la région, avec
des impacts profonds et multidimensionnels, la fin de l’année
a été marquée par la signature
de partenariats intelligents qui
posent les jalons d’un nouveau

décollage pour la région.
Grâce à la cérémonie virtuelle de
signature des accords de partenariat avec China communications
construction company (CCCC)/
China road and bridge corporation
(CRBC), reliant CCCC/CRBC à Pékin, la Région Tanger-Tétouan-Al
Hoceima et l’Agence SpécialeTanger Méditerranée (TMSA) àTanger,
ainsi que Bank Of Africa (BMCE)
à Casablanca, une nouvelle étape
a été franchie dans la coopération sino-marocaine marquant le
démarrage effectif du projet de la
Cité Mohammed VI Tanger Tech.
Lors de cette cérémonie, la société AEOLON, l’un des premiers
fabricants mondiaux de pales
éoliennes, avait annoncé son
intention de s’installer, avec un
investissement de 140 millions
US Dollars et la création de plus
de 2.000 emplois, dans la Cité
Mohammed VI Tanger Tech, cité industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée aux technologies nouvelles et symbole d’une
Afrique ouverte sur le monde entier, conformément à la vision de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
A cela s’ajoute la consécration
récente de la plateforme industrielle Tanger-Med, classée 2ème
zone économique spéciale dans
le monde par le FDI Intelligence
du Financial Times. Une consécration qui vient renforcer davantage le positionnement compétitif de cette plateforme dans
la reconfiguration des chaînes
d’approvisionnement mondiales
en particulier dans l’espace Euro-Méditerranéen, et ce en perspective post-Covid19.
Les atouts importants et la proposition de valeur qu’elle garantit
en phase avec les attentes des
acteurs mondiaux ont permis
à la plateforme industrielle Tanger-Med d’être la première zone

africaine à occuper une place
aussi élevée dans ce classement
mondial, ce qui témoigne de la
montée en puissance du réseau
des zones d’activités développées par Tanger Med, le plus
important complexe industrialo-portuaire en Afrique, situé sur
le Détroit de Gibraltar.
Par ailleurs, une récente étude
du Policy Center of the New South (PCNS) a également mis en
avant la gestion “très efficace” et
“professionnelle” des six zones
économiques spéciales (ZES) de
Tanger par l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).
L’étude intitulée “Zones économiques spéciales: un modèle
pour le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord” a souligné que ces
zones, à savoir Tanger Free Zone,
Renault Melloussa Park, Tanger
Automotive City, Zone franche
commerciale de Fnideq, Tétouan
Park et Tétouanshore, ont généré
des investissements et emplois
significatifs et satisfont les besoins de leurs clients industriels.
De plus, le plan de relance économique annoncé par SM le Roi,
qui repose sur le Fonds d’Investissement stratégique, baptisé
“Fonds Mohammed VI pour l’investissement”, est placé en tête
des priorités de l’étape actuelle, et
viendra soutenir les secteurs productifs, notamment le tissu des
petites et moyennes entreprises.
Le plan a pour objet de rehausser la capacité des secteurs productifs à investir, à créer des emplois et à préserver les sources
de revenu, tandis que le Fonds
Mohammed VI pour l’Investissement interviendra pour doter les
secteurs productifs du soutien
nécessaire et pour financer et
accompagner les grands projets
envisagés, dans le cadre de partenariats public-privé.

Nécrologie

Noufissa El KHALTI DAHMAN

C

rappelée à Dieu

’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 27 décembre 2020, de la très chère regrettée Noufissa El KHALTI DAHMAN, éminente fonctionnaire à la retraite, attachée
au cabinet du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
La dépouille de la défunte a été inhumée, le lendemain, après salat El
Asr, au cimetière d’Al Moujahidine, où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre
restreint à cause de la pandémie, comptant quelques proches qui ont tenu à l’accompagner à sa
dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à son
époux, Abdellah Al Kandar ; à ses enfants Mohamed, Redouan, Jaouad, Othman et kaoutar ; à l’ensemble des membres des familles El Khalti Dahman, Al Kandar , Al Hamiani, Benazaïz, Chkiri, Aftat
et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur
profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil
et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères
remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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més psychotropes, ainsi que d’importantes sommes
d’argent en dirhams et en devises, provenant probablement de la vente de drogues, dissimulés à l’intérieur de
la voiture du trafiquant stationnée à proximité.
Le trafiquant a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire
d’usage.
uuuuuu

Ouezzane

Arrestation d’un
pédophile

La

D

ans la matinée de mardi dernier, au vu d’une correspondance du principal accusé, la Cour d’appel
de Tanger a décidé le report, au 12 janvier prochain, de
l’examen de l’affaire du petit Adnane, cet enfant de 11
ans, retrouvé mort et enterré en septembre dernier.
Selon Me Mohamed Ali Bekkali Tahiri, membre du
comité de défense d’Adnane, l’accusé, un jeune ouvrier
qui habitait près du domicile familial de la victime, a informé le parquet qu’il observait une grève de la faim, ce
qui a motivé le report de l’examen de l’affaire.
Rappelons que l’enfant Adnane avait été porté disparu en septembre dernier. Des images prises par des caméras de vidéosurveillance du quartier l’avaient montré
marchant à côté d’un homme ensuite arrêté par la police
et soumis à une enquête qui a révélé que ce suspect était
effectivement impliqué dans la disparition de l’enfant.
Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, n’a pas
tardé à avouer avoir entraîné le jeune mineur dans un
appartement dont il est locataire, dans le même quartier
où réside la famille de sa victime. Et c’est là qu’il a perpétré son crime pédophile odieux, violant le jeune garçon
avant de l’assassiner pour l’empêcher de parler et enterrer son corps au pied d’un arbre, derrière une maison du
même quartier où il a mené les enquêteurs qui ont fait
déterrer la dépouille de l’enfant pour la soumettre à une
autopsie qui a confirmé les aveux du violeur-assassin.
Trois autres jeunes gens, colocataires du criminel ont
également été arrêtés et placés en examen, avant d’être
placés en détention préventive.
uuuuuu

Bénimakada

Découverte macabre

police de Nador a mis en échec, dimanche,
une tentative d’émigration illégale et interpellé un passeur de 25 ans et 44 candidats à l’émigration
clandestine dont plusieurs femmes, qui se préparaient
à l’émigration depuis la zone maritime située entre la
plage « Bocana » et la lagune de Marchika.
Lors de cette intervention, il a été procédé à la saisie
d’une embarcation pneumatique dotée d’une motogodille hors-bord, de gilets de sauvetage ainsi que de fûts
remplis.
Le passeur, un repris de justice pour constitution de
bande criminelle, et les candidats à l’émigration illégale
ont été soumis à une enquête judiciaire en vue d’identifier des complices probables s’activant dans ce réseau
criminel et de déterminer ses ramifications éventuelles
au Maroc et à l’étranger.
uuuuuu

Larache

interpellation
du violeur d’une mineure

n marchand de sandwichs est impliqué dans une
triste histoire de pédophilie à Ouezzane, pour tentative de viol d’un garçon mineur de 13 ans.
Cela s’est passé lorsque le jeune garçon s’est présenté à la boutique du marchand pour solliciter un sandwich.
Le commerçant l’a prié de patienter et , une fois
tous les clients partis, il a pris l’enfant par la main et l’a
conduit à l’arrière boutique où il a tenté de la violer.
Néanmoins, de nouveaux arrivants ont entendu les
cris de l’enfant et sont intervenus pour le délivrer des
griffes de son agresseur qui, malgré avoir nié les faits,
risque une lourde peine.
uuuuuu

30 ans de prison pour
le « roi de l’évasion »
arrêté à Sebta

La

police judiciaire de Larache a interpellé un
jeune homme soupçonné d’avoir violenté et
violé une jeune mineure de 17 ans qui a déposé plainte
contre lui, appuyée par la Ligue de défense des droits
de l’homme.
Le supposé violeur a été placé en détention préventive à la prison locale de Tanger, en attendant sa comparution devant le juge.
uuuuuu

Arrestation d’un dealer
en flagrant délit

Le

corps en état de décomposition avancée d’un
Marocain résidant aux Pays-Bas a été découvert, dimanche dernier, à son domicile au quartier de
Benimakada à Tanger.
Selon les témoignages des voisins, l’homme, âgé
d’une soixantaine d’années, n’avait pas quitté son
appartement et ne répondait plus aux appels téléphoniques depuis une dizaine de jours.
Inquiète, son épouse a contacté, depuis Amsterdam,
un proche-parent à Fnideq, le priant de se renseigner
au sujet de son mari qui ne l’avait pas contactée depuis
plusieurs jours, ce qui n’était pas dans ses habitudes.
C’est ainsi que le MRE a été retrouvé mort et complètement nu à l’intérieur de son domicile dont la porte était
restée ouverte.
En attendant les résultats de l’autopsie, une enquête
a été ouverte pour tenter de reconstituer les circonstances de ce décès.

U

U

ne juridiction espagnole vient de condamner à 30
ans de prison, le criminel marocain Noureddine
Benallal, surnommé l’ « roi de l’évasion » pour s’être
échappé plusieurs fois de prison.
La dernière arrestation de l’intéressé a eu lieu, il y a
quelques semaines dans le préside occupé de Sebta,
alors qu’il tentait, avec deux complices, de kidnapper un
individu.
uuuuuu

Al Hoceima

Asphyxie d’un policier
et de son épouse,
au gaz butane

La

police judiciaire relevant de la préfecture de
police de Tanger, a procédé, récemment, à
l’interpellation, en flagrant délit, d’un dealer qui s’adonnait à la vente, sous cape, de drogues à proximité d’un
palace du centre-ville.
Cette opération a donné lieu à la saisie de 570
grammes de chira, 10 doses de cocaïne et 15 compri-

D

ans la matinée de lundi, un policier est décédé à
son domicile à Al Hoceima des causes d’une asphyxie au gaz butane.
Son épouse qui a également inhalé ce gaz a été évacuée à l’hôpital dans un état critique.
Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident mortel.
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QUI SERA LE NEUVIEME
ENTRAINEUR DU MAT DE TETOUAN ?

Huit entraineurs limogés

Incroyable mais vrai, ce qui se passe au MAT de Tétouan. En
deux ans et demie, à la tète du club, le président Redouane Ghazi a
limogé huit entraineurs. De l’argent dilapidé, de l’argent gaspillé à
l’aveuglette, des compensations de résiliation de contrat avec des
montants élevés à l’heure où le comité se retrouve endetté de tous les
cotés en l’absence d’une politique financière bien définie. En effet, le
premier mandataire de l’équipe de la colombe blanche s’est séparé
,pour des raisons peu claires, des marocains Benhassain , Hakam,
Drideb, Sektioui, des espagnols Piadero, Benali, Maqueda, du serbe
Zoran. Après cinq rencontres seulement du championnat ,le banc de
touche est vide et l’entraineur adjoint est aux commandes en attendant
la nomination d’un neuvième entraineur.

La protestation des supporters

L’incertitude et l’hésitation dans la direction technique a poussé
les supporters et les ultras de l’équipe à pointer du doigt et à critiquer
Redouane Ghazi dans les réseaux sociaux. Pour eux, le président gère
mal le modèle technique et a l’habitude de remplacer les entraineurs
de façon étrange sans fournir d’explications convaincantes. Le départ
de Maqueda ,engagé il y a à peine deux mois, est la goutte qui a fait
déborder le vase et le tout Tétouan souhaite la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire pour l’élection d’un autre président. Plusieurs
fois, cette semaine, les fans tétouanais ont organisé un sin net pour
protester contre la mauvaise gestion. « Le cout financier de ces
séparations et la compensation que l’équipe supporte s’élèvent à
plusieurs millions de dirhams.Il est impossible de continuer ainsi » ont
déclaré plusieurs supporters. Tous les entraineurs engagés sont partis
dans des circonstances mystérieuses laissant plusieurs dossiers des
différends à la FRMF au bureau des contentieux. Déjà le comité actuel
s’est privé de la part importante des droits de la télévision pour non
respect des contrats signés.

Vers un départ éventuel du président

Redouane Ghazi est vivement critiqué à Tétouan. L’avenir du club
est incertain et le « prendrai, prendrai pas » de sa politique de gestion
donne beaucoup à réfléchir. Il est vrai que les sponsors de la ville ont
tourné le dos au football, il est vrai que le président se débrouille seul
pour trouver de l’argent, il est vrai aussi que l’entreprise familiale de la
distribution du lait est obligée de subvenir aux besoins du club mais la
gestion professionnelle d’une formation, considérée comme l’une des
meilleures du pays par son passé glorieux, devrait suivre une autre
voie. Aux toutes dernières minutes, la rédaction sportive régionale du
journal vient d’apprendre que le MAT de Tétouan prépare sérieusement
sa future assemblée générale dont la date n’a pas encore été révélée.
Ordinaire ou extraordinaire, personne ne sait ce qui va se passer.
Selon les dernières rumeurs, le président actuel pourrait « claquer la
porte » définitivement pour manque de soutien financier et Abroun fils
prendrait la relève.
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ASSEMBLEE GENERALE DU REAL MADRID
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BENEFICE 330.000 EUROS EN DEPIT DE LA PERTE
DE 107 MILLIONS POUR COVID 19
BUDGET 2020-2021 : 616,8 MILLIONS EUROS

C

e dimanche, le Real Madrid a tenu son Assemblée des commissionnaires 2020 à Valdebebas
avec 1773 membres réunis par télématique en
raison de la crise du Covid-19. Le Conseil d’Administration a présenté un compte de résultat au bilan positif
malgré la crise engendrée par la pandémie, avec des
bénéfices de 313 000 euros. La perte de revenus par rapport à ce qui était prévu est de 107 millions d’euros et le
budget de la saison 2020-21 sera de 616,8 millions. Florentino Pérez a commencé son rapport en déplorant la
mort de tant de personnes de Covid-19 et a demandé une
minute de silence. «Jouer à nos jeux sans la présence de
partenaires et de fans a été le plus difficile. L’absence du
public a entraîné une baisse significative des revenus.
Nous avons subi une réduction des dépenses pour continuer à faire face à l’avenir », a-t-il déclaré en référence
à la réduction des salaires que le personnel a acceptée. Pérez a félicité les joueurs et l’entraîneur, Zinedine
Zidane: «Nous sommes fiers de certains joueurs qui ont
laissé leur âme pour rendre les fans heureux et gagner
une ligue déjà unique, tout comme notre entraîneur, qui
est le deuxième entraîneur avec plus de victoires dans
l’histoire du club ». En plus de mettre en valeur la carrière, un souvenir pour Iker Casillas: «Il est une référence
et un mythe du madridisme.»

Présentation des comptes

Florentino Pérez a présenté les comptes: «L’exercice
budgétaire 19-20 a été marqué par les effets du Covid.
107 millions d’euros ont été arrêtés. Pour atténuer cela,
les joueurs et entraîneurs ont volontairement accepté
de baisser leur salaire de 10%, ce qui aurait été de 20%
si la ligue n’avait pas pu reprendre. Avec ces mesures

Côté ouvert : Le blog du sport

Tribune du Sport

P

d’économies, il a été possible de clôturer l’année positivement, avec 313 000 euros ». «Nous avons une valeur
nette de 533 millions d’euros et une trésorerie suffisante
pour couvrir le paiement dans cette situation.»

Un prêt à payer avec les revenus du stade
rénové

En ce qui concerne la rénovation du Santiago Bernabéu, «après plus d’un an de travaux, nous pouvons voir
comment il a pris forme et sera une icône avant-gardiste
du football mondial. L’investissement est de 114 millions
d’euros à ce jour ». «Le prêt de 525 millions demandé
pour 30 ans sera payé avec les nouveaux revenus générés par le stade rénové». «Le Real Madrid reste le club le
plus précieux d’Europe et la marque de football la plus
précieuse au monde. C’est le club avec les 23 Coupes
d’Europe, les 13 pour le football et les 10 pour le basket ».

Des changements pour garder le football
attrayant

Florentino Pérez a lancé un message sur les changements à venir. «Rien ne sera comme avant. La pandémie devrait nous rendre plus compétitifs. Il faut innover,
trouver des moyens de garder le football attractif. Le
Real Madrid était à la fondation de la FIFA, à la Coupe
d’Europe ... le modèle a maintenant besoin d’un coup
de pouce et l’impact de Covid 19 l’a montré». «Tout le
monde préconise la réforme du paysage concurrentiel
mondial. Il y a saturation et les fans, qui sont les plus
importants, souffrent. Il y a aussi des conséquences
pour les joueurs, sous forme de blessures. La réforme
du football ne doit pas attendre. Vous devez changer. Les
grands d’Europe ont des millions de fans et vous n’avez
pas à leur tourner le dos ».

lus de quatre footballeurs n’ont pas été autorisés à
jouer à l’IRT cette saison pour les dettes et les litiges
que le club de la capitale du détroit a avec la FRMF :Aarab ,
Serroukh,Bezghoudi,Mzambi…. La liste officielle a été arrêtée à
vingt joueurs. Ce qui est surprenant, ce qui donne beaucoup à
réfléchir est l’absence de l’un des meilleurs de l’effectif Nouamane
Aarab qui a été laissé en marge par la direction administrative.
Incroyable mais vrai, il s’agit d’une grande erreur qui n’a pas été
corrigée. En effet, les cinq dernières rencontres ont prouvé que la
formation alignée avait beaucoup besoin des services du demi.
Qu’n en pense l’entraineur Driss Mrabet ?
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CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 02

06:57 13:33 16:03 18:26 19:48

Dim. 03

06:57 13:33 16:04 18:27 19:48

Lun. 04

06:57 13:33 16:05 18:28 19:49

Mar. 05

06:57 13: 34 16:06 18:29 19:50

Mer. 06

06:57 13:34 16:07 18:30 19:51

Jeu. 07

06:57 13:35 16:07 18:30 19:52

Ven. 08

06:58 13:35 16:08 18:31 19:52

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 Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
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

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 02 et Dimanche 03
Janvier 2021
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Imam Mouslim
87, Av. Imam Mouslim Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhle
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face café melodia
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx. riad Essalam rte de Rabat
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Safae
Douar Branes Kdima N°1
Tél. : 05.39.31.00.27

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 02 et Dimanche 03
Janvier 2021
• SAMEDI
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Annassiha
Av. Koweit haoumat Haddad Aouama
Tél. : 05.39.95.45.05
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route Sidi Driss Beni Ouriaghel
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie Mesnana
Quartier Mesnana en face arrd° 11
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Ain Hayyani
7, Ain Hayyani rue Imam Kastalani
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
• DIMANCHE
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie La Source
Lots Al Majd Rue Al Kadissia
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie du Golf
Lot. Flandria Boubana rte Rmilat
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia à côté d’Al Omrane
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.68.39

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 04 Au 08
Janvier 2021
Lundi 04 janvier 2021
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chif
Tél. : 05.39.31.84.58
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay et Jadid Casabarata
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Sidi Boukhari
76, Rue Sidi Boukhari lots Benazaiz
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Achakkar
Rte Achakkar, hay Ahammar
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja El Balia entre Carrefour et sania
Tél. : 05.39.30.06.90
Pharmacie Passadena
Rte de Tétouan à côté garage Renault
Tél. : 05.39.36.25.25
Mardi 05 Janvier 2021

Pharmacie Ibn Barrajan
Branes prés BP rte Mosqué Imarati
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Jebari
Branes Kdima, Hjar El Hassani
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie Galerie Andalucia
Rte de Cap Spartel, Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Perle de Mediterranée
Tanja Balia prés Haoumat Haskouri
Tél. : 05.39.30.27.32
Mercredi 06 Janvier 2021

Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd prés hôpital Italien
Tél. : 05.39.94.85.35
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Pharmacie Anas
Lot Annasr prés 6éme Arrondissement
Tél.: 05.31.06.79.17
Pharmacie Chorafae
Rte Aswak Assalam en face Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie la Sante
Av Tarik Ibn Ziad lot fatima-zohra Drissia
Tél. : 05.39.95.03.81
Pharmacie Machkouri
Cplx. Mohammadi quartier Soussi
Tél. : 06.36.69.92.12
Jeudi 07 Janvier 2021
Pharmacie La Plage
Av. Youssef Ibn Tachefine la plage
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Taissir
Rte de Tétouan Mghogha Sghira
Tél.: 05.39.95.95.70
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycée Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Al Mouna
Lot. Ibn Khaldoun pont Bir Chifae
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Massira
Hay Mesnana khandak Roman
Tél. : 05.39.31.45.15
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Vendredi 08 Janvier 2021
Pharmacie Dar D’Bagh
Rue Dar D’bagh n° 34 à côté du port
Tél.: 05.39.94.92.92
Pharmacie El Moufid
Rue Ahlen Zemmouri 2 Dradeb
Tél. : 05.39.30.73.41
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75
Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir fin Jirrari
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Mehdia Golf
cplx. Golf rte Rahrah Mesnana
Tél. : 05.39.37.73.43
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx. Hassani, Bayti Sakan
Tél. : 05.39.31.11.64
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TELEPHONES UTILES
Dérangement......................................110
Renseignements.................................160
Police-Secours.....................................19
Pompiers-Ambulance (fixe)..................15
Gendarmerie accidents......................177
Hôpital (urgences)............05.39.93.08.56
Hôpital Mohammed V.......05.39.93.24.44
Hôpital Med VI (urgence).. 05.39.31.25.23
Hôpital Duc de Tovar........05.39.93.66.53
Hôpital Al Kortobi..............05.39.93.42.42
Hôpital Béni Makada........05.39.95.88.07
Clinique Tingis..................05.39.34.04.04
Clinique Salam.................05.39.32.25.58
Wilaya (standard).............05.39.94.09.13
Wilaya (standard).............05.39.94.02.77
Brigade économique.........05.39.94.05.03
Hygiène municipale..........05.39.93.28.63
Sûreté Régionale..............05.39.94.04.77
Gendarmerie Royale........05.39.94.09.92
Forces Auxiliaires.............05.39.94.35.83

Permanence Taxi.............05.39.94.55.18
Port (ODEP).....................05.39.93.60.40
Aéroport............................05.39.39.37.20
Météo................................05.39.39.36.24
C.R. d’Investissement.......05.39.34.23.03
Agence urbaine de Tanger.05.39.32.15.00
Amendis.05.39.32.14.14 - 05.39.32.81.00
C.C.I.S..............................05.39.94.63.80
Chambre franç. de Com. .05.39.32.22.22
Comanav..........................05.39.94.05.04
Limadet.............................05.39.93.36.47
Comarit.............................05.39.32.00.32
R.A.M................................05.39.93.47.22
Ibéria.................................05.39.93.61.77
O.N.C.F. (Gare)................05.39.20.30.40
C.T.M........039.93.11.72 / 05.39.32.49.15
Médi I................................05.39.93.63.63
Radio-Tanger....................05.39.93.56.80

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : Si des incompréhensions et des tensions étaient en suspens, le
moment est venu d’arrondir les angles et de resserrer les liens.
Amour : Une rencontre due au hasard, vous met en joie. C’est la bonne fortune qui ramène sur votre chemin, quelqu’un que vous aviez envie de revoir.
Argent : Vous ne pouvez pas vous permettre le meilleur donc vous préférez
ne rien acquérir pour l’instant.
Travail : Vous avez des idées intéressantes qui doivent être partagées. Quelqu’un
que vous n’attendiez pas pourrait surgir dans votre environnement de travail.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Vous comptez bien faire régner une chaleureuse ambiance au
travail et partager votre enthousiasme avec vos proches.
Amour : Votre vie affective vous offre de très beaux moments. Cela vient
compenser les quelques coups de pression que vous avez pu subir ces
dernières semaines.
Argent : L’abondance financière est sur le point de débarquer grâce au
hasard, un héritage ou une commission exceptionnelle.
Travail : Vous plaisez d’autant plus que vos propos servent avec ardeur votre
cause et que vous communiquez vos convictions avec fougue et sensibilité.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Vous êtes plus conciliant, on vous fait davantage confiance,
montrez votre gratitude.
Amour : Une meilleure organisation rythme vos journées. Alors, laissez de
côté les tensions puisque tout semble se dérouler comme vous le souhaitez.
Argent : C’est le moment de faire un grand bilan sur les dernières semaines
écoulées en matière de gestion, penchez-vous-y, vous verrez plus clair.
Travail : Profitez de la première semaine pour vous occuper de ce qui vous
semble important.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Votre pugnacité fait merveille et vous avancez à grands pas vers
la réalisation de vos objectifs. Les astres sont à vos côtés.
Amour : Vous faites passer votre vie familiale avant votre vie amoureuse car
une personne de votre entourage n’a pas le moral.
Argent : Les circonstances vous permettront de consolider votre position
financière, ayez l’oeil pour tout ce qui touche aux technologies.
Travail : Vos relations professionnelles, familiales et affectives se consolident chaque jour.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Les influx du moment boostent votre vie relationnelle et sentimentale.
C’est donc plein d’entrain et de bonne humeur que vous abordez le quotidien.
Amour : Vous pourriez ressentir un sens social marqué ou une mise en
lumière de vos aspirations les plus élevées.
Argent : Des sursauts d’ambitions peuvent vous barrer la route car ils sont
trop décalés d’avec la réalité.
Travail : Une intense créativité devrait largement contribuer à votre expansion sociale.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Vous viendrez à bout de toutes les résistances qui peuvent vous
barrer la route, les arguments viennent facilement !.
Amour : L’expérience a montré dans le passé ce que vous ne deviez pas
faire et il faut maintenant démontrer que vous avez retenu la leçon.
Argent : Vous vous sentez fortuné dans le sens où vous pourriez transformer en or tout ce que vous touchez.
Travail : Les négociations ou signatures éventuelles sont facilitées, ce qui
dynamise vos échanges et renforce votre impact sur l’auditoire.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous feriez bien de mettre un peu d’eau dans votre vin et d’affronter honnêtement les griefs au lieu de jouer les offensés !
Amour : C’est avec beaucoup de courage que vous attaquez des travaux importants, il dirige votre action et propose des solutions dans vos relations personnelles.
Argent : C’est un cycle prometteur qui s’annonce pour vos finances.
Comme par enchantement des gains tombent du ciel.
Travail : Restez positif dans vos démarches et n’hésitez pas à insister
quand vous sentez que les avis peuvent changer..
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous abordez une période de plus grande confiance et vous pouvez profiter d’une quiétude générée par un engagement.
Amour : Vous êtes confronté à des responsabilités et vous prenez des décisions en amour. Restez clair dans votre tête, directif mais pas trop !.
Travail : Vous avez largement de quoi rivaliser avec vos concurrents si vous espérez trouver un emploi qui vous plaît mais ce n’est pas une raison pour vous reposer.
Argent : C’est votre bagout et la façon que vous avez d’argumenter qui vont
vous donner le choix et la possibilité d’augmenter vos revenus.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : C’est le moment idéale pour rattraper du retard et pour terminer ce qui
doit être. Vous suivez votre instinct et votre logique. Et vous avez bien raison !
Amour : Vos idées ont le vent en poupe et vos amours évoluent avec grâce.
Vous jubilez et votre charme agit à tous les niveaux.
Argent : Réservez pour vous occuper sérieusement de vos désirs, de vos
projets et pour faire un bilan honnête de tout ce que vous voulez réussir.
Travail : Votre réalité correspond à vos aspirations profondes et vos projets
se mettent en place, en douceur.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Vos efforts de sociabilité seront bien accueillis. C’est le moment
de faire passer vos idées et d’oser de nouvelles approches.
Amour : Vous saurez vous imposer car vous êtes un grand séducteur, aux
sentiments exaltés.
Argent : Vous envisagez votre activité en vous projetant dans la stabilité et
la sécurité matérielle avec confiance.
Travail : C’est avec beaucoup de ténacité que vous tenez bon sur ce qui
vous tient à coeur. Personne ne réussira à vous faire changer d’avis.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : N’acceptez pas aveuglément des prises de risques inconsidérées
ou des responsabilités écrasantes, misez sur vos réelles capacités.
Amour : Si vous envisagez de déménager, de changer de région ou de pays,
la période est favorable pour ce genre de projets.
Argent : Vous avez tendance à dépenser inutilement en ce moment car
vous ne trouvez pas de débouchés à vos envies d’investissement.
Travail : Si vous rencontrez quelques difficultés à vous faire entendre,
n’ayez aucune inquiétude.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Votre efficacité vous donneront des ailes pour atteindre vos objectifs.
Vous disposerez de toute l’amplitude nécessaire pour agir dans le bon sens.
Amour : Retour de flamme probable si vous êtes déjà lié, rencontre au menu
si vous êtes encore seul ! Vous n’aurez en tout cas pas de quoi vous plaindre.
Argent : Déterminé à appliquer de bonnes résolutions dans le domaine financier,
vous serez d’humeur agréable et coopérative dans l’intérêt de votre entourage.
Travail : Vous obtenez une certaine considération de la part de gens qui ne
faisaient pas vraiment attention à vous.
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ECONOMIE SANTÉ
SANTÉ TOuRISME
TOURISME
ECONOMIE

jEux

MOTS CROISÉS
(grille (grille
N° 1121)N° 822)
MOTS
CROISÉS

Horizontalement.— I. Souvenir du passé. - II. Tracas. Bel oiseau. - III.
Premier d’une série. Plus neuf. 2 fois. - IV. Attraits. - V. Parent. - VI. Insigne
de boutonnière. Métal. - VII. Liant. Bramèrent. - VIII. Vague. Grecque. - IX.
Attaches. Milles-pattes. - X. Nation. Outrés.
Verticalement. — 1. Insecte ravageur. - 2. Vase. Retenait. - 3. Eclaté.
Possessif. Avant culpa. - 4. Se prélassèrent (se...). - 5. Semblant sortir du
plan. - 6. Ecimée. - 7. Tête d’apache. Propriété de la matière. - 8. Nain. Potables ou susées. - 9. Angle. Indéfini. Largeur d’étoffe. - 10. Dans. Enchâssées.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jeux
SPORT

TANGER
PRATIQUE
DIVERS11
TANGER
PRATIQuE JEUX DIVERS

SPORT
ACTuALITÉS

MOTS FLECHES
N° 1552
MOTS
FLECHES
N° 1249
PRÊTEURS

ERRENT

FAUSSE
IDENTITÉ

GRAND
LAC

par MOURAD BOUKHATEM
PERTE DE
CONNAISSANCE

JETÉE
PENDANT

NÉGATION

CARGAISON

TERRE

PLUS
MAUVAIS

COMMERCIAL

ECHASSIER

VALLÉE
SUBMERGÉE

RELIGIEUSE

ARTICLE

SUPPLIQUE

DANS
DE BEAUX
DRAPS

10
DÉCAPODE

I

II

PONT
DE PARIS

BASE
DE STATUE

ECLOS

MOUCHETÉ

III

IV

V

ABANDONNÉE

FAIT
BOOM

COUPLE

CERNÉ

SALADES

ROULEMENT

SAVOIRFAIRE

CROCHET

ARAIGNÉES

VI

GÉNÉRAL

VIEUX
CHÂTEAUX

VII
LIESSE

VIII

CAVALIER
TURC

ORATEUR
GREC

SORTE
DE PHOQUE

LUPIN

IX

X

TABLE DE
BOUCHER

ROULÉ

CÉLÈBRE
PYROMANE

SITUÉE

COULEURS
LIQUIDES

Solutions du précédent numéro

NÉANT

BIEN
REÇUES

COLÈRE

ENGENDRER

GOBÉS

TUYAU
DE FUMÉE

Motscroisés
croisésN°
N°821
1120
•• Mots
Horizontalement. — I. Omnipotent. - II. Naînes. Cor. - III. Otées.
Loue. - IV. Ma. Raie. En. - V. Amatissant. - VI. Tolité. Eta. - VII. Orge. Rer. - VIII.
Peu. Serein. - IX. Ere. Inde. - X. Esse. Bête.
Verticalement. — 1. Onomatopée. - 2. Matamore. - 3. Nié. Algues. - 4.
Inertie. Re. - 5. Pesait. Se. - 6. Os. Isère. - 7. Les. Erie. - 8. Eco. Aèrent. - 9.
Nouent. Ide. - 10. Trentaine.

Grillecodée
codéeN°N°726
1031
•• Grille
P

1

11

C

I
O

2

E

12

M

3

13

D
F

4

14

5

S
J

15

6

T
G

16

•• Mots
Motsfléchés
fléchésN°
N°1248
1551
DESSIN...
ANIMÉ
HOMMES
DE MAIN

T

ZIEUTER
NON
ALIGNÉ

V

RÉVOLTÉ
BON SENS

M

A
N

E

7

L

17

V

NOMADE

CARGAISON

TERRE

CONSIDÉRÉS

PLUS
MAUVAIS

PONT DE
PARIS

M A N O E U V R I
COULEUR
LIQUIDE
FEMMES DE
MAUVAISE VIE

T E

I N T U R E

C O U R T I S
VIEILLE
NOTE
MATELOT

U T

M A R
PARENT
ARTICLE

E N

I N

STÈRE
RAYONS

CHIENS
DE CHASSE
JOUER
CONTRE
LA BANQUE

TEMPS
DE POSE
ROULIONS

REFUS
RUSSE
AUSSI

I
SEMÉES
POISON

S

L

18

G

E T

T O U

REFUGE
DANS

AFFLEURE

ALLIÉ

ETAIT
VACHEMENT
BELLE
SORTE
DE VIOLON

H

19

ÇA M’EST
ÉGAL
ARBUSTE
ÉPINEUX

E R

DEUX FOIS
RIEN
INDIVIDUS

N A T
T

MORT
VOCIFÉRA

S

O O
PARESSE

I

R E

A MOI

SOLEIL
EN LES

NIAIS
COMME
ICI

PETIT
MONSIEUR

R

AVOIR
LE
COURAGE

S O
NOTE
EN VILLE

I
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A

S

V R

NUAGES

FUTURS
GLACIERS

NICKEL

GRILLE CODEE
N° 1032N° 727
GRILLE
CODEE

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.
1

2

3

2

4

2

2

1

9

10

9

3

5

11

5

9

4

9

5

5

7

5

2

14

A

I

S

E

2

1

2

3

11

12

13

5

4

5

6

14

15

16

C

7

8

17

18

B

X

9

10

19

20

F

5

2

3

6

7

6

11

12

10

9

5

13

9

3

7

5

9

4

2

1

7

10

14

3

9

13

11

9

6

9

15

7

12

9

9

1

11

3

19

11

4

2

15

9

9

3

16

11

10

17

2

11

5

9

3

7

5

5

9

8

18

10

2

11

15

9

10

4

2

9

15

5

2

2

14

20

9

3

7

11

14

1

8

3

2

3

2

14

9

10

9

14

4

N
T

4

2

14

N

M E

E N S E M E N C E E

A R S E N I C

I

P E R

ROUE
MONNAIE
D’AMÉRIQUE

A B R I
GRISÉ

X

NIAIS

HABILLE

8

20

F

I O

LETTRES
DE
CRÉANCE

U

10

I

R A S E

E

R

9

A N E S

I M I E R S

O V I N
N I

8

S E A N C E S

E P O D E S
PROPRE
AUX
MOUTONS

NATUREL
CAISSIER

G E N D R E

L E
PETITS
POÈMES

DE LÀ
TROMPEUSE

NOTE

RÈGLE

10

2

8

6

7

15

9

5

15

11

5

11

9

1

9

11

15

2

15

3

9

12

5

9

9

16

2

9

3

9

5

9

16

9

3

9

5

14

3

9

14

3

11

9

10
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ُد ْب ُدب َحبيبي!!..

ولع األطفال دون الرابعة

�صديق العمر

�ألعاب للتهذيب و�صقل العقل واملواهب

أكدت دراسة علمية تربوية أجرت على األطفال ،للعب له عدة مزايا تربوية وخلقية واقتصادية،
وأن نجاعته تؤثر في نفسية الطفل وسلوكه وتشغل أوقاته حيث يتعامل معها كأنها إخوته أو أصدقاءه
الحميمين ،ال يبغي عنها بديال ،شغوفا بها ولع كبير بوجودها بين يديه..
بعد سن الرابعة تتكون لدى الطفل مواهب ،يجب صقلها مع أحسن نصح وإرشاد ،يلح الطفل إلحاحا
على وجودها .أما اليوم فقد تفطن اآلباء إلى المزايا من وجود هذه األلعاب على اختالف أشكالها وأنواعها.
فالطفلة تعشق أن تكون لديها دمية تتحرك وترقص وتتفوه بكلمات «ماما ..ماما» ،مسجلة على
شريط داخل اللعبة ،وترغب أن يكون لها شبه مطبخ تضاهي به مطبح والدتها ،وهذه األلعاب مصنوعة
من البالستيك المقوى غير قابلة للكسر ،تتمدد وتتمطط ويمكن تنظيفها عند الحاجة .أما الطفل يحب
ما صنعه من قماش أو صوف ،كرة خفيفة الوزن لينة يلف عليها خيوطا ال تؤذيه وال يتأذى بها أي شيء
في البيت..
لم تكن هذه األلعاب وليدة اليوم ،كان اآلباء واألجداد يلجؤون إلى صنعها ،كانوا يصنعون كرة من
الخرق سهلة المنال ،وتصنع الجدة عروسة من قصب وتلبسها ثيابا مزركشة ،وذلك على شكل صليب
تلبسه لباسا فضفاضاً.
تصميم القصبة عروسا كرة القماش
عندما كنا صغارا ،كان أطفال الحي يجتمعون معا ،ويلعبون في الشارع أمام المنزل
وقتا لم تكن هناك مخاوف علينا ،فلم تكن العربات منتشرة كما هي اآلن ،والحارات كانت
آمنة .كانت البنات يلعبن (نط الحبل) ،بينما األوالد كانوا يلعبون كرة القدم .كانت هذه
متعتنا في صغرنا؛ لذلك فقد ظلت هذه الذكريات محفورة في وجداننا ،وظل أبناء الحي
الذين كنا نلعب معهم هم أقرب األصدقاء لنا ،حتى بعد أن تقدم العمر بنا.
أما أطفالنا اليوم :ففي ظل تطورات التكنولوجيا (التابلت ،واأليباد ،واأليفون،
واإلنترنت ،وفضائيات األطفال) ،لم يعودوا يكترثون باللعب مع غيرهم،
ولم يتعودوا على التفاعل بايجابية
مع أقرانهم .كما أن تخطيط
المدن الحديثة تجاهل توفير
آماكن آمنة لألطفال لكي
يلعبوا فيها.
جيل الثمانين
يتعامل األطفال مع
هذه الليل كصنع هيكل
دبّ أو قرد يحمله الطفل
بين يديه وعلى صدره وعلى ظهره تصحبه معه فراش
النوم هو مؤنسه ويؤنس وحدته ليال ،مرة يعانقه
ويشاركه الوسادة ،ومرة أخرى يضربه ،ويرمي به أركان
البيت ،ثم يعود إليه يخاطبه في غضب مرة ويلومه ،ومرة
يمرح معه ،كأنه صديق حميم ،ومرة يشبعه عتابا ثم محبة وعناقا،
فهو شريكه وصاحب دربه ،ال يعصي له أمرا ،إنه ال يأكل وال يشرب ال
ينطق أخرس يلومه إذا كان الطفل غاضبا ويجعله إذا كان فرحا ،يفرض سلطته عليه
كما يشاء ،يمقته أحيانا ،ويعاتبه تارة أخرى ..يتقلب معه تقلب مزاجه ،فهو عبد مطيع أبكم وال
يتكلم وال يرى وال يسمع..
أما البنت الصغيرة ،وضع لها اآلباء بين يديها دمية عروس شقراء الشعر أو أسوده ،لها عينان
تفتحهما عند جلوسها ،وتغمضها عند إنامتها ،سجلت عليها كلمات وعبارات في بطارية داخل أحشائها
ولها زرّ يشغلها وتقول مثال « :ماما ..ماما ..أحب الناس إلي».
جيل اليوم
أبناء القرن الواحد العشرين ،استبدلوا األلعاب اليدوية بألعاب إليكترونية ،كاأللعاب المسجلة بالهاتف
النقال أو قضاء أوقات مع التلفزة وهي تخصص برامج من رسوم متحركة ،وقد اختيرت قصص من التاريخ
كقصة إبراهيم عليه السال ،وهلم جرا..
نتائج شغلت الطفل عن المتاعب يتعلم منها البطولة والشجاعة والتعاون واإلحسان ..وقد تبين
هذه البرامج فوائد جامة لها دور فعال في سلوك الطفل ،كما أنها تزيد من معلوماته ،وتنقش ذاكرته
الخصبة ،فالعقل البشري الذي منحه اهلل تعالى أدهى مما عرف به ولم يشغل منه سوى واحد في األلف،
وال أدل على ذلك ،التسابق في إظهار اختراعات مذهلة تنط علينا من حين آلخر ،يتوصل إليها خبراء عقول
شغالة اخترعت هاتفا نقاال وطابليت التي تنقل الصورة والصوت في ثوان معدودات ،وأصبح بها التخاطب
والتراحم مع األحباب عن بعد بعيدين عن ظهورنا ،والزالت العقول النيرة في اختراع وتجديد إن شاء اهلل.
األطفال في سن الرابعة
هم في حاجة إلى اإلرشاد والنصح ال للعقاب والبهدلة لسلوك عفوي ،أو تصرف غير عقالني ،فالطفل
في هذه السن كثير السؤال والتساؤل واإللحاح ،والبحث للتعلم والمعرفة ،فهو فضولي في المشاركة في
الحياة األسرية ..هنا يجب أخذ الحيطة من أسئلتهم المباغتة الحرجة ،يجب الجواب عن كل سؤال بنزاهة
وصدق.

جريدة طنجـة
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إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

الطفل من طبعه ،ميال للعب والمشاركة واللهو وكثير الحركة ،خصوصا عند لعبه بألعاب مفككة،
حيث يحاول تجميعها وتركيبها بنجاح كبناء منزل ،ومنها المتكونة من قطع كلمات مفككة لتركيب جمل
مثال أو حكم ..ومنها قطع أجزاء سيارة أو طائرة أو قطار أو خريطة البالد ويتعلم فيها مدن المغرب ومكان
تواجد مدينته على الخريطة ،أو «روبوت» فيه أزيد من  100قطعة.
وقد تعددت هذه األلعاب وال مجال لحصرها ،كل ما على اآلباء حسن شرائها ،تقديمها ألطفالهم
كهدية بمناسبة عيد المولد أو نجاح وتفوق ،فتربى سلوكهم وخيالهم ،وتيشغل أوقاتهم فيما يفيدهم
ويعيد عليهم بالنفع ،ويزيدهم علما ونشاطا وحيوية..
ويُحكى أنه كان يقطن في حيّ شعبي بضواحي مدينة فاس الحاج «الحاج عبسالم» .هذا الخمسينيّ
منذ سنوات طويلة ،حتى أصبح قادراً على مالحظة أيّ تغيير يطرأ عليه .يراقب أطفا ًال يلهون باأللعاب
اإللكترونيّة ،ويأسف ّ
ألن أيام زمان انتهت بتفاصيلها الحلوة والجامعة ،حين كان األطفال يلهون بألعاب
لم يبقَ منها اليوم إال اسمها ،من قبيل «الطرومبية» و«البيناك» و«شريطة» و«كاش كاش» و«حابا».
يقول ّ
إن «أطفال العصر الذهبي اعتادوا الصراخ والركض واللعب في مجموعات أو بمفردهم ،وأحبّوا تلك
األلعاب الشعبيّة الجميلة التي تختفي شيئاً فشيئاً نتيجة الحياة السريعة وانتشار األجهزة اإللكترونيّة
التي حوّلت أطفالنا إلى مستهلكين للتكنولوجيا .فابتعدوا عن الحركة».
ما زال الحاج عبسالم يذكر لعبتي «الطرومبية» و«البيناك» .ويخبر ّ
أن «األطفال كانوا
يلعبون الطرومبية في فصل الخريف ،تزامناً مع الدخول إلى المدرسة .أمّا لعبة البيناك،
فكان لعبها يكثر عادة في فصل الربيع» .ويعبّر عن أسفه «الختفاء هذه األلعاب التي كان
األطفال يبدعون فيها ،في وقت كان آخرون يتجمّعون حولهم للتفرّج عليهم .اليوم ،األطفال
يفتقدون لهذا الفرح الجماعي ،وقد اكتفوا بهواتفهم الذكيّة».
و«الطرومبية» تتأ ّلف في األساس من قطعة خشبيّة ذات شكل مخروطي مع مسمار
في رأسها ،يل ّفها الطفل بخيط ويرميها في اتجاه األرض ثم يشدّ الخيط في
يده ،فتدور القطعة الخشبية بسرعة .والرابح بين األطفال
هو الذي تدور قطعته لوقت أطول من اآلخرين.
و»الطرومبية» تعني الخذروف ،وتُصنَع من
الخشب أو من المعدن أو البالستيك ،وتدور
على مسمار حديدي.
تسمى أي��ض��اً البكرة أو النحلة أو
الدبّور ،وذلك للداللة على صوتها الذي
يشبه أص��وات تلك الحشرات .هي لعبة
قديمة جداً ،وقد عرفها أطفال اليونان
والصين واليابان خ�لال القرن التاسع
عشر .أما «البيناك» فهي تتأ ّلف من كريات
زجاجية صغيرة مختلفة األلوان ،يستطيع أن
يلعب بها طفالن أو أكثر .وعلى ّ
كل واحد من
الالعبين أن يصيب كريات اآلخر ،باستخدام
أصبعَين فقط.
إل���ى ه��اتَ��ي��ن اللعبتَين ،تأتي
«الشريطة» الخاصة بالفتيات .خاللها،
ي��ع��م��دن إل���ى رس���م م��ربّ��ع��ات كبيرة
بالطباشير على األرض ،ويتعيّن على الواحدة
بقدمها ودفعه من دون أن تخرج عن حدود ّ
كل مربع .ومن
منهنّ ركل حجر صغير
األلعاب التي كانت تفضّلها الفتيات أيضاً ،لعبة «الحبل».
خاللها ،تقفز فتاة فوق حبل تبرمه العبتان أخريان .ويتعيّن على الالعبة القفز فوق الحبل بمهارة
ومن دون لمسه .كذلك ،كانت لعبة «العشيشة» الخاصة بالفتيات الصغيرات اللواتي يتقمّصن دور ربّات
المنازل .فيخترن مكاناً في الحيّ ويضعنَ بساطاً صغيراً على األرض ،ويفرشن المكان ببعض األدوات،
منها أواني المطبخ .وعندما ينتهينَ ،يحملنَ دُماهنّ وعرائسهنّ الصغيرة كأنهنّ بناتهنّ.
أمّا اللعبة التي كانت أكثر شيوعاً بين أطفال المغرب ،فهي «الغميضة» أو «كاش كاش» باللغة
الفرنسية .وهي تقضي بأن يغمض أحد الالعبين عينَيه بشريط أو ما شابه ،ويبحث عن رفاقه المختبئين.
وإذا عثر على أحدهم ،تعصب عينَيّ هذا األخير ويبحث بدوره عن الالعبين الباقين.
ومن ألعاب زمان التي ما زال بعض األطفال يلعبونها اليوم في المجتمع المغربي ،لعبة «القيوش».
خاللها ،يتنافس العبان أو أكثر ،فيرمي الطفل خمسة أو ستة أحجار صغيرة جداً في الهواء ،وعليه أن
يتلقفها بيده دفعة واحدة .وإذا سقط حجر واحد منها ،فإنّه يخسر وينتقل الدور إلى زميله.
في هذا السياق ،يقول الباحث االجتماعيّة محمد وطاش ّ :
إن «األلعاب القديمة تتّسم بخصائص
عدّة ،منها التفاعل بين الجماعة .فلعبة مثل شريطة أو الحبل ،تشترط وجود مجموعة من األطفال ،ما
يساعد على بناء الشخصيّة الجماعية لدى الصغار» .يضيف ّ
أن «أهميّة هذه األلعاب تكمن كذلك في
الجهد البدني الذي يبذله األطفال ،باإلضافة إلى التسلية والفرجة واالرتباط باألرض والطبيعة والبيئة».
وتابع ّ
أن «بعض األلعاب مثل الطرومبية والغميضة تتطلب الركض ،وتساعد األطفال على اكتشاف
محيطهم القريب».
ويلفت وطاش إلى ّ
أن «األلعاب اليوم تغيّرت بصورة كبيرة بالمقارنة مع ألعاب الزمن الماضي ،نتيجة
ّ
التأثر بتطوّرات العصر والتكنولوجيا .فبات الطفل يفضّل األجهزة اإللكترونية الحديثة التي تتيح له
ال ّلعب وحده ،والتي ال تتط ّلب بذل مجهود كبير» .وتشدّد على أنّه «وإن كانت لهذه األلعاب إيجابيّات
عدّة ،إلاّ أنّها ال تساهم في بناء الشخصيّة وال تح ّفز على اللعب الجماعي».
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب «مع صاحبي» ..حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة» لمؤلفه الكاتب
واألديب المختار محمد التمسماني .
وهو كتاب يشتمل على  16جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ  1996/7/01إلى آواخر  ،1998وكل جزء يحتوي على أربع
جلسات .وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ
وعمرة الخثعمية من شواعر الجاهلية ترثي ابنيها :
()190
لقد زعموا أني جزعــت عليهمــــا وهل جزع أن قلت  :وا بأباهمــــا
هما خوا في الحرب من ال أخا لــه إذا خاف يوما نبوة فدعاهمـــــــا
هما يلبسان المجد أحسن لبســة شحيحان ما اسطاعا عليه كالهما
شهابان منا أوقـــدا ثـــم أخمـــدا وكان سنى للمدجلين سناهمـــا
()191
إذا نزال األرض المخوف بها الردى بخفض من جأشيهما منصالهــا
إذا استعنيا حب الجميـع إليهمــــا ولم ينأ عن نقع الصديق غناهما
إذا افتقرا لم يجثمـا خشيــة الردى ولم يخش رزءا منهما مولياهمـا
لقد سـاء في أن عنست زوجتاهمـا وأن عريت بعد الوجى فرساهمـا
()192
ولن يلبث العرشـان يستل منهمـا خيار األواسي أن يميـل غماهمـا
...وأم الحكم جويرة بنت خويلد بن قارظ زوج عبيد اهلل بن عباس الكريم السخي الممدوح..
رثت طفليها اللذين قتلهما باليمن بسر بن أرطأة القائد السفاك الفتاك الذي...
فقطع حديثي وانبرى قائال في انفعال :
ومجرم بطاش ،وجبار قاس ،وجائر غشوم ..هذا الطاغية ولي الحجاز واليمن لمعاوية ،وقتل
شيعة اإلمام علي كرم اهلل وجهه ،وهدم دورا بالمدينة المنورة ،واحتل مكة المكرمة ،وفتك
بأهل اليمن وسبى نساء مسلمات وأقامهن للبيع!! وفي صحبته تردد.)193( ..
ونغض رأسه وأضاف :
لو سمحت بإشارة إلى حادثين اثنين يتعلقان بمقتل ابني عبيد اهلل بن عباس ..روي أنه
لما دخل بشر اليمن هرب منه عبيدة اهلل -وكان عامال عليها -وتوجه نحو الكوفة حيث أمير
المؤمنين اإلمام علي وترك ابنيه عند رجل من كنانة بالبادية ،فلما أراد قتلهما قال له الكناني:
لم تقتبل هذين والذنب لهما؟ فأخذ سيفه وقاتل عن الغالمين وهو يقول :
الليث من يمنع حافات الدار وال يزال محتال دون الجار
أال فتى أزوع غير غدار
وقاتل حتى قتل ..وأخذ بسر الغالمين وذبحهما ذبحا ،فخرج نسوة من بني كنانة فقالت
امرأة منهن :يا هذا ...قتلت الرجال فعالم تقتل هذين؟ واهلل ما كانوا يقتلون في جاهلية وال
إسالم واهلل يا ابن أرطأة إن سلطانا ال يقوم إال بقتل الحي الصغير والشيخ الكبير ،ونزع الرحمة
وعقوق األرحام لسلطان سوء فلما سمع أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم بقتلهما جزع
جزعا شديدا ،ودعا على بسر فقال  :اللهم اسلبه دينه وعقله فأجابه ذلك وفقد عقله ،فكان
يهدي بالسيف ويطلبه ،فيؤتى بسيف من خشب ،ويجعل بين يده زق منفوخ فال يزال يضربه
حتى إذا ما تخرق أبدل ..ومات ذاهل العقل يلعب بنجوه ويتناول منه ،ثم يقبل على من يراه
فيقول :انظروا كيف يطعمني هذان الغلمان ابنا عبيد اهلل(!)194
وحك لحيته وقال :
والثاني يحكي أنه لما استقر األمر لمعاوية دخل عليه عبيد اهلل ابن العباس وعنده بسر
فقال لبسر :أنت قاتل الصبيين؟ قال  :نعم ..قال  :واهلل لوددت أن األرض أنبتتني عندك يومئذ..
فقال له  :فقد أنبتتك الساعة! فقال عبيد اهلل  :أال سيف! فقال بسر  :هاك سيفي ...فلما هوى
عبيد اهلل إلى السيف ليتناوله قبض معاوية على يد عبيد اهلل وقال لبسر  :أخزاك اهلل من شيخ،
قد خرقت تعمد إلى رجل موتور من بني قبض معاوية على يد عبيد اهلل وقال لبسر  :أخزاك
اهلل من شيخ ،قد خرقت تعمد إلى رجل موتور من بني هاشم فتدفع إليه سيفك؟ ..إنك لغافل
عن قلوب بني هاشم ،واهلل لو تمكن من السيف لبدأ بنا قبلك! قال عبيد اهلل  :ذاك واهلل أردت!
وحرك رأسه وقال :
إيه يا شريف ..معاوية  :ذكاء ،فطنة ،إدراك لدقائق الحواس ودفائن المشاعر!
قلت وعدت توا إلى مرثية جويرية وأعرضت عن الخوض في دهاء معاوية:
 لما قتل بسر طفلي عبيد اهلل ترك أمهما جويرية ،رحمها اهلل ،ذاهلة اللب ،تهيم في كلواد ،وتبكيها بأشعار تنكأ القلوب وتثير كوامن الهلع ..منها :
زال يا من سبى األخوين أمهما الثكلى
تسأل من رأى ابنيها وتستقي فمــا تسقــى
فلما استيأست رجعت بعبــرة والـه حــــــرى
تتابـــع بيــــن ولـــو وبين مدامــع تـتــرى
ومنها :
يا من أحس بابني اللذيــن همــا كالدرتين تشــظى عنهما الصـــدق
()195
يا من أحس بابني اللذيـن همـــا سمعي وقلبي ،فقلبي اليوم مزدهفـ
يا من أحـي بابنــي الذيــن همــا مخ العظام ،فمحني اليوم مختطــف

من قولهم ومن اإلفك الذي وصفوا
مشحوذة وكـــذاك اإلثـــم يقتـــرف
شم األنوف لهم في قومهـم شــرف
هذا العمر أبي بســــر هو الشــــرف
()196
على حبيبين قد أرادهمــــا التلــــف

نبئت بسرا وما صدقت وما زعموا
أنحى على ودجي طفلي مرهفـــة
حتى لقيـــت رجاال مــن أرومتــــه
فاآلن العـن بســرا حـــق لعنتــــه
من دل والهــــة حـــرى موهلـــة
قلت وأنا أقلب صفحات «القطوف»
كانت هذه نماذج من رثاء األمهات اللواتي فقدن األبناء أو اإلبنين أما عن مرثياتهم لإلبن
الواحد فإضغاءك إلى هذه المقطعات :
* دنيا ،جارية ديك الجن الشارع الماجن الخليع ،رثت ولدا له منه فقالت :
بأبي نبذتك بالعراء المقفــر وسترت وجهك بالتـراب العفــر
بأبي بذلتك بعد صون للبلى ورجعت عنك صبرت أو لم تصبر
()197
لو كنت أقدر أن أرى أثر البلى لتركت وجهك ضاحيـا لم يقبــر
* ..والسلكة أم السليك ترثي ابنها السليك الشاعر العداء الفتاك أحد شياطين الجاهلية،
وتقول :
طاف يبغي نجـــوة مـــن هــالك فهلــك
()198
ليت شعري ضلـــة أي شــــيء قتــــلـــك
()199
أمريـض لـم تعـــد أم عــــدو خـتــلــــك
()200
أم تولــى بك مـــا غال في الدهر السلك
والمنـــايــا رصـــد للفتــى حيـــث سلك
أي شــيء حســــن للفتى لم يـك لـــــك
لك شـــيء قاتــــل حيــث تلقـــى أجلـك
طال ما قد نلت في غيــــر كـــد أملـــك
إن أمــــرا فادحــــا عن جوابي شغلــــك
أسعزي النفـــس إذ لم تجب مـن سألــك
ليت قلبــي ساعـــة صبـره عنـــك ملـــك
()201
ليت نفســي قدمت لمنــــايـــــا بدلــــك
* ..وأم فطن سريح ..لمل بعث موالنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالد بن الوليد
وأصحابه رضي اهلل عنهم في كسر وتحطيم ود -وو صنم لبني عبد ود من بني عذرة -قام
هؤالء يرأون عنه ،فضرب خالد فتى منهم يدعى فطن بن سريح ققتله ،فأقبلت عاليه أمه وهو
مقتول وقالت :
أال تلك المسـرة ال تـــدوم وال يبقى على الدهر النعيم
وال يبقى على الحدثان غفر لشاهــــقـــة لـــه أم رؤوم
وقالت :
يا فرحة القلب واألحشاء والكبـد يا ليت أمك لم تحبل ولو تلــد
لما رأيتك قد أدرجت في كفـــن مطيبــا للمنايــا آخـــر األبــــد
()202
أيقنت بعدك أني غيــــر باقيـــة وكيف يبقى ذراع زال من عضد
++++
الهوامش :
( )190بأبهما  :أرادت بأبي هما ففرت من الكسرة وبعدها ياء إلى الفتحة فانقلبت ألفا ،مثل قولهم :باداة وناصاة في
بادية وناصية.
( )191المُنصل ج مناصل  :السيف.
( )192األواسي ج آسية  :األساطين والغمد  -الغَما والغِماء  :سقف البيت ..تريد  :العرش إنما بقاؤه بعمده ،فإذا
انتزع خيارها منه فلن يلبث أن يميل سقفه فيسقط ،وهذا مثل ضربته لعزّ ذويها ،وإذ قد مضيا فيوشك أن
يتث ّلم وينخفض.
«شرح ديوان الحماسة» ج  1082/ 3و«معجم النساء ،189»..و«لطائف النساء» رضاديب .24
(« )193سر أعالم النبالء» ج .410/ 3
(« )194الكامل في التاريخ» ابن األثير ،ج  3/383و«مروج الذهب» ج  3/172و«تاريخ مدينة دمق» ج .10/154
( )195ازدهف القلب  :استطار من حن أو جزع.
( )196المصادر السابقة األخيرة ،و«معجم النساء.48 »..
(« )197وفيات األعيان »..ج  3/187و«معجم النساء» .89
( )198ضلة  :حيرة.
( )199ختلك  :خدعك ،غدر بك.
( )200السلك  :طائر الحجل.
(« )201شرح الحماسة» ج  2/915و«العقد الفريد» ج  3/261و«معجم النساء»  129و«رثاء األبناء.92 »..
(« )202العقــد الفريــد» ج  3/260و «معجـم النسـاء 338-318-306 »..و«رثاء األبناء 103»..و«لطائــف النسـاء»
 .33-15الغفر ج أغفار وغفور  :الذكر من أوالد تيوس الجبل أي األروى.
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الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

هزمية ثقيلة الحتاد طنجة بالزمامرة
وتعادل �آخر للمغرب التطواين
الفريق التطواين ت�أهل يف الك�أ�س على ح�ساب
الفتح واالحتاد ي�ستقبل وجدة
تعرض اتحاد طنجة ألول هزيمة له في
البطولة الوطنية الحالية وبحصة ثقيلة أمام
مضيفه نهضة الزمامرة ،في المباراة التي
جمعتهما بملعب»البشير»بالمحمدية ،لحساب
الجولة الخامسة من الدوري االحترافي لكرة
القدم .ولم يستغل أشبال ادريس المرابط فرصة
السبق إلى التسجيل منذ الدقيقة  16بواسطة
توفيق اجروتن ،حيث سجل أصحاب األرض هدف
التعادل عن طريق الالعب عبدو جاميلو اتشباو
في الدقيقة  .34وتمكن نهضة الزمامرة من
إضافة الهدف الثاني في الدقيقة االخيرة من
الشوط األول .قبل أن ينهار الفريق بعدما عاد
اتشباو في الدقيقة  47ليضيف الهدف الثاني له
والثالث لفريقه .وتلقى الفريق الطنجاوي صفعة
من حكم اللقاء الذي طرد عميده
المهدي الخالطي في الدقائق االخيرة
من المباراة بعدما عاد الى الفار .بعد
ذلك اضاف جواد غبرة الهدف الرابع
لفريقه .وهذه الهزيمة ،تجمد رصيد
اتحاد طنجة عند  10نقاط في الرتبة
الثالثة وراء الرجاء الرياضي برصيد 13
نقطة ،والوداد الرياضي برصيد 12
نقطة.
ووقع المغرب التطواني مرة اخرى
في فخ التعادل بعدما أرغمه يوسفية
برشيد على اقتسام نقط المباراة
التي جمعتهما بمجمع األمير االمير
موالي عبد اهلل بالرباط لحساب
نفس الجولة .وعقب هذا التعادل يحتل
الفريق التطواني المركز الثامن برصيد  6نقاط،
فيما رفع برشيد رصيده إلى  4نقاط بالمركز
الحادي عشر.
يذكــــر أن المغــــرب التطواني تأهـــل
إلى ثمن نهائي كأس العرش للموسم الرياضي
 ،2019/2020بعد فوزه بضربات الترجيح ()5-3
على حساب الفتح الرباطي مساء األربعاء ،بعد
انتهاء المباراة بالتعادل السلبي .و ألغى حكم
المباراة هدفا ألصحاب األرض سجله توني مهاجم
المغرب التطواني ،بداعي التسلل .كما ألغى هدفا
لالعب هجهوج مهاجم الفتح .الفريق الرباطي لم
يستغل النقص العددي لمضيفه بعدما طرد حكم
المباراة ،العب المغرب التطواني ،عادل الخستاوي
في الدقيقة  ،67بعد تلقيه اإلنذار الثاني .وصمد
الفريق التطواني طيلة الدقائق المتبقية من
الوقت األصلي للمباراة والشوطين اإلضافيين،
واستطاع قلب الطاولة على الفريق الرباطي في
الضربات الترجيحية التي ابتسمت له وحسم
التأهل لصالحه بنتيجة (.)5-3
ويستقبل اتحاد طنجة في إطار دور ال16
كأس العرش فريق مولودية وجدة اليوم السبت.
وفي ما يلي نتائج الجولة الخامسة من البطولة
االحترافية ،ونتائج بعض مباريات دور ال 16كأس
العرش التي جرت وسط األسبوع وبرنامج باقي
مباريات الكاس مع ترتيب البطولة:

أعلن باريس سان جيرمان ،إقالة مدربه األلماني توماس توخيل
من اإلدارة الفنية للفريق .وقال ناصر الخليفي  ،رئيس النادي« :أود أن
أشكر توماس توخيل ومساعديه على كل ما قدموه للنادي» .وأضاف:
«لقد قدم توخيل الكثير من الشغف في عمله ،وبالطبع سنتذكر األوقات
الجيدة التي شاركناها معا» .وكانت شبكة «سكاي ألمانيا» ،أكدت أن
ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان قرر إقالة المدرب
البالغ من العمر  47عاما بعد إشرافه على فوز الفريق برباعية دون رد
أمام راسينج ستراسبورج يوم األربعاء بالدوري الفرنسي .جدير بالذكر
أن توخيل تولى تدريب الفريق في األول من يوليو  ،2018واحرز معه
الدوري الفرنسي (مرتين) ،وكاس الرابطة الفرنسية (مرة) ،وكأس فرنسا
(مرة) وكأس السوبر (مرتين) .ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال
أوروبا ألول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية قبل أن يخسر أمام بايرن
ميونخ المتوج باللقب.

الدوري اإلسباني
�أتلتيكو يحافظ على �صدارة الليجا
و�إلت�شي يوقف �سل�سلة انت�صارات
ريال مدريد

نتائج الدورة :5
المغرب التطواني  /يوسفية برشيد0 – 0 :
الفتح الرباطي  /د .الحسني الجديدي1 – 1 :
سريع وادي زم  /الجيش الملكي0 – 0 :
الرجاء الرياضي  /شباب المحمدية0 – 1 :
المغرب الفاسي  /الوداد الرياضي1 – 0 :
نهضة الزمامرة  /اتحاد طنجة1 – 4 :
حسنية أكادير /أولمبيك أسفي0 – 2 :
مولودية وجدة  /نهضة بركان1 – 0 :
نتائج بعض المباريات الكأس:
جمعية سال  /شباب أطلس خنيفرة3 – 1 :
الدفاع الحسني الجديدي  /االتفاق المراكشي:
1–2
دفاع خنيفرة  -المغرب الفاسي2 – 0 :
اتحاد سيدي قاسم  /ا .الزموري للخميسات:
 ( 1 – 1ض.ت ) 7 – 8
وداد قلعة السراغنة  /أولمبيك اليوسفية:
0–1
أولمبيك خريبكة  /الوداد البيضاوي1 – 0 :
المغرب التطواني  /الفتح الرباطي( 0 – 0 :
ض.ت ) 3 – 5
برنامج باقي المواجهات:
أمس الجمعة
الكوكب المراكشي  -مولودية الداخلة
نهضة بركان  -يوسفية برشيد
الرجاء البيضاوي  -وداد فاس

اليوم السبت
شباب المحمدية  -الرشاد البرنوصي
اتحاد طنجة  -مولودية وجدة
أولمبيك آسفي  -واد زم:
غدا األحد
رجاء بني مالل  -نهضة الزمامرة
حسنية أكادير  -شباب ابن جرير
الجيش الملكي  -اتحاد تواركة
الترتيب العام:
 - 1الرجاء الرياضي 13 :نقط
 - 2الوداد الرياضي// 12 :
 - 3نهضة بركان// 10 :
 - 4اتحاد طنجة// 10 :
 - 5شباب المحمدية// 8 :
 - 6المغرب الفاسي// 8 :
 - 7أولمبيك أسفي// 7 :
 - 8الفتح الرباطي// 6 :
 - 9نهضة الزمامرة// 6 :
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 - 15د .الحسني الجديدي// 2 :
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الع�صبة الوطنية لكرة القدم االحرتافية
تعقد جمعها العام العادي
عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية يوم الجمعة  25دجنبر
 2020جمعها العام العادي و السنوي للموسم الرياضي 2019-2020
عبر تقنية المناظرة المرئية ،نظرا لالكراهات الصحية المترتبة عن جائحة
فيروس كورونا المستجد.
و عرف الجمع العام مشاركة مباشرة ل  36مندوبا من اصل  .53وأدلى
جميع المناديب التابعين لألندية المنضوية تحت لواء العصبة و كذا ممثلو
مجموعات الالعبين و المدربين و الحكام و االطباء مسبقا بأصواتهم
ومصادقتهم باالجماع على التقريرين االدبي و المالي الذين توصل بهما

جريدة طنجـة

خبر األسبوع
�سان جريمان
يقيل الأملاين توخيل

• عـدد  • 4139ال�سبـت  02يناير 2021

مسبقا كل االعضاء المشاركة في هذا الجمع العام من طرف إدارة العصبة
الوطنية لكرة القدم االحترافية .وفي الختام ،رفع الحضور مجموعة من
التوصيات تهم مراجعة نظام البطولة االحترافية برفع عدد األندية للقسمين
االول و الثاني الى  18ناديا و كذا السعي من اجل تغطية تلفزية شاملة
لمباريات القسم الوطني الثاني حتى تستفيد أنديتها من فرص جلب مزيد
من المستشهرين .هذه التوصيات سترفعها العصبة الوطنية لكرة القدم
االحترافية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قصد التدارس فيها قبل
انعقاد جمعها العام القادم.

حافظ أتلتيكو مدريد ،على صدارته للدوري اإلسباني ،بفوزه على
ضيفه خيتافي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات
الجولة  16من الليجا .واكتفى األتلتي بهدف وحيد في شباك ضيفه ،جاء
عن طريق لويس سواريز في الدقيقة  .20وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد
إلى  35نقطة في الصدارة ،بينما تجمد رصيد خيتافي عند  17نقطة في
المركز الـ  .14و أنهى إلتشي سلسلة انتصارات ريال مدريد التي استمرت
لخمسة جوالت ،بالتعادل اإليجابي ( )1-1خالل مواجهة الفريقين ،مساء
األربعاء .وسجل لريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة  ،20بينما سجل
فيدل تشافيز إللتشي من ضربة جزاء في الدقيقة  .52وتألق تيبو كورتوا
في التصدي لتسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة نفذها فيردو العب
إلتشي في الدقيقة  ،93ليُطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية،
بخسارة الميرنجي نقطتين ثمينتين في صراعه للحفاظ على لقبه .وبهذا
التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى  33نقطة في المركز الثاني بجدول
الترتيب ،ويرفع إلتشي رصيده إلى  16نقطة في المركز الخامس عشر.
وعاد برشلونة لمسلسل نزيف النقاط ،بالتعادل اإليجابي بنتيجة ()1-1
أمام إيبار ،مساء الثالثاء .وتقدم كيكي إليبار في الدقيقة ( ،)57فيما سجل
عثمان ديمبلي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة ( .)67وأهدر مارتن
برايثوايت ضربة جزاء ،في الدقيقة ( ،)7سددها بجانب القائم األيمن
لمرمى الحارس دميتروفيتش .وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى
 25نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب ،بينما رفع إيبار رصيده
إلى  16نقطة في المركز الـ .14وظهر نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي
في مدرجات ملعب «كامب نو» لدعم البرسا ،حيث غاب عن المشاركة
لإلصابة في الكاحل .وانضم فريق إشبيلية إلى المربع الذهبي ،بجدول
ترتيب الدوري ،بفضل فوزه على ضيفه فياريال بهدفين لصفر سجلهما
األرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة،
والمغربي يوسف النصيري في الدقيقة  .53ورفع إشبيلية رصيده إلى 26
نقطة ،ليتقدم للمركز الرابع بفارق األهداف عن فياريال صاحب المركز
الخامس.
نتائج الدورة 16
إشبيلية  /فيا الريال0 – 2 :
برشلونة  /إيبار1 – 1 :
قاديس  /بلد الوليد0 – 0 :
ليفانطي  /بيتيس3 – 4 :
غرناطة  /فالينسيا1 – 2 :
أ.مدريد  /خيطافي0 – 1 :
سلطا  /ويسكا1 – 2 :
إلتشي  /ريال مدريد1 – 1 :
أ.بلباو  /ريال صوصيداد:
أوصاصونة  /أالفيس:
برنامجالدورة :17
اليومالسبت:
فيا الريال  /ليفانطي ( الساعة الثانية
ظهرا)
بيتيس  /إشبيلية (الساعة الرابعة
والربعمساء)
خيطافي  /بلد الوليد ( الساعة
السادسةوالنصفمساء)
ريال مدريد  /سلطا ( الساعة
التاسعةليال)
غدا األحد:
أ.بلباو  /إلتشي ( الساعة الثانية
ظهرا)
أالفيس  /أ.مدريد ( الساعة الرابعة
والربعمساء)
إيبار /غرناطة ( الساعة السادسة
والنصفمساء)
ريال صوصيـــداد  /أوصاصونة
(السادسةوالنصفمساء)

ويسكا  /برشلونة ( الساعة التاسعة
ليال)
بعد غد اإلثنين:
فالينسيا  /قاديس ( الساعة التاسعة
ليال)
الترتيبالعام
 - 1أ.مدريد 35 :نقطة
 - 2ريال مدريد// 33 :
 - 3ريال صوصيداد// 26 :
 - 4اشبيلية//26 :
 - 5فيا الريال// 26 :
 - 6برشلونة//25 :
 - 7غرناطة//24 :
 - 8سلطا// 23 :
 - 9قاديس//19 :
 - 10بيتيس// 19 :
 - 11أ.بلباو// 18 :
 - 12ليفانتي// 18 :
 - 13أالفيس// 17 :
 - 14خيطافي// 17 :
 - 15إلتشي/ 16 :
 - 16إيبار// 16 :
 - 17فالينسيا// 15 :
 - 18بلد الوليد// 15 :
 - 19أوصاصونة// 12 :
 - 20ويسكا// 12 :
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ما يزال الحوار األخير الذي أجراه نجم
برشلونة ميسي مع قناة  La Sextaمحط
اهتمام وسائل اإلعالم العالمية ،ال سيما
اإلنجليزية منها ،في ظـــل الشكوك حول
مستقبل أسطورة بلوجرانا .وينتهي عقد
ميسي مع برشلونة بختام الموسم الجاري،
علمًا بأنه كان قد طلب الرحيل رسميا عن
برشلونة الصيــف الماضي ،إال أن النادي
تمسك بحصوله على الشرط الجزائي كامال
( 700مليون يورو) .وشجع قرار ميسي
أندية عدة لوضعه ضمن اهتماماتها ،وفي
مقدمتهم مانشستر سيتــي ،خاصــة في
وجود المدرب األسبق لبرشلونة جوارديوال
داخل ملعب االتحاد .وبحسب صحيفة ديلي
تيليجراف ،فإن تصريحات ميسي األخيرة
بشأن تطلعه للعب في الواليات المتحدة
األمريكية ،شجعت سيتي أكثر بشأن التعاقد
معه .وألمحت إلى أن هذه التصريحات ربما
تحيي الخطة األولى التي وضعها السيتي
إلغراء ميسي .وكان السيتي يخطط
لضم ميسي  3مواسم ،على أن يسمح له
باالنتقال لنادي نيويورك سيتي بالواليات
المتحدة ،لموسمين ،علما بأن األخير هو
أحد األندية المملوكة لمجموعة «سيتي
جروب».

هاالند ورقة جديدة في يد مرشحي
رئاسة برشلونة

أصبح النرويجي هاالنــــد ،مهاجـــم
دورتموند ،أحــــدث أوراق أحد المرشحين
لمنصب رئيـــس نــادي برشلونـــة في
االنتخابات المقبلة .ومن المقرر ،أن تُجرى
انتخابات النادي في نهاية يناير المقبل،
مما دفع كثيرون للتسابق على الترشح
لكرسي الرئاسة ،بعــد استقالـــة بارتوميو.
وبحسب شبكة «سكــاي سبورت ألمانيا»،
فإن إيميلي روســود ،المرشح لرئاسة
برشلونة ،ينوي جلب هاالند حال فوزه في
االنتخابات .وأعلن روسود والمرشح اآلخر
على منصب نائب الرئيس ،مينجويال ،أنهما
بصدد التوصل التفاق مع اإليطالي رايوال،
وكيل المهاجم النرويجي ،بشأن نقل هاالند
إلى البارسا في صيف  .2021يأتي ذلك رغم
التقارير التي ربطت صاحب الـ 20عامًا
بعدد من األندية األوروبية ،على رأسها
ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

تأهل المنتخب الوطني ألقل من  20سنة لبطولة إفريقيا
التي ستجرى أطوارها بموريتانيا العام المقبل ،بعدما تعادل بنتيجة
هدف لمثله في المباراة التي جمعته زوال الخميس  24دجنبر
 2020بالمنتخب الليبي لحساب اليوم الرابع من دوري شمال
إفريقيا الذي تحتضنه تونس .ووقع هدف المنتخب الوطني في هذه
المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب األولمبي رادس الالعب
أسامة تيرغالين في الدقيقة  31من ضربة جزاء .و كانت النخبة
الوطنية قد فازت قبل ذلك على المنتخب الجزائري بهدف لصفر
قبل أن تتعادل بصفر لمثله أمام المنتخب التونسي .وكانت آخر
مشاركة للمنتخب الوطني لكرة القدم في هذه الفئة في نهائيات
كاس افريقيا التي نظمت في بنين عام .2005
وعلى إثر هذا اإلنجاز الهام ،استقبل فوزي لقجع ،رئيس

املغرب التطواين
يغرم الإ�سباين
بينجوا

كوتينيو في حاجة لجراحة
في الركبة

قال برشلونة يوم األربعاء إن العبه
كوتينيو سيخضع لجراحــة بالركبــــة بعد
إصابته في مباراة إيبار في الدوري يوم
الثالثاء .وبدأ كوتينيو ( 28عاما) اللقاء من
مقاعد البدالء وشارك في الشوط الثاني
لكنه غادر الملعب وهو يعرج في الوقت
المحتسب بدل الضائع ليكمل برشلونة
المباراة بعشرة العبين عقب إجراء كل
التغييرات .وذكر النادي في بيان «أظهرت
الفحوص التي خضع لها العــب الفريـــق
كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي
بالركبــة اليســـرى .وسيتطلب العـــالج
الخضوع لجراحة خالل األيام المقبلة»
ولم يوضح الفترة التي سيحتاجها الالعب
للعودة للمالعب .وسجل كوتينيو ،الذي
عاد لبرشلونة هذا الموسم بعد إعارة إلى
بايرن ميونخ ،ثالثة أهداف وقدم تمريرتين
حاسمتين في كل المسابقات وسينضم
لقائمة المصابين التي تشمل جيرارد بيكيه
وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو .ويعاني
برشلونة من انطالقة سيئة لموسم الدوري
اإلسباني إذ يحتل المركز السادس برصيد
 25نقطة من  15مباراة بفارق سبع نقاط
خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تتبقى
له مباراتان.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الجمعة  25دجنبر 2020
أعضاء المنتخب الوطني ألقل من  20سنة .وهنأ رئيس الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم ،العبيه على المستوى الذي ظهروا
به في دورة شمال إفريقيا التي أقيمت بتونس ،مؤكدا أنهم كانوا
نموذجا يحتذي به سواء في المباريات أو في التداريب .وأوضح
لقجع ،أن التأهيل إلى كأس إفريقيا يبقى محطة أولى ،وإنما الهدف
يبقى أساسا تشريف كرة القدم المغربية في كأس إفريقيا المقبلة،
قبل الدخول في االستحقاقات األخرى ،في مقدمتها االستعداد
لأللعاب األولمبية التي ستجرى بباريس  ،2024مؤكدا أن هذا
الجيل سيكون أمل المغاربة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم
 .2026وحضر هذا االستقبال كال من حسن الفياللي عضو المكتب
المديري للجامعة ورئيس البعثة المغربية الى تونس وعبد السالم
بلقشور نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية.
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املنتخب الوطني لأقل من � 20سنة يت�أهل �إلى
بطولة �إفريقيا بعد دام غياب � 15سنة
لقجع ا�ستقبل بعثة املنتخب وحثهم على الت�ألق
يف نهائيات موريتانيا

ا ر ر يا ل
مد

أرتيتا يحدد موقفه من إيسكو
ووالد األخير يكشف حقيقة غضب
نجله من زيدان
رد أرتيتا ،مدرب أرسنال ،على األنباء
التي ربطت ناديه بالتعاقـــد مع مواطنه
إيسكو ،العــب ريال مدريـــد ،في ينايــر
المقبل .وارتبـط اسم إيسكو ( 28عاما)
بالرحيــل عــن الريال في انتقاالت الشتاء
المقبلة ،بحثا عن استمرارية المشاركة،
في ظل اعتماد مدربه زيدان ،على الثالثي
كروس ومودريتش وكاسيميرو .وتردد أن
آرسنال هو النادي األقرب لضمه ،بناء على
طلب من أرتيتا ،الذي رد بنفسه على تلك
األنباء .وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها
صحيفة ميرور البريطانية« :النتائج القليلة
الماضية لن تغير من أسلوبنا في التعامل
مع نافذة االنتقاالت .من الواضح أننا ال
نستطيع التحدث عن العبين بعينهم» .من
ناحية اخرى ،كشف فرانسيسكو أالركون،
والد ووكيل أعمال إيسكو حقيقة األنباء
األخيرة حول اقتراب نجلــه من االنتقــال
إلى إشبيلية .وأفادت التقارير ،أن إيسكو
قرر االنتقال إلشبيلية في فترة االنتقاالت
الشتوية ،للعمـــل مُجددًا مع مدربــــه
السابق لوبيتيجي ،الذي يشعر معه بالثقة
والدعم .بالمقابل ،نفى مصدر داخل إدارة
إشبيلية ،وجود أي مفاوضات مع الالعب،
مؤكدًا أنه خارج الحسابات ألمور مادية
وقال فرانسيسكو أالركوم» نعم ال يوجد
أي مفاوضات بيننا ،وإشبيلية حول ذلك
إطالقا» .وبسؤاله عن غضب إيسكو من
زيدان بسبب موقفه الحالي ،أجاب« :إيسكو
ليس غاضبًا من زيدان كما تردد» .وعن
استمراره مع ريال مدريد في الفترة المقبلة،
أوضح« :ال أعرف» .وبات إيسكو مجرد ورقة
بديلة في الريال تحت قيادة زيدان ،حيث
شارك هذا الموسم في  11مباراة فقط
وصنع هدفا وحيدا ،ولم يبدأ كأساسي سوى
في  3مباريات في الليجا فقط.

زيدان ينهي جدل الميركاتو
الشتوي بقرار حاسم

أكــــدت «ماركا» ،أن زيــدان قال في
راض
المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي إنه ٍ
عن فريقه ،ويستبعد مغادرة أي العب في
يناير ،وهذا ما سيحدث .وأوضحت أن زيدان
لديه تخوفات من جدول المباريات المزدحم
هذا الموسم ،لذا يتمسك باستمرار كل
الالعبين ،حتى الذين يدور بشأنهم الكثير
من الجدل مثل إيسكو ومارسيلو ولوكا
يوفيتش وماريانو دياز .وقالت الصحيفة
إن هؤالء الالعبين ال يحصلون على الكثير
من الوقت للمشاركة ،كما كان يفكر النادي
في التخلي عنهم ،لتوفير بعض النفقات.
وأضافت أن قرار زيدان هو االحتفاظ
بالجميع ،كي يتمكن من إجراء مداورة،
والمنافسة على البطوالت األربع :الدوري
والكأس والسوبر اإلسباني ودوري أبطال
أوروبا.

ريال مدريد يصدم ميالن بقرار
حاسم

قررت اللجنة التأديبية لنادي المغرب التطواني لكرة القدم،
تغريم الالعب االسباني مارتين بينجوا دياز مبلغ 350.000
درهما ،وذلك على إثر تصرفاته الالرياضية والالمسؤولة .حيث
قام الالعب يوم  5نوفمبر  2020خالل إحدى المباريات اإلعدادية
للفريق بملعب سانية الرمل ،برمي قميص الفريق والتلفظ بكالم
نابي ،ثم قيامه خالل الحصة التدريبية التي خاضها الفريق بمركز
التكوين يوم الخميس  10دجنبر  ،2020بتدخل خشن في حق أحد
الالعبين وبعدها تهجم عليه حيث وصل األمر إلى حد االشتباك
باأليدي الذي كان من الممكن أن يتطور إلى ما ال تحمد عقباه لوال
تدخل أطر الفريق والعبيه.
وكان المكتب المسير للنادي قام في وقت سابق بمساءلة
الالعب كتابة .وقد اعترف األخير في جوابه بما قام به وطلب العذر

متحججا بأنه كان في حالة غير طبيعية ،لذلك قرر المكتب المسير
إحالته على اللجنة التأديبية التي استمعت إليه قبل إصدار العقوبة
المذكورة في حقه بعدما استندت على شريط فيديو يوثق قيام
الالعب برمي قميص الفريق الذي يعد رمزا ال يحق ألحد تبخيسه،
إضافة إلى تقرير المدرب الذي قام بإيقاف الحصة التدريبية جراء
ما وقع.
وعاقبت اللجنة الالعب بينجوا بمبلغ  100.000درهم بسبب
رمي القميص والتلفظ بكالم نابي ،و 150.000درهم بسبب
تدخله الخشن في حق أحد زمالئه من ثم االعتداء على أحد
الالعبين ،و 100.000درهم بسبب عدم انصياعه إلى قرار النادي
القاضي بخوضه لحصص تدريبية انفرادية بمعية المعد البدني
للفريق يوسف الرياني.

جريدة طنجـة

كشف موقع «ديفينسا سينترال» ،أن
ريال مدريد قرر استعادة مهاجمه إبراهيم
دياز ،المعار إلى ميالن ،عقب انتهاء إعارته
في نهاية الموسم .وانتقل دياز إلى ميالن
في بداية هذا الموسمً ،
بحثا عن فرصة
أكبر للعب ،بعدما خرج من حسابات مدربه
زيدان .وأوضح التقرير ،أن الريال يعتبر
دياز أحد العناصر التي تمثل مستقبله،
رغم عدم مشاركته كثيرًا بقميص الفريق.
وأشار التقرير أن المستويات التي قدمها
مع ميالن دفعت الريال التخاذ قرار عودته
من جديد .ويعتبر هذا القرار بمثابة صدمة
كبيرة لميالن ،الذي كان يستعد للتفاوض
لضم دياز بشكل نهائي.
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بني اجلرفـي
والأ�صبحي فرق بني
ال�سماء والأر�ض
في اجتماع عقدته هذا األسبوع ،قررت
اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أنس
األصباحي ،العب فريق اتحاد طنجة لمباراة
واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت
فريقه بالمغرب التطواني برسم الجولة
الرابعة من البطولة االحترافية .وتابعنا
باستغراب الطريقة الغريبة التي تصرف
بها هذا الالعب الذي تعاقد معه الفريق
لثالث سنوات وكيف تسبب في استقبال
اإلنذار األول ثم الثاني بطريقة غبية
ومثيرة للشك تسببت في طرده ،وهو ما
أثر على مردود الفريق في ديربي الشمال
الذي كان باإلمكان أن تكون نتيجته
لصالح اتحاد طنجة لولى النقص العددي.
تطرقت لهذا الطرد المثير ،وأنا أتابع
عبر مواقع التواصل االجتماعي اإلساءة
التي تعرض لها المدافع المحلي ،أيوب
الجرفي الذي هاجمـــه بعض الجهـــالء
وحملوه مسؤوليـــة هزيمـــة الفريق
بالزمامرة ،علما أن الجرفي العب واعـــد
ومن المواهب المحلية التي تألقت مــع
الفريق قبل موسميـــن وساهمـــت في
تحقيق البطولة التاريخية األولى في تاريخ
الفريق والمدينة ،حيث كانت مشاركاته
حاسمة في العديد من المباريات وأثبت
في جل المباريات انه من الالعبين الذين
يلعبون من أجل القميص بحب وبندية
ورجولة .وكم مرة تعرض لإلصابة بسبب
لعبه الردولي وغيرته حتى كادت إحدى
المباريات أن تكلفه حياته بعدما تعرض
لتدخل عنيف نقل إثره كم مرة تعرض
لإلصابة بسبب لعبه الردولي وغيرته حتى
كادت إحدى المباريات أن تكلفه حياته
بعدما تعرض لتدخل عنيف نقل إثره
إلى المستشفى .فهذا الالعب يستحق
منا الثناء والتشجيع بدل الفهذا الالعب
يستحق منا الثناء والتشجيع بدل اإلهانة
وتحميله ما ليس له يد فيه .أتمنى أن
يلقى هذا الالعب الدعم والمساندة التي
يستحقها باعتباره بطال للمغرب وشرف
لفريق اتحاد طنجة وهو يتوج بطال
بعناصر محلية من طينة الجرفي.

حوار السبت

ليونيل ميسي

“مل �أقرر �أي �شيء ب�ش�أن م�ستقبلي مع الرب�سا”
أكد األرجنتيني ليونيل ميسي قائد
فريق برشلونة في مقابلة مع قناة
السيكستا ( )La Sextaاإلسبانية أنه
إذا اضطر إلى مغادرة برشلونة في 30
يونيو المقبل فإنه يرغب في أن يتم
ذلك بأفضل صورة ممكنة ،مقراً بأنه
لديه رغبة في االستمتاع بتجربة العيش
في الواليات المتحدة .وبدا ميسي الذي
أجرى مقابلة مع جوردي إيفول غامضاً
بشأن مستقبله.
هل ستستمر مع البرسا؟
ال أعرف ما إذا كنت سأرحل أم ال ،وإذا فعلت ذلك،
أود المغادرة بأفضل صورة ممكنة أود العودة يوماً ما
أود العودة إلى المدينة والعمل في النادي والمساهمة
معه .برشلونة أكبر بكثير من أي العب وأتمنى أن
يقوم الرئيس الذي يأتي باألمور بشكل جيد لحصد
ألقاب مهمة مجدداً .وقال األرجنتيني إن قميص
برشلونة يعني كل شيء بالنسبة له.

هناك حديث عن رغبتـك في تجربــة
العيش في الواليات المتحدة هل هــذا
صحيح؟
تجربة العيش في الواليات المتحدة وعيش ذلك
الدوري وتلك الحياة .ال أقول بأنني سأذهب إلى هناك
اآلن.

ماذا يعني لك قميص البارسا؟
قميص برشلونة يعني كل شيء بالنسبة لي.
إن برشلونة هي حياتي جئت إلى هنا منذ أن كنت
في الـ 13من عمري نشأت في النادي وفي المدينة
عشت هنا لفترة أطول مما عشته في األرجنتين النادي
هو من كون شخصيتي ،لدي عالقة حب مع برشلونة
والمدينة والنادي… لقد ولد أطفالي هنا.

ماذا يمكنك قولــه عن بارتوميـــو
الرئيس السابق للنادي؟
رئيس برشلونة السابق ،جوسيب ماريا بارتوميو،
خدعني في أمور كثيرة على مدار عدة سنوات وطالبني
بالرحيل عن برشلونة قبل  6أشهر من نهاية الموسم
الماضي .اآلن أنا بخير ،قضيت وقتاً سيئاً حقاً طوال
الصيف قبل ذلك بسبب الشكل الذي انتهى به
الموسم ثم جاء البورفاكس ما زلت أريد أن أقاتل
من أجل كل ما يأتي أعلم أن النادي يمر بوقت صعب
للغاية .وضع النادي من الناحية االقتصادية سيء حقاً
في تلك الفترة ،وأنه سيكون من الصعب العودة إلى
ما كنا عليه في الماضي.

هل تتأثر بفعل المشاكل؟
أبكي في بعض األحيان .لكن ليس ألسباب
رياضية ،رغم أنني أؤكد أنني عانيت كثيراً رياضياً
كذلك ،في بعض األحيان كان يتعين عليه الذهاب
لطبيب نفسي .لم أذهب مطلقاً أنتونيال زوجتي كانت
تصر على ذهابي لكني احتفظت بكل شيء لي ولم
أفكر مطلقاً في الذهاب لطبيب كان سيكون مفيداً لي
لكنني ال أفعل ذلك.

ماذا يمكنك أن تقـول عن «البورو
فاكس» للمطالبة بالرحيل عن النادي؟
حينما بعثت بـ”البورو فاكس” إلى برشلونة
للمطالبة بالرحيل لم تكن سوى طريقة إلضفاء
الطابع الرسمي على رغبتي في الرحيل .كنت أخبر
رئيس النادي السابق بارتوميو طوال األشهر الستة
األخيرة بأنني سأرحل وطلبت منه المساعدة .إرسال
البوروفاكس كان يهدف إلى كوني جاداً في الرحيل
ولكي يعلم الجميع ذلك.

هل تفكر حقا في تغيير برشلونة؟
أكملت مرحلة في حياتي وعقلي وأنا في حاجة
إلى التغيير .كنت أعلم أنه سيكون هناك عاماً انتقالياً
أردت مواصلة الكفاح من أجل التشامبيونزليغ والليغا
وشعرت بأنه حان الوقت المناسب للتغيير .الرئيس بدأ
في تسريب أمور لكي أكون أنا الشخص السيء في
القصة.

هــل لرحيـــل سواريـــز تأثير على
قرارك؟
هذا ليس له عالقة بذلك ألن قراري جاء قبل
مسألة رحيل المهاجم األوروغوياني .بدا لي ما فعلوه
معه جنوناً وبالطريقة التي يديرون بها األمور ألنه
رحل مجاناً وإلى ناد ينافس على كل األلقاب معنا.

ما رايك في البطولة بدون جمهور
في زمن كورونا؟

إنه أمر مروع ألن كل شيء يبدو بارداً للغاية ،إنه
قبيح ويعطي شعوراً سيئاً للغاية

هل فعـــال كنــــت على اتصـــال
بغوارديوال؟
تحدثت مع غوارديوال لكن ليس بخصوص
مستقبلي .إنه أفضل من تولى تدريبي ألن لديه
طابع خاص .لم أكن موفقاً في اللعب لفترة طويلة
معه ومع لويس إنريكي ،وهما أفضل مدربين عملت
معهما ،تطورت كثيراً معهما كروياً ومن ناحية التطور
التكتيكي شعرت أنني أصبحت على دراية بكل شيء
مع غوارديوال أما إنريكي فقد علمني أشياء أخرى.

وماذا عن كومان؟
فيما يتعلق برونالد كومان وصوله إلى برشلونة
كان نجاحاً كبيراً ،نقوم باألشياء بشكل جيد للغاية مع
شباب جدد والفريق يتطور معه.

من تدعــم في المترشحين لرئاسة
النادي؟
أنا عضو في الكيان لكنني ال يريد أن أدعم أي
طرف .آمل أن يغير أي من يتولى النادي الوضع..
الوضع صعب للغاية ولن يكون من السهل تغيير كل
شيء آمل أن يعيد برشلونة إلى ما يستحقه ،أياً كان
الفائز .أياً من المرشحين لرئاسة النادي الكتالوني لم
يتحدث معي.

بدءاً من  1يناير يمكنك التفاوض
على مستقبلك مع أي ناد ،ما رأيك؟
ليس لدي أي شيء واضح بشأن ما سأفعله في
الفترة المقبلة .حتى انتهاء الموسم لن أقرر أي شيء..
الشيء المهم هو التفكير في الفريق والحصول على
األلقاب وعدم التفكير في أمور أخرى ،سأبذل قصارى
جهدي من أجلي وللنادي أتعامل مع نفسي بقلبي
ورأسي سأبقى أعيش في برشلونة وأريد أن أكون
داخل النادي بطريقة ما وسأحاول المساهمة بما
أعرفه.
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عن عمر يناهز  61سنة وعلى إثر عملية جراحية لم تمهله
طويال ،فارق الحياة المشمول بعفو اهلل المرحوم

طنجة تفقد �أحد علمائها،
الفقيه الأ�صويل محمد ال�سعيدي اجلردي
يف ذمة اهلل

�سعيد بن عبد املومن

وذلك صبيحة الجمعة  25دجنبر  2020وشيع جثمانه الطاهر ،بحضوراألهل واألحباب
ودفن بمقبرة «سيدي اعمار» بعد صالة العصر.
الراحل مارس ـ قيد حياته ـ التجارة في مجال صياغة الذهب ،منذ سنة  1965بتطوان،
قبل أن يواصل نشاطة بمنطقة بني مكادة بطنجة ،ابتداء من سنة  .1980كما عــرف
بخصاله الحميدة وعالقاته الطيبة مع أصدقائه وجيرانه ومعارفه ،بشهادة القريب والبعيد،
فاللهم اجعل له الخير كل الخير في ميزان صالح أعماله.
وبهذا المصاب الجلل ،تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحرالتعازي إلى أرملـة الفقيد،
السيدة فاطمة الزهراء اليامون وإلى أبنائهما ،ابتسام ومحمد رضا وزكرياء ويوسف وأميمة ،باإلضافة إلى جميع أفراد عائالت،
بن عبد المومن واليامون والحسناوي والسقلي وقنجاع ،راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران ،أمطره اهلل
بشآبيب رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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(�صدق اهلل العظيم)

التحق بالرفيق األعلى المشمول بعفو اهلل األستاذ المرحوم

�أحمد املجدوبي

وشيع جثمانه الطاهـــر يوم اإلثنين  28دجنبــر  ،2020بحضـــور األهـالـــي
واألحباب ودفــن بمقبــرة المجاهديــن ،بعد صالة الظهر.
وبهــذا المصاب الجلــل ،نتـــقـــدم بأحر التعـازي إلى أرملـــة الفقيد ،السيدة
رشيدة احمادوش وإلى ابنيهمــا عادل وهناء وإلى جميـع أفراد عائـالت ،المجدوبي
واحمادوش والنقـــاش ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والمغفرة
والرضوان.

ووري الثرى قبل قليل العالم الفقيه األصولي المفسر أبو عبد الرحمان محمد السعيدي
الجردي ،وهو أحد علماء مدينة طنجة ،والذي وافته المنية صباح هذا اليوم السبت  11جمادى
االولى1442هـ الموافق لـ  ،2020/12/26نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.
وقد قضى الشيخ الجردي رحمه اهلل أكثر من خمسين عاما بين كرسي الوعظ ومنبر
الخطابة وتدريس المتون للطلبة بالمعاهد.
ولد الشيخ حمد السعيدي الجردي سنة1361هـ الموافق 1940م بقبيلة أنجرة بمدشر
يسمى الجردة إقليم تطوان ،وقد حفظ القرآن صغيرا على الشيخ حمانو ثم بعد حفظ القرآن
وضبطه برسمه على طريقة المغاربة درس اآلجرومية في النحو ،والدر الثمين لميارة شرح
منظومة ابن عاشر في الفقه ،وعلم المواريث من مختصر خليل بشرح الخرشي ،وألفية ابن
مالك بشرح المكودي التي درسها ختما ثالث مرات .والسلم في المنطق ،ومصطلح الحديث،
والعروض والبالغة ،والمقدمة الجزرية ،أم البراهين في العقيدة األشعرية.
وانتقل إلى مدينة طنجة سنة 1960م ،حيث درس على الشيخ الحاج عبد اهلل بن عبد
الصادق مختصر خليل بشرح الدردير وألفية ابن مالك بشرح المكودي وأوضح المسالك البن
هشام ،والسيرة النبوية وبعض األجزاء من تفسير الجاللين ،والرسالة البن أبي زيد القيرواني،
ودرس على الشيخ محمد بن عجيبة القاضي المبرز تحفة ابن عاصم بشرح التودي والبالغة
الواضحة والجوهر المكنون في علوم البالغة وعلم العروض ،ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر،
وجمع الجوامع للسبكي بشرح المحلي ،وأصول الفقه لعبد الوهاب خالف ومفتاح الوصول
للتلمساني.
ودرس على العالمة عبد اهلل كنون أبوابا من علوم البالغة وشرحه على مقصورة المكودي

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2013/154 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد  :السيد عبد الكريم بوزيد ،عنوانه حي
الحسيسن زنقة  91رقم  16طنجة.
يعلـــن رئيس مصلحــة كتابـــة الضبـــط
بالمحكمـــــة التجـــاريــة بطنجــة أنــــه بتاريـــخ
 2021/02/03على الساعة الثالثــة مســــاء سيجرى
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني
للعقار المسمى ( )14L132ذي الرسم العقاري عدد
 06/117813المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله
الكائن بالعمارة  132الطابق الرابع العرفان طريق
الرباط طنجة ،وهو عبارة عن شقة بالطابق الرابع
مساحتها  56م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 200.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  3في المائة  ،وللمزيد من اإليضاح يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2014/140 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد :السيد محمد كنون السعيد ،عنوانه حي بني
مكادة تجزئة لالمريم القطعة رقم  81طنجة.
يعلن رئيس مصلحــة كتابـــة الضبط
بالمحكمة التجاريــة بطنجــة أنه بتاريـــخ
 2021/02/03على الساعـــة الثالثة مساء سيجرى
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني
للعقار المدعو (لالمريم  )81ذي الرسم العقاري عدد
 06/49524المملوك للمنفذ عليه المذكورأعاله

الكائن بشارع اليمن المتقاطع مع شارع السالم
سابقا وشارع عبد الرحمان اليوسفي حاليا وزنقة
القاهرة بني مكادة طنجة ،والعقار عبارة عن أرض
بها بناء يتكون من سفل به كراج من بابين وسدة
وطابقين وطابق ثالث مقلص مساحته  99م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 1.528.100.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  3في المائــة ،وللمزيد من اإليضاح يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد2018/8516/73 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش .م.
ضد :شركة اكريطكس ش م م ،في شخص
ممثلها القانوني كفيلة شركة زقيق فاشيون،
مقرها االجتماعي بشارع السالم ،إقامة الشروق
بلوك  Aالشقة  3طنجة.
يعلـــن رئيـس مصلحـــة كتـــابــة الضبـــط
بالمحكمة التجاريــة بطنجـــة أنه بتاريـــخ
 2021/02/03على الساعــــة الثالثة مساء سيجرى
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني
للعقار المدعو(فيال الراوي  )1ذي الرسم العقاري
عدد  06/39827المملوك للمنفذ عليها المذكورة
أعاله ،الكائن بطنجة نهج ابي حسن الشاذلي ،نهج
لشبونة سابقا ،إقامة الرحمة ،وهو عبارة عن شقة
مساحتها  356سنتيار بالطابق السرداب.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 2.200.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 ،% 3وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بأصيلة
16/1401/48
موضوع ملف التبليغ
رقم 2017/6704/125
إشهـــار حكـــم
بين :السيدة فاطمة بلشهاب ومن معها الجاعل
محل المخابرة بمكتب ذ /عبد البر منديل المحامي
بهيئة تطوان بصفتهم مستانفين من جهة.
وبين  :السيد انطونيو بورداس اسكاردو ،عنوانه
ساحة سيدي بنعيسى المدينة القديمة رواق الفن
حكيم أصيلة.
والسيد :ماتيلدي ثامبر انو اوربانو عنوانه ساحة
سيدي بنعيسى المدينة القديمة رواق الفن حكيم
اصيلة بصفتهم مستانفا عليهم من جهة أخرى.
يعلن القيم لدى المحكمة االبتدائية بأصيلة
بناء على األمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة
االبتدائية بأصيلة بتاريخ  2018/08/01ملف عدد
 18/1109/371امر عدد  18/371والقاضي بتعيينه
قيما قضائيا على الطرفين المتغيبين انطونيو
بورداس اسكاردو وماتيلدي ثامبرانو اوربانو في
الملف عدد  16/1401/48قرار عدد 524 :موضوع
ملف التبليغ عدد .2017/6704/125
نص الحكم
باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
حكمت المحكمة االستئناف بطنجة الغرفة
العقارية علنيا نهائيا وغيابيا
 في الشكل :بقبول االستئناف. في الموضوع :بالغائ الحكم المستانفوتصديا الحكم ببطالن عقد البيع العرفي المصادق
على صحة توقيع طرفية عليه بتاريخ 2004/04/29
والزام المستانف عليهما انطونيو بورداس اسكاردو
وماتيلدي ثامبر انواوربانو بافراغ المبيع هما ومن
يقوم مقامهما او باذنهما وحيث يتعين تحميل
المستانف عليهم المصاريف على الدرجتين
كما يعلن القيم أن الطرف المعني باألمر
يبتدئ حقه في الطعن بعد انتهاء االجل القانوني
للنشر.
إمضاء  :القيم جواد الحدوشي

ودرس على الشيخ األصولي عبد الحي بن الصديق الغماري أبوابا من ألفية ابن مالك
بشرح ابن عقيل والورقات إلمام الحرمين.
ودرس على الشيخ محمد الزمزمي بن الصديق مقدمة جمع الجوامع البن السبكي وبعضا
من كتاب المستصفى للغزالي والسلم في المنطق بشرح قدورة وبعضا من سبل السالم
والتفسير والسيرة النبوية.
ودرس على الشيخ حسن بن الصديق الغماري شيئا من مقدمة جمع الجوامع البن
السبكي وتفسير النسفي.

�شكر على تعزية
على إثر رحيل المشمولة بعفو اهلل،
األستاذة الباحثة والفاعلة الجمعوية
المرحومة

حفيظة البغلويل

التي وافتها المنية يوم الجمعة 18
دجنبر المنصرم ،تتقدم أسرتا بنيحيى
والبغلولي بأحرالتعازي إلى جميع أفراد
عائلتهما وأقاربهما وجيرانهما وإلى
كل من واساهما في مصابهما الجلل،
سواء بالحضور أو عن طريق التواصل معهما عن بعد ،راجيتين أن ال
يريهم اهلل مكروها في عزيز لديهم وأن يرزقهم موفور الصحة ويبارك
في عمرهم وأن يتغمد جميع موتانا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح
جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك
رفيقا.

جريدة طنجـة
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بلدية فيكتوريا الإ�سبانية
تعتزم «ترتيك» جماعة العبدالوي
وم�صادرة ق�صر الدوق دي طوفار
وهو ملك ملدينة طنجة

(تتمة ص)1
وسائل إعالم إسبانية أشارت ،هذا األسبوع ،إلى إمكانية «مصادرة» قصر «أالفا إسكيفيل ،الموجود بمدينة
‘فيكتوريا» االسبانية ،من طرف بلدية هذه المدينة ،بسبب إهمال بلدية طنجة اللتزاماتها بإصالح وترميم هذا القصر
الذي تحصلت عليه ضمن هبة من الدوق دي طوبار ،لطنجة المدينة التي عاش فيها وافتتن بها وأعجب بطيب العيش
بين أهاليها.
و ذكرت مصادر إعالمية إسبانية ،أن مجلس مدينة فيكتوريا سبق وأن فرض غرامة بقيمة  34ألف يورو على مدينة
طنجة  ،التي لم يستجب مجلسها الجماعي لنداءات ترميم القصر التاريخي الذي يعود للقرن الخامس عشر  ،كما أنه لم
يدفع متأخرات عدة خاصة بالمبنى.
و ذكرت نفس المصادر ،أن مجلس بلدية فيكتوريا يعتزم فرض غرامات جديدة على بلدية طنجة األمر الذي يبرر
احتمال مصادرة القصر في حال عدم التسديد ،خاصة والبناية التاريخية توجد في حالة إهمال تام من طرف بلدية
طنجة وأن إصالح القصر يتطلب حوال نصف مليون أورو.
مصادر إعالمية إسبانية أخرى ،كانت قد تناقلت أن المغرب قرر تفويت القصر مجانا لصالح الدولة اإلسبانية  ،وهو
ما نفته بلدية طنجة آنذاك.
على أن أوساطا من بلدية فيكتوريا تعتبر أن مستقبل هذا القصر ال يزال غير محدد أمام إهمال مالكيه المغاربة،
الذين لم يستطيعوا توفير مبلع  400ألف أورو لتفطية تكاليف الترميم حيث إنه بدأت قطع من سقوف المبنى تتساقط،
بفعل تسرب المياه .وقد تم أصالح العطب من طرف رجال المطافئ اإلسبانية .حسب نفس المصادر ،فإن بلدية طنجة
تتعلل بارتفاع مصاريف اإلصالح وهو أمر غير مفهوم من طرف هذه المدينة المزدهرة .ومع ذلك توصلت هذه البلدية
بإنذار بوجوب اإلصالح ،انتهى أجله في  6أبريل الماضي.
وكانت أخبار قد تسربت حول رغبة بلدية طنجة في بيع القصر مقابل مبلغ رمزي ،بسبب عدم القدرة على توفير
الموارد المالية الكافية إلعادة وضع القصر إلى حالته الطبيعية،
وسائل إعالمية اسبانية أخرى أشارت إلى أن مكتب رئيس بلدية فيكتوريا تلقى خطابا من المغرب  ،عبر قنصليته
في منطقة أوسكادي الواقعة في بلباو  ،يعرب فيه عن نية المغرب التنازل لفائدة الدولة االسبانية ،عن هذا القصرالذي
شيد في سنة  1488والذي يعتبر أكثر المباني رمزية في وسط المركز التاريخي لمدينة فيكتوريا .وكان آخر مالك
للقصر الدوق طوفار إفناسيو دي فيغييرو إي برميخو ( )1953 – 1892الذي قبل أن يتوفى سنة  ،1953تنازل عن جزء
من ممتلكاته لمدينة طنجة.ومعلوم أن أهل طنجة يتذكرون «الوزيعة» التي حصلت على مستوى عدد من النافذين،
بخصوص هبة الدوق دي طوفار التي لم يسلم منها إال ما مكن بلدية طنجة ،بحزم وعزم وإرادة مجلسها البلدي آنذاك،
الذي كان يرأسه المرحوم سيدي ابراهيم السنوسي ،ويشرف على تدبيره الوطني الكبير والحقوقي الخبير ،األستاذ
محمد المهدي الزايدي رحمهما اهلل ،حيث انتقل على رأس وفد عن طنجة إلى مدينة فيكتوريا وقام باإلجراءات
القانونية من أجل تسلم ملكية القصر ،وتسجيله باسم مدينة طنجة .وتوجد ممتلكات أخرى من الهبة المذكورة في
تلك المدينة اإلسبانية وغيرها.
وكانت جريدة «ال فانغوارديا» االسبانية الذائعة الصيت،قد نشرت مقاال في الموضوع ،اختارت له عنوانا «مهينا»
لطنجة وبلديتها :بلدية طنجة المغربية ال تعرف كيف تتخلص من القصر التاريخي الذي تملكه في المركز التاريخي
لمدينة فيكتوريا.
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ومعلوم ،تقول الجريدة ،أن هذا القصر الذي يعتبر مبنى تاريخيا ذا أهمية ثقافية كبرى ،يوجد في حالة كارثية تهدد
بخرابه وبالتالي فإنه يحتاج إلى إعادة تصميم بصفة شاملة ولكن بلدية طنجة أعلنت أنها تفتقر إلى المال الذي
يجب عليهم صرفه للحفاظ على القصر الذي صرفت عليه بلدية فيكتوريا آالف األوروات إلصالح أعطاب كانت تهدد
بسقوطه ،وتريد البلدية االسبانية معرفة الجهة التي ستتولى أداء هذه الفاتورة.
بلدية طنجة تركت لدى اإلسبان انطباعا بعزمها التنازل عن القصر بمقابل رمزي وإمكانية تنازل الحكومة المغربية
عن القصر لفائدة الدولة اإلسبانية.
وتقول سلطات طنجة إنها ال تملك المال إلعادة تأهيل القصر الذي كان هدية لها والذي  ،كان يضم في األصل
عائلة آالفا المؤثرة وأصبح مكان إقامة الملك فرانسيسكو األول ملك فرنسا واللورد ويلينجتون  ،من بين شخصيات
تاريخية أخرى كان آخرها مالك إسباني هو إغناسيو دي فيغيروا إي بيرمجيلو  ،دوق طوفار الثاني  ،باإلضافة إلى ألقاب
نبيلة أخرى  ،توفي عام  1953غير متزوج وبدون أحفاد.وقد أصيب كضابط في الجيش بجروح خطيرة في حملة شمال
إفريقيا ،نُقل بسببها إلى مستشفى في طنجة  ،وتلقى رعاية استثنائية أنقذت حياته .وكان شكر دوق طوفار للمدينة
وسكانها هائ ً
ال حتى نهاية أيامه ليقرر ،في وصية ،التنازل عن جميع ممتلكاته لفائدة معهد أمريكا الشمالية للسرطان،
وفي حالة تخلي هذه الهيئة عن الميراث ،يعود بحكم القانون إلى إدارة بلدية طنجة  ،شرط أن تقوم المدينة ببناء
مستشفى ال يزال إلى اليوم يعمل بمدينة طنجة ،تحت اسم مستشفى الدوق دي طوفار .
ويبدو أن مدينة طنجة مالكة هذا القصر التاريخي الهام ،قد تخلت عن حقوقها فيه ،بسبب أنها ال تملك المال
إلجراء إعادة تأهيل واسعة ،ولربما أن بلدية طنجة ال ترى فائدة من صرف أموال على مبنى يوجد على بعد مئات
الكيلومترات من ترابها ،وقد ال تستفيد منه على اإلطالق .إنه ،بالفعل ،وضع مرهق تريد طنجة الخروج منه في أسرع
وقت ممكن .تقول صحيفة «الفانغواردياٌ» بمكر مفضوح !......
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جريدة طنجـة

• عـدد  • 4139ال�سبـت  02يناير 2021

بني توديع عام
وا�ستقبال �آخر
• إعداد  :عمر محمد قرباش

إن اهلل سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ،وقدره منازل لنعلم عدد
السنين والحساب ،وأمرنا بالتبصر في األيام والليالي وانسالخ السنين وتجدد األعوام،
وباألمس ودعنا عاماً واستقبلنا آخر ،ودعناه كما مضى العام الذي قبله محمال بملفات
أعمالنا الصالحة والطالحة ،شاهدا لنا أوعلينا ،حامال أوراق العباد ليوم الحساب في يوم
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إن رحلة األيام والشهور واألعوام ال تتوقف بأي حال من األحوال ،وإن من مراحل
حياتنا التي قطعناها من سفرنا إلى اآلخرة هذا العام الذي ودعناه وال يعود إلينا أبداً إلى
يوم القيامة ،فإنه ما من يوم ينشق فجره إال وينادي ويقول :يا ابن آدم أنا يوم جديد
وعلى عملك شهيد فاغتنمني بعمل صالح فإني ال أعود إلى يوم القيامة .فكان البد
من استغالل أيام العمر وشهوره وسنواته فيما يعود بالنفع على الفرد في دينه ودنياه
وآخرته  .فرحيل األيام والشهور والسنين من حياة اإلنسان إنما هي بمثابة رحيل عمر
هذا اإلنسان في هذه األرض وإنتهاء حياته وانتقاله إلى الدار اآلخرة .

مضى عام بكل ما يحمل من أحداث وأحزان وآالم وأسقام ،وجاء عام ال ندري ما
اهلل فاعل فيه ،فكم شيعنا في عامنا المنصرم من أمهات وآباء وإخوان وأحباء وصلحاء
وعلماء .ولقد كان من عادة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يذكر أتباعه بمرور
األيام وبكرّ األعوام وكان صلى اهلل عليه وسلم كثيرا ما يخاطب أتباعه بقوله (أيها
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بقي ،ال يدري ما اهلل صانع فيه ،فليأخذ المرء نفسه لنفسه ،ومن دنياه آلخرته ،ومن
الشبيبة قبل الكِبَر ،ومن الحياة قبل الموت . )...

فالمؤمن الكيس الفطن في نهاية عام وبداية عام جديد ـ سواء كان شمسيا أم
قمريا ـ البد له من أن يتوقف مع نفسه وقفة هلل عز وجل ،يحاسبها على ما مضى وينظر
هّ َ َ
ْ�س َما َق ّ َد َم ْ
ت ِل َغدٍ
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إن تعاقب الشهور واألعوام على العبد ،قد يكون نعمة له أو نقمة عليه ،فطول
العمر ليس نعمة بحد ذاته ،فإذا طال عمر العبد ولم يعمره بالخير فإنما هو يستكثر
من حجج اهلل تعالى عليه .أخرج اإلمام أحمد وغيره عن أبي بكرة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل (خير الناس من طال عمره وحسن عمله ،وشر الناس من طال عمره وساء
عمله)..

ففي نهاية سنتنا وبداية أخرى نتساءل عن عامنا كيف قضيناه ،عن وقتنا فيه كيف
أمضيناه ،وعن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه ،وننظر في كتاب أعمالنا لنرى ما
فيه سطرناه ،فإن كان خيراً حمدنا اهلل وشكرناه ،وإن كانت األخرى تبنا إليه واستغفرناه،
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هل أفناه في القِيل والقال أم أفناه في العمل والجد واالجتهاد فيما يرضي به خالقه ؟
وغيرها من األسئلة الكثيرة ،فإذا كان األمر كذلك فليُعِدَّ للسؤال جواباً .فلنهيئى زادًا
كافيا ،ولنعد جوابا شافيا ،ولنستكثر في أعمارنا من الحسنات ،ولنتدارك ما مضى من
الهفوات ،ولنبادر فرصة األوقات قبل أن يفاجأنا هادم اللذات ،عن جابر رضي اهلل عنه
قال :سمعت النبي يعظ رج ًال ويقول له (اغتنم خمسا قبل خمس :شبابك قبل هرمك،
وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك) .

فتح صفحةٍ بيضاء  ,نصطلحُ
ما أحوجنا ونحن نستقبل عاما جديدا و نودع آخر إلى ِ
هلل سبحانه الذي أمه َلنا كثيرا ،وصبر علينا طويال  ,ومنحنا الفرصة تلوَ الفرصة،
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نسأل اهلل عز وجل أن يجعل عامنا المنقضي مختومًا لنا باألعمال الصالحات،
متجاوزًا عنا فيه الخطايا والسيئاتْ ،
وأن يجعل عامنا الذي يبدأ عام خير وبركةٍ لإلسالم
والمسلمين.
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“�صحافة الزمن الغابر يف املغرب”
للم�ؤلف الإعالمي ادري�س الكنبوري

• عبد العزيز الحليمي

كتاب وثائقي ،استعراضي ألزمنة الصحف المغربية والحاجة لتأسيسها وطواقم إدارتها ،وطبيعة
إصدارها وميوالت توجهها ،ونوعية الجمهور الموجه لها والحاجة الملحة إلصدارها.

مطبعة تحمل اسمه ،وقد صدر أول عدد منها في أربع صفحات يوم  16يوليوز  1906وتوقفت في
 6يوليوز  1907بعد صدور  52عددا منها.

في حصيلة تقييم المؤلف للكتاب بأن البواكير األولى للصحافة المغربية ارتبطت بفئة العلماء
ورجال العلم والثقافة ،فهذه هي الفئة التي كانت تستطيع فك الحرف وتملك القدرة على التعبير
والكتابة ،كما تتوفر على الجرأة للترويج لما تعبر عنه ،ومن هنا فإن التجارب الصحافية األولى ال غنى
عنها في قراءة التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية في خطوطها الكبرى بالمغرب.

التحالف المغربي :أصدرها اليهود المغاربة خالل الحقبة االستعمارية باللغة الفرنسية ،فكانت
منبر اليهودية المغربية ،أسسها «إيلي ناتاف» وهو يهودي فرنسي من أصول تونسية استقر في
المغرب  1912حيث عمل مدير للتحالف اإلسرائيلي العالمي.

فالصحافة لم تكن مهنة بالمعنى المعاصر للكلمة ،وإنما كانت
تنشيطا من المناشط المساعدة يضمن نوعا من االستمرارية في
نفس األدوار التي يؤديها الصحافي في مجاالت أخرى مثل المنبر
أو التدريس أو القضاء أو غير ذلك من المهن.
وهكذا نستعرض ما سمح به المقام المطبوعات والجرائد
المغربية:
المغرب  :كانت أول جريدة صدرت عام  1889بمبادرة شخصية
من عيسى فرج وسليم كسباني ،وهما صحافيان من المشرق
العربي وفدا على المغرب للبحث عن فرص عمل ،وفي نفس الوقت
تقديم خدماتهم لمن يرغب فيها ،بيد أن هذه الجريدة لم تعمر
طويال.
السعادة  :صدرت عام  1905بمبادرة المفوضية الفرنسية
بمدينة طنجة ،وقد عهد باإلشراف عليها إلى أوجين مارغريت،
المسؤول عن اإلعالم واألخبار في المفوضية الفرنسية .وتولى
مسؤولية إدارة الجريدة صحافي جزائري يدعى موالي ادريس بن
محمد الخبزاوي.
كان هدف الجريدة اإليحاء إلى المغاربة بأن عهدا مزدهرا
ينتظرهم مع فرنسا ،استمرت في الصدور من طنجة إلى حين
إعالن الحماية .1912

وقد استمرت الجريدة في الصدور إلى نهاية الثالثينيات لكي تضطر إلى تغيير حجمها عام
 ،1939قبل أن تمنع من الصدور في العام التالي.

الرأي العام :نشـأت جريدة «الرأي العام» في النصف الثانـي
من ثالثينيات القرن الماضي ،وقد تعرضت للمنع مرات عدة بعد
االستقـالل ويـروي عبد الهادي بوطالب في مذكراتـه ،وهو الذي
كان يكتب بنفس الجريدة عمودا يوميا بعنوان «هذه سبيلي» أن
الشرطة كانت كثيرا ما تداهم مقر جريدة الرأي العام.

الريف  :أسسها التهامي الوزاني في تطوان عام  1936وقد
أراد الوزاني أن تكون الجريدة والتي كانت أسبوعية لسان «حزب
اإلصالح الوطني» الذي أسسه عبد الخالق الطريس.

الوحدة المغربية  :أنشأها محمد المكي الناصري لكي تكون
لسان «حزب الوحدة المغربية» الذي أسسه عام  1937بالشمال
كما أصدر نظيرتها باإلسبانية بعنوان «أونيدا ماروكي».

الوداد  :ظهرت هذه الجريدة في النصف الثاني من الثالثينيات
لصاحبها محمد شماعو وكانت جريدة سياسية ثقافية تنتقد الحالة
العامة في البالد ووضعية التعليم في المغرب.

الطاعون  :أنشئت هذه الجريدة سنة  1906بعد عامين من
إنشاء جريدة «السعادة» التي كانت لسان حال االستعمار الفرنسي،
وكانت أول جريدة وطنية مغربية.
صـدرت الجريـدة بمدينــة فـاس بمبــادرة من محمد بن
عبد الكبير الكتاني عندما تزايدت وتيرة الدعاية االستعمارية ضد
السلطان عبر جريدة «السعادة» التي كانت تصدر في طنجة.
سنان القلم  :كانت مبادرة محمد العابد بن أحمد بن سودة فأصدرها سنة  ،1907ويعتبر زيد
العابدين الكتاني «سنان القلم» منبرا ذا أهمية في الحياة الصحافية والسياسية المغربية ،بسبب
ما تعكسه من مخاض سياسي لتلك الفترة.
الصباح  :ظهرت بمدينة طنجة سنة  1906كواجهة للدفاع عن سياسة المولى عبد العزيز في
مواجهة المولى عبد الحفيظ خالل االنقسام في جسم النخبة المغربية إلى فئة تدعم األول وأخرى
تريد عزله وكان صاحبها يدعى «بن حيون» الذي كان من أعيان طنجة وكان يملك في ذلك الوقت

الديمقراطية  :في العدد األول كتب الوزاني افتتاحيـة مطولة
يشرح فيها دواعي إصدار الجريدة ويقول :يطلق حزب الشورى
واالستقالل اليوم أسبوعية الديمقراطية باللغة الفرنسية ،لماذا
باللغة الفرنسية؟ ألن جزءا كبيرا من النخبة المغربية تلقى تكوينا
حديثا عبر لغة فولتير ،لذلك هناك العديد من األجانب المقيمين
في المغرب الذين يظلون معزولين عن مشكالت المغرب.

في عـدد  21ينايـر  1957خصصت الجريدة صفحتين تحـت
عنوان «كفى من االختطاف ،كفى من التعذيب».

الفيجي ماروكان «الرقيب المغربي»  :أنشئت الجريدة بالدار البيضاء عام  1908من طرف
الصحافي الفرنسي كريستيان هويل الذي جاء إلى المغرب قبل ذلك بعام واحد كمراسل صحفي
لجريدة «لوماتان» التي كانت تصدر من باريس وكان «هويل» يتقن اللغة العربية واستطاع أن
يتقرب من السلطان عبد الحفيظ.

(يتبع)

حديث الناس
الناس
حديث
بابا الفاتكان مطلوب لزيارة القاهرة
n

عشرة ماليين قبطي مسيحي معرضون لإلبـادة،
بحرق كنائسهم وبيوتهم في القاهرة ،ومطاردتهم
في صعيد مصر ال ذنـب لهم سـوى أنهم أبنـاء
مصر األصليين بعقيدتهم المسيحية في غياب
عن أمن يحميهم من بلطجية السيسي ،وسكوت
المؤسسة الدينية األزهر.

الرحمان اليوسفي ،لم نحس من خاللها بتدني
األداء ،كما عايشناه مع جماعة العدالة والتنمية.
n

n

أجيالنا عاشت مع حكومة عبد اهلل ابراهيم ،وأحمد
بال فريج ،والمعطي بوعبيد ،وعباس الفاسي ،وعبد

اليهود المغاربة ال يعارضون في استثمار أمالكهم
في غيابهم كبناء مسجد ،أو مدرسة ،أو نادي
اجتماعي كمثال:
هناك على امتداد شارع بلجيكا .أرض شاسعة كان
بجانبها مركب الصناعة التقليدية.

محرقة تجري أمــام الضميــر العالمي في مصـر
الحضارة وال من مجيب.
آن األوان الستبــدال حكومــة العثماني ،لتشرف
حكومة تينوقراط على االنتخابات ،وإنقاذا لمواقف
أحرجت المغرب في المحافل الدولية.

n

المطلوب تحويلها إلى حديقة عمومية كمتنفس
أخضر وسط مدينة طنجة.
n

أحد الظرفاء علق على مشروع البحيرات األمريكية
في بلدنا كمنتجعات سياحية فتنتعش بها بشرتنا
بأشعة شمس المغرب لتتحول إلى أجساد برونزية
مغايرة على ما كانت عليه لغة وتعامال واقتصادا
باستثمارات متنوعة ،وختم قوله ... :أوكي.

n

تأثثت الخزانة العامة المغربية بكتاب أتحف القراء
بمنهجية تبويبه وبمراجع ترصيصه بتنوعها في
بناء فصوله ،تناغم فيها الكاتب مع وقفات تأمل
القارئ وإثبات أن أدبنا راسخ الجذور في القصة
األدبية شعرا ونثرا وأن األسطورة حاضرة اقتبس
بل تأثر بها غيرنا ،إيقاع مع هول ونغم التاريخ
من عصر آلخر في كتـــاب «مالمح قصصية في
الشعر العربي القديم» بيراع الدكتور محمد كنون
الحسني.
ماذا سيكون موقف المنظمة الفلسطينية وببغاوات
الشرق المأجورة لو اعترف ترامب بالبوليساريو؟؟
الشك لن يحيد عن الموقــف الغادر لياسر عرفات
ضد سيادة الكويت عندما هاجمها صدام حسين.
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طه ح�سني يف طنجة ()1958
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كان لطالب العلم المغاربة الذين درسوا في القاهرة في النصف األوّل من القرن العشرين
اتصال بعميد األدب العربي الدكتور طه حسين ،وذلك من خالل دروسه التي كان يلقيها على
مجالس الدرس في الجامعة أو في النوادي األدبية القاهرية أيام مجدها .وكان العميد يقدّر
ثقافة أهل المغرب وحضارتهم ،ومما يمكن أن يكون مثاال على ذلك ثناؤه على كتاب «النبوغ
المغربي» للعالمة الطنجي الشيخ عبد اهلل كنون إذ وصفه بأنه« :كتاب ممتع كل اإلمتاع ،نافع
كل النفع للذين يعنون باألدب العربي وتاريخه ،فهو يفصل لنا كل التفصيل التاريخ السياسي
واألدبي والعلمي للمغرب األقصى .جاء من أحسن ما أخرج للناس استقصاء وإتقانا للبحث
والتحقيق وتصويرا للحياة العقلية بجميع فروعها في هذا القطر من أقطار األدب العربي .وما
أجدر هذا الكتاب أن ينشر في مصر ليسهل تداوله بين أدباء الشرق ،وهو جدير بأن يقرأه كل
دارس لألدب العربي».

• رشيد العفاقي
جانب كاتبه الخاص السيد فريد شحاتة .وفي هذا االجتماع ببيت هذا السيد العامل ،عندما كان
الدكتور في جلسته الهادئة يستمتع بنسيم البحر تسلل كلب ضخم الجثة من نوع «بيرجي»
هرير
كانت تمتلكه السيدة زوجة العامل ،ومضى الكلب نحو الدكتور طه حسين ،وبدون سابق ٍ
أخذ يحتك بركبتي الدكتور .شعرتُ بالضيف يفاجأ بصنيع هذا الطارئ ولكن الدكتور بما عهد
ّ
وتمثل بقول حسان بن ثابت في أوالد
من ظرف ولطف حوَّل المفاجأة إلى تعبير أدبي رفيع،
جفنة:

يُ غ�شون حتى ما تهر كالبهم

ال ي�س�ألون عن ال�سواد املقبل

أنس جميل.
قالها بصوته الجهوري المعروف وأسلم الحاضرين إلى مجلس ٍ

بهذا ابتدأت بالمغرب أيام طه حسين التي كانت أيام أعراس أدبية وعلمية رددت صداها
سائر أجهزة اإلعالم المكتوبة والمسموعة».

ومما تتوجب اإلشارة إليه ّ
أن أوراق الدكتور طه حسين الخاصة تلقي بعض الضوء على
شأن قرار الحكومة المصرية إنشاء معهد مصري في طنجة سنة 1950م ،وقد عُقد مؤتمر
باإلسكندرية في إبّان ذلك القرار درس حالة أهل المغرب تحت االحتالل األجنبي وأكد على حق
الشعب المغربي من أن ينال قسطه من التعليم والثقافة وحظه من اللغة العربية ،واالتصال
الثقافي الحر بالعالم العربي ،كما أشاد المؤتمر بفضل الدكتور طه حسين في إنشاء معهد
طنجــة .وتؤكـد كتابات تلك المرحلــة من
سير ومذكرات وصحف عديدة أن الحكومة
المصريـة يـوم كــان طــه حسين وزيــرا
للمعارف بها بذلت جهدا كبيرا في إنشاء
معهد ثقافي مصري يكون مقره مدينة
طنجة ،وكانت الفكرة صادرة من الدكتور
طه حسين الذي عزم على أن يجعل التبادل
الثقافــي بين مصـر والشمـال األفريقى
حقيقة واقعيـة ،وأنه دخـل في مباحثــات
مستمرة مع السلطات الفرنسية لتحقيق
هذا الغرض ،حتى إنه كان سيسافر في شهر
نوفبر من سنة  1950إلى طنجة الفتتـاح
المعهد .ومن النصوص الشاهـدة في هذا
الموضوع يستحسن اإلشارة إلى رسالة
للزعيم عالل الفاسي إلى الدكتور طه حسين
وزير المعارف آنذاك ،والتي يذكر له فيها أنه
زار الحكومة المصرية بناء على اقتراح طه
حسين لطلب اعتماد في الميزانية العامة
لتامين معهد طنجة ،وذلك استجابة للرغبة
التي طالما أعرب عنها الشعب المغربي».
لكن الذي حصل هو ّ
أن الدكتور طه حسين
وهو على رأس وزارة المعارف المصرية،
ومعدود من أصدقـاء فرنسـا (ثقافيا على
األقل) عجز أن يفتتح معهـدا لمصــر في
طنجة التي كانـت تُحكـم دوليا وقتـذاك
وذلك بسبب معارضة األعضاء الفرنسيين
في المجلس التشريعي الدولي بطنجة.

«أحب قبل كل شيء أن أؤدي مهمة ليس
شيء أحب إليّ من أدائها ،وهي أن أحمل
إلى حضرة صاحـب الجاللـة الملــك المعظم
محمد الخامس وإلى صاحـب السمو الملكي
األمير الحسن ولي عهد الدولة المغربية وإلى
الشعب المغربي كله تحية ملؤها الود الصادق
والحب العميق واإلجالل واإلكبار وتقدير الجهد
العنيف الخصب الذي بذل في تحقيق االستقالل
المغربي ،وهذه التحية أؤديها إلى المغرب :إلى
جاللة مليكه وإلى ولي عهده وشعبه الكريم،
وعن الجمهورية العربية المتحدة كلها :من
رئيسها جمال عبد الناصر عن حكومتها وعن
شعبها العربي الذي إنما يحيا بالعروبة وللعروبة
وإلعزاز العروبة في أي مكان من أماكنها .وهذه
التحية التي تصدر من أعماق القلب العربي في
المشرق إلى القلب العربي في المغرب ،ليست
تحية تؤدى بأطراف األلسنــة ،وإنما اللســان
فيها مترجم عن القلوب ،وإني ألرجو أن تبلغ
هذه التحية أسماعكم ثم ال تستقر فيها وإنما
تستقر في أعماق قلوبكم ودخائل ضمائركم
وأن تشعروا بأن الجمهورية العربية المتحدة
إنما تحييكم تحية الصديق المخلص للصديق
المخلص».

حميما لعميد األدب العربي الذي وصل ،عبر جبل طارق ،بصحبة زوجته السيدة سوزان إلى

(يتبع)

بعد ذلك غادر العميد طنجة ليكون في الرباط صبيحة يوم األربعاء  25يونيوه 1958م،
فاستقبل هناك من طرف السلطان محمد الخامس يوم الخميس  26يونيوه ،وقلده السلطان
وسام الكفاءة الفكرية ،كما احتفى به عدد من رجاالت الدولة وأهل العلم في الرباط وفاس
ومكناس والدار البيضاء والقصر الكبير وتطوان.
وبعد طنجة أصبح العميد في الرباط حيث
ألقى محاضرة عن «األدب العربي ومكانته بين
اآلداب العالمية» استهلها باآلتي:

وعلى المستوى السياسي كان لطـه
وفــي محاضـرة الدار البيضـاء استهلهــا
حسين موقـف احتجـاج صارخ على ما أقـدم
السلطان محمد الخامس يستقبل طه حسين في الرباط
العميد  -بعد أن قدّمه الوزير محمد الفاسي
عليه الفرنسيون من نفي السلطان محمد
رئيس الجامعة المغربية -بهذه العبارة« :وإني
الخامس واألسرة الملكية إلى مدغشقر يوم
لحريص على أن أشكر أجمل الشكر وأصدقه
يــوم
عـدد
:
«الجمهوريـة»
جـريــدة
في
مقــاليــن
 20غشــت 1953م ،فقـد كتب العميــد
للسيد الوزير ومدير الجامعة اآلن ،أشكر له أجمل الشكر وأصدقه هذه التحية الكريمة التي
 ، 1953 /12 /29وعدد يوم  .1954 /1 /6وكان هذا الموقف طاقة معنوية للمناضلين المغاربة
تفضل بها ،وأعترف وأشهد أني منذ وصلت إلى بالد المغرب لم أجد فيها إال أحسن لقاء وأحسن
وهم في طريق استرجاع الحرية واالستقالل .وقد ابتهج المغاربة بمواقف العميد وأكبروا مكانه.
ترحيب ،لقاء اإلخوان لألخ وترحيب اإلخوان باألخ الصديق .ومع ذلك فلست أوافق األستاذ الوزير
ثم كتب العميد مرة أخرى بعد أن ظهرت بوادر انتصار الشعب المغربي قائال« :فرض الشعب
على ما قال من أن المغرب تلميذ لمصر ،فالذي أعرفه أن علومكم وصلت إلينا ،وأن علماءكم
المراكشي إرادته على فرنسا فاضطرها اضطرارا إلى أن تعترف باستقالله وسيادته ،وأكرهها
وصلوا إلى بالدنا ،منهم من استقر في اإلسكندرية وأقرأ تالميذ من المصريين والشرقيين،
إكراها على أن تفاوض السلطان الذي أنزلته عن عرشه منذ عامين ونفته إلى جزيرة نائية في
ومنهم من استقر في القاهرة وأقرأ التالميذ في األزهر الشريف ،فإذا كان هناك أساتذة وتالمذة
يُغْن عنها
أقصى المحيط ،وقدرت أنها ستجعله نكاال للثائرين بها والمتمردين عليها فلم
ِ
فأنتم األساتذة ونحن التالميذ».
مكانها الرفيع وصيتها البعيد وبأسها الشديد وسلطانها الواسع شيئا ،وإنما مضى الشعب
وفي محاضرة فاس ابتدأها العميد بالقول« :أحب أن أقول لحضراتكم إني طالما تمنيت أن
المراكشي وأضاف عنفا إلى عنف».
أزور المغرب عامة وأن أزور هذه المدينة الحبيبة إلينا خاصة .فلمدينة فاس في قلوبنا مكانة أيّ
ولما تمّ للمغرب استقالله قرّر العميد أن يزوره ويكون في طليعة أعالم الفكر المهنيئن
مكانة ،فهي كانت موئل الحضارة العربية وموئل العلم العربي والتراث العربي كله في المغرب،
للمغاربة .وكان في انتظاره جمع من أهل المغرب النبهاء ،يقول الدكتور عبد الهادي التازي في
وهي قلعة من قالع اإلسالم الحصينة وقلعة كذلك من قالع العروبة الحصينة ،ومن أجل ذلك ال
كتابه «طه حسين في المغرب»:
نذكرها إال اشتقنا إلى زيارتها وال نذكرها إال ذكرنا جامعة القرويين وما يتصل بها من المدارس،
ونحن نقدر من أعماق نفوسنا أن جامعة القرويين هي أقدم الجامعات اإلسالمية ،وعسى أن
«لقد غمرتني فرحة زائدة وأنا أجد نفسي بطنجة يوم الثالثاء  24يونيه 1958م أستقبل
تكون أقدم جامعات األرض كلها ،فإذا اشتقنا إليها وحنت قلوبنا إلى زيارتها ولقاء أهلها الكرام
الزائر الكريم نيابة عن وزارة التربية الوطنية وضمن الوفد المغربي الذي صحبه في خطواته.
فال غرابة في شيء من ذلك فإنما نشتاق إلى موطننا الطبيعي».
أذكر جيدا اجتماعنا ببيت الدكتور عبد اللطيف بن جلون عامل طنجة الذي خصص استقباال
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بالغ نقيب ال�شرفاء العلميني حول
االعرتاف الأمريكي بال�صحراء املغربية

الأ�سرة امل�سلمة ودورها
يف مواجهة حتديات الع�صر
إعداد دة  :زبيدة بن علي الورياغلي
وبالرجوع إلى تاريخنا المجيد وما أفرزته المدرسة
المحمدية والبيت المسلم من نماذج رائدة من العطاءات
المتميزة في الحضارة اإلنسانية عبر العصور ،استفاد منها
الغرب أيما استفادة في تشييد صرح العلوم الحديثة وإقامة
دعائمها واألخذِ بأسباب النهــوض بها في مجال االختراع
واالكتشاف والبحث العلمي عن طريق العقل والترجمة
واالقتباس ،فإننا نجزم بأن العقل العربي والفكر اإلسالمي
كان حضوره قويا وفعاال في الساحة العلمية ،ولم يكن
الدين اإلسالمي حائال وال عائقا دون إعمال العقل وتنمية
الفكر وتفتيح الملكات المعرفية ،ورفض التقليد واالنكباب
على اجترا ِر مخالفات الماضي ،بل كان دائما فكرا متجددا
متطورا ،يتجدد ضمنيا بتجدد الظروف الزمانية والمكانية.
فالمدرسة النبوية التي تربي فيها علماؤنا وفقهاؤنا
ومخترعونا ومفكرونا ومكتشفونا كانت األرض الخصبة
المعطاء التي سطعـت منها شمــوس العلوم والمعارف
وعمت بنورها أرجاء الكون في وقت كان العالم فيه يعيش
في جاهلية وتخلف وضاللة ،وأعطت رجاال أفذاذا غذوا
العلوم اإلسالمية والمعارف العقلية والطبية والتربويـة
والفلسفية ،وخدموها أجل خدمة مخلفين تراثا وعلوما لم
تمحها يد الزمان ،وكانت مشاركتهم الفعالة في جميع
الميادين ،واهتمامهم الشديد بعلوم من سبقوهم دافعا
لهم على البحـث والمعرفــة حيثمـا وجدت ولو في أبعــد
األقطار واألمصار.
لذلك ومن أجل استرجاع مكانة األسرة المسلمة كما
كانت في الماضي ودورها األساسي في العملية التربوية
والتنشئة االجتماعية السوية ،وتأثيرها القوي في تكوين
وصياغة مالمح الشخصية
المسلمـــة المتوازنـــة،
المرتبطة بخالقها ارتباطا
دائما ،المتفاعلـــة مــع
مجتمعهـــا الـذي تنتمـي
إليه كان البد من وضع
األســـس الكفيلة ببنــاء
قواعد هذه األسرة بناء
ال تخلـخلــه األحـداث وال
تعصــف به رياح األهــواء
الفاســـدة والشعـــارات
الخـادعــة فاألســـرة هي
البيـــئــــة االجتمـاعيــــة
األولى التي ينتمـي إليها
اإلنسان ،وعالمه الجديد
الذي يتلقفه مباشرة إثر
تفتح عينيه على نور الدنيا ،والمدرسة الطبيعية التي يتدرب
فيها على خطواته األولى في درب الحياة المليء بالورود
واألشواك .وانطالقا من كل هذا يتبين لنا أن مسؤولية
األسرة مسؤولية جسيمة ،والقيام بواجباتها والتزاماتها
أمام اهلل وأمام األبناء يتوقف عليه مستقبل المجتمع وآمال
األمة وحتى ينطبق عليها قوله عز وجلُ :
ي �أُ ّ َم ٍة
«كنت ُْم َخ رْ َ
�أُ ْخ ِر َج ْ
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ن
ا�س َت�أْ ُم ُر َ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِ
ت لِل ّ َن ِ
هّ
َ
المْ ُ َ
ون بِاللِ» آل عمران .10
نك ِر َو ُت�ؤْ ِم ُن َ
ولما كان طفل اليوم هو رجل الغد وعدة المستقبل
فإن حث اإلسالم على تكوين األسرة الصالحة حفاظا على
الطفل ،وتهيئة للظروف واألسباب الكفيلة برعايته بدنيا
وعقليا واجتماعيا وخلقيا ونفسيا ودينيا ،باعتباره محور
العملية التربوية وقطب الرحى في كل تخطيط كان تربويا
أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو تعليميا ،ذلك أن تأهيل
الطفل يعني تأهيل اإلنسان ،وبالتالي تأهيل المجتمع
ككل ،وهذا التأهيل لن يعطي ثماره المرجوة ويحقق
نتائجه المنتظرة إال إذا لبينا احتياجاته الالزمة واألساسية،
وحرصنا كل الحرص على منحه كافة الحقوق التي وهبتها
له الشريعة اإلسالمية والفطرة الربانية .والجدير بالذكر أن
اإلسالم كان سباقا إلى تحديد وضمان حقوق الطفل في
جميع مراحل حياته بدءا من المرحلة الجنينية بل قبل لحظة
الميالد ،فحث على اختيار األم الصالحة المسلحة باإليمان
واألخالق الفاضلـة القادرة على تسييـر شؤون األسرة
وصيانتهـا وضمان حقوقهـا عن طريق التربيــة والتنشئة
الراشدة ألوالدها ،الهادفة إلى الغاية السامية والمقصد
الشرعي من إقامة مؤسسة الزواج الذي جعل اهلل له قداسة

3/2

وحرمة عظيمة ومكانة عالية ،فقد وصفه اهلل بالميثاق
الغليظ بين الزوجين «وأخذن منكم ميثاقا غليظا» النساء
 .21ذلك أن مؤسســة األسـرة هي الصورة المصغرة
للمجتمع لها تكاليفها وقضاياها ومشاكلها والتزاماتها
فالبد من التعاون واالنسجام والتفاهــم والتشاور بين
الزوجين ،ألن ذلك من شأنه التخفيف عنهما من تكاليف
الحياة المتعددة ،ويسهل عليهما القيام بواجبهما التربوي
واألخالقي والديني والمجتمعي.
وبهذا ينشأ الطفل ويترعرع في بيت أقيم على تقوى
من اهلل ورضوانه ،تحفه عناية الوالدين وتحيط به أجواء
الطمأنينة واألمان والمحبة والرحمة والحماية ،فتكسبه
مناعة ضد االنحرافات والمفاسد وأسباب التحلل العقدي
والخلقي واالجتماعي والتفسخ الذي يمكن أن تجرفه
إلى ماال تحمد عقباه .فاألسرة بما يشيع بين أفراده من
ممارسات دينية وأخالقية عملية ،الشك أن الطفل سوف
يمتص تلك المبادئ والقيم ،ويقتدي بسلوكيات أفراد
األسرة عن طريق التقليد والمحاكاة والمعاشرة اليومية
فتصبح جزءا ال يتجزء من سمات شخصيته ،فأفراد األسرة
الحريصين على أداء الشعائر الدينية والقيام بالتكاليف
الشرعية المطلوبة على الوجه األكمل ،والمحافظين
والملتزمين بقول الصدق وأداء األمانة والمعاملة بالحسنى
إلى غير ذلك من القيم اإلسالمية األخالقية التي حث
عليها ديننا الحنيف إنما يرسمون بذلك ويخططون لبناء
األسر والبيوت المسلمة الصالحة ،وبالتالي قيام المجتمع
اإلسالمي الراشد ،والمحافظة على الهوية اإلسالمية في
خضم تعدد الخصوصيات الكونية في عالمنا المعاصر.
ومهمـا يكــون من
أمر فإن موضوع حقوق
الطفل يحظـى باهتمام
كبيــر وعنايـة بالغـــة،
انطالقا من كون رعاية
الطفولة تمثـل ضرورة
اجتماعية ملحة ،غايتها
حفـــظ النـوع البشـري
واستمـرار الحيـــاة على
وجــه األرض ،ونقــــل
التــراث اإلنسانـي مــن
جيـــل آلخــر ،وإعــداد
اإلنســان القــــادر على
المساهمـــة اإليجابيــة
الفعـالـــة في تنميـــة
المجتمع والنهوض به .فرعاية الطفولة تبتدأ من األسرة
الصغيرة وتنتهي في األسرة الكبيرة أي المجتمع عامة
الذي تنعكس عليه آثار التربية األسرية األولى بسلبياتها
وإيجابيتها ،وهو األمر الذي تركز كل األديان السماوية
على مدى أهميته وخطورته وأبعاده الحضارية واإلنسانية،
لذلك حرص اإلسالم كل الحرص على تفضيل وتكريم
اإلنسان على سائر مخلوقاته وأوجب احترام حقوقه وتقديره
التقدير الالزم ،وعدم االعتداء عليه ،وحفظه في نفسه
وماله وعرضه وإنسانيته ،واعتبر اإلسالم رعاية الطفل
مسؤولية األبوين المسؤولية الكاملة بجانب ما تتقاسمه
األسرة مع مؤسسات أخرى تربوية كالمسجد والمدرسة
والوسط االجتماعي والحي واألنشطة التعليمية والرفقة
وغير ذلك من الفضاءات العامة المرتبطة ارتباطا وثيقا
بمجال الطفولة والشباب ،فالمنظومة التربوية بمعناها
الشمولي تتداخل فيها باألساس أطراف عدة ،دون االعتماد
على جانب دون آخر وإنما تمتد لتشمل التربية العقلية
واالجتماعية والجسمية والنفسية ،فمنهج التربية اإلسالمية
يمتاز بالشمول ويهتم بالتربية التكاملية لإلنسان تحقيقا
للكرامة اإلنسانية ،ووصوال إلى هدف التربية األسمى ،وهو
إسعاد الفرد في الدنيا واآلخرة .قال تعالىَ « :وا ْبت َِغ فِي َما
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نشر نقيب الشرفاء العلميين بالمغرب ،بيانا أشاد فيه بالمكتسبات الوطنية
الجديدة التي حققها المغرب في اآلونة األخير دفاعا عن وحدته الترابية باألقاليم
الجنوبية ،هذه المكتسبات التي كانت موضوع إشادة وطنية وعالمية بفضل حكمة
وتبصر جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده.
وذكر بالمناسبة بأنه تتبع ،كنقيب للشرفاء العلميين بالمغرب ،جميع األحداث
التي عرفتها أقاليمنا الصحراوية منذ المحاولة األولى النتهاك حرمة الوطن وانتهاء
بتأييد العديد من الدول العظمى لقرارات المغرب ،وفي مقدمتها االعتراف األمريكي
بسيادة المغرب على صحرائه .وهو في الواقع استكمال للمسيرة الخضراء المظفرة.
منجزات عظيمة حشدت دعم العديد من بلدان العالم للقضية بدليل فتح العديد
من القنصليات باألقاليم الجنوبية ومنها اإلعالن الرسمي عن إحداث قنصلية
الواليات المتحدة األمريكية بمدينة الداخلة.
فباسمي نقيبا للشرفاء العلميين يقول األستاذ عبد الهادي بركة ،وباسم
كافة الشرفاء ومريدي المشيشية الشاذلية ومحبي القطب المولى عبد السالم ابن
مشيش قدس اهلل سره ،وباسم أبناء عمومتنا من شرفاء األقاليم الجنوبية الذين
ما فتئوا يفدون كل موسم للضريح جدهم القطب مؤكدين تشبثهم بهويتهم
المغربية وتجندهم الدائم تحت القيادة العلوية المنيفة آدام اهلل عزها ونصرها.
نبارك المبادرات الملكية والمنجزات التاريخية الكبرى التي حققتها المملكة المغربية
الشريفة في القضية الوطنية األولى للصحراء المغربية ،كما نثمن عاليا األدوار الكبرى
التي اضطلع بها المغرب وال زال ،في القضية الفلسطينية منذ العهود التاريخية
القديمة ،باعتبار جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل أمير المؤمنين و رئيس
لجنة القدس ،وباعتبار المحبة والمكانة التي يحملهما المغاربة للشعب الفلسطيني
 ،مساندة يؤكدها توجه المغرب نحو إيجاد سالم عادل ودائم للقضية الفلسطينية
على أساس حل الدولتين  ،على أساس قرارات وتوصيات منظمة األمم المتحدة .
وختم األستاذ عبد الهادي بركة ،بيانه بالتعبير عن ابتهاج الشرفاء العلميين
بهذا الحدث الذي احتفوا به بإقامة حلقات للذكر بضريح القطب موالنا عبد السالم
ابن مشيش ،تليت خاللها سلك القرآن الكريم والصالة المشيشية على النبي الكريم
و الدعاء لجاللة لملك حفظه اهلل بالنصر والحفظ المبين وللمغرب بدوام التقدم
والرفعة والسؤدد ،بقيادة جاللته حفظه اهلل.
إمضاء :
نقيب الشرفاء العلميين

األستاذ عبد الهادي بركة

ت�شجيع مغاربة اخلارج على
اال�ستثمار يتطلب �ضرورة حت�سني
اخلدمات الإدارية املقدمة لهم

االتفاقية الهادفة إلى إرساء أسس شراكة من خالل وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن
األمورالمرتبطة بتطوير قطاع االقتصاد االجتماعي بالمغرب ،أمرذو أهمية بالغة ،خاصة وأنها ستتابع
عمل وتطورالتعاونيات وستشجع المغاربة المهاجرين بالخارج على االستثمار في هذا القطاع ،بحيث
سيتم وضع مخطط عمل للفترة الممتدة من  2021إلى  2030لتتبع ما مجموعه  80في المائة
من تعاونيات الصناعة ،ذات صبغة تقليدية وسياحة ،فضال عن كون االتفاقية تم توقيعها ،مؤخرا،
بالعاصمة الرباط بين وزارة السياحة والنقل الجوي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين
بالخارج ومكتب تنمية التعاون ،في انخراط تام وذلك في إطار تنزيل الفصل  16من الدستور
وتحسين نجاعة البرامج المواكبة وتعزيز الخدمات الموجهة إلى مغاربة الخارج.كما أنه وخالل هذا
اللقاء ،أجمعت مداخالت السيدات والسادة المسؤولين على أن هذه االتفاقية تشكل فرصة هامة
ألفراد الجالية المغربية من أجل وضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تعمل في
فروع األنشطة اإلنسانية والمساهمة في مواكبتها ،تحقيقا الستمراريتها وتطورها ،مع االستفادة من
جميع الخدمات المقدمة لتيسيرانخراطهم في هذا اإلطار وتعزيزالروابط واألواصر بين أفراد الجالية
المغربية والوطن األم ،بهدف تحفيزهم وجعلهم يساهمون ،بشكل فعال في التنمية المحلية للبالد
من خالل دعم التعاونيات باعتبارها أهم مكون من مكونات االقتصاد االجتماعي ،لما لها من نتائج
ملموسة ألفراد المجتمع كافة والسيما الشباب والنساء بالعالم القروي ،بغية تحسين نمط عيشهم
والنهوض بأوضاعهم االجتماعية.وهذه االتفاقية كذلك تدخل في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة
الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتقريبها من مختلف األوراش التنموية الوطنية ،مع المساهمة
فيها في إطار الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية ،مع ضرورة خلق نموذج مبتكر لشراكة ،ذات فعالية
وإنتاجية ،بين مغاربة الخارج ومختلف المؤسسات بالتراب الوطني.إال أن هذه االتفاقية ،بكل صراحة
وشفافية ،لكي تعطي أكلها البد من تسليط الضوء على نقطة مهمة جدا وهي تلك التي تتعلق
بتقديم الخدمة اإلدارية والتعاطي مع الوثائق والملفات والقضايا المختلفة ،هذه الخدمة التي الترقى
إلى مستوى تطلع المرتفقين ،ذلك أنه إذا كان مغاربة الداخل يالحظون ويعانون من بطء اإلدارة
أوتقاعسها عن خدمة المواطنين كما يجب وإهمالها لواجبها اتجاه أغراضهم ومصالحهم اإلدارية
المتنوعة ،مع استمرارالمحسوبية والزبونية ،فكيف سيكون رد فعل أوانطباع أفراد الجالية المغربية
بالخارج ،علما أنهم كلما زاروا الوطن ،خالل مختلف عطلهم السنوية إال واستنكروا الخدمات اإلدارية،
غيرالالئقة التي يتلقونها ،فضالعن بعض السلوكيات والتصرفات ،غير المقبولة التي يواجهونها
بمختلف اإلدارات العمومية وكأن المهاجرالمغربي»بقرة حلوب»عليها أن تخضع لرغبات ونزوات
بعض الموظفين الذين يضعون السمكة في «الشواري».
وبعبارة أخرى ،فإن كل مغربي ،تقريبا ،إال وله أفراد من أسرته وعائلته بالخارج وبالتالي قد
يستفيض جيدا بخصوص الخوض في هذه النقطة.ثم البد من طرح مسألة مهمة وهي أن المهاجرين
والمستثمرين المغاربة يقارنون دائما بين معاملة البلدان المضيفة لهم وتلك التي يالمسونها
بالوطن األم ،األمرالذي يشعرهم باأللم واإلحباط ،هم الذين يسكنهم حب هذاالوطن ويغارون عليه
وعلى مستقبله ،مما الشك فيه إطالقا.فماذا لو تم تخصيص اتفاقية خاصة أو نقاش عمومي على
أعلى مستوى يصب في صلب هذا الموضوع ،وذلك لفائدة الوطن وأبنائه في الداخل والخارج ؟ وطننا
الذي من الالئق أن يتسع لجميع المغاربة ،بمختلف شرائحهم ومشاربهم وانتماءاتهم.؟

محمد إمغران
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ال تغر�سوا الأ�شواك،

ف�أنتم �أول من يت�أذى بها! ()2
في مثـل هــذه الظـروف الصعبــة التي تعيشهــا أم
الطفلين ،ووسط كل القهر والعنف الذي يمارسـه عليها
زوجها ،واتهامه إياها بعدم اإلهتمام بتربية الطفلين ،وأنها
المسؤولة عن تغيبهما المتكرر عن المدرسة ،وسلوكهما
المنحرف ....إنها مسؤولة عن كل المآسي التي تعيشها
األسرة!!! هكذا ينظر هذا الزوج إلى أم طفليه!
اليوم  ،وبعدما أخبرتها الطبيبة بأنها حامل ،مسكينة،
كيف تبلغه الخبر؟ هل تسكت وتنتظر انتفاخ بطنها؟ أم
تخبره وتلبس أثقل المالبس التي تتوفر عليها تحسبا لكل
اللطمات والضربات العنيفة والمعتادة...
بالفعـل حدث ما كانت تخافــه ،وصار يركلهـا تحــت
بطنها ركالت وحشية  :صارخا في وجهها بأعلى صوته:
«أنزليه ،أنزليه ،البد أن يسقط هذا الجنين ،ماذا تريدين،
إنه ليس إبني ،ليس إبني  ،لن أصرف عليه.»....
وسط البكاء ،والرجاء ،والتوسل ،تسقط مغمى عليها،
وال تستفيـق إال بعد ساعات تخبرها بعددها جارتها التي
دخلت عندها ،مباشرة بعد مغادرة الزوج .نعم غادر الزوج،
بل هجر بيت الزوجية ،وترك زوجته الحامل ،وطفليها بدون
معيل !
في األشهر األولى تعمل كمساعدة في بعض البيوت،
خصوصا عند أسر اعرف جيدا ماضيها ووضعها الحالي .في
الشهر الثامن من الحمل ،يتعذر عليها العمل ،فوضعها
الصحي يضطرها لترقد في الفراش إلى حين الوضع!!!
من سيتـولـى أمرهــا ؟ من سيطعـم طفليها ؟ من
سيحميها ويحمي طفليها؟؟؟ وماذا سيحدث إذا كانت هـذه
الوالدة ستذهب بحياتها؟؟؟؟ أسئلة كثيرة ورأس صغير،
ومن يملك الجواب؟
وضعية الطفلين تزداد سوءاً ،غيابهـم عن المدرسة
أصبح انقطاعا...
احتياجاتهـــم الماديــة،
وغيـــاب أب مسـؤول يربــي
ويوجه ويرعى ،جعلهم ضحايا
أنياب الظالم.
فـي أحــد األيـام ،واألم
ممـــددة فـــوق فـراشـهـا،
تجلــس جارتها التي ترعاها،
وتخبرها بما آل إليـه حــال
الطفلين ،ثم تقدم لها حــال،
تـرى أنـه الوحيــد الكفيـــل
بإنقاذهما :
«بمـا أن األب قـد هجــر بيــــت الزوجيـة ،وأنـــت في
وضع صحي واجتماعي ال يمكنك من اإلشراف ومتابعة
أبنائك وحمايتهم من اإلنحراف ،لماذا ال ندخلهم إلى
مؤسسة الرعاية اإلجتماعية الخاصة باليتامى،والمتخلى
عنهم ،واألطفال في وضعيات صعبـة ...اسمعي قبـل أن
تجيبي ،هناك سيتلقون الرعاية ،والتمدرس ،والتطبيب...
والمالبس ...ويمكنهم أن يقضوا معك نهاية األسبوع».
هكذا وضحت الجارة مقترحها لألم المنكوبة ،في حيرة
بين حب طفليها وخوف على مستقبلهما ،وبين فراقهما
وضمان حماية ومستقبل مفرح .ماذا تقرر؟
في الصبـاح تقـــوم الجـارة باإلجــراءات اإلداريــــة،
وفي غضون أسبـوع يدخل الطفالن مؤسســـة الرعاية
االجتماعية.
وتكمل األم شهرها التاسع وال خبر عن زوجها ،ولكن
أخبار مفرحــة عن طفليها اللذيــن تأقلمـا مع وضعهمــا
الجديد ،وعادا إلى القسم.
في ليلة باردة،رعد وبرق ،وشتاء تتهاطل بغزارة ،وصراخ
وألم يجعل كل الجيران يستيقظون تأبى شيماء إال أن تخرج
للعالم في هذه الغرفة،وفوق هذا الفراش ،غير آبهة لكل
ماسمعت ،وال متخوفة مما ينتظرها!
« ألف مبروك ،إنها طفلة .إنها جميلة ،إنها تشبهك.»...
ال تعرف األم هل تبكي فرحا بمولودتها ،أم تبكي حزنا
على واقعها؟
اليهم!!!
بداية جديدة واهلل المعين« ،طفلتي رزق وبركة».
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تكافــح أم شيمــاء من بيت آلخر ،ساهرة على تربية
شيماء والطفليـن اللذين أعادتهما للمنزل .وتمر األيـام
والسنـوات ،ليصبـح سن شيمـاء الرابعة عشـرة ،ويحصل
أخوها األكبر على عمل مريح يمكنهما أخيرا من السكن
في بيت الئق .تتغير تدريجيا حياتهما إلى األحسن .وال خبر
عن أبيهما! شيماء ال تعــرف عن أبيها إال صورتــه التي
وضعتها أمها في قالدة بعنقها.
في أحد أيام الصيف ،ذهبت شيماء رفقة ابنة الجيران
للشاطئ حيث قضت يوما ممتعا ،وهناك تعرفت على عزيز
ابن الجيران .
يوماً بعد يـوم ،توطـدت العالقـة بين عزيز وشيمـاء،
وقررا الزواج .سن شيماء الخامسة عشر ،وسن عزيز الثامنة
عشر! أخبرت شيماء والدتها ،التي كان الرفض جوابها
ومنعتها من رؤية عزيز ،وحذرتها مما يمكن أن ينتج عن
هذه اللقاءات ،ولم تتمكن من إخبارها بقصتها مع أبيها،
وكيف ضيعت عائلتها وحرمت من حبها وعطفها وصارت
منبــوذة ...ولكنها عادت للماضي لتنكســر من جديد مع
الذكريات.
لم تستطـع شيماء البعــد عن عزيـز وهــو يتصل بها
ويطلب لقاءها ،لذلك صممت الهروب معه!
كان صباحا أسودا ،عندما استيقظت أم شيماء ووجدت
سرير شيماء فارغا .ذهبت مباشرة صوب بيت عزيز ،ولخيبة
أملها  ،وجدت أمه كذلك تتساءل عن غيابه.
أين أنت ياشيماء؟ أين أنت ياعزيز؟
ال أحد يعلم بمكانهما! فقد خططا للهروب والزواج
بعيدا عن أهلهما.
شيماء ال تملك ماال إال القالدة الذهبية في عنقها ،وعزيز
لديه مبلغ هزيل لن يستطيع الصمود كثيرا .الحل غرفـة
فـوق السطـوح ،والبحت عن
عمل .بالفعل بتراضي وحب
كبيـر يخرجـان للبحـث عـن
العمل ،ويعودان في المساء
مشتاقين لبعضهما البعض،
سعيدين بحياتهما.
في ظــل هذا الحــــب
والغرام والرضى تأتــي طفلـة
أولى ،ثم طفل ثاني ...في
أحد األيام بينما عزيز يداعب
شيماء ،آخـذا القـالدة بين
يديه ،يسألها عن مصدرها،
فتخبره بأنها هدية وضعتها أمها في عنقها يوم مولدها
لكي ال تنسى صورة والدها .فسألها عزيز« :وأين الصورة؟»
ففتحت القالدة لتريه صورة والدها .هنا صعق عزيز« :من
هذا؟ من هذا باهلل عليك؟».
فأجابته بكل حنية « :إنه أبي».
قام عزيز من الفراش مذعورا واضعا مالبسـه ساترا
نفسـه ،صائحـا « :ماذا تقوليـن؟ ماذا تقوليـن؟ هل هذا
والدك؟».
فتؤكد شيماء بكل صدق « :ماذا دهاك؟ واهلل إنه
والدي ،وأنا ال أعرفه ،هجر أمي عند حملها بي».
عزيــز وكأنـه شيـخ هـرم يحمـل همــوم العالم ،انزوى
باكيا ،وهو ،يقول متوسال لشيماء« :أرجوك تستري ،ضعي
عليك مالبسك ،إنني أخوك ،وأنت أختي.»....
«ماذا تقول ،كيف ذلك؟؟؟».
التفهم شيماء شيئا ولكنها أجهشت بالبكاء ،متسائلة:
«وماذا عن طفلينا ؟ ماذنبهما؟ من هما؟ هل هم أطفالي
أم أبناء أخي؟.»...
من هم بالفعـل؟ وما ذنبهـم؟ وأي نسب سيحظون به؟
وماذا ينتظرهم؟
وتدور الدائرة ،يمهل وال يهمل ...فلنعش بعيدين عن
األشواك ،ولنجعل لحياتنا هدفا  :زرع الحب واألخوة .فهو ما
سوف نجني .ومن يزرع األشواك ،فإنه أول من يتأذى بها.

األستاذة وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
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مذكــــــــرات

ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

كان موعد التقاط صور جماعية لنا ـ نحن التالميذ ـ في ساحات المدارس
اإلبتدائية  ،إبان الستينيات ،حدثا سعيدا نترقبه بشوق كبير ونستقبله بفرح
شديد التوازيه سوى فرحة اليتيم بحذاء جديد ليلة العيد ..خاصة حينما
ينهي الناظر إلى علمنا في الفصل ـ بعد الوقوف احتراما لحضرته ـ بأن
موعد التصوير سيكون عصر اليوم المصرح به تحديدا ..ناصحا إيانا بارتداء
نظيف هندام والحرص على نظافة األجسام وااللتزام بالنظام  ..وعلى كل
واحد(ة) دفع درهم بالتمام.
والتدخر األمهات جهدا في مثل هذه المناسبة إلخراج فلذات أكبادهن
في أبهى صورة نكاية في العين الثالثة وعين الحسود ..حيث ينظفن وجوه
وأطراف أوالدهن ويظفرن جدائل بناتهن ويلبسنهن(هم) أنظف وأجمل ما
اختزننه في الدوالب من مالبس الترى النور إال يوم عيد.
والزلـت أذكـر ـ وكأنـه وقــع باألمـس القريـب ـ لحظـة اختــالئـي أمـام
المـرآة لـ «السكسفة» على حالي من أجل الظهور في الصورة بالشكل
المثالي حيث أمسكت بالمشط والمقص فشرعت في تمشيط وتصفيف
الشعر وقمت بتمقيص وتنقيص ما بدا لي منه زائدا ـ وأنا أصدح وأغني ـ
وفجأة توغلت بالمقص في الناصية وإذا به يجز بقعة من فروة رأسي وقد
ترك فراغا في حجم عملة نقدية خرجت لتوها من دار السكة المحمدية..
أفزعني مشهد فراغ في مقدمة شعر رأسي فاشتعلت نار الحسرة في صدري
فقلت مؤنبا نفسي :
ـ يا ليتني ما فعلت..
ـ ياللمصيبة ..فعلتها بيدي
ـ ياويحي ..ياحسرتي
ـ ياخيبتي سأمسي أضحوكة بين الرفـاق في المدرسة والحي والزقاق..
وبالرغم مما اعتراني من يأس وقنوط فإصراري على التقاط صورة مع الجماعة
الرجعة فيه ..مما حفزني على إصالح ما جزه المقص ،فحاولت بداية ـ وبغباء
طفولي ـ ملء الفراغ بالشعيرات المقصوصة التي سرعان ماتساقطت على
جبهتي ،مما جعلني أبذل قصارى جهدي بحثا عن ملون أسود أسد به الفراغ
فوجدت بغيتي في مادة تلميع األحذية التي فكت عقدتي ..وبعد تخلصي من
النقطة المشينة بمادة «السيراج» المشتقة من مخلفات محروقات البترول
المزكمة لألنوف قمت بطمس رائحتها الخبيثة بنسمة دهان زيت الخرواع
«البريانتين» الفواح الذي دهنت به «الفريزي»..
كنت ساعتها مبسوطا بطالوة ذاك الروتوش الخفيف الذي غطى عيبا
اقترفته بيدي في غفلة من عيون أسرتي ..وفي اليوم الموالي حضر المصور
المنتظر بعدستـه إلى ساحة المدرسـة حيــث رصــت طـاوالت استقطبـت
تالميـــذ الفصل ،بين وقوف وجلوس ،بالتدرج من األقصر إلى األطول،
بتوجيه من المصور ،بينما التلميذات تصدرن المقدمة وجها لوجه الكاميرا،
وعن يمين المجموعة معلم العربية وعن يسارها معلم الفرنسية إلى جانبه
السيد المدير وفي الواجهة سبورة تؤرخ للذكرى:
مدرسة  :محمد الزرقطوني
القسم  :االبتدائي األول
الموسم الدراسي 66/ 65 :
ولم تكتمل فرحة اللقاء بالكاميــرا إال ،بعد مرور أسبوع ،حين وزع علينا
الناظر الصورفي الفصل وبدأ التالميذ يدققون النظرفي وجوههم المبتسمة
ويحدد كل واحد منهم موقعه ويشير إليه بأصبعه ..وكمثلي من الرفاق
سلطت البصر على «كمارتي» لكنني أصبت بخيبة أمل ،فالكاميرا اللعينة
كشف «فالشها» سري وفضح أمري ..فذاك الفراغ الذي مألته سواداً قد شع
بريقاً وهاجاً.

2020
املوت !
وداعًا سنة

(تتمة ص)1

وهكذا عرفنا في المغرب خالل القرنين
الثامن والتاسع عشر ،على وجه الخصوص،
سنوات «عجافــا» ،سجلــت حاالت اجتماعيــة
واقتصادية وصحية وسياسية أيضا ،لتصبح
«دالة» على الحقب التي طبعتـها ،حتى أنها
سارت مضرب األمثــال من باب الحكمــة
والموعظة .فقد واجهنــا سنــة القحط ،وسنة
المجاعة ،وسنة الفيضانات  ،و «عام الصندوق»
(لضمان وصول الخبز إلى الفران ،حيـث كان
البعض يستولي عليه من فوق «الوصلة»،
قوة ،ألكله عجينا) ،وسنة الولسيس األسود
(الطاعون) ،وسنة «بوكليب األسود»( ،الكوليرا)
وسنة الجذام ،وسنة الجذري ،إلى غير ذلك من
األوبية التي ضربت المغرب في تلك الفترات من
تاريخه الحديث ( .محمد األمين البزار «األوبئة
والمجاعات في المغرب في القرنين  18و 19
«مجلة دار النيابة -طنجة»).
فأين نضع هذا «الكوفيد» اللعين ،من كل
تلك األوبئة التي «ضربت» المغرب  ،قياسا
باألضرار التي ألحقتها بالمغاربة  ،فتكا وتشريدا
وقتال ،بينما كان العالم يضع آماال عريضة على
هذه السنة ،ذات الرقم التركيبي الجميل ،
ولكنها لم تتأخر في تبديد تلك اآلمال ....وبعنف
غير متوقع !....
قد نميل إلى اعتبار الوباء «الكوفيدي»
الوافد علينا من أقصى الشرق ،قد جمع بين
األوبئة و»الجايحات» كلها التي ضربت المغرب،
شدة وحدة وإيالما وفتكا ،و تسبب في خسارات
ال تعوض في األرواح واألنفس ،حتى ليخاله
المرء عزرائيل جاء يحصد األرواح ليوم الفزع
األكبر ! .

من «ووهان» كانت البداية

المفاجأة كان لهـــا وقـــع شــديدٌ على
الناس في كل أقطار المعمور ،والفتنة صاحبت
المفاجأة التي زادهــــا قــوة وحــدة« ،تلفُ»
العلماء في التعريف بطبيعة الفيروس وأليات
تحركه وعمله وطرق تنقله ،قبل التفكير في
مواجهته .ولم يكن أحد يتصور حجم الكارثة
بعد أن أعلنت الصين نهاية ديسمبر من العام
الماضي تسجيـــل إصابـــات «بالتهـــاب رئوي
فيروسي»
في مدينة «ووهان» ولم تمض إال بضعة
أيام حتي أعلن عن أولى الوفيات في تلك
المدينة  ،تم بدأت اإلصابات تسجل في القارات
الخمس .وأمام حاالت الرعب التي عمت العالم،
هرع العلماء إلى مختبراتهم ليبدأ السباق نحو
اللقاح الذي يبقى الحل الوحيد للمقاومة.
وموازاة مع ذلك ،اتخذت قرارات إغالق الحدود،
وفرض إجراءات وقائية صارمة ،ومنها الحجر
الصحي األربعيني أو «الكرنتينه» كما كان
المغاربة يسمونه آنذاك ،حيــث يتـــم جمــع
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يف �أفق انتخابات .. 2021

الأحزاب ال�سيا�سية ..
ممار�سة الإق�صاء..
والتهمي�ش ..و�أر�ض اهلل
وا�سعة!..؟

• إدريس كردود

بداية عام جديد ..نامل أن يكون مفتاح خير لكل شيء جميل يحمل تباشير
مستقبل أفضل ..نتفاءل أن يكون عام خير وإص�لاح وصالح وتجاوز المحن
والصعوبات التي مررنا بها ،وينسينا أوجاع ومآسي وآالم الماضي ..هذا أملنا ..فلوال
فسحة األمل لضاقت الحياة..
المصابين بجائحة الطاعون في مكان منعزل،
وتحت المراقبة ألربعين يوما ،دون أي اتصال
خارجي( .محمد األمين البزاز :األوبئة والمجاعات
بالمغرب في القرنين  18و ،»19
وقبل أن تظهر بوادر لقاحــات صينية
وأمريكية وأوروبية ،كان فبروس الكوفيد قد
حصد أرواح فوق المليونين من البشر ،وأصاب
فوق المائة مليون عبر العالمُ .
ولعل ما تسبب
في ترويع العالم ،تذبذبُ التشخيص العلمي
للفيروس حيث طغت عليه حاالت من الشك
وعدم اليقين ،وتضاربُ فتاوى الخبراء  ،فيما
يخص أعراض اإلصابات وسبل التشخيص.
هذا الوضــع تسبب أيضــا في ترويـــع
المغاربة ،بسبب تخبط المسؤولين في شرح
ماهية الجائحة ،وضبط آليات التدخل ،وفوضى
المستشفيات وعجزها عن مواجهة الوباء بما
يلزم من العدة والعتاد ،ونقص األدوية وغالؤها
في الصيدليات ،األمر الذي جرّ على الدولة
انتقادات حادة من طرف الشعب ،وتسبب في
فقدان ما تبقى من ثقة أهالي المرضى وعموم
المواطنين ،في خطب ووعود وتطمينات
المسؤولين.
يضـــاف إلى ذلـــك عجـــزُ الدولـــة عن
كبـــح جمــاح المتاجرين بآالم الشعب ،من
بعــض الصيدليــــات وبعـــض المصحــــات
الخصوصية ،وسوء تدبير الخالفات بين أهالي
المتوفين وأطر الصحة العمومية في بعض
المستشفيات ،األمر الذي تداولته ،باستنكار،
بعض مواقع التواصل االجتماعي وعدد من
الصحف اليومية واألسبوعية ،محلية وجهوية
ووطنية.
مؤاخذاتٌ كثيرةٌكانتللمواطنينالمغاربة
على تصرف الصحة العمومية في شؤون تدبير
الجائحة ،حتى علت صيحات تطالب بإقالة وزير
الصحة ،بسبب عدم انضباط مواقفه وتدخالته
ووعوده .كما أن المغاربة لم تفتهم مالحظة
تدخل جاللة الملك ،لتصحيح األوضاع ،وتوجيه
المسؤولين ألقوم السبل من أجل مواجهة

مسؤولياتهم في وقايــة المعافيــن وعــــالج
المرضى والمحافظــة على السالمة الصحية
لعمومالمواطنين.
وحتى اإلعالن عن خطــط التلقيـــح لم
يسلم من التخبط ،والغموض ،من حيث مادة
اللقاحات ومواعـــده ،باستثناء بعض البيانات
التي ربما زادت من القلــق في نفــوس محتارة
مرتابة !.
ُ
شهية الموت المفتوحة للكوفيد حيرت
فعال كل نخب العالم المتخصصة في علوم
األوبئة والفيروسات ،وأبانت عن قلق المختصين
أنفسهم من تداعيات هذا الوباء .ولم تكن
«بشائر» اكتشاف اللقاحات لتضعف من تشكك
الناس عبر العالم ،خاصة في البلدان الغير
مهيأة علميا وثقافيا ،الستيعاب المدلول العلمي
والتقني للقاح ودوره في تقوية مناعة الجسم
ضد فيروسات األوبئة ،والتي ترتاب شعوبها من
الوعود «المخدومة» لقياداتها السياسية .وحتي
منظمة الصحة العالمية ،بما تملك من إمكانات
علمية ومالية وصيت ونفوذ عالمي ،لم تنج من
التناقضات بخصوص فيروس كورونا ،حيث
إن تصريحات مديرها العام األريتيري الدكتور
تيدروس ادهانوم غيبر يسوس ،كثيرا ما تعتبر
«مستفزة» وكارثية وال تدفع إلى االطمئنان،
وال تبشر بخير .من قبيل « إنه مــع دخول
الوباء عامه الثاني فإن العام الجديد قد يحمل
انتكاسات في المعركة ضد كورونا»ـ
حقيقة إنه ليس المطلوب منه «التساهل»
في إثارة االنتباه إلى خطورة الوضع وإلى ضرورة
التقيد بالتدابير االحترازية ،ولكن بدون تهويل
ودون مبالغات تفزع وتزعج وتهيج أكثر مما
تدعو للمحاذرة واالحتراز ،وتكدر على الناس
حياتهم المهددة كل دقيقة وثانية بزيار المالك
المعلوم.
مع خالص الدعــاء بالصــون والحفـــظ
والعافية وطول البقاء.

عزيز كنوني

ون �أُو َلئ َ
�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ
يب ٌة َقا ُلوا ِ�إ َّنا لِهَّ ِ
ل َو ِ�إ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِ
ِك
ين ِ�إ َذا �أَ َ
ا َّلذِ َ
اج ُع َ
�ص َ
�ص َل َو ٌ
ات م ِْن َر ِّبهِ ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلئ َِك ُه ُم المْ ُ ْه َت ُد َون {
َ
(�صدق اهلل العظيم)

لبت نداء ربها ،المشمولة بعفو اهلل ،المرحومة

نفي�سة اخللطي الدحمان
حرم السيد عبد اهلل كندار

وذلك يوم األحد  27دجنبــر  2020ودفنــت يوم اإلثنين ،بمقبرة المجاهدين ،بعد
صالة العصر بمسجد محمد الخامس.
الفقيدة كانت موظفة بديوان السيد الوالي ،حيث عرفت بدماثة خلقها وجديتها
في العمل.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى حرمها السيد عبد اهلل الكندار وإلى
أبنائهما ،محمد رضوان وجواد وعثمان وكوثر وكذا إلى جميع عائالت ،الخلطي الدحمان والكندار (الحمياني) وابن عزايز
والشقيري وأفتات ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران ،تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

تنتظر بالدنا كما هو معلوم انتخابات تشريعية وجماعية خالل السنة الحالية
( )2021التي تمارس فيها األح��زاب السياسية أدواره��ا ووظائفها الدستورية
باعتبارها شريكا أساسيا في الحكم ..وفاعال مؤثرا في المشهد السياسي ..فماذا
عن هذه األحزاب..؟ ماذا عن برامجها وتصوراتها وتوجهاتها..؟ وماذا أيضا عن
ديموقراطيتها الداخلية..؟ عن هذه األحزاب يدور هذا الموضوع الذي نفتتح به
العام الجديد..
كثيرا مايتبادر إلى أذهاننا ونحن نتابع أنشطة األحزاب السياسية ،أغلبية
ومعارضة ،سؤال تقليدي لكنه مهم  ..هل األحزاب السياسية تقوم بواجبها في
تأطير وتنظيم وتعبئة المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور؟ هل بعض األحزاب
وبصفة خاصة التي تسمي نفسها تقدمية وديموقراطية واشتراكية ،هل قامت
بواجبها وساهمت في الحفاظ على استقرار الوضع االجتماعي في ظل أجواء التردي
بكل أشكاله والذي يزداد استفحاال ببالدنا يوما عن يوم ..؟ هل قامت فعال بما
كان يجب أن تقوم به من منطلق مبادئها وأهدافها وتوجهاتها بل ومرجعياتها
اإليديولوجية ورصيدها النضالي والتاريخي؟ هل األحزاب التي تسمي نفسها مناضلة
أدركت بحسها «النضالي» أنها ساهمت من الموقع الحكومي الذي تعود إليه مرة
أخرى في تحقيق تطلعات وآمال المواطنين المغلوبين على أمرهم باإلنصات إلى
نبض قلوبهم وتقبل انتقاداتهم والسعي بإخالص إلى تحسين أحوالهم وظروفهم
المعيشية..؟ هل تفعل أحزابنا كل هذا طالما أنها تأسست ألهداف سياسية التخلو
من الجوانب االجتماعية واإلنسانية..؟ كثيرة هي األسئلة التي نطرحها للتأمل
والنقاش والتعليق! وعلى ضوء هذه التساؤالت نقدم قراءة متواضعة في السياسة
والبرامج والتصورات والطيور التي تغرد خارج السرب !؟
وبالعودة إلى الماضي ،أي في البدايات األولى الستقالل المغرب ،ومع صدور
قانون الحريات العامة ،أصبح لألحزاب السياسية والتنظيمات النقابية دور هام في
الحياة السياسية الوطنية ،عمال بمقتضى الدستور الذي يعطي لألحزاب والهيئات
النقابية الحق في تنظيم المواطنين وتأطيرهم وتمثيلهم ،وهو نفس القانون الذي
يخول للمواطنين الحق في االنتماء ألي حزب أو نقابة بحرية وبدون ضغط أو إكراه
على أن تساهم كافة األحزاب على اختالف مشاربها وتوجهاتها في نشر الوعي
الذي اليمكن إال أن يكون سياسيا ،فضال عن االهتمام بقضايا وأحوال المواطنين
وظروفهم االجتماعية من خالل العمل التأطيري المسوؤل ومن ثمة إرساء قواعد
الديموقراطية الداخلية التي المكان لها اليوم داخل أحزابنا السياسية!!؟  -هذا
جزء من التصور للعمل الحزبي الذي يقوم على أسس تعبوية تحسيسية فاعلة
ومسوؤلة ،واألحزاب التي أتحدث عنها ،والشك أنكم تعرفونها ،تدرك جيدا أنها
لم تعد قادرة على القيام بوظائفها وأدوارها الطالئعية على الوجه المطلوب رغم
أن دستور المملكة لسنة  2011مكن األحزاب من صالحيات أكثر نجاعة وفاعلية
في المجال العملي التأطيري والتوعوي وخول للنقابات صالحيات وأدوارا على جانب
كبير من األهمية أكثر من ذي قبل ..ويبدو واضحا أنه لم يتبق من الرصيد النضالي
لألحزاب السياسية وليس كل األحزاب من طبيعة الحال على أن البعض منها
اليرغب في الدخول في اللعبة بالرغم من مشاركتها في االستحقاقات االنتخابية،
إذ لم يتبق ،كما قلت ،لألحزاب التقليدية -القديمة الجديدة -سوى انتظار مواسم
االنتخابات الجترار نفس الكالم المنطوي على ديماغوجية مابعدها ديماغوجية
بما يخدم ذكاءها االنتخابي وأغراضها الشخصية والعودة إلى رفع نفس الشعارات
الباعثة على كل أنواع السخرية بهذه األحزاب ،في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن
المغربي تطوير أساليب العمل الحزبي واالنخراط الحقيقي في مسلسل اإلصالحات
االقتصادية واالجتماعية واإلنصات إلى مالحظات وانتقادات المواطنين وإيالئها ما
تستحقه من العناية واالهتمام والرعاية دون تعريضها للتهميش واإلقصاء والطرد
الممنهج كما يحدث في بعض األحزاب السياسية المغربية !؟؟
دعوني أقول لكم مجددا أن القراءة الحقيقية لهذه الوضعية «المأساة» ولكل
أشكال الهشاشة واالنتهازية واألنانية هي التي أصابت بدون شك بعض أحزابنا
السياسية في مقتل وعبر كل المحطات وما تالها من أحداث وعبر لم تستخلص ما
يجب استخالصه من دروس العزوف والمقاطعة الشعبية للتصويت خالل استحقاقات
« »2007الشك أنكم تتذكرونها والتي أكدت فشل السياسات والبرامج الحكومية
وعدم قدرة األحزاب المشاركة في الحكم على تجاوز معضالت وأزمات المجتمع
حيث تعاني أوسع فئاته من التهميش االجتماعي والحرمان والضياع الذي أصبح
يهدد الكثير من األسر المغربية لعدم قدرتها على الصمود في وجه األزمة ومواكبة
أحوالها المعيشية !..ولعلها الحلقة المفقودة في السياسات والبرامج الحكومية
وضمنها األحزاب التي تقبل باللعبة السياسية والمشاركة فيها...

جريدة طنجـة
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بعد ا�ستقدام بلخي�ضر ..هل ي�ستطيع
ح�صان الزموري �أن يقلب املوازين
مبقاطعة امغوغة بطنجة ؟

منــذ فتــرة طويلـــة و حــزب اإلتحــاد
الدستوري الذي يقــوده «محمد الزمــوري»
المعروف ب «جنونه السياسي» يعمل على
ترميم بيته الداخلي و تقوية بنيانه و في نفس
الوقت تحصينه من مبارزة الخصوم له في
أجنحة الليل ،و خلف كواليس قاتمة ،يشوبها
الغدر و يغلب عليها طابع «عطيني نعطيك».
فرغم شدة التطاحنات ،و كثرة النتدابات
الخفية ،التي تطغـى على أغلــب األحــزاب
السياسية بطنجة خالل هاته الفترة ،إال أن
حصان ساجد بطنجة ،يعد من األحزاب التي
أظهرت أبرز مالمح عمداء لوائحه بالمقاطعات
األربع خالل استحقاقات يونيو . 2021
فبعد أن حسم بشكل شبه نهائي في
قيادة التجمعي السابق يونس الشرقاوي لالئحة
مقاطعة المدينـــة ،و عبد السالم العيدوني
لالئحة بني مكادة ،و بديهية ترؤس عبد الحميد
أبرشــان لكتيبة الئحـة مقاطعة السواني ،حسم
الزموري أيضا في شأن تقديم حسن بلخيضر
كوكيل لالئحة الحزب بمقاطعة امغوغة و هي
مفاجأة لم يكن ينتظرها الكثيرون ،خاصة و أن
بلخيضر يعد من الوجوه البارزة داخل تراكتور
وهبي بطنجة.
قد ال يعرف العديد من متتبعي الشأن
العام المح ّلي بطنجة ،أن عقدة حزب االتحاد
الدستوري خالل كل محطـــة انتخابيـة هي
مقاطعة امغوغة ،لكنها حقيقة ،بدليل ّ
أن
رغم احتالل الحصان مرتبة متقدّمة خالل
االستحقاقات الجماعية الفارطة ،إلاّ أنه عجز
عن الوصول إلى العتبة بالمجال الترابي لهاته
المقاطعة.

«ال�سالم على
من اتبع الهدى»

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

غير أن المراهنــة على حسـن بلخيضــر
كمشروع وكيل الئحة الحصان باقتراح من عبد
الحميد أبرشــان قد يقلـب الموازين ،خصوصاً
بعد انقسام الئحة األحرار بمغادرة ابن عزّوز
للحمامة ،واالنشقاقات األخيرة التي عرفهـــا
فريــق عبد النبي مورو ،من أبرزهم حسن
العشاب ويونس الشواطي ،وربّما المستشار
الجماعي عبد القادر الزهري ،والنّاشط السياسي
يوسف منكيط ،كما أن المراهنة على المستشار
الجماعي السابق الحسين العاتق ستعطي أكلها
نظراً لتجربة الرّجل وحضوره الميداني في
عديد من األحياء الشعبية التي يحضى فيها
باالحترام.
وبعيداً عن الئحة بلخيضر ،هناك الئحة
أخرى تُطبخ على نار هادئة ،وهي التي يقودها
ّ
كل من عادل الدفوف وعبد العزيز ابن عزّوز،
باإلضافة إلى أسماء أخرى نسجت تواجدها
الميداني بعموم أحياء المقاطعة بقوة كعبد
الحميد بن شعيب و عبد الصمد خريبش.
ووفق مصادر مقربة من حزب األصالة

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران

جريدة طنجـة

اللفظ املفيد
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والمعاصرة ،فإن الرئيس السابق لمقاطعة
امغوغـــة ،عبد العزيز بنعزوز ،عازم على
استعــادة ثقــة الساكنة ،وكســب أصوات
سرقت منه وذهبت لصالح أحزاب أخرى خالل
االستحقاقات الماضية ،حيث يطمح هو األخير
في انتزاع المرتبة ّ
الثانية على أسوء تقدير.
أما حزب التجمع الوطني لألحرار ،فمازال
يُعتير قوّة انتخابية ال يستهان بها بفضل
سيطرة عبد النبي مورو على بعض األحيـــاء
الشعبية ،خصوصاً بابن كيران وامغوغــة
واإلدريسيـــة ،لكن االنشقاقـــات األخيـــرة
داخل الحزب قــد تنعكــس سلباً عليه ،في غياب
ضباط احتياطيين لم يسبق لهم أن ترشحوا
لالنتخابات ،هذا باإلضافة إلى أن حمامة
امغوغــة مازالت بصدد البحث عن مشروع
وكيل الئحة يتحمّل مصاريف الحملة االنتخابية،
خصوصاً و أنه من المستبعد جدا أن يقود عبد
النبي مورو رئاستها حتّى ال يكون أخوان من
نفس العائلة يترأسان الئحتين انتخابيتين من
نفس الحزب.

نصرو العبدالوي

مع نهاية العام املا�ضي ،وكغري العادة ،متيزت احل�صيلة
بحدث نوعي قلب موازين احل�سابات ،يف ال�سيا�سة كما يف
االقت�صاد ،يف االجتماع كما يف طرق التفكري .فقد �أ�ضحى
ٍّ
متخف عن �أعني العامة،
الإن�سان ،مع ظهـور وباء جديد
كائنا ُم ْل َزم ًا ب�إعادة ترتيب الأولويات وتبديل ممار�ساته
املعهودة.
و احلقيقة �أن التغيري الذي ميز العام املن�صرم كان الفتا
وبدرجة قويــة ،لي�س فقط ب�سبب الوباء املعـــروف عند
العلماء بالفريو�س التاجي واملتداول بني اجلمهور با�سم
كوفيد التا�سع ع�شر ،بل لأنه تزامن مع وقائع �سيا�سية كان
عنوانها الأبرز قرار التطبيع مع الدولة العربية ،من جانب
الدولة املغربية ،والقرار الأمريكـي املتعلــق باالعرتاف
مبغربية ال�صحراء.
�أخذ املغاربة علما ب�أن الرئي�س الأمريكــي ،املنتهيـــة
واليته يف يناير اجلاري ،قد �أ�صدر مر�سوما رئا�سيا يت�ضمن
اعرتافا ب�أن ال�صحراء الغربية �إقليم خا�ضع لل�سيادة
املغربية و�أن ذلك �سيليــه فتح لقن�صليــة �أمريكية بهــذا
الإقليم.
لقد ف�سر العا ّمة قراراين ،يف مثل هذا احلجم ،ب�أنهما
عقد «بيع و�شراء» ومو�ضوعه هو «الق�ضية» الفل�سطينية،
قبل �أن ينربي �أ�شخا�ص منتمون لــــ «دار غفلون» ويطوروا
هذا التف�سري لدرجة اعتربوه معها « خيانة» يف حق ال�شعب
الفل�سطيني !
هل حقا خانت الدولة املغربية �أحدا حني ا�ستقبلت
م�س�ؤولني يف الدولة العربية ،هم مغاربة قبل �أن يكونوا
ا�سرائيليني ؟ وهل �أنتج خطاب معاداة �إ�سرائيل ،امل�ست�شري
بني حكام العربان ،غري « املُ�صاب بعقله ،املورط بجهله،
العاثر يف ذيل اغرتاره ،الأعمى عن �شم�س نهاره ،ال�ساقط
�سقــوط الذبــاب على ال�شراب ،املتهافــت تهـافـت الفـرا�ش
يف ال�شهاب «؟
لقد �أح�سن ابن زيدون هجاء ابن عبدو�س يف ر�سالته
الهزلية ،وهو كالم ينطبق على «عباد�سة» الع�صر ممن
ظنوا �أنهم «ا�ستاثروا بالكمال ،واعتلوا يف مراتب اجلالل،
وا�ستولوا على حما�سن اخلالل» واعتقد زعيمهم احلايل
�أن «ال�سموءل �إمنا وفى عن عهده ،و�أن «افالطون �أورد
على �أر�سطاطالي�س ما نقـــل عنه ،و�أن «بطليمـو�س �ســـوى
الإ�سطرالب بتدبريه» ! بل ال غرابة �أن يظن «الزعيم» �أن
«مالك بن �أن�س م�ستفتيه» !
�أال يدري املنادي بقتال �إ�سرائيل وحماربــة اليهــــود
واقتالع دولتهم القائمة �أنه جمرد بهلوان «قد ن�ضب غديره
وذهب ن�شاطه  ،ومل ي ْب َق اال ُ�ضراطه» !و مل يجتمــع فيــه
طبعه «�إال احل�شف و�سوء الكيلة»؟
له�ؤالء املبالغني يف تقدير مكانتهم ،الكاذبني على جمهور
الب�سطاء والعامة من اجلهالء ،ال ي�صح �إال تذكريهم مبا قال
ابن زيدون  « :لوال �أن للجوار ذمة ،ولل�ضيافة حرمة ،لكان
ُ
اجلواب هو :ال َّن ُ
والعقوبة
العقرب،
عل حا�ضرة �إن عادت
ْ
ممُ ْ ِك ٌ
نة �إنْ � َأ�ص َّر املُذنب» ،فاملغرب ما كان ليتخطى امل�سك الى
الرماد  ،وال امتطى الثور بعد اجلواد ،ف�إمنا َي َتي ّم ُم من مل
عد َم ا َ
عب
يجد ماء ،ويرعى
اله�شيم من ِ
َ
ال�ص َ
جلميم ،و َي ْر ُ
كب ّ
من ال َ
ذلول له».
و ال�سالم على من اتبع الهدى.

من دفاتري
�سل�سـلـة جديـدة
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فضاءاألنثـى :
عزيز گنوني

azizguennouni@hotmail.com

قانون التنافـي
أخبار «كورونية» طلعت على البرلمانيين ،بعيدا عن الفيروس وحديث المستشفيات والمصحات وتبخر «الدوايات» في
الصيدليات...
األمر يتعلق أوال ،بتصفية معاشات من ال يستحقون المعاشات ،وكانوا يتسلمونها «ريعا» حراما طيبا لعقود ومن
الشعب من هم أحق بتلك األموال ،خاصة إذا اعتبرنا أن أصحاب «السيرك» المعلوم ،تعبوا من «التنقاز» واستسلم بعضهم
للنوم العميق على نغمات  :سيدي الرئيس ،سيدتي الرئيسة......السيد الوزير...نقطة نظام« .أش الدقول هاذي ؟ !
الخبر التعيس الثاني هو فصل المواقع .مواقع «البقششة» بين النائب والعمدة ،ألن الوضع الحالي أظهر أن الجمع بين
المسؤوليتين مفسدة للبيع .ولذا وجب الفصل.
ولكنه «فصل» مؤلم من فصول هذا العام المفضي إلى انتخابات يبدو أن رياحعا ال تسير وفق ما تهوى قواعد بعض
األحزاب ،ومن بينها ،باألساس« ،الحزب األغلبي» بأغلبية نصف نصف النصف ،بالنسبة للمسجلين والمؤهلين والمصوتين.
الداخلية رفعت بنديرة «التنافي» ،لتتبخر معها تلك التعويضات السمينة «للسادة العمد» تضاف إلى ما يعتبرونه
«أجورا» تعطى للمستفدين منها حق المعاش و حق توريث المعاش «كمان»...!!!  
وتستطيعون تقدير حجم اإلحباط المسيطر على الحزب الذي «ربح» الجماعات الكبرى ،ومنها طنجة «العبدالوية» ،
حين يوقد المعاشات والتعويضات وما يرافقها من االمتيازات قد تكون مقدمة لضياع ما هو أفظع . .وأفزع !!!.....

ooooo

مواطنون يتظلمون والو�سيط «يح�صي»
هذا ال يعني أن المتظلمين باإليالة الشريفة ال يصل عددهم ستتة آالف ،من بين  35مليونا .وإال فلسوف نكون في
مصاف دول يسكنها العدل والمساواة واإلنصاف ،كالسويد والدانمارك اللذين يستدل بهما الرفيق مصطفي الرميد وزير
الحقوق والواجبات.
األمر يخص ،فقط ،الرسائل» التظلمية» التي توصل بها «الوسيط» مع الرجاء في أن «يتوسط» بين «الشعب واإلدارة،
عسى أن «يتن االلتفات» ألحوال أصحابها الذين قد يكونون من بين مئات اآلالف من «المتظلمين» الذين لم يتركوا باب
إدارة إال وقرعوها ،وال مركز جماعة من الجماعات المحلية إال و«اقتحموها» سلميا بطبيعة الحال ،وإال....تمت «مباشرتهم»
وفق األساليب المرعية !
مكاتب الوسيط الذي يسمى في بعض البلدان األوروبية «محامي الشعب» قام بفرز رسائل التظلم التي توصلت بها،
ليتضح لها أن المتظلمين رقم  1في الترتيب  ،هم مغاربة العالم الذين تمثل طلباتهم واعتراضاتهم فوق ثلث المعترضين
( 461ملفا) والحال أن هذه الفئة من المواطنين ،كان يجب مكافأتهم على الجهد الذي يبذلونه عبر التزويد المستمر
للخزينة الوطنية بالتحويالت االمليونية ،كل سنة ،وحتى خالل السنة «الكورونية» ،حيث ارتفعــت مبالــغ تلك التحويــالت
بـنسبة  2،2بالمائة ،يعني زيادة مليار درهم بينما كان المتوقع أن تتراجع.
يأتي بعد مغاربة «مرحبا» ،األشخاص في وضعية هشة ،ونزالء السجون الوطنية ،واألرامل واألشخاص في وضعية
إعاقة .فقط ال غير.
الحديث هنا عن الذين رفعوا عقيرتهم تنديدا بالمعاملة التي تلقوها من الدوائر الرسمية ،عمومية وجماعية ،مدنية
وأمنية.
وال يهمنا الباقون ،ما داموا لم يقوموا بتحرير «شكاياتهم» وفق الضوابط ،وتوجيهها إلى مكاتب الوسيط أو إلى
الجهات المختصة األخرى ،وفق التقاليد ،حتى تتم «معالجتها» بنفس الجدية والعناية والرعاية التي يعالج بها مرضى
كورونا في المستشفيات الخاصة والعامة ،منذ أن حل البالء وضربتنا الجائحة.

ooooo

النفايات التي نزلـت على «املنزلـة» وال�سكان «يتظلمون»
كان سكان المنزلة يعيشون حياة البادية األمنة ينصرفون ،سعداء ،إلى أشغالهم الفالحية في حقول القرية الهادئة،
إلى أن لحقتهم «عناية» الجماعة المركزية ،التي قررت نقل المطرح العمومي لألزبال إلى مدشر سكدلة ،بين حجر النحل
والمنزلة التي تحولت إلى «ملحقة» للمطرح ،وليغشاها غبار األزبال ،وروائح القاذورات ولتتسلل مياه األزبال «المخمرة»
القذرة إلى مسالك القرية والحقول ومجاري المياه والوديان بما يحمل ذلك من خطورة التلوث على األرض وعلى اإلنتاج
الفالحي والحيواني ،وعلى األطفال بصفة خاصة .هذا فضال عن األضرار الجانبية التي عانى منها سكان مغوغة ،وال يزالون،
ولعشرات السنين ،بالرغم من احتجاجات السكان وتظلماتهم من األمراض التي تصيبهم وتضر بأحوالهم الصحية.
فهل ستقف جماعة طنجة وعمالة اإلقليم موقف «المتفرج» السلبي من معاناة أهل المنزلة ومداشر الجوار.

ooooo

« حريرة « البيليكي !
البيليكي في ورطتين :تفويتُ صفقة تدبير مواقف السيارات بفاس إلى شركة أجنبية ،هذه الصفقة التي يعتبر أهل
هذه المدينة أن بعض االختالالت تشوبها وأنها مجحفة بحقوقهم حيث إنها فرضت على أصحاب السيارات ،التوفر على
هاتف ذكي لتحميل تطبيق هواتف الشركة وتسجيل مجموعة من المعطيات الشخصية المتعلقة بالسيارة بغاية رصد وتتبع
السيارة داخل المدينة.
الورطة الثانية ،هي قضية تصاميم البناء المزورة الموضوعة ملفاتها على طاولة النيابة العامة بفاس والتي سبق
للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أصدرت تقريرا يكشف نوعا من تستر البيليكي الذي أقسم أنه يشتغل «بيليكي» بل
ويوجه تعويضات «البلككة» إلى المحتاجين في مدينة موالي ادريس بن ادريس.
كما قامت لجنة افتحاص «سبيسيال» من الداخلية بتدقيق العمليات المالية وضمنت تقاريرها مالحظات وتوصيات
في الموضوع.
المتابعون في هذا الملف عشرون .تم االستماع إليهم من طرف النيابة المكلفة بجرائم األموال .المؤاخذة المسجلة
على «بيليكينا» أنه عوضا أن يدفع بملفات المزور ين في تصاميم البناء إلى القضاء ،فإنه قام ،ألسباب ال يعلمها إال هو
وجماعة «الدباخشة» من «بطانته» ،باتخاذ مبادرة شخصية ،بإنشاء مسطرة «تصحيح» وضعية «البالنات» المزورة حتى
تمكين أصحابها من الحصول على الرسوم العقارية لتلك البنايات.
على كل حال ،القضية سائرة في طريق الحل ،ألنها مبنية برمتها ،على حسن النية ،وصفاء الطوية ،والوفاء لمبادئ
«البالككة والدباخشة» في الداخل والخارج !
اهلل يحفظ والسالم.

ولوال �أبناء الفقراء
ل�ضاع العلم !

 • -سميـة أمغـار

ولو أن العلم في أيامنا هـذه يخضع حتما إلى منطق البيع
والشراء ،كأي سلعة معروضة على المرتشيـن والمتاجريـن بكــل
شيء من أجل التباهي والبهرجة.
حضرتني هذه المقولة القديمة ،وأنا أطالع خبرا شيقا عن
الطفلة زهيرة بادي ،بطلـــة الفيلم الوثائقــي «في الطريق إلى
المدرسة» التي أبهرت المتتبعين على صفحات المواقع ووسائل
التواصل االجتماعي ،بقدرتها الخارقة على تحمل الصعاب وأي
صعاب ،من أجل الحصول على العلم الذي سيرفع عنها وعن أهلها
معاناة الفقر والهشاشة ويرفعها إلى درجة التاثير الفعلي في
حياة قريتها ،وشعبها وبلدها الذي أركنها في زاوية المهمشين،
ونسي أن يوفر لها أبسط الحقوق التي هي حقوقها ،وأقلها طريقا
معبدة توصلها إلى المدرسة لتمارس حقها الطبيعي في التعلم.
عشرات اآلالف من أقرانها وأترابها إناثا وذكورا يوجدون في
مثل األوضاع االجتماعية التي كانت ظروفها ،يعانون ما عانت،
لربما أنها كانت أكثر حظا ،فوصلت ،أو أنها استفادت من دعم
من جهة ما ،فنجحت ،ولكن ،قبل هذا وذاك ،فالفضل يعود إلى
مجهودها الخاص وإلى إرادتها الصلبة وطموحها الشديد إلى
تغيير وضعها الذي ترفضه وبقوة ،و تغيير واقعها وواقع كل أطفال
العالم... ،بالعلم الذي ال يقدم للفقراء على طبق من ذهب !
وكما آمنت بالعلم آمنت على هجرتها بإحداث التغيير ،انطالقا
من إيمانها بأن العلم ،وليس المال والغنى الفاحش ،هو الطريق
الصحيح لتحقيق أحالم البشر ،مهما تكالبت عليهم ظروف المكان
والزمان ،فاإلنسان ال يستطيع اختيار بيئته االجتماعية ،بين الفقر
والغنى ،ولكنه يستطيع التأثير في بيئته لينهض بنفسه وأهله
وأبناء وطنه ،من أجل حياة أفضل.
وهو بالضبط ،ما طمحت إليه فتاة إقليم الحوز ،وزهيرة بادي،
بطلة الفيلم الوثائقي «في الطريق إلى المدرسة» الذي كان محط
إعجاب واسع لدى جماهير الفايسبوك ومواقع التواصل االجتماعي،
هذه الطفلة التي تحدت ،بإرادة من فوالذ ،جميع الصعاب التي
واجهتها ،من أجل تحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة .كان عليها
أن تقطع مسافات طويلة تعد بالكيلومترات ،وسط مسالك جبلية
وعرة ،وطقس قاس ،وبيئــة أمنيـــة «عدوانية» ...لتصل إلى
المدرسة .التي هي الخيط الرفيع الذي يوصلها إلى مبتغاها
مستحضرة بيتا من قصيدة «إرادة الحياة» ألبي قاسم الشابي».

ومن يتهيب صعود الجبال

يعش أبد الدهر بين الحفر !

وهكــذا ،وبعد أن حصلت زهيـرة على البكالوريا سنة ،2017
تمكنت بفضل مساعدة جمعية أهلية ،من االلتحاق بكلية الطب
بباريس لتحقق حلمها بأن تصبح طبيبة نساء لمساعدة نساء
الجبال الحوامل ،التي يعلم المغاربة مقدار معاناتهن ،مع صعوبة
التنقل للوصول إلى المستوصفات  ،حين توجد ،وغالبا ما تنقلن
في محامل الموتى ،بين سكناهن والطريق المعبدة التي تقف
عنها سيارات النقل ،وفي أحسن الظروف ،سيارات اإلسعاف التي
ال تسعف إال بشروط !
زهيرة بادي تعتبر قدوة لفتيات جيلها ،خاصة الالئي يعشن
في البوادي والجبال ،وهي تجسيد للقول المأثور«المستحيـــل
ال يوجد».
شــرط التوفـر على إرادة قويــة ،والعمل على تحصيـــل العلم
والدراية والخبرة ،من أجل مستقبل أفضل.

جريدة طنجـة
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احتفاالت..
بطعم الفريو�س !
• رميساء بن راشد
مع حلول السنة الجديدة فرض فيروس كورونا
المستجد على السلطات وضع إجراءات احترازية جديدة
للتصدي له ومنع انتشاره ،وذلك عبر وضع حظر تجول ليلي
وإغالق المقاهي والفنادق على الساعة الثامنة ،باإلضافة
إلى إغالق المطاعم ومحالت بيع الخمور .ففي الوقت الذي
كان قطاع السياحة ينتظر تنفسه الصعداء وإعادة رواجه
مجددا خالل هذه الفترة ،والمطاعم والمقاهي التي كانت
تنتعش بدورها من خالل الطلبيات التي كانت تستقبلها
في مثل هذه المناسبات ،كان لكورونا رأي آخر .ورغم
محاوالت وجهود البالد المبذولة إلعادة إنعاش السياحة
الداخلية وتشجيع المواطنين على السفر فضال
عن استقبال السياح األجانب عن طريق
الرحالت الجوية إال أن القطاع الزال
يعيـش في أزمة غيـر مسبوقة،
في حين كان يعرف المغرب
خالل مطلع كل سنة توافد
السيـــاح عليه وتفضيله
عـن باقـــي البلدان،
األمـر الذي لطالمـــا
كان له الدور الكبيــر
في إنعـاش سياحــة
البـالد .إذ اليختلــف
اثنان على أن القطـاع
السياحي من بين أكثر
القطاعـــات المتضررة
بفعل انتشار الوباء ،وهو ما
ستنتج عنه ،بل ونتجت فعــال،
عواقـــب جسيمة خصوصا وأن
هنـــاك بعض الفنادق التي عملت
على إصالح مرافقهـــا قصــد استقبال
زبائنها لالحتفال بالسنة الجديدة.
لقد أصبـح من عادات جل المواطنين االحتفال بحلول
كل سنة ميالدية جديدة ،ومع اإلجراءات المتخذة التي
تشهدها البالد ،مؤخرا ،عم غضب واسع داخل مواقع
التواصل االجتماعي ،إذ عبر العديد من المواطنين عن
غضبهم واستيائهم من هذه القرارات التي بدت لهم
عشوائية خصوصا وأنهم لم يلقوا أي توضيح من طرف
المسؤولين عن أسباب اعتمادها من األساس ،هل هي
حقا بسبب الخوف من ارتفاع عدد الحاالت المصابة
بالفيروس أم هناك أسباب أخرى ،ناهيك عن تساؤالتهم

حول أسباب منع التجول الليلي ،في حين أن شوارع وأزقة
المدينة بل والبالد عامة ،تكون في حاالتها العادية في
كل صباح ،كما لو أن «الكورونا» تخرج «للتنزه» في
الليل فقط وتختفي في الصباح .وفي نفس الصدد عبر
(ب.م) عن غضبه من اإلغالقات التي طالت مختلف أرجاء
المعمور ،خصوصا وأنها «الفترة الوحيدة التي ننتظرها
على مدار السنة واآلن لن نستطيع ال االحتفال وال شرب
بعض الكؤوس» كما جاء في تعبيره.
وعلى الرغم من أن بالدنا بالد إسالمية إال أنها
قد شهدت غضبــا عارمــا وسط
صفوف مدمني الخمر جـــراء
إغـــالق «محــالت» بيعهـا،
وكذا التسابق على اقتناء
زجاجاتها ،األمر الذي يدفع
المـرء إلى طرح تساؤالت
عــــدة حـــول الواقــــع
المعــاش بالبــالد ،وهــو
مادفع (ف.ن) إلى التعبير
بدورهـــا عن فرحهـــا
باإلجراءات المتخذة في
هذه الفترة ،معتبرة أن
قرار إغالق محالت بيع
المشروبــات الكحوليـــة
«هو قــرار يجب اتخاذه
بشكـل دائم ال مؤقــــت»
كما أضـــافـت «وإذا ما أراد
المـواطنــون االحتفــــال فليحتفلوا
بالسنة الهجرية أوال».
واليوم الحديث في البـــالد إال وينصب نحو قرار
منع االحتفاالت في الفترة التي اشتهرت وعرفت أساسا
باحتفاالتها بالعالم أجمع وبالمغرب خاصة .ووسط
اعتماد سياسة اآلذان الصماء وعدم التوضيحات ،وجد
المغاربة أنفسهم مضطرين العتماد حجر ليلي مانع ألي
احتفال أو تجمع ،ووسط خسائر مالية كبيرة.
يذكر أن المغرب كان قد أطلق حملة تطعيم وطنية
تستهدف مواطنيه ،قصد الحد من انتشار الفيروس
وعودة الحياة إلى طبيعتها .ومن المقرر أن تبتدئ هذه
الحملة خالل األسابيع القليلة المقبلة.

جمل�س اجلهة ي�ستعد لعقد دورته
اال�ستثنائية

azizguennouni@hotmail.com

انتخابات 2021

الكلمة ّ
ُ
لل�شباب...متى؟ !
بنهاية شهر دجنبر الماضي ،تكون فترة التسجيل باللوائح االنتخابية قد
انتهت وأصبحت «معتمدة»  ،إال إذا ما تقرر إطالق فترة تمديد جديدة ،بسبب
ضعف التسجيل ،األمر الذي سوف يعيد الجدل حول تدني نسبة المشاركة في
االنتخابات العامة المقبلة ،وعزوف الشباب عنها ،خاصة وأن نسبة المشاركة في
انتخابات  2016كانت محبطة 42 ( ،بالمائة)  ،وهو ما يقارب نصف المسجلين ،وأن
المصوتين لم يبلغوا ،هم أيضا نصف المؤهلين ،بمعنى أن األحزاب «الطالعة»
فازت بنصف نصف النصف !.....
العزوف عن االنتخابات ،بالنسبة للشباب ،وهم يشكلون نصف سكان
المغرب تقريبا ،أصبحت ظاهرة تقلق الدولة والقوى السياسية معا ،خاصة وأن
االستحقاقات االنتخابية المقبلة تعتبر محطة حاسمة ،بالنسبة للتحول الديمقراطي
الذي تشهده البالد ،والذي يتطلب تعبئة شاملة لكل القوى الحية ،خاصة الشباب،
الذين يبدون «تذمرا» واضحا من العملية السياسية بالبالد ،وفقدان الثقة
في المنظمات السياسية ،األمر الذي يشكل «امتحانا» صعبا بالنسبة للدولة
ولألحزاب السياسية معا ،حتى ال تتكرر «مهزلة» نسبة المشاركة في انتخابات
 ،2007التي لم تتعد  37بالمائة ،ومع ذلك ،فقد طلعت علينا بمفاجآت ولو
أنها كانت متوقعة ،إال أنها أبهتتنا بالفعل ،بعد أن شهدت «خسارة» االتحاد
االشتراكي والظهور الضعيف للعدالة والتنمية ،بينما برز حزب االستقالل ،من
جديد ،كحزب قوي ،قادر على قيادة تركيبة حكومية تشكلت من حزب االستقالل
والتجمع الوطني لألحرار واالتحاد االشتراكي والتقدم واالشتراكية ،ورغم بعض
التطابق الظاهر في التوجهات األيدولوجية ،إال أن حكومة عباس الفاسي لم تكن
في مستور طموحات المغاربة ،بل إنه وجد من اتهم بالفشل حكومة االستقالل
ألسباب منها الصراعات «الكتلوية» الداخلية ثم إن نتائج تلك االنتخابات ،لم
تحدث تغييرا يذكر في المشهد السياسي الوطني ،بل إنها كرست االنخفاض
المتواصل وبشكل ملحوظ ،في إقبال المغاربة على صناديق االقتراع ،وهو ما
يتهدد االنتخابات المقبلة.
ومرة أخرى يعود الحديث وبقوة عن العزوف االنتخابي خاصة بالنسبة للشبابـ،
وإعراضه البين عن المساهمة في العملية السياسية والديمقراطية بالبالد في
شكلها الراهن ،وهو حديث يثار عند اقتراب موعد االنتخابات لتطوى ملفاته مع
ملفات محاضر مكاتب التصويت ،بعد أن تكون العملية االنتخابية قد أفرزت
الفائزين بالمناصب والمكاسب....ولتتم العودة إليها عند كل موعد جديد.
عزوف الشباب عن االنتخابات موضوع يستغله السياسيون  ،ليلقوا بالالئمة
على الشباب في رفض المشاركة المواطنة ،والحال أن لهذا العزوف أسبابه التي
ال تخفى على أحد ،من المسؤولين السياسيين و الحزبيين.
باختصار شديد ،األمر يعود ،برأي المتخصصين الباحثين ،إلى اتساع الهوة
بين السياسيين وعامة الشعب ،وإلى ضعف أداء المنتخبين على جميع المستويات،
وفقدان المواطنين والشباب بوجه خاص ،الثقة في األحزاب السياسية واعتبارها
مؤسسات ال تمثل الشعب ،وأيضا إلى ما يخرج للعموم من صراعات داخلية لهذه
األحزاب التي غالبا ما تنعت بـ «الدكاكين السياسية» وأسباب هذه االستعارة
واضحة ،صراعات ليست إيديولوجية أو منهجية ،بل من أجل الحصول على
التزكيات و الترشيحات المؤهلة للمناصب والمكاسب والفوائد !

ترأست فاطمـة الحساني ،رئيســة مجلــس جهة طنجة
ـ تطوان ـ الحسيمــة ،يوم األربعــاء اجتماع مكتب المجلس
التحضيري للدورة االستثنائية والمقرر انعقادها في  12من
الشهر الجاري.

ويعود أمر هذا العزوف إلى ضعف العرض السياسي المقدم للمواطنين من
طرف تلك األحزاب التي «ضربت» الشيخوخة معظم قياداتها وال زالوا متعلقين
بالقيادة ،متمسكين بها في «تحايل» صارخ على الديمقراطية الداخلية التي تمنع
الشباب من ولوج المجال السياسي والوصول إلى مراكز الريادة واتخاذ القرار.

وقد خص هذا االجتماع للدراسة والمصادقة على جدول
أعمال الدورة المنتظرة والذي من المقرر أن يضم مشروع
التصميم الجهوي إلعداد التراب ومشروع العقد البرنامج بين
الدولة والجهة ومشاريع البرامج المندمجة ،المتعلقة بأقاليم
وعماالت الجهة.

ثم إن حالة اإلفالس الحزبي تضرب في الصميم طموح الشباب إلى العمل
السياسي ويزيد من عدم ثقتهم في تلك األحزاب التي ال تثق في الشباب  ،بل
وتخشى أن يتمكن الشباب المثقف المكون تكوينا عاليا ،علميا وسياسيا ،من
اإلمساك بزمام القيادة فيها ،ليغير المشهد السياسي بما يخدم قضايا اإلنسان
المغربي ،بعيــدا عن المصالــح الشخصية والتزكـيات «المليونيــــة» والمكاسب
والمناصب واالمتيازات األخرى ،وليحقق أمال الشعب في المساواة والعدل
واإلنصاف والحرية وفي حياة مجتمعية أفضل تكون الكلمة فيها للشعب وليس
لسماسرة االنتخابات و «أباطرة» التزكيات.

كما ستتـــم المصادقــة خالل الدورة المذكـــورة على
مجموعة من النقاط منها :المصادقة على النقطة المتعلقة
بمشروع اتفاقية الشراكة إلنجاز أشغال تهيئة وتوسعة ضفاف
واد مرتيل ،النقطة المتعلقة بعقد الدعم المخصص من طرف
االتحاد األوروبي للجهة لتمويل مشروع خدمات الطاقة والمناخ ،مع فتح حساب خصوصي له...

رميساء

جريدة طنجـة

�أوراق
مغربية
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غرفة التجارة والصناعة والخدمات

أول مؤسسة منتخبة تحصل على شهادة الجودة

ت�صوير حمودة

حصلت غرفة التجــارة والصناعــة والخدمات لجهـة طنجة-
تطوان-الحسيمة مؤخــرا ،على شهادة الجــودة« :إيزو 9001-
 .»2015وتعد هذه الغرفة أول مؤسسة جهوية مسيرة من قبل
منتخبين تحصل على هذه الشهادة .هذا وقد سبق لها أن عقدت
ندوة اإلعالن عن حصولها على الشهادة المذكورة يوم الخميس
 24من دجنبر الماضي .وبهذا الخصوص عبر عمر مورو ،رئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة ،على افتخاره وامتنانه
بهذا اإلنجاز خصوصا وأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة
تعتبر أول غرفة على الصعيد الوطني تحصل على شهادة نظام
إدارة الجودة»  »ISO 9001طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية
إيزو .9001/2015
ومن جانبه أعرب عبد الواحد رحال ،المدير العام للتجارة
وممثل وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،عن
دعم الوزارة للغرفة ،خصوصا أنها أول إدارة مسيرة من طرف

منتخبين تحصل على هذه الشهادة ،ما جعلها في الطريق الصحيح
لتحقيق الطموحات من خالل الجهوية الواسعة التي يدعو إليها
جاللة الملك محمد السادس ،والمتمثلة في رؤية الغرفة مستقبال
تسير أوراشا كبرى كباقي الغرف الدولية ،من موانئ ومناطق
صناعية وأوراش كبرى أخرى.
هذا وقد هنأ الكاتب العام لوالية طنجة تطوان الحسيمة،
الحبيب العلمي ،الغرفة على هذا اإلنجاز الغير المسبوق ،معتبرا إياه
إنجازا يفتخر به وهو كذلك حافز لباقي مؤسسات ومرافق الجهة
خاصة والوطنية عامة للمضي قدما ،خصوصا مع تطورات الرقمنة
والتحديث والتي باتت تعرفها اإلدارات المغربية.
وعلى هامش هذا الحدث ،ومن خالل تصريح عمر مورو
للجريدة حول هذه التجربة الجهوية ،فقد أبرز أن غرفة التجارة
والصناعة والخدمات ظلت سنتين في النقاشات واالختالفات ،قبل
أن تتوج باتفاقية مع الوزارة الوصية التي بلورت بعض األهداف

األساسية ،منها الجودة .كما أشاد بالخدمات التي قدمتها الغرفة
والتي أعطت صدى واسعا «كما لو أننا اليوم داخل قطاع خاص
ال عمومي» ،وأضاف أن هذه الشهادة هي مسؤولية أوال «ويجب
العمل عليها وتطويرها كل سنة قصد ضمان بقائها ال لحذفها».
ومن جهته أوضح ربيع الخمليشي ،المدير الجهوي للغرفة،
أن هذه الشهادة هي وسيلة أكثر ماهي غاية فهي من ستدفع
بالمؤسسة نحو تحسين وتجويد أدائها ،فضال عن أنها تثبت
قدرتها على مواكبة التطورات والتحوالت ،وعلى إسهامها في مسار
التنمية ،من قواعد الحكامة الجيدة التي ستمكنها في مابعد من
السير بوتيرة مناسبة في مايخص المهام المنوطة بها في مجال
الدعم ومواكبة المقاوالت ،وكذا من تحسين تنافسية المجال وجلب
االستثمارات وخلق فرص الشغل والثروة على مستوى الجهة.

رميساء

جريدة طنجـة
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اجلائزة الوطنية الكربى لل�صحافة:

منح اجلائزة التقديرية للراحل نور الدين ال�صايل
ذكرت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة،
يوم األربعاء ،بالعاصمة الرباط أسماء المتوجين بالجائزة في
دورتها الثامنة عشر ،بحضورعثمان الفردوس ،وزير الثقافة
والشباب والرياضة وشخصيات تنتمي إلى مجاالت ،الصحافة
والفن واألدب والسياسة.
وخالل هذه المناسبة تم اإلعالن عن اسم الحائز على
الجائزة التقديرية لهذه الدورة وأسماء أخرى فائزة بالجائزة
في أصناف ،التلفزة واإلذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة
اإللكترونية وصحافة الوكالة واإلنتاج الصحافي األمازيغي
واإلنتاج الصحافي الحساني والصورة والتحقيق الصحفي ،فيما
تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري للسنة الثانية على التوالي.
وأما الجائزة التقديرية ،فقد تم منحها لإلعالمي الكبير
الراحل ،نور الدين الصايل الذي وافته المنية في األيام القليلة
الماضية ،بينما جاءت الجوائزاألخرى كما يلي  :جائزة التلفزة
للصحفية نوال الكراري من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة،
جائزة اإلذاعة للصحفية فريدة الرحماني من اإلذاعة الوطنية ،جائزة الصحافة المكتوبة للصحفي رضوان مبشور من أسبوعية «األيام «،
جائزة صنف الصحافة اإللكترونية للصحفي محمد الراجي من موقع «هيسبريس» ،في صنف صحافة الوكالة ،منحت الجائزة للصحفي عبد
اللطيف أبي القاسم من وكالة «المغرب العربي لألنباء» ،جائزة التحقيق الصحفي لعادل بنموسى من القناة الثانية «دوزيم» ،جائزة الصورة
للمصورالصحفي أحمد عقيل (ماكاو) من جريدة «بيان اليوم» ،جائزة اإلنتاج الصحفي األمازيغي عادت مناصفة إلى الصحفيين بالقناة
األمازيغية (الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة) ،الزهرة وحساين وسمير المقدم .أما جائزة اإلنتاج الصحفي الحساني ،فقد منحت للصحفي
الحافظ محضار من قناة العيون الجهوية (الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة).
وفي معرض حديثه ،أشارالوزير عثمان الفردوس إلى أن الجائزة الوطنية للصحافة جاءت في ظروف استثنائية ،هذه السنة ،تحكم فيها
تفشي الجائحة ،األمر الذي نتج عنه االكتفاء بحفل لتوزيع الجوائز بحضور محدود ،احتراما للتدابير الصحية المقررة من طرف السلطات
المختصة ،موضحا أن قطاع الصحافة تضرر بشكل كبير من أزمة «كورونا» ،هذه األزمة التي خلفت موجة تضامنية ،إلنقاذ هذا القطاع الذي
يبقى له عظيم الدور ،لالنتقال الديموقراطي وتدبير االختالفات والصراعات ،إن صح القول.
وآخرا وكما سبقت اإلشارة إليه ،فإن جائزة الرسم الكاريكاتوري تم حجبها للسنة الثانية على التوالي ،األمرالذي يطرح أكثرمن سؤال
حول أسباب هذا الحجب ،في الوقت الذي نتابع يوميا أعماال كاريكاتورية جيدة ،تنشرعلى صفحات الجرائد الوطنية ،فهل اليوجد لدينا
رسم كاريكاتوري في المستوى على الصعيد الوطني ؟ أم أن األمريتعلق بمسألة العزوف عن المشاركة في هذا الصنف ولماذا ؟ هذا هو السؤال.

الوايل محمد مهيدية ي�سهر
وال�سلطات املحلية على مواجهة
معركة ا�ستمراراجلائحة

م .إمغران

“الإق�صاء االجتماعي للأمهات العازبات”
مو�ضوع نقا�ش بطنجة
في إطار شروع «لنتحد جميعا من أجل
حقوق للجميع» والمنجز من طرف جمعية كرامة
لتنمية المرأة بطنجة بشراكة مع منظمة كيو
البلجيكية ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية،
نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة يوم اإلثنين
ندوة وطنية حول موضوع «مناهضة اإلقصاء
االجتماعي لألمهات العازبات وأطفالهن».
وقــد ابتـدأت أشغال هـذه الندوة بكلمــة
رئيسة الجمعية ،وفاء بن عبد القادر التي تطرقت
فيها إلى الحديث عن ارتفاع نسب األمهات
العازبات بالبالد ،وعن المسطرة التي تعتمدها
المؤسسة المؤطرة لها في تكوين هــؤالء
األمهات ،سواء عن طريــق العالج أو الحماية
(اإليواء والتكوين والتأهيل وإعادة إدماجهن
داخل المجتمع) أو عن طريق المؤازرة معتمدة
على المقاربة القانونية وعلى مقاربة الوساطة
قصد الوصول إلى األب البيولوجي ،وكذا إلعادة
عالقة األم األسرية إلى وضعها الطبيعي ،فضال
عن ضمان حقوق أطفالهن أيضا .هذا وقد دعت
الرئيسة إلى الحد من هذه الظاهرة عن طريق
معالجتها ،وكذا عن طريق التوعية والتحسيس
والبرامج الضرورية والتمكين االقتصادي،
مؤكدة على ضرورة انفتاح المؤسسات التعليمية
على المجتمع المدني ،لما للمؤسسات من دور
في الحد من هذه الظاهرة ومن تثقيف األجيال
الصاعدة على التربية الجنسية.
ومن جانبها ،أكدت رئيسة منتدى الزهراء
للمرأة المغربية ،عزيزة البقالي ،بدورها على
أهمية وضرورة فتح نقاش وطني حول الثقافة
الجسدية ،وكذا على أهمية الترافع من أجل
حقوق هذه الفئة المتضررة في المجتمع
والتي ينظر إليها بنظرة االحتقار ،مشيرة إلى
أن هذه الظاهرة تعود باألساس إلى مجموعة
من األسباب ،منها وضعياتهن الهشة والجهل
وانعدام التربية الجنسية ،فضال عن التغرير
بهن...
ومن جهتــه ،فقـد تطـرق محمد الزردة،
رئيس قسم القضـــاء األســري بطنجة ،إلى
موضوع «هوية أبناء األمهات العازبات بين الحق
والقانون» والذي أعرب من خالله عن ضرورة
إعادة النظر في مجموعة من قوانين األسرة
وعلى رأسها قانون الحالة المدنية وقانون
الجنسية المغربية الذي يخـول لألب الحصول
على الجنسية دون أي عوائق على خالف األم
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منعت السلطات المحلية ،تحت إشراف وسهر محمد مهيدية ،والي جهة
طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وتطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية ،االحتفاالت
الخاصة برأس السنة ،مع ضرورة تطبيق التدابير االحترازية للوقاية من انتشار
الفيروس «كوفيد  »19ولمدة ثالثة أسابيع أخرى إضافية ،تلتزم فيها الفنادق
والمطاعم الكبرى باإلغالق بينما تراعي فيها المقاهي والمحالت التجارية
التوقيت القانوني المعلوم ،الخاص fاإلغالق كذلك وتتخذ الحيطة والحذر من
الوقوع في المحظور ،في حالة اإلخالل بالتعليمات التي قد ينتج عنها نوع من
الفوضى واالرتجال في مزاولة نشاطهم التجاري ،خاصة وأن األرقام المرتفعة
لإلصابات اليومية بالفيروس والتي تواكبها وزارة الصحة ،أوال بأول ،مسألة
باتت تدق ناقوس الخطر وبالتالي فإنه من الخبل والحماقة أن يتم التساهل
والتعاطي مع هذا الفيروس بنوع من العبث وعدم الجدية أمام ضرورة تحصين
األنفس والذوات ،لما فيه مصلحة المواطنين والبالد على حد سواء.
وحرص الوالي محمد مهيدية أن يبلغ أحر التهاني لسكان الجهة كافة،
بمناسبة حلول السنة الميالدية الجديدة  ،2021مناشدا إياهم بالتزام التدابير
االحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ،المباغت لألفراد والجماعات ،ذلك أن
اتخاذهم للحيطة والحذر أمر على قدر كبير من النجاعة ،ألنه يصب في مصلحة
سالمتهم وسالمة أسرهم الصحية ،أوال وأخيرا.
التي عليها اتخــاذ مجموعـة من اإلجـــراءات
المسطرية حتى يحصل أطفالها على الجنسية
المغربية أمام النيابة العامة ،باإلضافة إلى
قانون الكفالة «كفالة األطفال المهملين» الذي
يتضمن مجموعة من النصوص والمقتضيات
التي التعطي نفس الحقوق ألطفال األمهات
العازبـات حتى داخــل المؤسسات الزوجيــة،
فضال عن قانون صندوق التكافل العائلي الذي
بدوره ال يسمح لألمهات وفي حالة عدم الزواج
باالستفادة من المخصصات التي يرصدها هذا
الصندوق.
ومن جانبه ،اهتــم أنس سعدون ،عضو
نادي قضاة المغــرب بموضـــوع «الحماية
القانونية لألمهـات العازبـات وأطفالهن بين
الواقع والمأمول» ،حيث أشار إلى عدم وجود
مصطلح «األم العازبة» في القانون المغربي
رغم إحالته عليه في مجموعــة من القوانين،
متسائال عن الحمايــة التي يقدمها المشرع
المغربي في مدونة األسرة لألطفال المزدادين
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خارج منظمة الزواج ،مؤكدا على أن األصل في
القانون هو حماية جميع الفئات االجتماعية.
يذكر أن الندوة عرفت كذلك حضور وتأطير
كل من المدرب المعتمد في التنمية الذاتية
اسماعيل بنزكرية واألستاذة لمياء بغيل ،ممثلة
وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة
واألسرة -قسم الطفولــة وكـذا المختص في
مجال الترافع ،عدنان معز ،باإلضافة إلى محمد
علي الطبجي ممثل مجلس جهة الشمال.
ولإلشارة ،فإن جمعية كرامة لتنمية المرأة
عمدت إلى تنظيم هذه الندوة بغية مناهضة
جميع أشكال اإلقصاء االجتماعي لألمهـــات
العازبات وأطفالهن ،باإلضافة إلى إشراك جميع
المسؤولين التخاذ إجراءات عملية من شأنها أن
تساهم في تحسين برامج التكفل والمساعدات
االجتماعية واإلدارية والقانونية والصحية وإعادة
اإلدماج السوسيو اقتصادي لهؤالء األمهات.
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يقول «المجذوب»:
ال�صو َلة َيا ْل َغ ِاوي
ُك ّْل َما ْج ِني ِت ْيه ْف ْز َم ْان ُّ
َ�ص ْار بِنيْ ْي ِد ْ
ّيك ْر َغ ِاوي...
وم ا ْل ْو ِزي َعة ْذ َيا ُبو
هَ َذا َح ْال ْمنْ َ�س َّع ْف ُي ْ
�إِ َذا ْت َع ِدّي ِتي ْحدُودْ ْك
اب ِذي ْب ْك
ْي َع ّْ�ض ْك َن ْ
ْو ْت ِه ْيج ْع ِل ْيه ُك ّل ْن َيا ُبو...
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الربيد الإلكرتوين :

�أ�سبوعيـــة �إخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات

2020
وداعًا سنة املوت !

ت�صــدر �صبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة  115منـذ �صـدورهـا �سنــة 1904

يضيق المرء عن وضع اسم أو وصف لسنة  2020التي «تخلصنا» منها منذ يومين ،دون ندم أو أسف أو حسرة،
والحال أن «الفراق» غالبا ما يصحبه شعور باألسى واأللم .فلقد أذاقتنا هذه السنة التعيسة ،على امتداد شهورها
األثني عشر ،أنواعا وأشكاال من القسوة و العذاب جعلتنا ننشد الخالص منها كيفما حصل.
حقيقة إن للسنة دورا في تثيبت حاالت اجتماعية وسياسية واقتصادية ،كعالمات الطريق ،تطبع حياة الناس عبر
مراحل السنين ،ترشد وتوجه ،وتساعد على تفادي العوائق والعثرات ،وتدفع إلى مراجعة النفس عند كل خطوة أو
بداية مسار.
(البقية ص)7

غرفة التجارة والصناعة والخدمات

أول مؤسسة منتخبة تحصل
على شهادة الجودة

(التغطية على الصفحة )3

بلدية فيكتوريا الإ�سبانية تعتزم
«ترتيك» جماعة العبدالوي
وم�صادرة ق�صر الدوق دي طوفار
وهو ملك ملدينة طنجة

(المقال على الصفحة )3

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com
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“�سوف تعود حليمة..
�إلى عادتها القدمية”
كأني بهذه المرأة الغانية اللعوب ،عندما
توهمت أن اهلل قد غفر لها كل ذنــب اقترفتــه
زمن الطيش والالمباالة ،قد انزوت في عزلتها
ناذرة لربها صوما ،ومعرضة عن كل الملذات
والمحرمات التي أفنت فيها الليالي ،وجعلت كل
طالب لودها يرتمي في حضنها المباح،ملبية
لشهوته ،ومقتسمة معه كأس المحبة والشوق
والهيام ،وعندمـا تسللـت إلى خالياهـا الراقدة
رغباتها الملتهبة المؤجلة،خرجت من خلوتهـا
القصيرة ،لتعود لعادتها القديمة أكثـر جموحـا
وجنونا.
هكذا هو حال من كان يتأزر بلباس الزهد
والتقوى ،ويلهج لسانــه بما قاله اهلل عز وجل
ورسوله الكريم والصحابــة والسلف الصالــح،
لقضاء حاجات كثيرة في قلب يعقوب،بعد أن
صال في الفحش والرذيلة المقنعة وجال ،حتى
إذا صار النصب الذي به اعتلى المناصب ،وحقق
المآرب ،حديث مجالــس الناس وانتقــاداتهم،
عاد من جديد إلى جبة الزهد والتقوى ،ليوهم
البسطاء الفقراء الحالمين بجنات نعيم بأنهم
سيرفلون في مباهجهـا إن انخرطــوا في صفــه
ورفعــوا شعاراته التي تروم ترسيــخ حقـــوق
المهضومين الذين ال يجدون لقمة يقذفون بها
إلى أمعائهم المعطلة.
إن تواتر المستجدات التي يعرفها الوضع
الدولي في أوج استفحال وباء كورونا ،وما يراهن
عليه أصحاب القرار بعد انفراج الجائحة،سيجعلنا
ننظر بسخريـة ورثاء إلى هذه الدمى العرجـــاء
التي تستعــد لخوض سبـــاق االستحقاقــات
القادمة ،بشعارات جوفاء فارغة مثـل قلــب أم
موسى ،دون مراعاة لما يتطلبه الوضع الجديد
من وعي وتمحيص وبعد نظر ،حتى نتمكن
من تحقيق تصالح يؤهلنا لالنخراط واالندماج
مع هذه المستجدات التي ستعصف ال محالة
بكل معتمد على مرجعيات بالية مهترئة ،وبكل
الخطابات المدغدغــة لعــقـول عامـــة الناس
وبسطائهم.
وال شـــك أن الوضــع العالمي الجديــد
ستكتمل صورتــه ناصعــة جليـة ،بعد نهايـــة
هذا االختبار الفيروسي الفتاك الذي قد يطول
أمده،سينعكس بمستويات متفاوتة على معظم
الدول التي لم تتمكن من توفير الحد األدنى
من عيش كريم لمواطنيهـا ،نتيجــة الفســاد
الفاحش والتوزيـع غيـر العادل للثروات ،وعدم
ضمان الحقوق األساسية في الصحة والتعليم
والتشغيل ،ليصبح الرهان األوحد البديل هو بناء
اإلنسان القـــادر على التعايش مع وضع جديد ال
شك سيعصف بنا إن ظلت دار لقمان على حالها.
مع تحيــات السيدة حليمــة ..التي تتهيأ
لتجديد عادتها القديمة!!..
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