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Prochain gouvernement 

Covid 19

Validation de la 3ème 
dose du vaccin

Les frontières 
avec Sebta et Melilia 

resteront fermées jusqu’au 
31 octobre 

Fin des consultations 
pour la fixation des critères 

de «ministrabilité»

Le Comité scienti-
fique marocain a 

validé l’injection d’une 3ème 

dose de rappel du vaccin 
anti-Covid-19, à certaines 
catégories de personnes.

Il s’agit en premier lieu 
du personnel de la Santé, 
tous âges confondus. 

Cette opération concer-
nera également les per-
sonnes âgées de plus de 
65 ans, et les personnes atteintes de "comorbidités", des facteurs de risque en cas 
d'infection à certaines maladies..

La 3ème dose de rappel devrait être injectée 6 mois au minimum après la 2e dose 
du vaccin. 

Pour ce qui est de la nature et du type du vaccin, il est tout à fait possible de mixer 
et intervenir entre différents vaccins. 

Ainsi, les personnes ayant reçu deux doses de Sinopharm pourront se voir injec-
ter une troisième dose du vaccin astraZeneca par exemple, et inversement. 

Le démarrage de l’opération attendra la publication d’un communiqué officiel du 
ministère de la Santé.

L’Espagne a décidé de 
prolonger, jusqu’au 31 

octobre à minuit, la ferme-
ture des frontières de Seb-
ta et Melilia avec le Maroc, à 
cause de la menace persis-
tante du Covid-19.

Cette prorogation pourra 
être reconduite si l’évolu-
tion de la situation épidé-
miologique l’exige. 

Les autorités des deux pays ont continué de coopérer dans différents domaines 
impliquant les deux présides occupés, notamment la lutte contre la migration clan-
destine, la traite d’êtres humains, la contrebande et les difficultés économiques 
dues à la crise sanitaire. Désormais, alors que Rabat et Madrid se remettent d’une 
crise diplomatique sans précédent, on s’attend à ce que les deux pays négocient 
davantage au sujet de la situation frontalière et de ce qu’elle signifierait pour Sebta 
et Melilia.
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Une série de réunions de travail a été tenue à la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services de la wilaya de la région 

tanger-tétouan-al Hoceima (CCIStta), conduites par le président 
nouvellement élu de ladite chambre, Abdellatif Afilal, consacrées à 
l’élaboration du nouveau plan stratégique 2021-2027.

Les premières rencontres qui se sont déroulées en présence 
des opérateurs économiques concernés à Tanger et à Tétouan, 
seront suivies par des réunions identiques concernant d’autres 
villes de la région.

Pour le nouveau président, ces rencontres devaient aboutir 
à l’élaboration d’un plan stratégique permettant de répondre 
aux ambitions des acteurs économiques adhérents, ainsi que 
celles des partenaires concernés qui sont invités à débattre des 
grandes lignes de la première version du nouveau plan straté-
gique 2021-2027, et à faire part de leurs suggestions et proposi-
tions sur ce plan et sur les priorités identifiées pour la restructu-
ration et le développement des différents types de commerces et 
d’industries compatibles avec la région.

Dans la même optique, une tournée effectuée vendredi 24 sep-
tembre à Larache, a servi à recueillir les avis et les suggestions 
des opérateurs économiques et les partenaires de cette province. 

ainsi, le nouveau président et son bureau commencent par 
s’imprégner des démarches nécessaires au décollage des activi-
tés qui leur sont dévolues. 

Attendons la suite qui sera assurément concentrée sur les pre-
mières réalisations pratiques devant voir le jour concrètement. 
Bon vent !

ActuAlités
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Du jamais vu ! 
apparemment, de gros points 

d’interrogation se pointent dans 
les coulisses des élections des 
présidents d’arrondissements à 
tanger, exception faite de celui  
de Bénimakda et de la préfec-
ture de Tanger-Assilah qui se 
seraient déroulés, à peu près, 
normalement.

La surprise nos vient surtout 
de l’arrondissement le plus 
convoité, celui de tanger Médi-
na, où se propose un président 
hors du commun : pratiquement 
inculte, ignare des engrenages  
de la politique et représentant 
stérile sous toutes les formes.

D’ailleurs, ceci est apparu 
de manière flagrante et cha-
quante, lors de la session de 
jeudi consacrée à l’élection des 
membres du bureau de l’arron-
dissement de tanger, où notre 
fameux candidat est apparu 
dans une posture de « m’as-tu 
vu ? », flanqué de deux gardes 
du corps personnels, croyant 
pouvoir ainsi impressionner 
l’assistance, tel un Escobar, pa-

tron du mal des années 80.
Peine perdue, parce que l’opé-

ration élective a été reportée à 
une date ultérieure.  

En ces temps où l’on distingue 
difficilement l’utile de l’abject, 
il ne faut nullement s’étonner 
qu’un « Escobar » force les bar-
rières pour intégrer les circuits 
de la gestion communale en y 
accédant  par la fenêtre, parce 
qu’incapable d’y pénétrer, la tête 
haute,  par la porte du savoir et  
des compétences, notamment 
quand il s’agit d’un arrondisse-
ment principal  de l’importance 
de Tanger Médina, qui a toujours 
servi de pilote en matière de 
gestion communale.

Ainsi, c’est l’heure de la vigi-
lance pour les conseillers com-
munaux de cet arrondissement 
qui sont aujourd’hui  interpellés 
par l’histoire et confrontés à 
leurs responsabilités les inci-
tant à réfléchir cent fois avant de 
commettre l’irréparable en étant 
la cause d’une catastrophe qui, 
d’une part, prendra en otages 
les citoyens qui leur ont fait 

confiance, et d’autre part, plon-
gera la gestion locale de leur cité 
dans la médiocrité pendant des 
années. 

Nous ne cesserons de recom-
mander aux électeurs commu-
naux de redoubler de vigilance 
en boycottant ce candidat inapte 
dans tous ses aspects, loin de 
toutes les subtilités de la ges-
tion communale.

Ces lecteurs que nous sa-
vons conscients de leurs res-
ponsabilités, ont à leur dis-
position d’autres candidats 
présentant des atouts valables. 
Nous sommes persuadés que 
les électeurs sauront distinguer 
le vrai du faux, le bon du mau-
vais, le valable de l’intrus, et 
sauront reconnaître et désigner, 
selon leur âme et conscience, 
le candidat qui saura présider 
aux destinées de leur estimable 
arrondissement et garantir ainsi 
la satisfaction des citoyens dont 
leurs électeurs qui leur ont fait 
la précieuse confiance de les 
représenter.

a bon entendeur salut !      

Que cuisine-t-on aux citoyens 
dans la popote de l’arrondissement 

Tanger-Médina ?

AvIS DE PERTE
M. Khalil AGOUMI,

déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu 
indéterminés, le  :

Certificat de propriété  
Frais immobilier n° 36/7622 

Prière à toute personne ayant retrouvé 
ce document de bien vouloir le rapporter 

à la Conservation foncière.

Mohamed EL HMIDI, du Par-
ti de l’Authenticité et de la 

Modernité (PaM), a été élu, jeudi, 
à l’unanimité, au poste de pré-
sident du Conseil préfectoral de 
Tanger-Assilah.

Ce candidat a obtenu 26 voix 
sur le total des 31 voix des 
membres du Conseil, face à  sa 
rivale absente, Soumaya Laâchi-
ri, du Parti de l’Istiqlal (PI), qui n’a 
pas assisté à la  session plénière 
consacrée au vote, au siège de 
la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, en présence de  repré-
sentants de l’autorité locale.

Mohamed EL HMIDI a déjà 
assuré, précédemment, la prési-
dence de la Chambre d’Artisanat 
de la région tanger-tétouan-al 
Hoceima. 

au cours de la session de jeu-
di, il a été aussi  procédé à l’élec-
tion des cinq vice-présidents du 
Conseil, à savoir Saïd Zekri, de 

l’Union constitutionnelle (UC), 
Mohamed Akbib du PI, Ahmed 
Belkaid, Aya Afilal et Somaya 
Fakhri du PAM.

Par ailleurs, El Bachir Ghri-
da de l’Union Constitutionnelle 
(UC) et Said Reffali ont été élus 
respectivement secrétaire et se-
crétaire-adjoint du Conseil.

Les résultats de l’élection des 
membres du Conseil préfectoral 

de Tanger-Assilah font ont révélé 
que la liste commune présentée 
par le PAM et le Rassemblement 
national des indépendants (RNI) 
a remporté 12 sièges, suivie de 
la liste du PI avec 8 sièges, et de 
celle de l’UC avec 6 sièges, tan-
dis que la liste commune entre 
l’Union socialiste des forces po-
pulaires (USFP) et le Mouvement 
populaire (MP) a obtenu 5 sièges.

Conseil préfectoral de Tanger-Assilah

Mohamed EL HMIDI  
du PAM élu président  

Ph : hammouda
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Interview avec Le Président de la Région Tanger-Tétouan-AL Hoceima 

OMAR MORO
« La région Tanger-Tetouan-Al Hoceima 

un modèle et une fierté nationale » Propos recueillis par le 
Dr Abdelhak BAKHAT 

◆ Qu’est-ce que l’on ressent quand on est élu 
Président de la Région Tanger - Tétouan - AL 
Hoceima ? 

 La Région TTA représente plus de 10 % de la popu-
lation marocaine. Elle pèse aussi un peu plus de 10 % 
du PNB national. C’est aussi une région très diverse et 
variée sur tous les niveaux naturels, culturels et éco-
nomiques. Elle est très riche par son histoire et son 
patrimoine. C’est aussi un modèle, et une fierté natio-
nale, pour ce qui est de l’intégration dans l’économie 
mondiale. On comprend par là le poids de la responsa-
bilité que nous aurons, avec notre équipe, à gérer dans 
les cinq années à venir. Nous aurons à préserver les 
acquis en les renforçant et en les adaptant aux muta-
tions, à corriger les faiblesses si elles existent, à éviter 
les menaces et à saisir les occasions pour propulser la 
région aux rangs qu’elle mérite. Vous comprenez par-là 
qu’être Président de la région TTA est une grande fierté, 
parce que c’est une grande chance d’être à sa tête. Mais, 
c’est aussi une fierté mesurée et modérée vue la lourde 
responsabilité qui pèse sur nos épaules et vues les at-
tentes des concitoyens qui nous jugerons sur la réalisa-
tion et la concrétisation des programmes électoraux en 
projets économiques et territoriaux. 

◆ Dans l’allocution, à la suite de votre élec-
tion, vous avez exprimé le souhait du conseil 
de veiller à la réussite des défis nationaux et 
régionaux. À quels défis de façon concrète 
faisiez-vous allusion ? 

En effet, les défis sont nombreux. Vous avez des défis 
relatifs à la région qui, comme je viens de l’expliquer, a 
une histoire et un patrimoine à préserver et à dévelop-
per. En second lieu, vous avez des défis partagés avec 
la nation. La région TTA est un champion national, avec 
d’autres régions marocaines, dans la compétitivité in-
ternationale aux capitaux, au savoir et à la croissance, 
ce qui implique un mode de travail et un rythme spécial. 
Par ailleurs, on sait que les lois organiques, relatives à la 
régionalisation avancée, ont fait de cette institution une 
locomotive de développement économique à l’échelle 
de la région, qui traduit les visions, les attentes et les 
stratégies nationales au niveau régional. Ceci impose au 

Conseil d’être en veille permanente pour se reposition-
ner et saisir les occasions offertes pour notre économie 
régionale. On ne doit pas oublier aussi que notre pays 
vient d’être doté, suite à la volonté royale de repenser le 
modèle économique, d’un rapport exprimant les sou-
haits et les orientations stratégiques à suivre pour rendre 
notre modèle plus efficient, mais aussi plus équitable, 
plus territoriale et plus social. Le conseil sera amené à 
superviser un Plan de Développement Régional (PDR) 
qui prend en considération l’ensemble de ces défis, pour 
être à la fois, à la hauteur des attentes de Sa Majesté le 
Roi et de celles de la population qui nous a fait élire.

◆ Quels sont les principaux chantiers régio-
naux sur lesquels votre action sera dirigée ?

Je crois que c’est encore prématuré pour répondre à 
cette question. Vous savez que les actions qui seront me-
nées dans les années de vie de ce Conseil seront définies 
en projets (en bon et due forme) que l’Agence Régionale 
d’exécution de projet aura à définir dans le prochain PDR. 
Le conseil aura par la suite à émettre ses remarques et 
ses ajustements. Mais, on peut dire, vu les défis exposés 
ci haut, que ces actions auront un caractère : 

• Économique pour promouvoir l’entreprise régionale 
et créer et perdurer la croissance ;

• Territoriale pour désenclaver, promouvoir, équiper 
l’ensemble du territoire pour plus d’équité spatiale et 
plus d’égalité des chances ; 

• Sociale pour répartir le fruit du travail et instaurer 
ce bien être social souhaité par Sa Majesté le Roi, que 
Dieu l’assiste, et le nouveau modèle de développement. 

◆ Comment envisagez-vous la collabora-
tion entre le conseil et les autres acteurs 
régionaux ? 

Tout le monde est conscient aujourd’hui que nul ne 
peut travailler et réussir seul dans son coin. La mutua-
lisation des moyens, des efforts et des ressources, le 
dialogue, l’écoute, la coopération, l’échange sont les 
clés du succès dans ce monde mondialisé et réseauté. 
Comme je vous ai dit au départ, la région est devenue 
l’interlocuteur principal dans le développement territo-
rial au niveau du pays. De ce fait, elle doit composer 
avec l’ensemble des acteurs locaux (pouvoirs et élus), 

économiques (associations et chambres profession-
nelles), sociaux (associations et composantes de la so-
ciété civile) et autres pour mener à termes ses projets. 
Nous comptons profiter de la représentation dans le 
conseil actuel, des grandes forces politiques dans la ré-
gion, pour s’en servir de moyen d’écoute et de dialogue 
en vue de plus de gouvernance et de convergence dans 
la prise des décisions. 

◆ Quelles places occuperont les probléma-
tiques de genre, et plus spécifiquement des 
jeunes et des femmes durant votre mandat à 
la tête du conseil régional ?

 La femme est la moitié de la société, mais aussi son 
soutien et son pilier. Les jeunes sont de leur côté l’avenir 
de la nation. Dieu merci, ces deux composantes clés de 
la société sont très engagées dans le développement de 
notre région depuis bien longtemps, comme en témoigne 
leur taux d’activité et les statistiques. Nous aurons à nous 
engager davantage auprès d’eux dans les domaines de 
la formation professionnelle, de l’encadrement, du numé-
rique et de l’entrepreneuriat. La plupart des coopératives 
et des associations génératrices de revenus sont tenues 
par des femmes et par des jeunes qui ne manquent pas 
d’idées, mais qui ont besoin des moyens, du conseil pour 
promouvoir leur activité, des formations spéciales aux 
nouvelles technologies dans le domaine de la production 
et des nouveaux circuits de commercialisation.
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A Omar Moro, élu lundi 20 septembre 2021, président du 
Conseil de la région tanger-tétouan-al Hoceima, est 

né à Tanger et titulaire d’un diplôme en ingénierie appliquée, 
qu’il a obtenu en Belgique.

C’est un investisseur dans les industries du textile, de la 
mécanique, des systèmes de refroidissement et des assu-
rances.

Etant membre du bureau politique du Rassem-
blement national des indépendants (RNI), il est 
également coordonnateur provincial du parti au 
niveau de la préfecture de Tanger-Assilah.

Moro est membre de la Chambre de com-
merce, d’industrie et de services (CCIS) 
de la Wilaya de Tanger depuis 1997, 
puis vice-président de ladite chambre 
de 2006 à 2009, avant d’assurer la pré-
sidence de la CCIS de tanger entre 
2009 et 2015 et celle des trois 
chambres fusionnées de 
tanger, tétouan et al Hocei-
ma (CISt-tta) de 2015 à 2021.

Il a occupé le poste de président de la Fédération des 
chambres marocaines de commerce, d’industrie et de ser-
vices, de vice-président de l’Association des chambres de 
commerce et d’industrie de la Méditerranée (aSCaME), de 

membre de plusieurs associations et organisations profes-
sionnelles, de vice-président de la section Nord de la 

Confédération générale des entreprises du Ma-
roc (CGEM) et de membre de l’Association ma-
rocaine du textile et de l’habillement (AMITH).

Omar Moro a été élu membre de la Chambre 
des conseillers durant les deux mandats 

allant de 2009 à 2021, puis membre de la 
Chambre des représentants au niveau de 
la circonscription électorale tanger-assi-

lah au titre des élections du 8 septembre, 
poste qu’il a quitté en raison de l’incompati-

bilité avec la présidence de la région.

Omar Moro, âgé de 51 ans, est marié et père 
de trois enfants. 
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Rubrique   
Culturelle

Résumé : Sous le regard amusé d’une femme voilée, un 
homme se déshabille et plonge dans la rivière. Furieux de ce 
regard interdit, l’homme la poursuit jusque dans son foyer. 
Lui, vendeur itinérant, voyage à travers le pays dans un ca-
mion rempli de cartons, s’arrêtant au gré des rencontres. 
Elle, mystérieuse, cache un passé empli de douleurs, un 
passé fait de musique, de contes mais aussi de violence – et 
c’est là, quelque part, que réside la raison de sa main droite 
amputée de ses cinq doigts.

Le temps d’un voyage, ces deux vies-là vont se rappro-
cher, et croiser bien d’autres vies, bien d’autres histoires, et 
bien d’autres destins. alors, à la manière des Milles et une 
nuit, plusieurs récits et contes vont se suivre et parfois se 
répondre, dans une variation moderne et éminemment poli-
tique; des histoires qui jaillissent de mélodies passées, pen-
dant que des bombes explosent, au rythme des accords de 
vies dissonants.

Sans lourdeur ni moralisme, Nicolas Presl aborde et ques-
tionne à travers ces pages des thèmes comme la place de 
la femme dans une société patriarcale, l’influence de la reli-
gion, mais aussi la complexité du sentiment amoureux.

Désormais converti à la couleur, mais toujours sans texte, 
Nicolas Presl livre avec ‘‘Levants’’ son œuvre la plus com-
plexe à ce jour, mais sans doute aussi la plus fine, de par 
le nombre de récits qui s’y entremêlent, mais aussi de par 
son regard, toujours à hauteur d’homme, qui semble vouloir 
comprendre et dire, bien plus qu’expliquer ou juger.

‘’Levants’’ est un livre d’une grande beauté et Presl sait 
comment séduire son lecteur !

 Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

LEVANTS
de Nicolas Presl 

Prime de départ et retraite 
des ministres partants 

La prime de départ de Saad Dine El Otmani et de son exécutif, 
estimée à 14 millions de DH (MDH),  suscite l’indignation générale 
des Marocains. De plus, la retraite mensuelle d’El Otmani s’élève à 
60.000 DH, alors que celle des autres ministres est de 35.000 DH. 
S’ajoute à cela le versement de l’équivalent de 10 autres mensua-
lités.

Pour le citoyen ordinaire, ces rétributions sont extrêmement éle-
vées et vont à l’encontre du principe de protection de l’argent pu-
blic. On considère que les ministres peuvent bien renoncer à cette 
prime qui semble injustifiée, précisément par ces temps difficiles. 

Mais, aucun ministre n’y a jamais renoncé, sauf  Aziz Akhan-
nouch et Moulay Hafid Elalamy.

Quant à la proposition de loi pour la liquidation du régime de 
retraite des parlementaires, elle est toujours en gestation.

Le délai accordé au chef 
de gouvernement nom-

mé, Aziz Akhannouch, pour for-
mer son effectif, est limité dans 
le temps, et le nouvel exécutif 
devrait être, en principe, pré-
senté au Roi avant le 8 octobre, 
date de l’ouverture par le Souve-
rain de la session parlementaire 
d’automne. 

Akhannouch qui a entrepris 
ses consultations, aussitôt 
après sa nomination par le Roi, 
pour former son gouvernement, 
devrait être en mesure, mainte-
nant, de soumettre son équipe à 
l’accord du Souverain.

Toute la question est de savoir 
si cette formation recevra la bé-
nédiction du Roi. Sinon, il fau-
dra repartir à zéro, ce qui aura 
pour conséquence de retarder 
l’entrée en fonction du nouveau 
gouvernement attendu. 

Cela dépend, évidemment, des 
critères de «ministrabilité» adop-
tés par le chef de gouvernement 
pour choisir les membres de 
son équipe gouvernementale.

D’une manière générale, le 
choix des personnes minis-
trables doit obéir à plusieurs 
critères, partant du fait que la 
prestigieuse et haute fonction 
de ministre met la personne dé-
volue en charge d’un portefeuille 
bien spécifique devant être géré 
avec savoir, compétence et 
grande responsabilité.

Le ministre est un agent du 
pouvoir gouvernemental qui 
représente l’État pour ce qui 
concerne son département et 
représente son administration 
au sein du gouvernement, sous 
la direction du chef de l’exécutif. 

Sa grande connaissance 
des dossiers et son habilité à 
communiquer sont de précieux 
atouts.

Constamment sous les feux 
de la rampe, le ministre est 

responsable, devant le pouvoir 
législatif, de la bonne exécu-
tion des services qu’il dirige, 
d’où l’importance des critères 
qui doivent conditionner son 
choix, au départ, bien avant sa 
nomination : (haut niveau d’ins-
truction, diplômes, culture, ca-
pacité de gestion, expérience, 
prérogatives, initiative, ordre, 
méthodologie, organisation, 
ambition, détermination, et qua-
lités humaines). Cela outre l’ in-
tégrité et la droiture, l’absence 
de condamnation judiciaire, une 
moralité et une équité le mettant 
à l’abri d’actes répréhensibles 
d’une violation quelconque du 
droit, de mauvaise gestion des 
fonds publics ou de détourne-
ments des biens de l’Etat. 

Pour certaines fonctions 
comme celle de la diplomatie, 
par exemple, le charisme consti-
tue un atout supplémentaire. 

Pédagogue et excellent ora-
teur, le ministre maîtrise les 
subtilités de la communication 
et sait faire passer son message 
en public ou face à la presse, 
en sachant l’adapter pour 
convaincre son auditoire. Il sera 
jugé à l’aune de son action et de 
ses résultats et sa côte de popu-
larité constituera un indicateur 
pour tisser une relation pérenne 
avec les administrés. 

Ainsi, le Chef de gouverne-
ment nommé, Aziz Akhannouch 
dont la mission n’est pas de tout 
repos, a rapidement engagé des 
consultations avec les partis 
pour la formation d’une majorité. 

Le premier round des négo-
ciations a consisté à tâter le 
pouls des différentes forma-
tions politiques pour déterminer 
celles qui aspirent à faire partie 
de la majorité gouvernementale.

Il est ensuite passé à l’étape 
stratégique de formation du gou-
vernement sur la base des pro-

grammes électoraux des alliés 
potentiels en vue de former, se-
lon ses termes, une majorité co-
hérente, homogène et porteuse 
de programmes convergents.

Aziz Akhannouch qui est chef 
de file des Indépendants, devra 
former une coalition gouver-
nementale de 198 députés au 
moins afin d’ avoir la majorité ab-
solue. Pour atteindre ce chiffre, il 
lui faudra 92 sièges supplémen-
taires.

Qui sera avec le Rassemble-
ment National des Indépendants 
(RNI) dans la gestion gouver-
nementale ? Le suspense a été 
maintenu jusqu’à la fin des né-
gociations entre les trois partis 
donnés premiers par les urnes 
du 8 septembre dernier: RNI, 
PAM (Parti de l’Authenticité et de 
la Modernuté) et PI (Parti de l’Is-
tiqlal). Ces deux partis ont déjà 
envoyé des signaux positifs. 

Les autres partis rejoignent 
la majorité, y compris celui de 
l’Union Nationale des Forces Po-
pulaires (USFP) qui a pourtant 
souhaité, en vain, comme à son 
habitude, de faire partie du gou-
vernement.

Le Parti de la Justice et du 
Développement (PJD) qui a subi 
de plein fouet les foudres des 
urnes, fera aussi partie de l’op-
position.

Le gouvernement sera ainsi 
donc constitué des trois pre-
mières formations politiques 
seulement.

On s’attend à ce que le parti de 
la Colombe cède la présidence 
des deux Chambres du parle-
ment à ses principaux alliés en 
vue de consolider la nouvelle 
coalition gouvernementale.

Plusieurs scénarios seraient 
envisagés, mais on ne tarde-
ra pas à connaître la véritable 
ossature du premier gouverne-
ment Akhannouch. 

Prochain gouvernement 

Fin des consultations 
pour la fixation des critères 

de "ministrabilité"
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Une équation à plusieurs inconnues 

La rentrée scolaire 2021-2022 
devait avoir lieu hier vendredi 1er octobre 

La rentrée scolaire 2021-
2022, d’abord fixée  au 10 

septembre dernier, puis repor-
tée à hier vendredi 1er octobre, 
devait  finalement avoir lieu, 
comme prévu. 

C’est que cette rentrée a été 
fortement impactée  par la pan-
démie du covid-19 et perturbée 
par le calendrier de vaccin des 
élèves.

Selon les départements de la 
Santé et  de l’Education natio-
nale, la réouverture des écoles 
devrait se dérouler  selon des 
modes pédagogiques prenant 
en considération le progrès en-
registré sur la voie de l’immunité 
collective face au Covid-19.

Comme nous l’avons annon-
cé dans une précédente édition, 
les modèles d’enseignement qui 
seront adoptés par les établis-
sements d’enseignement pu-
blics et privés, ainsi que par les 
écoles des missions étrangères, 
l’enseignement en «présentiel» 
sera adopté dans les établisse-
ments réunissant les conditions 
matérielles de distanciation phy-
sique, comme c’est le cas pour 
les établissements situés en 
milieu rural, à condition que le 
nombre des élèves ne dépasse 
pas 20 pour chaque classe.

Plusieurs études et rap-
ports démontrent la fai-

blesse des élèves de l’école pu-
blique dans plusieurs matières, 
notamment scientifiques et dans 
les langues étrangères. 

La rentrée scolaire est l’oc-
casion qui réveille en nous la 
douleur de l’échec de l’école 
publique qui constituait, avant 
les années 60, la pyramide du 
savoir permettant l’accès au 
monde parfait et complet de 
l’instruction, de la culture et de 
la science, autorisant une ouver-
ture sur le monde dans toutes 
ses dimensions et ses exigences 
contemporaines.

C’est lors de cette glorieuse 
époque que des élites maro-
caines ont acquis un parfait et 
complet savoir sur les bancs de 
cette école, modeste, mais riche 
en éducation de base diversi-
fiée, notamment scientifique.

Puis vinrent les années 60 
avec des mentalités de profit 
et de gaspillage des grandes 
valeurs humaines. C’est à cette 
époque que le parti de l’Istiqlal 
a cru bon «suggérer», à coups 
de discours fourbes et popu-
listes, une aliénation des va-
leurs scolaires en poussant à 
une extermination des grandes 
valeurs du véritable et utile sa-

Ce mode sera aussi adopté 
dans les établissements sco-
laires où tous les élèves sont 
vaccinés, sachant que la vac-
cination des élèves âgés de  
12 à17 ans qui a démarré le 31 
août dernier, devrait permettre 
d’immuniser un grand nombre 
d’élèves d’ici fin octobre. 

au 23 septembre 2021, les 
statistiques du ministère de la 
Santé révèlent que 1,62 million 
d’élèves sont vaccinés à la pre-
mière dose. D’où l’engouement 
des parents à faire vacciner leurs 
enfants pour pouvoir suivre une 

voir, incitant les reponsables 
de l’époque à une arabisation 
aveugle, soi-disant «nationa-
liste», des matières enseignées 
à l’école publique. Une situation 
qui a duré des années, décimant 
les bases de l’éducation de la 
jeunesse marocaine, la privant 
d’une ouverture sur les sciences 
sous toutes leurs formes venant 
de l’extérieur, et la cantonnant 
dans l’apprentissage de ma-
tières sans grande utilité pour 
l’avenir de la jeunesse et de la 
Nation. 

Pendant ce temps, des en-

familles ou en cas d’apparition 
d’un foyer épidémiologique 
dans un établissement scolaire.

En résumé,  les élèves qui 
sont vaccinés se verront propo-
ser un enseignement présentiel 
à 100%. En revanche, pour les 
non vaccinés, ils suivront un en-
seignement à distance. Un mode 
qui ne plait pas à beaucoup de 
parents qui veulent que leurs en-
fants suivent un enseignement 
présentiel vu le niveau scolaire 
des élèves qui a énormément 
baissé au cours des deux der-
nières années.

cune. Il n’y avait pas ce fossé, 
énorme, qui s’est creusé par la 
suite entre les enfants du pays, 
les acculant à se regarder - loin 
les uns des autres - avec curio-
sité, indifférence, incompréhen-
sion, parfois même avec haine et 
mépris. La faillite de l’école pu-
blique a non seulement amplifié 
l’inégalité des chances mais elle 
a aussi exacerbé une doulou-
reuse fracture sociale: les nan-
tis, d’un côté, qui «réussissent» 
à scolariser leurs enfants dans 
des structures privées leur ga-
rantissant une certaine qualité 

année scolaire normale sans 
trop de perturbations liées à la 
persistance de la pandémie.

Il apparaît, ainsi, que la vaccina-
tion et la distanciation physique 
demeurent deux conditions fon-
damentales  pour adopter l’en-
seignement en «présentiel». 

Le mode d’enseignement par 
alternance, entre «présentiel» et 
auto-apprentissage, sera, quant 
à lui, déployé dans le reste des 
établissements.

Enfin, le mode d’enseigne-
ment à distance sera adopté 
en réponse aux souhaits des 

fants de certaines élites aisées 
étaient poussés à effectuer leurs 
études à l’étranger et revenaient 
au pays, bardés de diplômes, 
pour prendre les rênes des dé-
partements utiles.  Ce poignant 
témoignage nous plonge dans 
la réalité de l’école marocaine de 
l’époque :

 « Moi, je suis un pur produit 
de l’école marocaine du temps 
où elle valait encore quelque 
chose. Et de mon temps, nous 
étions les enfants de toutes les 
couches sociales et nous nous 
côtoyions sans difficulté au-

En principe, une période de 
quinze jours sera consacrée 
à l’évaluation des acquis des 
élèves et à la révision des ap-
prentissages de l’année écou-
lée, avant l’application du nou-
veau programme. 

Malgré ces dispositions pré-
ventives, on ne peut s’empêcher 
de se demander si  les mesures 
prises sont suffisantes  pour évi-
ter que les enfants tombent ma-
lades, sachant que les nouveaux 
variants sévissent de temps à 
autre. 

Prolongée jusqu’au mois de 
juillet prochain, la nouvelle an-
née scolaire connaitra quatre 
périodes intermédiaires de va-
cances d’une semaine chacune, 
en plus des vacances liées aux 
fêtes nationales et religieuses. 
Quant aux examens nationaux 
relatifs aux années de transition, 
des dates préalables ont été 
fixées. 

La session de rattrapage est 
programmée pour sa part entre 
le 15 et le 19 juillet pour toutes les 
branches. Fait nouveau pour cette 
année: les élèves auront droit à 
des cours de soutien gratuits pro-
digués par leurs établissements 
scolaires à raison de deux heures 
par semaine par matière. 

d’éducation; puis sur l’autre 
rive, les «autres», majoritaire-
ment parqués dans des écoles 
publiques sans niveau et qui ne 
seront que les futurs «galériens» 
du Maroc, quoique quelques 
«chanceux» formeront, au fi-
nal, l’exception qui confirme la 
terrible fatalité» (Fin du témoi-
gnage).

Alors qu’une prise de 
conscience a commencé à ger-
mer pour améliorer les choses, 
surviennent alors d’autres «il-
luminés» pour creuser davan-
tage l’ignoble fossé. Cette fois, 
ce sont Abdelilah Benkirane 
et d’autres dinosaures qui ont 
choisi de fonder un «front» pour 
lutter contre ce qu’ils appellent 
«la francisation de l’éducation 
au Maroc». Ces gens estiment 
que le «problème de l’éduca-
tion» s’appelle la «langue fran-
çaise» : « il faut l’effacer et la 
remplacer par la langue arabe 
et l’éducation des générations 
futures sera alors meilleure» es-
time-t-on. 

Comment donc, et par quel 
miracle? 

Tout simplement parceque 
ces «savants» considèrent que 
«l’identité arabe du Marocain du 
futur sera ainsi préservée».

Sans commentaire !

Nostalgie de l'école publique d'antan 
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Dans un article consacré au 
« Fendek de Dar D’bagh 

» situé à l’entrée sud de la mé-
dina de tanger, notre confrère 
Hicham EL Moussaoui de 
l’Agence Mghreb arabe presse 
(MAP), nous apprend que les 
travaux de réhabilitation de cet 
héritage patrimonial tangérois 
touchent à leur fin et révèlent « 
un joyau architectural, qui avait 
auparavant perdu sa magnifi-
cence ».

Fendek Dar D’bagh, construit 
au 17ème siècle pour l’héberge-
ment des visiteurs de la Médina, 
s’est implanté initialement dans 
une zone commerciale et artisa-
nale, non loin du port, à proximi-
té de Borj Hajoui et de la Grande 
mosquée.

Durant environ trois siècles, 
l’édifice a conservé sa fonc-
tion de “Fendek”, abritant les 
visiteurs de l’ancienne médina. 
Il offrait un exemple de l’archi-
tecture marocaine authentique, 
avec de grandes murailles et 
des sources d’eau internes. 
avec l’extension de la Médina 
extra-muros, la bâtisse a connu 
une période de détérioration 
jusqu’à devenir un point noir 
pour les habitants du quartier, 
attirant des sans-abri et infesté 
de rongeurs.

Dans une zone historique, im-
prégnée d’un patrimoine matériel 

et immatériel, les responsables 
du programme de réhabilitation 
et de valorisation de l’ancienne 
Médina de tanger (2020-2024) ont 
veillé à redonner vie à cet édifice 
et lui donner un rôle dans la re-
dynamisation socio-économique 
de la Médina.

Les travaux de réhabilitation 
touchent à leur fin et ils révèlent 
déjà un joyau architectural, qui 
avait auparavant perdu sa ma-
gnificence à cause des pous-
sières accumulées, des plantes 
parasites qui avaient poussé sur 
les murs, des murailles et plan-
chers en ruine et des portes et 
fenêtres délabrées.

Une enveloppe d’environ 1,2 
million de dirhams a été allouée 
à cette opération de réhabilita-
tion et de valorisation de Fendek 
Dar D’bagh, érigé sur une su-
perficie de 340 m2, sur deux 
niveaux, et qui doit son nom à 
l’activité des tanneurs dans un 
temps déjà lointain.

Actuellement, Fendek Dar D’ba-
gh est devenu un édifice moderne 
avec une nouvelle fonction qui 
consiste à accueillir des femmes 
du milieu rural qui commercia-
lisent des produits du terroir. L’édi-
fice a été conçu comme un souk 
au cœur de l’ancienne Médina 
avec une gestion moderne et des 
galeries d’exposition attractives.

Les murs de l’édifice déla-

maçons de l’époque, et ce pour 
redonner vie au site.

Il a, par ailleurs, indiqué que 
l’édifice a bénéficié de travaux 
de réhabilitation et de valorisa-
tion, afin de le transformer en 
espace pour commercialiser les 
produits du terroir, dans le cadre 
du programme de réhabilitation 
et de valorisation de l’ancienne 
médina de tanger, en particulier 
le volet relatif au renforcement 
de l’attractivité touristique et 
économique de l’ancienne mé-
dina, notant que cette initiative 
permettra de faire travailler 
au moins 20 femmes qui pro-
duisent ou commercialisent ce 
type de produits.

Selon l’architecte, ce pro-
gramme dont la mise en œuvre 
est assurée par l’agence pour 
la promotion et le développe-
ment du Nord (aPDN), sous la 
supervision directe du wali de la 
région tanger-tétouan-al Hocei-
ma, implique aussi des interve-

Le conseil d’administration 
de l’Institut des Etudes 

Marocaines de la Légation amé-
ricaine de tanger annonce la 
nomination de Jennifer Rasami-
manana au poste de Directrice 
Résidante. 

Forte de ses compétences lin-
guistiques, son expérience diplo-
matique et culturelle et sa large vi-
sion, la nouvelle responsable est 
considérée comme la candidate 
idéale pour diriger cette presti-
gieuse institution qui fait partie de 
la mémoire historique et diploma-
tique de Tanger.

«La Légation américaine est 
un symbole vital et tangible de 
plus de 200 années d’amitié 
entre le Maroc et les Etats-Unis» 
a affirmé le Chargé d’Affaires 
de l’ambassade des Etats-Unis, 
David Greene.

Diplomate chevronnée ayant 
acquis une riche expérience 
pendant les 20 dernières années, 
Mme Jennifer Rasamimanana 
a occupé le poste de Consule 
Générale des Etats-Unis à Casa-
blanca de 2017 à 2020. 

En 2021 elle acquiert le rang de 
Ministre-conseillère, après avoir 

bré ont été consolidés 
en conformité avec le 
modèle architectural de 
l’époque, notamment à 
travers le carrelage des 
sols en pierre et la cou-
verture des toits en bois, 
soit les techniques de 
construction dominantes 
au 17ème siècle. Le bâti-
ment a été, en outre, dé-
coré par des lustres en cuivre 
à verres colorés et les fontaines 
ont été refaites avec du carre-
lage (zellige) traditionnel et les 
robinets jaunes de l’époque.

L’architecte Taoufik Al Mora-
bet, chargé du projet, a souli-
gné que Fendek Dar D’bagh est 
considéré comme un patrimoine 
important de l’ancienne médina 
de Tanger, précisant qu’il fut bâti 
au 17ème siècle sous le règne 
du sultan Moulay Ismail et a ser-
vi comme “fendek” durant des 
siècles avant de tomber dans 
l’oubli il y a environ 70 ans.

M. Al Morabet a insisté que lors 
des réalisations des travaux de 
réhabilitation, un ensemble de 
normes pratiquées dans le do-
maine de réhabilitation du patri-
moine ont été prises en compte, 
notamment les techniques et les 
méthodes de réhabilitation des 
murs, du carrelage en pierre et 
des planches en bois, inspirées 
des techniques utilisées par les 

nants de la société civile locale 
pour préserver la mémoire des 
lieux et leur gestion, et s’assurer 
de la participation de la popula-
tion locale aux projets de réha-
bilitation.

Mohamed Saïd Bekkali, repré-
sentant de l’association place 
Dar D’bagh pour le développe-
ment touristique, a souligné que 
tout le quartier a bénéficié d’un 
projet de réhabilitation et de ré-
paration dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation et de 
valorisation de l’ancienne médi-
na de tanger, mettant en exergue 
les efforts colossaux consentis, 
qui apportent une grande valeur 
ajoutée au quartier en termes de 
propreté, du problème des sans-
abri et de la beauté des lieux afin 
d’attirer des touristes.

Il a également estimé que cette 
initiative permettra de créer des 
postes d’emploi stables, notam-
ment dans la commercialisation 
des produits du terroir.

dirigé les services de presse, 
des affaires culturelles et des 
activités éducatives à l’ambas-
sade des Etats-Unis en Egypte. 
Précédemment, elle a occupé 
la fonction d’Attachée culturelle 
à Paris et fut diplomate-en ré-
sidence et professeure invitée 
à l’Ecole d’affaires Internatio-
nales à Sciences Po- Paris, outre 
d’autres fonctions dans diffé-
rents pays : Oman, Maroc, Jorda-
nie, Tunisie, Syrie et Togo.

Dans une allocution pronon-
cée à l’occasion de sa nomi-
nation à tanger, la nouvelle di-
rectrice s’est dite ravie de ses 
nouvelles attributions « Je suis 

ravie de revenir au Maroc, 
ce qui est pour moi comme 
rentrer à la maison, et de 
continuer à contribuer à 
la consolidation des liens 
profonds et historiques 
entre les Etats-Unis et le 
Maroc » dira Mme Jennifer 
Rasamimanana, ajoutant: 
« Je me réjouis de contri-
buer au développement 
et à l’innovation de cette 
institution unique et mer-
veilleuse (NDLR : Légation 
américaine) et j’aspire à 
pouvoir atteindre de nou-
veaux publics en ce « troi-
sième siècle ». 

Réhabilitation de

“FENDEK DAR D’BAGH”
dans la médina de Tanger

Légation américaine à Tanger

Jennifer Rasamimanana
nouvelle directrice 

La nouvelle directrice, Jennifer Rasamimanana (à dr)

Le président et les membres de l’association régionale des 
Agents de voyage Tanger-Tétouan-Al Hoceima (ARAVTTA) 

ont accueilli, avec une profonde affliction et une immense conster-
nation la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 11 sep-
tembres 2021, de leur très cher regretté confrère 

El Mouhsine MFADAL

En cette douloureuse circonstance, ils présentent leurs condo-
léances les plus attristées à la veuve du défunt, Mme Rachida 
Chakroun ; à sa fille Amal ; à ses frères Aziz, Youssef et Abdelma-
jid ; à l’ensemble des membres des familles M’fadal, Chakroun et 
familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu.

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 lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Association régionale des Agents de voyage 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

ARAVTTA

Avis de condoléances
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Alors que l’un des occupants de la voiture est décédé 
sur le coup, les trois autres, plus ou moins grièvement bles-
sés, on été évacués au service des urgences de l’hôpital 
régional Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires.  

uuuuuu   

Tétouan

Incitation à l’immigration 
illégale

La police judiciaire relevant de la préfecture de police 
de Tétouan, a ouvert, mardi, une enquête pour l’iden-

tification des auteurs de la diffusion de “fake news” et de 
contenus numériques diffusés via les systèmes informa-
tiques, annonçant de fausses informations sur de pré-
tendus allègements de procédures de contrôle frontalier, 
incitant ainsi, frauduleusement à l’immigration illégale.

Ces agissements qui ont été détectés  sur les réseaux 
sociaux, ont aussitôt donné lieu à un renforcement de la 
surveillance du littoral  nord du royaume, ce qui a donné 
lieu à des confrontations à coups de jets de pierres sur 
les forces de l’ordre, par des candidats à l’immigration 
clandestine.

Ce qui a causé des dégâts matériels à deux véhicules 
particuliers en stationnement et donné lieu à l’interpella-
tion de 5 personnes impliquées dans ces actes criminels.

Ces fauteurs ont été placés en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier destiné 
à la justice. 

uuuuuu

Séquestration, vol
et violence 

a la suite d’une plainte reçue dans l’après-midi de 
mardi, une brigade du 6ème arrondissement re-

levant du district de police de Bénimakada, à Tanger,  a 
interpellé, dans la matinée de mercredi, un suspect sup-
posé être impliqué dans une histoire de séquestration, 
vol d’argent, violence et blessures à l’arme blanche, 
perpétrés  contre un herboriste, à l’intérieur de sa bou-
tique située à hay Béni Ouriaghel, au quartier de Béni-
makada. 

Le mis en cause, un individu de 30 ans, ayant des an-
técédents judiciaires, habitant le même quartier, a été 
placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et 
l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

 uuuuuu  

Ksar Seghir

Découverte d’une 
tête humaine décapitée 

Des passants ont eu, mercredi, la désagréable sur-
prise de faire l’atroce découverte d’une tête hu-

maine décapitée et abandonnée dans un terrain vague 
de la périphérie de la localité de Ksar Seghir, dans la 
province de Fahs Anjra.

aussitôt alertés, des gendarmes se sont rendus sur 
les lieux pour faire évacuer la tête humaine à l’hôpital 
régional Mohammed V à Tanger, en vue d’une autopsie 
et de l’identification de la victime, ce qui permettrait 
l’ouverture d’une enquête.  

Cambriolage 
d’appartements à Tanja 

Al Balia 

Deux cambrioleurs d’appartements, dont un repris 
de justice, ont été interpellés, dimanche dernier, 

par la police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de tanger.

Ces deux malfaiteurs dont l’un de nationalité étran-
gère se trouvant dans une situation irrégulière au Ma-
roc, faisant l’objet d’une note d’interdiction  de séjour 
sur le territoire national, ont été arrêtés à l’intérieur d’un 
complexe résidentiel situé au quartier du Tanja Al Balia. 

La perquisition effectuée chez les deux criminels 
a donné lieu à la saisie  de sommes d’argent en mon-
naie nationale et en devises étrangères, à des bijoux, 
des Smartphones, outre un lot de chira et des armes 
blanches.

uuuuuu 

Tétouan  

Trois asphyxies 
au gaz butane

Le quartier Mouklata, à Tétouan, a été secoué, jeudi 
23 septembre dernier, par le décès tragique  d’une 

mère et ses deux  filles en bas âge, asphyxiées  par une 
fuite de gaz butane, au moment où la maman  utilisait 
une petite bonbonne de gaz pour préparer le déjeuner. 

Le gaz aurait progressivement  fuité dans toute la 
maison de manière inaperçue et causé l’étouffement 
des trois victimes.

Alors que la femme adulte a succombé sur place, les 
deux fillettes ont pu être évacuées à l’hôpital, mais elles 
n’ont pas résisté à l’asphyxie et ont perdu la vie.

Les services sécuritaires ont ouvert une enquête afin de 
reconstituer les circonstance de cette tragédie familiale. 

uuuuuu 

Port Tanger Med
 Trafic de devises 

Les forces sécuritaires en fonction au poste fron-
tière du port tanger Med, ont effectué, au courant 

de cette semaine, deux opérations de contrôle, ayant 
donné lieu à la saisie de fortes sommes en devises, non 
déclarées à la douane marocaine.

La première opération a concerné un Marocain rési-
dant à l’étranger (MRE) qui a tenté d’introduire, en ca-
chette,  sur le territoire national, la somme  de 106.950 
euros dissimulée dans un sac à main,  à bord d’une voi-
ture utilitaire qu’il conduisait, immatriculée en Italie.

La seconde infraction a également  concerné un 
Marocain résidant à l’étranger (MRE) en provenance 
d’Allemagne, qui a tenté d’introduire, dans les mêmes 
circonstances, la somme de 52 400 euros. 

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et la suite de la procédure 
d’usage. 

uuuuuu 

ActuAlités

Destruction de drogues 
à Tanger

Une grande quantité de drogues diverses, d’une 
valeur estimée à 10 millions de dirhams, saisies 

durant les derniers mois par la douane, la police, la gen-
darmerie et les forces auxiliaires dans la préfecture de 
Tanger-Assilah et la province de Fahs-Anjra, a été dé-
truite, mardi à Gzenaya, dans les environs de Tanger. 

Cette opération s’est déroulée sous la supervision 
du parquet général du tribunal de première instance 
de tanger et d’une commission mixte composée de 
représentants de la direction des douanes, la sûreté 
nationale, la gendarmerie royale, la protection civile, les 
autorités publiques et le ministère de la Santé.

En tout, 7,671 tonnes de haschisch, 19 784 compri-
més psychotropes, 672 grammes de cocaïne, 43,25 
grammes d’héroïne, 80,52 kg de cannabis, 54 kg de 
poudre de kif mélangé au tabac, 17,15 kg de tabac, 47 
paquets de cigarettes de contrebande, 14 unités d’em-
ballage du tabac et 6 kg de tabac de narguilé, ont été 
jetés au feu et réduits en cendres.

uuuuuu  

Fnideq

Saisie d’un drone 
transportant du «karkoubi» 

de Sebta 

La police judiciaire de Fnideq a interpelé, en fin de se-
maine dernière, un individu présumé avoir des liens 

avec un réseau de trafic international de psychotropes, 
opérant non loin du préside occupé de Sebta où il rece-
vait, apparemment des drones chargés de drogues.

Le principal mis en cause et ses complices utilisaient, 
en effet, un drone pour transporter  de grosses quanti-
tés de comprimés de «Rivotril», un médicament antiépi-
leptique appelé communément «Bola Hamra», utilisée 
par de jeunes accrocs, très souvent sous l’emprise de 
ce médicament qui procure une sensation de super-
puissance, entre autres.

Au départ, l’attention des enquêteurs a été attirée  par 
la présence d’un drone à Oued Addaouiate, limitrophe 
de la ville occupée de Sebta. Une surveillance discrète a 
révélé  une opération  de trafic de 16.200 comprimés de 
Rivotril que le prévenu a réceptionnés par voix aérienne.

Aussitôt arrêtés,  le principal trafiquant et un complice 
ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’en-
quête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage

 uuuuuu  

Bénimakada 

Un mort et trois blessés 
dans un accident en ville
tôt dans la matinée de mardi, à l’avenue Moulay 

Slimane à Bénimakada, à Tanger, une voiture lé-
gère roulant à vitesse excessive,  avec à son bord trois 
passagers en plus du chauffeur, est entrée en violente 
collision avec un véhicule poids-lourd qui était en sta-
tionnement au bord de la route.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Bien qu’étant en pleine pandémie, la Suède vient de lancer un 
grand défi, celui d’organiser la Coupe du monde de Power 
lifting 21 du 23 septembre au 3 octobre.  1060 athlètes de 61 

pays, 1200 journalistes, quatre chaines de télévision, trois cents arbitres, 
deux cents commissaires étaient présents à la capitale Stockholm. 
L’évènement attirait l’attention des medias de toute la planète. Bien 
sûr, comme d’habitude, le drapeau marocain  n’a pas cessé de flotter 
depuis la première journée dans la piste du Stadiumcentre sportif. Deux 
représentants du Maroc étaient attendus avec impatience par le public 
suédois passionné du Power lifting qui ignore tout du pays maghrébin:       
Nizar Ballil et son entraineur Hamid Jamal. Selon la presse sportive 
européenne, les reporters accrédités lisaient beaucoup de curiosité 
sur les visages des milliers de spectateurs qui ne donnaient aucune 
chance aux marocains à l’heure où les grands champions du monde se 
disputaient les trois places du podium. Avant de quitter l’aéroport d’Ibn 
Batouta de Tanger, Nizar Ballil a fait la déclaration suivante : « Nous 
souhaitons représenter dignement le Maroc. L’essentiel est de participer 
à la coupe du monde car nous savons que nous allons concourir avec 
les meilleurs ». Avec beaucoup un travail   assidu, avec une préparation 
continue, avec une persévérance tranquille ,avec une volonté tenace, 
Nizar Ballil et son coach Hamid Jamal ont vaincu et convaincu devant 
la stupéfaction générale des connaisseurs du Power lifting qui ne leur 
donnaient aucune chance du fait que les deux champions venaient 
d’un pays où ce sport est peu développé. Le résultat final est plus que 
flatteur :Nizar Ballil remportait le bronze une troisième place méritée au 
podium catégorie 105 kg, ce qui permettait aux spectateurs suédois de 
découvrir l’hymne national qu’il ne connaissait pas. La première place 
revenait à l’irlandais Mc Leggan Anthony médaille d’or et la deuxième 
place au hollandais Van den Hoek Pjotr médaille d’argent. Qu’est-ce que 
c’est le Power lifting ? C’ est un sport de force athlétique. l consiste 
comme l’haltérophilie à lever des barres, mais il s’en distingue par 
ses mouvements techniquement plus basiques, où les charges sont 
plus lourdes et où l’amplitude est plus réduite. Ce sport est appelé 
dynamophilie au Québec et powerlifting en Angleterre : deux pays où ce 
sport connait un développement et un épanouissement remarquables.

On savait à l’avance que l’IRT 
allait trébucher devant le Raja de 
Casablanca. D’ailleurs, il l’avait fait 

déjà devant des adversaires plus faibles :l’OCK 
et le Chabab de Mohammedia. Que dire, que 
faire dans un club où rien ne va à l’heure où ses 
dirigeants étaient ailleurs loin du football qui 
demeure pour eux une simple distraction ou un 
passe-temps. Une préparation peu digne d’une 
formation professionnelle, un renforcement 
plein d’improvisation, un onze type à la hâte, 
une défense tâtonneuse, un milieu de terrain 
médiocre et une attaque peu convaincante. 
Face aux visiteurs du coach Chabi, les poulains 
de Bernard Casoni n’ont rien fait pour mériter 
la victoire. Des actions  confuses, un manque 
de concentration, des passes défectueuses 
et surtout très peu de tirs au but : ainsi, il est 
difficile voire impossible de créer des occasions 
devant le goal Zinati. Incroyable mais vrai, sur 
huit nouvelles recrues, il n’y en a que trois qui 
jouent. Les autres sont des spectateurs. Le Raja, 
comme toujours, est cette équipe redoutable qui 
ne se contente pas de vaincre mais qui cherche à 
convaincre. Le bon jeu était présent sur le terrain 
mais seulement d’un coté. En dépit des départs 
de ses meilleurs footballeurs Rahimi et Malango, 
et bien d’autres, il a su garder son ossature de la 
saison écoulée après avoir engagé de nouveaux 
joueurs. Au Grand Stade de Tanger, il y avait deux 
conceptions de football :un IRT décevant avec 
son fréquent changement d’effectif tous les ans 
et un Raja avec sa politique de formations des 
jeunes avec pour exemple du frère de Rahimi 
une nouvelle vedette absente pour blessure. La 
première mi-temps était très équilibrée pour les 
deux équipes.  D’un coté comme de l’autre, il n’y 
avait aucune supériorité avec un léger avantage 
des casablancais    dans les tirs au but .A vrai 

dire, les tangérois n’ont pas démérité surtout 
dans le courage et la volonté mais sur le plan 
technique ils étaient faibles. L’entraineur Bernard 
Casoni paraissait nerveux sur le banc de touche 
parce que son attaque était à peine moyenne 
avec un Alexis manquant de collaborateurs. 
Ijrouten, Achir et en particulier Ben ali étaient 
perdus sur le terrain. A la 19 ème mn, une attaque 
collective des hommes de Chabi permettait à 
l’opportuniste Benhalib de marquer l’unique 
but. Une action claire et indiscutable mettait 
incompréhensiblement l’arbitre du centre et 
la VAR en doute. Une perte de temps inutile 
et après cinq minutes ,le but était accordé. 
Piqués au vif dans leur amour propre, Aarab et 
ses coéquipiers multipliaient les attaques avec 
une bonne récupération à la ligne médiane à la 
recherche de l’égalisation. Malheureusement, il y 
avait un grand désordre dans toutes les actions 
offensives. En deuxième mi-temps, l’IRT était 
meilleur. Ba Maamar qui faisait sa rentrée dans 
le onze titulaire (laissé sur la touche pour des 
raisons inconnues) donna plus de force au milieu 
du terrain. A la 60 ème mn et à la 701 ème mn, 
il était sur le point de l’égalisation à la suite de 
deux jolis coups de téte. Znati avait beaucoup 
de travail et sa défense se replia pour limiter les 
dégâts. Avec des contre attaques surtout par les 
ailes, le Raja aurait pu aggraver le score sans la 
vigilance de la défense tangéroise. Cette tactique 
manquait chez les locaux qui n’avaient pas de 
vrais ailiers. S’il ne veut pas de complication 
de fin de saison, Bernard Casoni devrait revoir 
tout sur le plan technique d’autant lus que les 
nouvelles recrues n’ont rien donné à l’équipe 
pendant les quatre premières journées du 
championnat. Il ne s’agit point de points perdus 
mais c’est la manière de jouer qui est inquiétante 
:rien que la confusion dans les idées.

Portrait Sportif

POWER LIFTING COUPE DU MONDE 
SUEDE 21

NIZAR BILLAL UN MAROCAIN
DE TANGER AU PODIUM

Tribune du Sport

L’IRT A LA DERIVE AVEC BERNARD CASONI  

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 04 au 08 
OctObre 2021

Samedi 02 et dimanche 03 
OctObre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette, 18 
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie Annajat
Bd Moulay Rachid Val Fleuri 
Tél.: 05.39.31.39.66                
Pharmacie Zahara
Av. Zahara rue 41 Rte Aouama
Tél.: 05.39.36.09.70
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, lot n°428
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Zarima
Fin rte Sidi Driss Harrarin lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Ben Abbou
Lotissement Safir N°27 Mesnana
Tél. : 05.39.38.83.90
 •  DIMANCHE
Pharmacie Ifriquia
Av, Mly Ali Cherif beni makada n° 44
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Camelia
Bd Mly Rachid Val Fleuri
Tél.: 05.39.37.31.37
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine en face Delfi
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira, hay tabchicha 
Tél. : 05.39.95.01.98   

Lundi 04 OctObre 2021 

Pharmacie Passadena
Rés. Passadena Rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Souk Msallah
127 Bis, rue Msallah
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie du Nord
Lot Sanae II lot n°3 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche aprés 2éme Arrond°
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda rue Tunisie
Tél. : 05.39.36.05.00
Mardi 05 OctObre 2021

Pharmacie Benallal
Avenue Fatima Zohra n°127 Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Rachid quartier Belgique
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Al Balsam
Route entre Marjane et Mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77  
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania 
Tél. : 06.63.14.51.78
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx Mohammadi quartier Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie Route de Rabat
Doha Irfane Route de Rabat 
Tél.: 05.39.39.51.68
Mercredi 06 OctObre 2021 

Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41  
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés Khairia Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I 
Tél. : 05.39.36.05.93  
Pharmacie Fehmi
Mghogha Sghira prés école El Waha
Tél. : 05.39.36.62.55
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels Zohour
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Zouhir
Rte de Tétouan Mghogha Kbira
Tél. : 06.07.01.48.26                             
Jeudi 07 OctObre 2021

Pharmacie Assalam
Jirari 2 rue 48 n°3 Aouama 
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Sara
Lot Randa derière l’école BP 
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani rue Imam Kastalani n°7
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Abbes
Bis Azib Hadj Kadour quartier El Aouina
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.31.31.42     
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 06.84.87.49.52
Vendredi 08 OctObre 2021

Pharmacie Trial Atlas
Rond point Trial Atlas Moujahidine
Tél. : 05.31.18.45.94     
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Cplx Ibrahim Al Khalil, rte de stade 
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit Imm.lbéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route Sidi Driss Beni Ouriaghel 
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie Al Amana
Cplx. Al Irfane Route de Rabat 
Tél.: 05.39.39.44.01

Samedi 02 et dimanche 03 
OctObre 2021

Pharmacie La Raisoni
Rés. Akbib rue Mosab Bnou Oumair
Tél. : 05.39.42.15.11
Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassani Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Marjane
Hypemarché rte de Rabat Marjane
Tél.: 05.39.38.12.82
Pharmacie La Wilaya
24, Av la Marche verte (goûte de lait)
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Al Majd
Lotissement Al Majd Rte Aouama 
Tél. : 05.39.95.16.84
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud 
Tél. : 05.39.35.10.70   
Pharmacie Imam Mouslim
87, Av. Imam Mouslim Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85

 

Culte Musulman
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  Sam. 25 05:49 13:18 16:33 19:10 20:25 

 Dim. 26 05:50 13:17 16:32 19:08 20:24 

 Lun. 27 05:50 13:17 16:31 19:07 20:22 

 Mar. 28 05:51 13:17 16:30 19:05 20:21 

 Mer. 29 05:52 13:16 16:29 19:04 20:20 

 Jeu. 30 05:53 13:16 16:28 19:03 20:18 

 Ven. 01  05:54 13:16 16:27 19:01 20:17

HORAIRES DES PRIÈRES
du 02 Au 08 Octobre 2021

AMIGOS BARBERSHOP sarl
Société à responsabilité limitée au capital 

de cent mille (100.000,00) dirhams.
Siège social : TANGER, 9, av. tantan 
Immeuble Tajlil , Résidence Sofia,

 magasin n°2  
Registre du commerce n° : 81911

-Tanger -
MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes du P.V. de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés tenue le 23 Sep-
tembre 2021 ; Il a été décidé à l’unanimité :
- Réduction du capital social de 100.000,00 di-
rhams à 50.000,00 dirhams par annulation de 
50 parts sur 100 parts sociales appartenant à 
l’associé M. Youssef BELLAMAMMER et mo-
dification des articles 1, 2, 6 et 7 des Statuts ;
- Acceptation de la démission du cogérant M. 
Youssef BELLAMAMMER et confirmation en 
tant que besoin que la société sera désormais 
gérée par M. Najib BARHOUTI  devenu gé-
rant unique et la modification de l’article 26 
des Statuts de la société ;
- Approbation des nouveaux statuts refondus 
sous leur nouvelle forme et abrogation des an-
ciens statuts devenus caducs et sans objet ;
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat – 
Greffe du Tribunal de commerce de Tanger en 
date du : 01/10/2021 Référence 
dépôt légal : 246568

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

MARINA PRESSING sarl
Société à responsabilité limitée au capital 

de cent mille (100.000,00) dirhams.
Siège social : TANGER, 9, av. tantan Im-

meuble Tajlil, Résidence Sofia, magasin n°1  
Registre du commerce n° : 87485-Tanger

MODIFICATIONS STATUTAIRES
Aux termes du P.V. de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés tenue le 23 Sep-
tembre 2021 ; Il a été décidé à l’unanimité :
- Réduction du capital social de 100.000,00 di-
rhams à 50.000,00 dirhams par annulation de 
500 parts sur 1.000 parts sociales appartenant 
à l’associé M. Youssef BELLAMAMMER et 
modification des articles 1, 2, 6 et 7 des Sta-
tuts ;
- Acceptation de la démission du cogérant M. 
Youssef BELLAMAMMER et confirmation en 
tant que besoin que la société sera désormais 
gérée par M. Najib BARHOUTI  devenu gé-
rant unique et la modification de l’article 16 
des Statuts de la société ;
- Approbation des nouveaux statuts refondus 
sous leur nouvelle forme et abrogation des an-
ciens statuts devenus caducs et sans objet ;
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat Greffe 
du Tribunal de commerce de Tanger en date du : 
01/10/2021 Référence dépôt légal : 246569 

Le gérant.

NORTH CAR WASH sarl
Société à responsabilité limitée au capital 

de cent mille (100.000,00) dirhams.
Siège social : TANGER, N°1, sous-sol 

Avenue Youssef Ibn Tachfine 
Résidence Chaouia  

Registre du commerce n° :118341-Tanger
MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes du P.V. de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés tenue le 23 Sep-
tembre 2021 ; Il a été décidé à l’unanimité :
- Réduction du capital social de 100.000,00 di-
rhams à 50.000,00 dirhams par annulation de 
500 parts sur 1.000 parts sociales appartenant 
à l’associé M. Najib BARHOUTI et modifica-
tion des articles 1, 2, 6 et 7 des Statuts ;
- Acceptation de la démission du cogérant M. 
Najib BARHOUTI et confirmation en tant que 
besoin que la société sera désormais gérée 
par M. Youssef BELLAMAMMER devenu 
gérant unique et la modification de l’article 17 
des Statuts de la société ;
- Approbation des nouveaux statuts refondus 
sous leur nouvelle forme et abrogation des an-
ciens statuts devenus caducs et sans objet ;
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
-Greffe du Tribunal de commerce de Tanger 
en date du : 01/10/2021 Référence dépôt lé-
gal: 246567. 

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

SAMAH NEGOCE sarl
Société à responsabilité limitée au capital 

de cent mille (100.000,00) dirhams.
Siège social : TANGER, 9, av. tantan 
Immeuble Tajlil , Résidence Sofia, 

magasin n°1  
Registre du commerce n° :81911-Tanger

MODIFICATIONS STATUTAIRES
Aux termes du P.V. de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés tenue le 23 Sep-
tembre 2021 ; Il a été décidé à l’unanimité :
- Réduction du capital social de 100.000,00 
dirhams à 50.000,00 dirhams par annulation 
de 500 parts sur 1.000 parts sociales apparte-
nant à l’associé M. Youssef BELLAMAMMER 
et modification des articles 1, 2, 6 et 7 des 
Statuts ;
- Acceptation de la démission du cogérant M. 
Youssef BELLAMAMMER et confirmation en 
tant que besoin que la société sera désormais 
gérée par M. Najib BARHOUTI  devenu gé-
rant unique et la modification de l’article 16 
des Statuts de la société ;
- Approbation des nouveaux statuts refondus 
sous leur nouvelle forme et abrogation des an-
ciens statuts devenus caducs et sans objet ;
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat – 
Greffe du Tribunal de commerce de Tanger en 
date du : 01/10/2021 Référence dépôt légal : 
246570.

Le gérant.

Annonces Légales et Administratives

Dans le cadre du programme de développement économique 
et urbain de tétouan, dont l’un des objectifs est de replonger 

la cité de la Colombe Blanche dans son passé culturel et artistique, 
et à contribuer à la valorisation du patrimoine et au développement 
du tourisme, le Théâtre national Msallah de Tétouan qui a gardé ses 
aspects architecturaux d’origine, imprégnés du style mudéjar d’in-
fluence arabo-mauresque avec une conception fonctionnelle du 
théâtre italien, vient, après une trentaine d’années de fermeture, de 
reprendre sa place parmi les sites culturels et historiques intramuros 
de tétouan, après d’importants travaux de restauration, de réaména-
gement, et d’équipement d’un coût de 23 millions de dirhams. 

Cette restauration a également permis de réhabiliter d’anciens ob-
jets et documents restés dans le bâtiment.

Trônant sur une superficie globale de 435 m2, au quartier Msallah, 
dans l’ancienne médina; ce théâtre avait été édifié en 1914, à la même 
époque que le Théâtre Cervantès de Tanger. Sa grande scène a ac-
cueilli de grands noms d’artistes marocains et étrangers dont les 
membres de la troupe espagnole Labarreca, dirigée par le célèbre 
dramaturge et poète Garcia Lorca.

Soulignons qu’en plus de cet ancien Théâtre, Tétouan se distingue 
par un grand nombre de sites culturels et artistiques hérités du temps 
du protectorat espagnol, voire avant cette période coloniale.

a ce propos, citons l’Institut national des Beaux-arts et le Cinéma 
Espagnol qui également ont bénéficié de projets de réhabilitation.

Tétouan 

Réhabilitation du Théâtre 
National Msallah
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)البقية ص8(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

في بعض الحاالت، عندما تكون النتائج مخيبة 
تفسيرات  نجد  ال  قد  والرهانات،  التوقعات  لكل 
منطقية شافية إال في سلوك بعض الحيوانات والطير 
والزواحف والحشرات، كما غمز بذلك ابن المقفع في 
كليلته ودمنته من هم في أعلى هرم بداية السلطة 
لم  ذلك  ومع  والتلميح،  باإلشارة  القاهرة  العباسية 
يشفع له هذا التوظيف الذكي ألن يكون بعيدا عن 
عمق  في  يفقهون  الذين  المخبريين  المتربصين 
العبارة،  معاني  يدركون  مما  أكثر  اإلشارة،  ودالالت 
ليكون  والتمثيل،  والتنكيل  القتل  نهايته  فكانت 
عبرة لكل من زاغ به لسانه، أو أغوته قدرته اللغوية 
والفكرية التي ال تصمد أمام حد السيف الفاصل بين 

الجد واللعب.
أغمز  أن  الناقص،  الزائد  هذا  في  هنا  وأريد 
بدوري بهذه اإلشارات المقفعية السريعة، بتوظيف 
رمزي لحشرة مجنونة غريبة في غريزتها االفتراسية 
أثناء عملية التزاوج، تعرف باسم السرعوف أو فرس 
النبي La mante religieuse، فهي خير مثال لِما 
حدث للذين وقعت عليهم الواقعة، بعد أن أغوتهم 
رياح  عليهم  تهب  أن  قبل  والكراسي،  المناصب 

المآسي.
العلمية  المعلومات  بعض  أقدم  أن  بأس  وال 
األولية عن هذه الحشرة االستثنائية المفترسة، لنرى 
كر  بعد ذلك كيف أن المصير المأساوي الذي يهدد الذَّ
عند بداية ونهاية عملية التزاوج مع أنثاه، هو نفس 
المصير الذي آل إليه دخول المغترين بالجاه والسلطة 
والرفاه، بعد خروجهم من جحورهم، مبشرين العباد 
بنعيم على األرض، وجنة عرضها السماوات واألرض 

غدا يوم القيامة.
إن مزايا فرس النبي عديدة ال يسع المجال هنا 
لعرضها، »حيث تبدو هذه الحشرة الغامضة والغريبة 
كحشرة روحية، ويمكن تثبيت أطرافها األمامية معا 
كوضع من أوضاع الصالة، لذلك سميت بفرس النبي 
أو صالة النبي«. وبداية من شهر غشت إلى اكتوبر 
)الحظ التوقيت!!(، تبدأ هذه الحشرة قي البحث عن 
والتعرف  اللقاء  عملية  إتمام  وبعد  للتزاوج،  شريك 
كر في التزاوج مع أنثاه، وبمجرد نهاية  اإلغراء، يبدأ الذَّ
العملية يكون الذكر قد خسر رأسه التي تم التهامها 
خالل  لتدور  العملية،  بداية  مع  األنثى  طرف  من 
تهيجها إلى  الذكر وتشرع في أكل رأسه وهو حي، 
وعندما ينهي العملية بدون رأس، تفترسه بكامله 
بتلذذ واشتهاء دون أن يكون قلبها حامال لذرة رحمة 

أو شفقة..!!
بدء  منذ  اإلنسـان  جعل  كيف  اهلل  فسبحـان 
والحيوان،  الطير  من  العبرة  ويأخذ  يتعلم  الخليقة 
حين قتل قابيل أخاه هابيل فاحتار في دفنه، وحين 
تفتَّق فكر حيّ بن يقظان في غابة مجهولة وسط 
اهلل  وجود  إلى  توصل  حتى  الحيوانات  من  مملكة 
ووحدانيته، واألمثلة على إثبات ذلك كثيرة ال يسعنا 

المقام لتفصيل القول فيها واالستدالل بها.
السياسة بعد  بالذين هوى بهم سقف  وكأني 
ر طويال، ينظر  أمدٍ من رفاه لم يدم، وجاهٍ لم يعمَّ
الواحد منهم في وجه اآلخر متحسرا ونادما، ال يكاد 
يجد المتباكي للباكي منديال يجفف به الدمع الهتون، 
ن األمر على قلبه  طم خده من يُهوِّ النّادب الالاّ وال 
المطعون، ألن القائمة بعد الذي جرى لن تقوم، ولن 
العباد  جعلت  التي  الكاذبة  الوعود  تلك  تسعفهم 
يتبرأون منهم ومن شياطينهم التي تعلموا منها 

فنون المكر واالحتيال.

ـُم ديُنكــم..  )َلك
َوِلـي ديــن..!!(

عمدة طنجة وفريقه  تنتظرهما  ملفات شائكة، عجز مجلس الوالية البيجيدية السابقة عن إيجاد الحلول املناسبة لها، إن لم 
يكن قد تسبب فيها  ثم غضّ الطرف عنها لسبب أو آلخر، حتى تضخمت وتمنع حلها بالرغم من حرص والي الجهة  ومساعدوه 

على تصفية املشاكل التي تعيق التنمية أو تُصعّب الحياة بالنسبة للمواطنني بهذه املدينة. 
واملتتبعُ ملا ينشر بالصحف املحلية واملنابــر اإللكرتونيـة وعرب »دردشـات« الفايسبـوك، يدرك مدى معاناة املواطنيـن بهذه 
التشنج داخل كل مكونات  التي راكمت األخطاء عبـر قرارات  مضنية  ساهمت يف خلق نوع من  املدينة، مع اإلدارة املحلية  

)البقية ص3(املجتمع الطنجي. 

بع�ٌس مّما ينتظر العمدة اجلديد
ال�شيد منري الليموري وفريقه من ملفات تتطلُب 

حلوًل م�شتعجلة 

والدقة،  الجدية  بكامل  اإلشراف  امهيدية  محمد  الجهة  والي  يتابع 
لقيـت  التي  األشغـال  تلك  العتيقة،  طنجة  مدينـة  ترميـم  أشغال  على 
اإلصالحـات   أمام  انبهروا  الذين  المواطنين  جانب  من  عاما  استحسانا 
التي أدخلت على الطرق والشوارع والبنايات والمآثر من مداخل المدينة 
والقصبة،  برّة،  الداخل وسوق  التاريخية كالسوق  الساحات  إلى  العتيقة 
الثيران  ساحة  إلى  حاضرا،  األشغال،  لتنتقــل  وغيرهـا  المخـزن،  ودار 
استرجاعــه  لخبر  كان  الذي  الشهير  سيرفانتيس  مسرح  إلى  وخصوصا 
أهالي طنجة، خاصة  على  الحسن  الوقع  اإلسبانية  الدولــة  ملكيــة  من 
المنظمات األهلية التي ترى فيه معلمة تاريخية هامـة  تؤرخ لحقبة زاهرة 
من تاريخ طنجة النضالي والفكري والثقافي واألدبي وأيضا  منصة دولية 
كانت تلتقي فيه فعاليات ثقافية وفنية من مختلف أنحـاء العالــم، وفي 
لتؤكد  أخرى  ثقافات  في  انصهرت  التي  الوطنيـة  للثقافة  إغنــاء  ذلــك 
الطابع الدولي لمدينة طنجة، التي كانت تعتبر في أدبيات القرن الماضي 

»طنجة وطن اإلنسان«. 

ترميم م�شرح �شريفانتي�س يدخـل مرحلـة الإجنـاز 
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مقاطعة طنجة الأم... تبكي حظها العاثر

بنيحيى اللطيف  • عبد 

ْف ِريُقو ْل�َشاْنْك َياْلْْجُذوْب ْن�شْ
و َتاْلْف... ْوْبَناْدْم ِبنْي ْفَياُقو ْوْنَعا�شُ

ْل ْطِريُقو ْم�َشاْر َباْعْك ْوْبّدْ ال�شّْ
�َشاُحو ْمْتَحاْلْف... يَطاُنو ْوْتْ ْمَع �شِ

ي َياْلْْجُذوْب ْوْمالل ْر ِل َكا�شِ َغّدْ
و... ي َعْن َحُدّ ى ْيِفي�ْض َكا�شِ ْحَتّ

َما ْبَقى ْمَع َهاُدو َما ْيْحالل
َها ْيَداِوي ْجْرُحو ْبْجَراُحو ْوْحُدو... ُكّلْ

يقول »المجذوب«:
إدريس  المغــربـي  المخـرج  تـــوج 
عن  عربي،  مخرج  أحسن  بجائزة  الروخ 
ختام  في  وذلك  مالحة«،  »جرادة  فيلمه 
فعاليات الدورة 37 لمهرجان اإلسكندريــة 
السينمائــي لدول البحر األبيض المتوسط، 

التي جرت ليلة الخميس 30 شتنبر األخير.
تصريــح  في  الروخ،  إدريــس  وأعرب 
الغامـرة بهــذا  بالمناسبة، عن سعادتــه 
تتويجا  اعتبــره  الذي  المستحـق،  التتويج 
وأيضا  كمخـــرج،  السينمائيــة  لمسيرته 
للسينما المغربيـة في المحافــل العربيــة 

والدولية.
التي  الجائزة  هذه  الروخ  اعتبــر  كما 
فرحة  والمتميزة«،  »القيمـــة  بـ  وصفها 
الوقــــت،  نفس  في  ومسؤوليـــة،  كبيرة 
الفنية  جهوده  بذل  سيواصل  انه  مؤكدا 
واإلبداعية، لترسيـــخ رؤاه اإل خراجية في 
المجال السينمائي، لتحقيق األفضل وأفق 

انتظار الجمهور.
وشارك فيلم »جرادة مالحــة«، خالل 
التي  الدولية  السينمائية  التظاهرة  هذه 

ماذا يطبخ يف انتخابات روؤ�شاء املقاطعات ؟

تتويج اإدري�س الروخ بجائزة اأح�شن مخرج 
عربي مبهرجان الإ�شكندرية ال�شينمائي

يبدو أن عالمات استفهام كبيرة الزالت تلقي بظاللها 
باستثناء  طنجة،  بمدينة  المقاطعات  رؤساء  انتخاب  على 
مقاطعة بني مكادة التي انتخبت رئيسها ومجلس عمالة 

طنجة ـ أصيلة الذي حسم في انتخاب رئيسه.
للجدل،   إثارة  المقاطعات  أكثـر  وتبقى مقاطعة طنجة 
األوراق  أمور خلطت  الكواليس،  من  في  يجري  ما  حسب 
أجل  من  لها  اإلعداد  يتم  بورقة،   اللعب  أجل  من  كلها، 
المنام  في  حتى  أو  الحسبان  في  يكن  لم  رئيس  انتخاب 
جهله  منها  االعتبارات،  من  مجموعة  إلى  نظرا  ما،  يوما 
وبعده الكبير عن السياسة ودواليبها، باإلضافة إلى تمثيله 
الفارغ، تمظهر ذلك في حراس شخصيين له، التفوا حوله 
خالل جلسة يوم الخميس  التي كانت مخصصة النتخاب 
إشعـار الحـق،  إلى  تأجلـت  والتي  المقاطعـة  لهذه  رئيس 
ال أحد يعلم بما يخبئه  من عجائب في هذا الزمن الرديء 
»إسكوبار«  وأصبح حتى  بالنابل  الحابل  فيه  اختلط  الذي 
من حقه أن يفرض نفسه ويقتحم حرمة التسيير الجماعي،  
دخوال من النافذة وليس من باب كفاءة علمية أو تكوين، 

ودون شعوره  مرفوعة  برأس  مهامه،   ممارسة  له  يخول 
المقاطعة  تعتبر  طنجة  مقاطعة  أن  خاصة  أوضيق،  بحرج 
األم التي كانت والزالت تحافظ على مكانتها ومركزيتها، 

فهي بمثابة قطب الرحى.! 
ومستشــاري  مستشـارات  فإن  األســاس،  هذا  وعلى 
أنفسهم  أمام  اليوم  مدعوون  المدينة  طنجة  مقاطعة 
أن  قبل  مرة،  ألف  ويخططوا،  يفكروا  لكي  التاريخ،  وأمام 
معا،  والمدينة  المواطنين  سترهن  »كارثة«  على  يوقعوا 
الشأن  خدمة  مصالح  وتعثر  الضياع  من  أخرى  لسنوات 
المحلي، وذلك في حالة انتخابهم لرئيس، غير مؤهل على 
جميع المستويات واليربطه بالسياسة إال الخير واإلحسان،  
متمرسة،  أطر  المقاطعـة  بهذه  توجـد  الذي  الوقت  في 
المؤهالت  من  ولها  عليا  شهادات  على  حاصلة  سياسيا، 
وبكفاءة  طالئعية  أدوار  للعب  قويا  مكسبا  يجعلها  ما 
للسكان  خير  فيه  لما  المحلي،  الشأن  وتدبير  تسيير  في 

والمدينة على السواء.
ج.ط

شتنبــر،  شهــر  من   25 منذ  بدأت  كانت 
بمشاركة 39 فيلما يمثلون 21 بلدا، ضمن 
المسابقة الرسمية لألفالم الطويلة العربية 

المتوسطية.
ويأتي هذا التتويج الجديد للفيلم، بعد 
روائي  فيلم  أحسن  بجائزة  مؤخرا  تتويجه 

تورنتو بكندا، فضال عن  دويل بمهرجـان 
لألفالم  مونتريال  بمهرجـــان  أيضا  تألقه 
السينمائي  ديربان  ومهرجان  المستقلة، 
بافالـو  ومهرجـان  إفريقيا،  بجنوب  الدولي 
المتحدة  الواليات  في  الدولي  السينمائي 

األمريكية.

أفاد مصدرنا أن مستشارا عن مقاطعة طنجة المدينة، صاحب بقالة بحي مرشان، تمت استمالته، للخروج 
المطلوب. وهكذا  المستوى  في  يكون  ذاتها  للمقاطعة  رئيس  عليها، الختيار  والمعول  الحقيقية  األغلبية  من 
أزاح عنه »البقال« لونه الحزبي، لينضم إلى مجموعة »إسكوبار« مقابل إمكانيات مهمة رصدت له، »فأنسته 
رؤوس  طرف  من  مسنودة  أنها  قبيل  من  كثيرة،  شبهات  حولها  تحوم  المجموعة  هذه  أن  رغم  خالقه«،  في 
بخروجه من  العهد  األباطرة، حديث  أحد  يوجد من ضمنها  المخدرات،  منها  في عدة مجاالت  متاجرة  كبيرة، 
في  األيام،  من  القادم  في  والممكنة  السلبية  االحتماالت  لجميع  المقاطعة  هذه  مصير  يعرض  مما  السجن، 
حالة إسناد رآستها لعضو، غير مؤهل وغير مناسب لشغل منصب ذي حساسية، منصب يهم أساسا طموحات 
وانتظارات المواطنين الذين يتوقون إلى تخليق الحياة العامة، السيما تسيير وتدبير أبسط شؤونهم المحلية.
أ. صدقي

اآخر ما يدور يف كوالي�س مقاطعة طنجة
عامة  يسميها  كما  الوديع،  الحمام  ساحة  أو  المدينة  ساحة 
اللتهام  والعجيب،  المسالم  المخلوق  هذا  يتكاثر  حيث  الناس، 
توجد  التي  الساحة  زوار  له  بها  يلقي  الذرة،  أو  القمح  من  حبات 
ومتنفس  جميل  فضاء  حقا  هي  الفرنسية،  البعثة  مدرسة  بها 
بالقرب من  الراحة  أخذ قسط من  أو  لتزجية وقت ممتع  طبيعي، 
وطاب  لذ  ما  تقدم  مقاه  إلى  باإلضافة  اخضرار،  ذات  شجيرات، 
نارية  بانتشار دراجات  ما عالقة كل هذا  من طعام وشراب. لكن 
بهذه الساحة، مع تسببها في تلويث المكان بالسوائل، من زيوت 
وأوساخ، مما يشكل نقطة نشاز، تتنافى مع ما تم ذكره، سلفـا ؟ 
وما هـذه الفوضى التي تعتـدي على الملك العمومي في واضحة 

النهار ؟
اليؤمن  الدراجات  هذه  بإصالح  الخاص  المحل  صاحب  وهل 
بنظافة البيئة  وال يعنيه في شيء أمر احترام الملك العمومي؟ أم 

أنه فوق القانون وبعيد تماما عن أي مساءلة ؟
الملحقة  لدى  اإلعراب  من  العبثي  المشهد  هذا  محل  وما 

اإلدارية المعنية ؟
أحمد. ص

اأين دورامللحقة
الإدارية املعنية

أمور... عجيبة بساحة المدينة
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فضاء األنثـى   :

 موضوع حقوق المرأة في اإلسالم  شغل الباحثة والكاتبة، العالمة 
من  كبيرا  حيزا  له  وخصصت  منذ سنوات،  المرابط،  أسماء  الدكتورة 
اهتماماتها وكتاباتها وتآليفها ، كما كان موضوع العديد  من األبحاث 
والدراسات العلمية والدينية التي قامت بها  والمحاضرات التي ألقتها 
عبر العالم، حول المرأة  داعية إلى إنصاف المرأة وتحريرها من داخل 
في  المرأة  وضع  على  مستندة  الحنيف،  الدين  جوهر  ووفق  اإلسالم، 
وآراء  واجتهادات  تأويالت  من  ذلك  تال  وما  لإلسالم  األولى  العهود 
حول قضايا النساء في دار اإلسالم ووفق نظرة المسلمين وثقافاتهم  

وتقاليدهم. 
وفي هذا اإلطار، كان للدكتورة العالمة أسماء المرابط، فضل إعادة 
فتح النقاش حول حقوق المرأة في اإلسالم وفق منهجية متطورة تعتبر 
أن »العبرة  بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني« وأن »الضرورات 

تبيح المحظورات«، كما ورد على لسان اإلمام محمد عبده رحمه اهلل. 
الداعي  المرابط  أسماء  الدكتورة  العالمة  الطبيبة  لموقف  وكان 
إلى إعطاء المرأة حصة مساوية لحصة الرجل في الميراث أثرٌ بليغ في 
إثارة االنتباه إلى إمكانية الخروج بقراءة جديدة للنص القرآني  انطالقا 
من فكرة أن مساواة المرأة والرجل في اإلرث، »تندرج في عمق مقاصد 
اإلسالم  وليس ضده«، وأن »قراءة إصالحية لإلسالم فيما يخص المرأة 
البلدان اإلسالمية«،  المرأة في  لتحرير  أمال حقيقيا  أن تحمل  يمكن 
وهو ما أكدته خالل مشاركتها في ندوة افتراضية نظمت باألرجنتين 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021،  وفق تقرير لـ »و.م.ع لألنباء«.. 
وتعتبر الدكتورة المرابط أن اإلنسان المخاطب في القرآن هو الرجل 
والمرأة على حد سواء، وفق تصريحات أفضت بها األسبوع الماضي إلى 

جريدة »هيسبريس« الذائعة الصيت.  
للتذكير، فإن الدكتورة أسماء المرابط   طبيبة مغربية تشتغل منذ 
سنوات على موضوع »المرأة في اإلسالم« من وجهة نظر المرجعية 
اإلسالمية في تناول القضايا النسائية، من خالل إعادة قراءة النصوص 

الدينية برؤية إصالحية. 
وقد شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية حول موضوع المرأة، 
عينت  أنها  كما  الموضوع.  هذا  حول  المحاضرات  من  العديد  وألقت 
رئيسة »للمجموعة الدولية للتفكير في قضايا المرأة في اإلسالم« ما 
بين سنتي 2008 و2010. وهي عضو في المكتب األكاديمي للشبكة 
في  والبحوث  الدراسات  »مركز  رئيسة  عينت  كما  للمساواة،  الدولية 
القضايا النسائية في اإلسالم« بالرابطة المحمدية للعلماء من سنة 
المكتب األكاديمي للشبكة  الى مارس 2018. وهي عضو في   2010
الدولية للمساواة، وعضو المجلس اإلداري لمؤسسة الثقافات الثالث 
بمدينة اشبيليا. وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية التي تشتغل 

على حقوق المرأة. 
الدكتورة أسماء المرابط  شاركت في مؤتمرات دولية وقدمت العديد 
من المحاضرات حول هذا الموضوع. عينت رئيسة لـ »مركز الدراسات 
والبحوث في القضايا النسائية  في اإلسالم بالرابطة المحمدية للعلماء« 
من سنة 2010 إلى سنة 2018، وكذا لـ »المجموعة الدولية للتفكير في 
قضايا المرأة في اإلسالم« ما بين سنتي 2008 و 2010. وهي عضو 
في المكتب األكاديمي للشبكة الدولية للمساواة، وعضو في المجلس 
كرسي  ومديرة  إشبيليا،  بمدينة  الثالث  الثقافات  لمؤسسة  اإلداري 
لجامعة  التابعة  العربيـة  األوروبية  بالمؤسسة  النسائية  الدراسات 

غرناطة  منذ 2018، وعضو في منظمات مغربية ودولية أخرى.  
وللدكتورة أسماء المرابط العديد من المؤلفات  ترجمت إلى لغات 
الفرنسية  واإلسبانية واإلنجليزية  واأللمانية واإليطالية  عدة، منها 

والهولندية منها : 
*  »مسلمة وكفى« )2002( 

*  »عائشة أو اإلسالم المؤنث« )2004( 
*  »القرآن والنساء: قراءة للتحرر« )2007( 

*  »النساء اإلسالم والغرب: الطريق نحو العالمية )2011( 
*  »اإلسالم، المرأة والغرب« )2010(

*  »النساء والرجال في القرآن: أي مساواة؟« 
*  »األسالم والمرأة: أسئلة غاضبة« )2016(

*  »اإلسالم والمرأة: الطريق الثالث« )2014( 
*  »اإلسالم والنساء: األسئلة المزعجة« )2017( ومؤلفات أخرى. 

سميـة أمغـار -

ناق�صاُت عقل ودين 

عاملات ٌب�شوؤون الدنيا والدين 

)تتمة ص1( 
على أن المجلس البلدي السابق كان لديه 
تصور مسبق، لتدبير الشأن العام، دون االلتفات 
وإلى  المواطنين،  وتظلمات  االحتياجات  إلى 
انتقادات الرأي العام، األمرُ الذي أفسد عالقاته 
مع المواطنين، وجرّ عليه وابال من االنتقادات 
اتخذها  التي  المبادرات  بعض  من  بالرغم 

للتقرب من المواطنين. 
تكـون  أن  هذه،  والحالُة  طبيعيا،   وكان 
كانـــت  على  ما  األخيــــرة  االنتخابات  نتائجُ 
السابق،  تعلق  بالمجلس  فيمـا  عليه،  ســواء 
أوالرغبة في التغيير التي أفرزت أغلبية جديدة، 
أن   نتمنى  مغرية،  انتخابيـة   ببرامج  تقدمت 
تكون هذه األغلبية عند وعودها وأن ال تخلف 

الميعاد. 
الجديد  العمــدة  أمــام   وبالتالــي،  فإن 
مجموعةٌ من الملفات المستعجلة التي تتطلب 
لحياة  بالنسبة  ألهميتها  نظرا  عاجال،  تدخال 
المواطنين،  وأيضا بالنسبة للمدينة التي فقدت 
ومن  العامة،  الخدمة  في  آلياتها  من  العديد 
جماليتها لوال برنامج صيانة وتجديد المدينة 

التي باشرها، بنجاح، والي الجهة. 
ولعل من أولويــات  تلك الملفــات التي 
وفريقه  الليموري  منيــر  السيد  على  سيكون 
الحضرية،  التهيئة  ملف تصميم  فيها،   النظر 
رُدّ  حيث  العبدالوي،  مجلس  فيه  فشل  الذي 
الملف بالكامل ثالث مرات، بعد نفاذ المسطرات 
الطويلة التي قطعها والتي تسببت، كما كان 
وأيضا،  الناس،  مصالح  تعطيل  في  منتظرا، 
االقتصادية  الحركة  عرقلة  في  األخطر،  وهو 

المرتبطة  بالمعامالت العقارية. 

بتاريخ 20 شتمبر 2021 التقى أعضاء 
نقطة  حول  للتداول  رنشهاوسن  جمعية 
 . الجمعية  مكتب  بتجديد  تتعلق  فريدة 
واألدبي  المالي  التقريرين  ناقشوا  حيث 
الذي تضمن األنشطة التي قامت الجمعية 
بإنجازها، خالل الثالث السنوات  المنصرمة 
ارتباط  لها  مواضيع  عدة  تضمن  والذي 
حضارية  كمعلمـــة  رنشهاوســن  ببناية 
ومصنفة ضمن  طنجة  لمدينة  وتاريخية 
الماثر التاريخية لهذه المدينة،  وخالل  هذه 
المناسبة تم إبرام عدة شراكات مع جمعيات 
المدني،  المجتمع  من  وفعاليات  محلية 
مسؤولية  عاتقها  على  الجمعية  أخذت  إذ 
حماية البناية العتيقة رنشهاوسن لما تمثله 
من ثروة مكتسبة خاضعة لشروط تاريخية 
الطنجي  اإلنسان  لتجــاوب  وثمرة  ونتاج 
ودعامة  والثقـافي  االجتماعي  محيطه  مع 
أساسية لرأسمال المجتمع المدني بمدينة 

ومن تلك الملفات أيضا  محاربة استغالل 
والشوارع  األرصفة  »تحرير«  عبر  العام  الملك 
من استغالل أصحاب المتاجر والمطاعم والباعة 
المصلى،  ورأس  المكسيك  )شارع  المتجولين، 
»المتهالكة«  األرصفة  بناء  نموذجا(،   وإعادة 
بالهوامش،  أو  المدينة  مركز  داخل  سواء 
ومراجعة شاملة للتشوير بالمدينة حيث توجد 
طرق يتعرض مستعملوها ألخطار محققة بسبب 

سوء  ضبط إشارات السير والجوالن،  
ومن أولويات  تلك الملفات أيضا،  مراجعُة 
»سوماجيــــك«  شركــــة  مع  البلدية  اتفاقية 
بما  يحقق المنفعة العامة دون اإلضرار بمصالح 

المواطنين. 
ومنها أيضا، العناية بكورنيش طنجة الذي 
ولم  »الشيخوخة«  عالمات  عليه  تظهر  بدأت 
يعمر سوى لبضعة أشهر، بسبب اإلهمال وسوء 
الصيانة، مع المطالبـة بهدم تلك »المناخير« 
التي  أقيمت على طولــه والتي تشوه المنظر 
الزجاجي  فضائها  تغطيــة  خاصة بعد  العام، 
لبنــاء  تحضيــرا  ربما،  الداخل باألجــور،  من 
»تشابــوالت« عشوائيـة،  قد يكــون أصحابها 
اعتبروهــا صيــغــة من صيــغ الجمــال الذي 

يفتقدونه. 
 حقيقة إن موضوع الكورنيش يوجد تحت 
البلدي  للمجلس  ولكن  أخرى،  جهة  مسؤولية 
الممثل للمواطنين »حقُّ النظر« ما دام األمر 

يهم الفضاء الخارجي للمدينة. 
ومنها كذلك، النقُل العمومي عبر الحافالت  
الذي  »التفويض«  صاحبــة  للشركــة  التابعة 
ومجهودا  متواصال  دائمـــة  مراقبــة  يتطلب 
ومضاعفــة  توسيــع  عبر  خـدماتــه  لتحسيـن 
خدماته  من  المستفيدين  وتحديد  خطوطه، 
تسهيال  لتنقل  أو  إنسانية  ألسباب  المجانية 

الورشات  كثرة  ذلك  على  تشهد  طنجة، 
العالمي  كاالحتفال باليوم  نظمتها  التي 
وحماية  للكتاب  العالمي  واليوم  للمرأة 
دراسي  ويوم  والطفل  اإلنسان  حقوق 
حول الذاكرة والتراث والثقافة والقراءة في 
التاريخية  للمآثر  المنظم   22/80 القانون 
وإثارة الثغرات والنقائص المحيطة به، مع 

أولتنقل  البعيدة،  المستشفيات  نحو  المرضى 
التالميذ والطلبة بيــن مدارسهـم وكلياتهــم 
للنقل  بالنسبة  األمر  وكذا  ومحالت سكناهم.  
عبر سيارات األجرة، خاصة المسيرة للنقل ما بين 
المدن، حيث فوضى »التحرك« و األثمنة ال تجد 

لها ناهيا وال رادعا.   
وال شك أن ملف العناية اليومية  بالمناطق 
من  يعتبر  البلدي  الغابوي  وبالمجال  الخضراء 
وصيانة  مستمرة  رعاية  تتطلب  التي  الملفات 
بالنسبة  جمة  فـوائــد  من  تمثله  لما  دائمة، 
السياحــة،  لحركــة  المدينة،  وأيضا   لجمالية 

الداخلية والخارجية. 
وما دمنا في الحديث عن الفضاء الخارجي 
أو  آفة  إلى  االنتباه  إثارة  من  فالبد  للمدينة، 
دون  المواطنون  منها  يشكو  آفات،  مجموعة 
أن توجد آذاٌن صاغية لشكاويهم. األمر يتعلق 
والمرضى  والمعتوهين  المشردين  بجحافل 
يزرعون  الذين  »المقرقبين«  النفسانييــن  و 
النساء  الخوف والرعب بين المواطنين، خاصة 
واألطفال، بسبب  تصرفاتهم المرعبة  بالشارع 
العام، ما قد يتطور إلى اعتداءات على المارة، وقد 
حصل، األمرُ الذي يسائل، وبحدة، المسؤولين 
عن راحة وطمأنينة المواطنين في هذه المدينة 

المفتوحة على كل » اآلفات« !..... 
التي  المستعجلة،  الملفات  بعض  هذه 
الجديد،  البلدي  المجلس  بها  نذكر  أن  ارتأينا 
الكافي،  بالقدر  تنل،  لم  معظمها،  في  وهي، 
اهتمام المجلس السابق، آملين أن  تكون على 
رأس القضايا المستعجلة التي سيعالجها مجلس 
السيد منير الليموري وفريقه، ونحن واثقون من 

ذلك، وننظر إلى هذا المجلس، بثقة وتفاؤل. 

عزيز كنوني  

تقديم مطلب تعديله وجعله مسايرا للعصر، 
خاصة مطابقته لوضعية بنابة رنشهاوسن 
بوصفها  االعتبار  لها  يعاد  أن  أجل  من 
رأسماال الماديا ساهم في تنمية المنطقة 
مثلته  وما  والثقافي  السياحي  الجانب  من 
عبر التاريخ ضمن األنسجة الحضرية العتيقة 

واألصيلة لمدينة طنجة.

بع�ٌس مّما ينتظر العمدة اجلديد ال�شيد منري الليموري 
وفريقه من ملفات تتطلُب حلوًل م�شتعجلة 

جتديد مكتب جمعية رن�شهاو�شن وا�شتح�شار 
اأر�شيف اأن�شطتها..
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

الغالء شهدتها  وتشهدهـا أســواق  حاالت مستفزة من 
المدن والقرى بالمغرب المنشغل باالنتخابات، ما قبلها وما 
يكادون،   أو  سكانــه،  جــل  وهم  البلد،  فقراء  خاصة  بعدها، 
الفقيرة  الطبقات  لها  تعرضت  التي  »التفقير«  حمـالت  بعد 
الماضية، في  العجــاف  العشـر  السنـوات  والمتوسطة، خالل 
غيبة تدخالت الجهات المعنية، من أجل كبح جماح الوسطاء 
والنهــم،  والشـره  والطمــع  الجشــع  أهل  من  والمحتكرين 
التي جعلوها  التخطيط  باستثناء بعض »بيانــات« مندوبية 

»سامية«  وال نعرف محل هذا »السموّ« من اإلعراب.... ! 
ال يهم !.....  

»التبييـت«  تم  أنه  يظهـر  التي  المباغتـــة،  الغالء  حملة 
بالحمالت  المواطنيـن  انشغـال  توقيتها  يصادف  لكي  لها  
»السيـــوف«  وجردت  العواطـــف،  دغدغت  التي  االنتخابية 
يعدون،  ورق،  بأرجل من  لفهود ضوار  من غمودها، نصرة  
غالبا،  بما ال يبرون،  ويحلفون ليحنثون، ونحن  نجاريهم في 

»لعبتهم« اصطناعا، وهم قد ال يشعرون ! 
استفاق المغاربة، من أصحاب الدخل المحدود،  والدخل 
زيادات  االنتخابيــة، على  بعــد »الفيريــة«  »الغير موجود«، 
األساسية،  المعيشة  مواد  أسعار  من  العديد  في  صاروخية 
فاقت نسبة بعضها الخمسين بالمائة ، كالدقيق والسميدة 
والمعجنات والعدس والزيت، والشاي دون الحديث عن اللحوم 
»صنــع  منتوجـات  وكلهـا  والفواكه  والخضراوات  واألسماك 
بذلك،   يتباهيا  أن  والعلمي  ألخنوش  يحلو  كما  المغرب«، 
واألنترنيت   والهاتف  والكهرباء  الماء  فاتورات  إثارة  ودون 
الملتهبة التى ال يقوى عليها إال األلبة  من »دوك ودوك«... ! 
حديث الغالء  المباغت الذي شهدته مواد »قفة« مساكين 
المغرب،  وهم جّل سكانه، باستثناء بضع عائالت سبق وأن 
»قضت حاجة« بدعم ممن نعلم ومن ال نعلم، حتى أن القفة 
أصبحت همّ المواطنين األول لمعيشة صارت ال تطاق. وما 
ال يطاق  أيضا أن أهل الجهات المعنية »في دار غفلون«  لم 
يحركوا ساكنا، ولو، على  األقل، لشرح أسباب الكارثة، وكأنهم 
غير معنيين بتبعاتها  على االستقرار االجتماعي، وكأنهم لم 
يتعظوا مما عرف ب »انتفاضة  الكوميرا«... أيام زمان !...... 
واالستنكار  االحتجاج  أحاديـث  إلى  اإلشارة  إلى  حاجــة  ال 
التي راجت بالبلد، منددة بالزيادات في أسعار بعض المواد 
بمدلهمات  وتنذر  والقلوب  الجيــوب  تنخـر  التي  األساسية، 
الخطوب، حتى صار الفقير ال يقــوى إال على »التطلــع« لما 
دون  األولية،  المعيشـة  مـواد  عليه من  الحصول  في  يطمع 
القدرة على التمكن منها  وكيـف؟  والعين بصيرة واليد أقصر 

من قصيرة... بالنسبة لغالبية »الواقفين على باب اهلل« !.. 
وحتى ال ننهي هذا الكـالم بنبرة »تشاؤميـــة«، نود أن 
نذكر الفقراء  والعاطلين والمهمشين  بوعد المليون منصب 
شغل و التعويضات عن فقدان الشغل و »هبة« األلف درهم 
للعاطلين من ذوي السن المتقدم، والتغطية الصحية للجميع 
التي طلع بها السيد أخنــوش، وكذلك وعد السيـد بركـــة، 

بانتشال 900 ألف أسرة، من الفقر.  
لنحرص إذا على أن نحتفظ  بتفاؤلنـــا  وننتظـــر  نهايـة 
سنة 2027، أحيانا اهلل جميعا لذلك الموعد الذي يعد، وفق 

البرامج االنتخابية،ُ بكل خير !. 

حول الغالء »ُندندن«

ويعاني  إال  األسبوع،  أيام  من  يوم  يمر  يكاد  ال 
يقوم  التي  الالأخالقية  السلوكـات  من  المواطنون 
حق  في  األجرة  سيارات  سائقي  من  »البعض«  بها 
حقيقية  مشاكل  لهم  بالنسبة  باتــت  والتي  زبنائهم 
عـــدم  من  ابتــداء  لها،  عاجــل  حد  وضع  تستدعي 
التي  القانونية  الغير  األفعال  إلى  للزبائن  احترامهم 
بمبالغ  كالمطالبة  بها،  يتعامل  منهم  البعض  أصبح 
تفوق السعر الحقيقي للرحلة ودون استعمال العداد، 
نقل  ورفضهم  »بالكانة«  اشتغالهم  إلى  باإلضافة 
الزبائن من وإلى بعض أحياء المدينة، بالرغم من أن 
القانون ينص على وجوب نقل الزبون إلى أي وجهة 
يريدها بالمدينة، عالوة على تجنبهم حمل شخصين 
أو ثالثة معا وإصرارهم على حمل كل واحد على حدة، 
هذا باإلضافة إلى االعتداءات اللفظية المتكررة، التي 
البعض  معرفة  وعدم  الزبائن  على  تمارس  أصبحت 
أنه من شروط  علما  واألحياء،  األمكنة  لبعض  منهم 
وقوانين سيارات األجرة، أن يكون السائق على معرفة 
بمدينة  بالك  فما  المدينة،  أحياء  بجميع  تامة  ودراية 

بحجم طنجة الكبرى؟
بعض  حق  في  قدمت  التي  تلك  كثيرة  شكايات 
هـــذا  كــون  رغــم  عــارم،  غضب  وسط  السائقين، 
القطاع من أكثر القطاعات قربا للمواطن. ومن بين 
التي  الزبونات  إحدى  الوضع،  هذا  من  المشتكين 
كانت قد استقلت سيارة أجرة قصد الذهاب إلى مكان 
مع سائق  مشاداة كالمية  في  تدخل  أن  قبل  عملها، 
اعتبرها  التي  لرحلتها،  قبوله  عدم  بسبب  السيارة، 
بسبب  فقط  وهذا  بالرغم من طولها  اإلفالس  رحلة 
الرحلة.  نفس  في  يرغب  آخر  لزبون  مصادفته  عدم 
فالسائق لم يكتف بالصراخ فحسب بل وشرع في قذف 

الزبونة بمصطلحات جارحة وقاسية.
حالة أخرى ومن نوع آخر أخبرتنا بها فاطمة التي 
منزلها  إلى  للعودة  األجرة  سيارات  إحدى  استقلت 
لتفاجأ بالمواضيع التي يتناولها السائق، والتي تصب 
جلها في طرق محاربة الفساد والمفسدين في البالد، 
وذلك عن طريق اعتماد دين اإلسالم وما يوصي به 
ما  وحسب  والفساد.  المنكر  محاربة  في  الدين  هذا 
أن  اعتبر  قد  السائق  فإن  نفسها  المتحدثة  أوضحت 
كال من المسؤولين والبرامج اإلذاعية وشوارع ومرافق 
تغيير  إلى  بحاجة  أمور  كلها  ذلك  إلى  وما  المدينة 
جذري بل وال تتناسب مع الدين ككل وهو األمر الذي 

والمنفعلة  المتعصبة  طريقته  من  ارتعابها  إلى  أدى 
والتي كانت تظهر أنه »ربما« ينتسب »لجماعة ما«...

تدهور  وبالرغم من  أنه  الشابة،  أشارت  وقد  هذا 
تقم  لم  أنها  إال  هذه،  رحلتها  بعد  النفسية  حالتها 
بوضع أي شكاية عند السلطات المختصة وإنما اكتفت 
بالصمت، موضحة أنه قد سبق لها أن وضعت شكاية 
أخرى إال أنه وإلى يومنا هذا لم تلق أي تجاوب بعد؟ !

الخروقات  من  مجموعــة  هنــاك  فإن  ولإلشــارة، 
األخرى التي يقوم بها هؤالء السائقون والتي ال تعد 
وال تحصى بل والتي تحدث على مرأى ومسمــع من 
الجميع دون أن يتم تحريك أي ساكن حولها، كتغيير 
الفجائي  والوقوف  مسبق  إشعار  بدون  السير  اتجاه 
عالمة  وخرق  الزبون  إركاب  أجل  من  الطريق  وسط 
الوقوف ومنع التجاوز، فضال عن الضغط على المنبه 
بشكل مستفز تحريضا للسيارات األخرى على استئناف 

السير ولو في ظل وجود خطر محذق.
من  فريدة  ظاهرة  إلى  أيضا  اإلشارة  من  بد  وال 
الطنجاويـــة  الشـوارع  في  مألوفــة  أصبحت  نوعها 
التحدث عنها مرارا وهي وجود  لنا  والتي سبق  كثيرا 
عملها  تمارس  التي  األجــرة  سيارات  من  مجموعة 
ال  بها،  الخاص  الرقم  على  التوفر  دون  يومي  بشكل 
من خلف السيارة والفوق سطحها، وألسباب لم تكشف 
المستمرة.  الساكنة  وشكايات  مالحظات  رغم  بعد 
ولربما كان األمر راجعا إلى عرقلة الزبون في حالة ما 
أراد تقديم أي شكاية ضد السائق عند تعرضه العتداء 
باإلضافة  هذا  قانوني،  خرق  أي  وجود  الحظ  أو  ما، 
المتكررة في بعض سيارات  إلى وجود بعض األرقام 
األجرة، وهذا أمر أخطر مما سبق، لكونه يهدد سالمة 

وأمن المواطن بالخصوص.
طرف  من  الصماء  اآلذان  سياسة  اعتماد  ووسط 
أنفسهم  المواطنون  يجــد  البوغــاز  مدينة  مسؤولي 
مضطرين إلى التغاضي عن كل ما سبق ذكره، خاصة 
هـــذه  عن  والناتجــة  المقدمة  الشكايات  أغلب  وأن 
السائقين  وصفــات  شروط  مع  تتنافى  التي  األفعال 

تلقى صمتا وتجاهال رهيبا في التعامل معها. 
إذا كيف ستتم معالجة هذه الخروقات والحد منها 
إذا كانت هذه الشكايات ال تؤخذ بعين االعتبار؟ وإلى 

متى سيبقى صوت المواطن مجرد حبر على ورق؟ 

•  رميساء بن راشد

نتيجة ل�شيا�شة الآذان ال�شماء

�شائقو �شيارات الأجرة
يتمادون يف خروقاتهم
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�شل�شلة  جديـدة
02 اأكـتـوبـــر  2021

فهل... ننتظُر القمر« ؟ ! 
جاء في األوراد أن  الوزيرة المنتدبة 
والبحـث  العالي  التعليــم  وزير  لدى 
العلمي، سابقا، والقيادية بحزب العدالة 
أصوات  أربعــة  على  حصلت  والتنمية، 
بإقليم  الهرهورة  دائرة  في  فقط،  
وفق  فيه،  ترشحت  الذي  الصخيرات 
الموضوع،  في  الداخلية  وزارة  بيانات 
حيث احتلت المرتبة األخيرة بعد مرشح 
سبعة  على  الحاصل  الشعبية  الحركة 

أصوات. 
ومعلومٌ أن النتائج »الكارثية« التي حصل عليها حزب الوزيرة، في تشريعيات 8 
الحزب ومناهضي  الداخل والخارج، وحتى أشد خصوم هذا  الجميع، في  شتنبر، فاجأت 
اعتبرت  التي  السياسات  تلك  االجتماعية،  المجاالت  في  خاصة  حكومتيه،   سياسات 
»الشعبية«،  بل،  ومسؤولة عن   تراجع المكانة السياسية لهذا  الحزب،  بشكل غريب 

ومثير. 
لهذه  أعطيت  التي   أحيانا  والمتضاربة  المتباينة   »التفسيرات«  من   وبالرغم 
القوية،  بين  المليونية،  بالنسبة لحزب فقد »قاعدته االنتخابية«   الغريبة  الوضعية 
يوم وليلة، وبشكل مفاجئ، إال أن اآلراء تكاد تجتمع حول فكرة  »التصويت العقابي« 

كردة فعل شعبية  ضد حكومتي البيجيدي، خاصة حكومة بن كيران. 
 والعسير على الفهم أنه كيف يعاقب البيجيدي لوحده  وهو لم يكن بمفرده في 
إليها،  مجتمعة،   ترجع  أحزاب،  ائتالفية من عدة  يقود حكومة  كان  إنه  بل  »الحكم«، 
المسؤولية الكاملة  في الحالة االجتماعية واالقتصادية والمالية التي آلت إليها البالد، 
أداء وزراء ينتمون ألحزاب سياسية من مختلف اإليديولوجيات،  بعد عشر سنوات من 

حتى المتنافرة منها. 
المقبلة،  الثالثي  التحالف  لحكومة  »تنبيها«   البيجيدي  حالة  اعتبار  يمكن  فهل 
التي طلع فرقاؤها ببرامج انتخابية تعدُ بما يصعبُ تصورُ أن يتم إنجازه خالل والية 
تشريعية واحدة،  ولو أننا نفضل »عطاء بدون وعد على وعد بدون عطاء«، ونستحضر 
يعدُ  ألنه  حتى  بعيدا  يذهبُ  السياسي  الوعد  أناّ  يرى  حكيم  لسياسي  حكيمة  قولة 

بإحضار القمر حين يستغني عنه الليل في آخر الشهر!... 
فهل نتوكل على اهلل، وننتظر »القمر« الموعود  في آخر.... الوالية  القادمة !؟ 

 ooooo

العطفة وليغارة.....اآمولنا ! 
لطيــف،  بخبــر  طلع  »كــود«  موقع 
نجاحه  في  الطعن  تم  منتخبا  يخص 
ينتسب  كان  الذي  للحزب  تغييره  بسبب 
»ورطته«   لـ  خالص  من  يجد  ولم  إليه، 
سوى  طاله،  الذي  الطعن  على  والرد 
زوايا  من  ربانية   »زاوية«  لـ  يلتجئ  أن 
أن   الصالـــح  »وليهـا«  عسى  المدينة، 
يسعفه ببركاتـــه،  ويعيـــده إلى سابق 
مجده، منتخبا  ناجحا  و»يهزم عديانه«، 
صرّح  من  أو  نجاحه  في  طعن  من  سواء 

ببطالن فوزه !   
إذا كان هذا الخبر صحيحا، وال نظنه إال كذلك،  فإنه ال يمكننا إال أن نشفق من حالة 

رجل يدعي انتسابه لعالم السياسة، ولكنه ملتصقٌ بعوالم الخرافة. 
ثقافة  إلى  تنتسب  أخرى،   عليها في حاالت  »التخاريف« معتادون نحن  مثل هذه 
القرن  مغرب  في  الشعب،  عن  النيابة  إلى  يطمح  رجال  اليوم  نجد  أن  ولكن  الماضي، 
الواحد والعشرين، يؤمن بأن  زيارة لزاوية والتبرك بصاحبها وفق طقوس »بهلوانية«  
أو يغير وضعا سليما، يمَكنه من استرجاع »حرودته«  يمكن أن يبطل حكم محكمة 
التي نجح »العديان« في انتزاعها منه وذلك بقيامه بحركات »بهلوانية«، أمام كاميرات 
التصوير، فإن هذا يمكن اعتباره نوعا من الترهيب الذي لم يعد يرهب أحدا، بعد أن 
»فاق الناس من القلبة«، وارتفعت عن بصيرتهم غشاوة الجهل والجهالة، والتفاهة، 

والسخافة والبالهة. 

طنجة اأو حدكورت 
ولكن، رجاء..  ل لالإثنني معًا ! 

داخل  وشوارعنا، سواء  تجوب  طرقنا 
الحديثة،  بالمدينة  أو  العتيقة  المدينة 
مكشوفة،  بطريقة  تحمل   كاميونات 
المتهالكة،  المنازل،   آثاث  »خردات« من 
من مطارب وسداريات وكاتريات وأفرشة 
وطابالت  وثالجات  كهربائية  وحمامات 
وغيرها مما تخلص أصحابها منها ببيعها 
الكاميونات  هذه  ألصحاب  البالي  بيع 
الذين يجوبون أنحاء المدينة مستعملين 

»مكبرات الصوت« المزعجة،   في لفت انتباه سكان الدور والعمارات لمرورهم ومنادين 
من يرغبون ببيع »البالي« من تجهيزات  يودون التخلص منها. 

وأخيرا  بعد،   فيما  الكروسات  ثم  الدواب،  على  »البالي«  أو  »المتالشيات«  جمع 
»البيكوبات« وحتى الكاميونات، عادات عهدناها في القرى والمداشر واألحياء الهامشية 
في المدن الكبرى، ولم يكن في األمر ما يثير االنتباه، طالما أن في األمر تخفيفا عن 
البائع والشاري  في أتعاب الحركة والنقل، ولكن، أن يتطور األمر إلى أن تزحف أسواق 
البالي »المتحركة« إلى قلب المدن الحديثة وتتجول بين العمارات  أحيانا في  ساعات 
الصباح الباكر، معلنة عن وجودها وعن أصناف التجهيزات المنزلية التي تقبل التعامل 
بشأنها، عبر مكبرات الصوت، وبأصوات  مزعجة ولهجات غير مألوفة،  في غالب األحوال، 
فهذا أمر يستحسن أن ينظر إليه من باب أنه »معابة« في أيامنا هذه، ومدننا هذه، 
المدينة من طريق  أحياء  للبالي منتشرة بعدد من  أسواقٌ  توجد بطنجة  وأنه  خاصة 

فاس إلى سوق كاساباراطا الذي يمكن اعتباره »مدينة البالي« بامتياز. 

فهالاّ انتبه المسؤولون إلى هذه القضية، بغاية تقنينها وتنظيمها  وليس إلغائها، 
المتجولين   الباعة  معاناة  نعلم  ونحن  اهلل،   عباد  أرزاق  ضد  نقف  أن  يمكننا  ال  ألنه 
أبواب  ما سدت  بعد  العيش ألسرهم،   لقمة  أجل كسب  من  اهلل،  باب  على  الواقفين 
الرزق في وجوههم. والبد أنه توجد حلوٌل لمشكلتهم على غرار المعمول به في العديد 
من  دول العالم. إذ الغاية أن ال يزداد الفقراء فقرا ومهانة وظلما و »تمرميدة« وحكرة. 

الحل ، إذا، مسألة  تدبير نظام وانتظام. 

 ooooo

من باب دار الوزير اإلى ال�شجن ! 
جاء من أفركط  بكلميم، إلى الرباط 
ليستفسر عن وضعه المهني، فبات ليلته 
ليلة   740 مجموع  من  بالسجن،  األولى 
قضت عليه بها محكمة العاصمة، معززة 
بغرامة مليون سنتيم بالتمام والكمال. 

أبــي  سعيــد  بالسيــد  يتعلق  األمر 
الرحمة  مدرسة  على  مشرف  إمام  علين، 
العتيقة ببلدته ، صاحب كتاب »المساجد 
من  وهو  الداخل«  من  رؤية  بالمغرب، 

حملة الشهادات العليا، وكانت وزارة األوقاف فد أنهت جميع المهام التي كان يضطلع 
بها   بسبب اتهامه بتحريض األئمة على العمل النقابي ليقرر التوجه إلى الرباط  و 
إليه،  والحديث  بلقائه  يظفر  عله  اهلل،  وفقه  التوفيق،  الوزير  منزل  بباب  »المزاوكة« 
سنتين  ولمدة  القضبان  وراء  نفسه  ليجد  »أشداء«  رجال  به  »تكفل«  أن  حظه  فكان 
كاملتين وغرامة ثقيلة عليه أن يسددها قبل أن يعانق الحرية إذا كتب اهلل له اإلفالت 

من يد سيدنا عزرائيل عليه السالم !  

الفقيه ربما تصور نفسه بطال من أبطال النضال ، قادرا على أن يلعب دور المناضل 
من أجل األئمة والقائمين على التعليم العتيق، ولربما أنه نسي أن هذا »الضومين« 
أبي  لصاحبها  األشعرية  السنية  والطريقة  أنس،  بن  مالك  اإلمام  بمذهب  محصنٌ 
ليضمن  رأسه«  سوق  »يدخل  أن  عليه  كان  وأنه  أخرى،  وحصون  األشعري،  الحسن 
سالمة عقله وقلبه وبدنه، وأن يذكر دوما تحذير السلف للخلف:  إياكم  والنار،  والبحر، 

والسلطان...... !  

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

آخر،  إلى  مجتمع  من  وتتنوع  للبشر  بالنسبة  الغذائية  الثقافات  تتعدد 
وتختلف، تبعا لذلك، العناصر الرئيسية التي تتشكل منها الوجبات الغذائية، 
فمنها ما يغلب عليه األصل الحيواني لمكوناته ومنها ما يعتمد في تشكليه 

على المواد ذات األصل النباتي.
غير أن المجتمع المغربي، باعتباره منتميا لدولة لم يتحقق بعد نموها 
الكامل، سواء في جانبه االقتصادي والسياسي أو في شقه المتعلق بالثقافة 
الجانب  في  معينة  ثقافية  خصائص  )المجتمع(  تطبعه  مازالت  والعلوم، 
المرتبط بمفهوم التغذية وطبيعة المواد الغذائية التي يتم التركيز عليها 
بقوة وال يجوز استثناؤها أبدا من موائد الطعام، سواء بالنسبة لألثرياء أو  

لدى البؤساء.
لعل المادة الرئيسية، التي تسجل حضورا يوميا ودائما في كل وجبات 
طعام المغاربة، هي الخبـز، فالمواطــن المغربــي، بمختلف جهات المملكة، 
الغذاء  وجبتا  منه  تخلو  ال  كما  الخبز،  قطع  من  الصباحي  فطوره  يخلو  ال 
والعشاء، بل إن الخبز عادة ما يكون جزءا من »وجبة العصر« الخفيفة التي 

اعتاد المغاربة تناولها عشية كل يوم.
البيــوت  في  وجوده  وضمان  الخبز  على  الكثيف  المغاربة  إقـــــبال  إن 
في  يرتبط،  بل  األجيال،  عبر  المتوارثة  الغذائية  بالعادات  فقط  يرتبط  ال 
الدين  فيها  يمتزج  لمفاهيم  حاملة  شعبية  ثقافة  بامتداد  األول،  المقام 
باألخالق واالقتصاد بالخرافة، وبصرف النظر عن البحث في األصول التاريخية 
ل نظرة المغاربة نحو الخبز، فإنها نظرة تقترب إلى حد بعيد  لِكيفية تَشَكُّ
من مستوى  التقديس، فالخبز، يحتل مكانة ال تضاهيها مكانة غيرها ضمن 
عن  ومعزول  مميز   مكان  في   يُحفظ  بداية،  فهو،  المغاربة،  »متخيل« 
المواضع التي تحفظ فيه غيره من األطعمة، كما أن بقايا الخبز ال يُتَخَلَّصُ 
المعدة  النفايات  باقي  عن  عَزْلِها  على  دوما  ويُحاَفُظ  اتفق،  كيفما  منها 
للرمي، بل إن جمهورا عريضا من العامة يعمد، فضال عن ذلك، إلى تقبيل 

قطع الخبز المتبقية قبل التخلص منها في مكان آمن ومقبول.
عليه  تدل  الشعبية  الثقافة  الخبز في  يحتلها  التي  االستثنائية  المكانة 
التمثيل، حين  على سبيل  البالغي،  الجانب  ففي  المغاربة،  وأقوال  سلوكات 
عن  يقال  كما  الخبز(،  )كيعطي   : يقال  والكرم  بالجود  شخص  وصف  يُراد 
يلمح  ما  عادة  االقتصادي  الجانب  وفي  الخبز(،  )عندو  إنه  الثري  الشخص 
الشخص  ينعت  الخبز(، كما  )فيها  إنها  بالقول  المربحة  للصفقات  المغاربة 
المتسبب في إبرامها بكونه )معاه الخبز(، إلى غير ذلك من التعبيرات التي 
توظف مصطلح )الخبز( من أجل الداللة على الخير والبركة، وهذا يكشف إلى 
أي حد يحتل فيه الخبز حيزا  ضخما من الشعور المغاربة وكيف أنهم يربطون 
لهم  بالنسبة  فهو  ورخيصة،  وافرة  بكميات  الخبز  بوجود  سعادتهم  تحقق 

يعتبر أكبر ضمانة الستقرارهم النفسي والمادي. !
المغاربة، جعلت  الخبز في مخيال شعب  التي تبوأها  المرموقة  المكانة 
منه موضوعا يستأثر باهتمام مركزي من طرف الدولة، حيث سهرت منذ مدة 
الذي يمنع تأثر  الحكومي  الدعم  الخبز، وذلك عبر  طويلة على تأمين وجود 
أسعاره بالتحوالت التي يشهدها سوق القمح على المستوى الدولي. في هذا 
 ،1981 يونيو  في  بوعبيد،  المعطي  حكومة  قرار  بأن  التذكير  يلزم  السياق 
البيضاء  الدار  في  عارمة  انتفاضة  باندالع  توج  الدقيق،  سعر  في  بالزيادة 
قتلت فيها أعداد كبيرة من المتظاهرين، وهم القتلى الذين وصفهم وزير 

الداخلية، على سبيل السخرية، بكونهم »شهداء الكوميرة«.
يمكن  ال  أحمر  خطا  الخبز  من  جعلت   ،81 يونيو  في  البيضاء  انتفاضة 
أسعاره،  في  الزيادة  إقرار  عن  التراجع  إلى  الحكومة  اضطرت  فقد  تجاوزه، 
وضمان  االرتفاع  من  لحمايته  مُْكلفًا،  كان  ولو  ممكن  جهد،  كل  واعتمدت 
المقاربة  نهج  في  المتعاقبة  الحكومات  استمرت  الحين  ذلك  ومنذ  وجوده، 

ذاتها تجاه مادة غذائية اسمها »الخبز«.
على خالف سياسة المغرب، فإن الدول األروبية، اعتبرت الخبز مجرد صنف 
التي تروم  الدعم  أنواع  الغذائية ولم يحظ بأي نوع من  المواد  من أصناف 
حفظ أسعاره في مستوياتها الدنيا، ففي أواسط الثمانينات، كان سعر أصغر 
»كوميرة« بإسبانيا يناهز المائة بسيطة، أي ما كان يعادل آنذاك مبلغ ستة 
دراهم بالعملة المغربية، أي أن سعره يفوق بأضعاف مضاعفة سعر فاكهة 

الموز !
اقتصادي واجتماعي  الدقيق  واقع  لقد تمخض عن سياسة دعم أسعار 
لالستثمار  موضوعا  الدعم،  هذا  بسبب  الخبز،  أصبح  فقد  بالمغرب،  جديد 
أنواع من  اقتناء  إلى  نسوة،  وأغلبهم  يعمد هؤالء،  حيث  البسطاء،  قبل  من 
المعجونات  كثيرة من  أنواع   تحضير  في  استعماله  بهدف  المدعم  الدقيق 
كالخبز والرغائف والبغرير والحرشة، وذلك قبل تسويقها للمستهلك بغاية 
ربحية، وهذا دون أن تعلم عنها شيئا، ال المصالح المكلفة بسالمة المنتجات 

الغذائية وال المصالح المكلفة بتحصيل الضرائب والجبايات. 
لقد بينت اإلحصاءات أن »إنتاج الخبز بالمغرب يفوق 100 مليون خبزة 
يوميا، إال أن كمية منه، تبلغ حوالي 25 في المائة، ال يتم استهالكها من قبل 
المواطنين، بل تجد طريقها إلى صناديق النفايات أو إلى بطون الماشية«. 

فهل يحتاج هذا األمر إلى : إعادة النظر في نظرة المغاربة نحو الخبز ؟

حول اإ�شكالية اخلبز

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

 29 األربعــاء  يوم  فوروود،  جينيفرا  المحامية  أكدت 
محكمة  عن  الصادر  االبتدائي  الحكم  أن   ،2021 شتنبر 
البحري  والصيد  الفالحة  اتفاقيتي  األوروبي بشأن  االتحاد 
مع المغرب، »لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة 

للفاعلين االقتصاديين«.
وأوضحت السيدة فوروود، في تصريح لوكالة المغرب 
محكمة  عن  الصادر  االبتدائي  الحكم  أن  لألنباء،  العربي 
قــرارات  إللغــاء  االستئنــاف  بخصوص  األوروبي  االتحاد 
الفالحــة  اتفاقيتــي  موضــوع  بشأن  األوروبي  المجلس 
أي  يغير  ولن  نهائيا،  »ليس  المغرب  مع  البحري  والصيد 
شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين االقتصاديين في 

قطاعي الفالحة والصيد«.
اتفاقيتــي  على  قانوني  أثــر  أي  وقالت: »ليس هناك 
الفالحة والصيد البحري بين المغرب واالتحاد األوروبي«، 
محكمة  أمام  استئنــاف  طلب  هناك  »سيكون  أنه  مبرزة 

العدل األوروبية ضد هذا الحكم«.

أصدرت حكما  األوروبي  االتحــاد  أن محكمــة  يذكــر 
المجلس األوروبي  ابتدائيا بخصوص استئنـــاف قــرارات 
مــع  البحري  والصيــد  الفالحة  اتفاقيتـي  موضوع  بشأن 

المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات 
»مع اإلبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على 
القانونية  والسالمة  األوروبي  لالتحاد  الخارجية  األنشطة 

اللتزاماته الدولية«.
وسجل المصدر ذاته أن آثار االتفاقيتين ال تزال قائمة 
»على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له 
األوروبي،  لالتحاد  الخارجية  األنشطة  على  وخيمة  عواقب 
لاللتزاماته  القانونية  السالمة  حول  تساؤالت  يثير  وأن 

الدولية«.
)و.م.ع(

خبرية دولية : احلكم البتدائي ملحكمة الحتاد 
الأوروبي “لن يغري اأي �شيء على اأر�س الواقع”
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الحزب  رأسها  وعلى  السابقة  الحكومة  ننتقد  كنا  المنبر  هذا  ومن 
مع  منسجمة  تكن  لم  التي  الالشعبية  واختياراته  بسبب سياسته  األغلبي 
اهتمامات وطموحات المواطنين من مختلف الشرائح بما فيهم الموالين 
سياسيا  الساحر  شخصية  تكن  ومهما  الحزب..  أطروحة  عن  والمدافعين 
ديماغوجيا شعبويا أو مشعوذا ينشر الخرافات والترهات وتضليل العقول، 
استثنائية  قدرة  له  بأن  معتقدا  والخيال،  الذكاء  من  بدرجة  يتمتع  فهو 
تفوق قدرات اآلخرين.. لكن هل يدوم مفعول السحر طويال أم تنكشف مع 
انقلب  السحر  الخديعة؟! لذلك فإن  األيام والشهور والسنوات أسرار  مرور 
على الساحر، تلقى خاللها حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية على أيدي 
خصومه السياسيين وفي طليعتهم حزب التجمع الوطني لالحرار.. تأكدت 
هذه الخسارة وماقيل بشأنها من تنبؤات لحظة تراجع شعبية الحزب التي 
الحكومة  رئيس  رحيل  من  األخيرة  السنة  قبل  فشيئا  تتكشف شيئا  بدأت 
األسبق عبد اإلله بنكيران، وتوالى هذا التراجع على عهد خلفه سعد الدين 
العثماني في واليته الثانية، بما لم يدع مجاال للشك بأن حزب هذا األخير 
سيسقط سقطة مدوية لن ينفع معها عالج.. فما هي ياترى أبعاد ودالالت 
المؤكد  بات من  ؟!  االخيرة  االنتخابات  والتنمية في  العدالة  سقوط حزب 
الذي  الحزب  منه  خرج  نزيهة وشفافة  انتخابات  في  الناخبين  أن تصويت 
إلى  فارغا طاويا متواريا  الحكومة في واليتين شفويتين بخفي حنين  قاد 
تكوين  من  حتى  تمكنه  ال  فقط  مقعدا  عشر  ثالثة  على  بحصوله  الوراء 
انتخابات  في  مقعدا   125 بـ  ظفر  الذي  الحزب  نفس  وهو  برلماني  فريق 
قراءة  يمكن  المسبوقة  غير  المدوية  الخسارة  هذه  ضوء  وعلى   .2016
بعض المؤشرات وأسباب الفشل التي أشرنا إليها في مواضيعنا السابقة 
واختياراته  وتوجهاته  وبرامجه  الحزب   لسياسة  نقدية  مالحظات  ضمن 
اإلصالح  نحو  وتطلعاتهم  الناس  هموم  عن  بعيدة  ظلت  التي  الالشعبية 
سخط  بحالة  قوبلت  القاتلة  األخطاء  من  مجموعه  راكم  حزب  والتغيير..! 
الشعبية  الفئات  وتحديدا  المغربية،  األوساط  كبيرين في مختلف  وغضب 
على أوسع نطاق، وقد اليجد حزب العدالة والتنمية اليوم تفسيرا لمجموعة 
التي اتخذها في ظروف استثنائية  من اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية 
وصعبة جدا منها رفع الدعم عن المحروقات ورفع سن التقاعد واالعتماد 
التفكير في حلول  أو  إدماجهم  المعلمين بدال من  التعاقد مع  على نظام 
من  المتضررة  الفئات  وتحديدا  بالمغاربة  مادفع  وهو  األقل،  على  أخرى 
اإلجراءات المذكورة إلى التصويت عقابيا ضد العدالة والتنمية في امتحان 
»اليوم  الشهيرة  أغانيه  إحدى  في  الصافي  وديع  يقول  كما  إال  أصفه  ال 

عهدكم فأين الموعد«..
من المفيد القول أن التجربة الحكومية السابقة كانت فاشلة بامتياز.. 
ويتمثل هذا الفشل أساسا في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات 
فعن  االجتماعي..!  بالجانب  مايتعلق  خاصة  وبصفة  بها،  وعدت  التي 
رئيس  قدمه  الذي  التصريح  قراءة  أعدنا  إذا  الحديث  يمكن  إصالحات  أي 
الحكومة السابق ساعات بعد توليه تسيير الشأن العام والذي تضمن محاور 
الوضع  أن  غير  إلى جنة عدن؟  المغرب  لتحول  فعال  لو طبقت  ومخططات 
سليمة..!  تكن  لم  اختيارات  بسبب  سوءا  ازداد  واالقتصادي  االجتماعي 
هذه حقيقة الغبار عليها.. وقد أدرك اآلن الرئيس الذي خرج من الحكومة 
أن  بعد  شيء  على  اليلوي  اندحار  حالة  في  أغلبيته  وعلى  عليه  مغضوبا 
دقت ساعة الحقيقة لتكشف بالملموس أن تصريحه غير المجدي ولد ميتا 
وتبخر في الهواء ألنه لم يحقق للمغاربة تطلعاتهم وآمالهم..! ويمكنكم 
الرجوع لإلطالع على مضمون التصريح المذكور المليئ بالوعود والتفاؤل 
واألمل والنوم في العسل لتتضح لكم الصورة! فما هي تداعيات التصريح 
الحكومي الذي تناثرت وعوده في الهواء وخلقت أزمة اجتماعية ومشكالت 
صارت إشكاليات وتحولت إلى معضلة عالجتها صناديق اقتراع الثامن من 
شتمبر 2021 ؟ من أخطر هذه التداعيات التي لم تعد خافية على أحد زيادة 
غير  بشكل  الفقر  معدالت  ارتفاع  الشباب،  صفوف  في  خصوصا  البطالة، 
مسبوق.. تدهور القدرة الشرائية التي باتت تهدد السلم االجتماعي، إغالق 
قطاعات إنتاجية في زمن الكورونا دون إيجاد حلول بديلة؛ وقد ترتب عن 
المعامل ووحدات اإلنتاج..! ثم  هذا تسريح عدد كبير من عمال وعامالت 
إن الحكومة المنتهية واليتها لم تتخذ إجراءات حازمة لوضع حد للتالعب 
والفساد والمساس بالقدرة الشرائية ألوسع الفئات االجتماعية، دون إغفال 
إلى  الشباب  من  واسعة  بفئات  دفع  مما  كافية،  وظائف  خلق  عن  عجزها  
نفق  في  سوى  اليوجد  مستقبل  على  والقلق  واالستياء  والرحباط  التذمر 
القضايا  من  أي  على  جوابا سياسيا  تقدم  أن  تستطع  لم  مظلم!! حكومة 
األساسية التي تهم المواطن المغربي في حياته اليومية..! حكومة ظلت 

طيلة مدة واليتها بدون بوصلة وغير مقنعة في أي مجال..!
)يتبع(

من صميم المجتمع

كل بداية لها نهاية!
• إدريس كردود

المواطنين انتظارات 
والتنمية.. العدالة   بعد نكبة 

الق�شاء الإ�شباين يعيد فتح ملف زعيم البولي�شاريو 
ويلغي قرار حفظ الدعوى

حكومة مليلية املحتلة تثمن تطور القت�شاد املغربي 
وتطلب »عالقة جديدة«

بالمحكمة  الجنائية  الغرفــة  أعــادت 
الوطنية اإلسبانية فتح ملف زعيــم جبهة 
بذلك  ملغية  غالي،  إبراهيم  البوليساريو، 
قرار القاضي سانتياغو بيدراز، ومعتبرة أن 
جرائم  توازي  غالي  بها  يتابع  التي  التهم 
القتل واالحتجاز والتعذيب، ويعاقب عليها 
“إجـــراءات  بأكثـــر من  اإلسباني  القانون 

بسيطة”.
اإلسبانيـة  “إلمونـدو”  لجريدة  ووفقا 
فإن قرار الدعوى والحكم اختصاص حصري 
للغرفة الجنائية وليس لقاضي التحقيق، كما 
يمكن استئناف قرار الغرفة بالنقض أمام 

المحكمة اإلسبانية العليا.
وأضاف المصدر اإلسباني أن المشاكل 
مشيرا  القضية،  بتصنيف  وتتعلق  شكلية 
إلى أن قاضي التحقيق المركزي يفتقر إلى 
صالحية اتخاذ قرار رفض الدعوى وإلغائها، 

وراميا ملف القرار للغرفة الجنائية.
الوطنيــة  المحكمــة  قاضــي  وكان 
بها  تقدمت  التي  الشكاية  قبل  اإلسبانية 
حقـوق  عن  للدفــاع  الصحراوية  الجمعية 
اإلنسان ضد إبراهيم غالي، الذي كان يرقد 
بأحد مستشفيات إسبانيا، لتتم بذلك إعادة 

فتح القضية المثيرة للجدل.
اتهامات  الثانية  الشكوى  وتتضمن 
سوء  بسبب  شخصا   27 تستهدف  ثقيلة 
المحتجزون  لها  تعرض  التي  المعاملة 
بمخيمات تندوف وأسرى الحرب، بمن فيهم 
ذوو الجنسية اإلسبانية. وتمت متابعة غالي 

طموحات إسبانية لتعزيز التعاون بين 
المغربية  والمملكــة  المحتلين  الثغرين 
المسؤولين  بعــض  تصريحات  عكستها 
في ظل  مليليــة،  حكومــة  في  المحليين 
إغالق  بخصوص  النظر  وجهات  اختالف 
إلى  بالدعوة  وذلك  الحدودية،  المعابر 
الثغر  بين  التجارية  العالقات  الحفاظ على 

وإقليم الناظور المحيط به.
موقــف حكومــة مليلية السليبة جاء 
الحكومة  في  المالية  وزيــرة  لســان  على 
إن  قالــت  التي  منصوري،  دنيا  المحلية، 
يمثـــل  ال  المغربـي  االقتصادي  “التطور 
يشكل  بالعكس،  بل  لمليلية،  تهديدا 
فرصة لمساعدتها على تطوير قدراتها في 
الالزم  “من  أنه  معتبرة  مختلفة”،  مجاالت 
إرساء اتفاقيات حسن الجوار لتأمين الحدود 

المشتركة”، وفق تعبيرها.
وفي المقابــل، أعربـــت المسؤولـــة 
مليلية  حكومة  رغبة  عن  عينها  المحلية 
المحتلة في “تصدير الخبرات التكنولوجية 
والتدريبية إلى المغرب في مرحلة أولى، ثم 
إلى بقية البلدان اإلفريقية في مرحلة ثانية، 
بالتنمية  المرتبطة  التقنيات  بما في ذلك 

المستدامة”.
ولفتت المتحدثة االنتباه، خالل أشغال 
“منتدى سبتة االقتصادي”، إلى أهمية العمل 
المشترك لحماية “الحدود المشتركة” على 
مستوى معبريْ سبتة ومليلية، مؤكدة أن 
“ذلك يعود بالنفع االقتصادي على محيط 
بديلة  حلول  “إيجاد  إلى  داعية  الثغرين”، 

للمعابر الحدودية المغلقة”.
وقد أرخت األزمة السياسية بين مدريد 
والرباط على وضعية المعبرين الحدوديين 
منذ  المحتلتين،  ومليلية  سبتة  من  بكل 
بداية جائحة “كوفيد - 19، حيث ما تزال 

في حالة سراح، قبل أن يتمكن من مغادرة 
التراب اإلسباني الحقا.

من جهتها، أعلنت محكمة التعليمات 
وزيـــرة  استدعــاء  بسرقسطــة  السابعة 
آرانتشـــا  السابقـــة،  الخارجيـــة  الشؤون 
أجل  من  المقبل،  اإلثنين  اليا،  غونزاليس 
القضائي  التحقيق  بخصوص  استجوابها 
جبهة  زعيم  سفر  جواز  بتزوير  المتعلق 
األراضي  إلى  وصوله  أثنــاء  “البوليساريو” 

اإلسبانية.
وسيتم االستماع إلى شهادة المشرفة 
الدبلوماسي  الجهاز  تدبير  على  السابقة 
اإليبيري في الرابع من أكتوبر القادم، حسب 

و”فرخانة”  أنصار”  و”بني  “تراخال”  معابر 
بسبب  ونصف  سنة  من  أكثر  منذ  مغلقة 

حالة الطوارئ الصحية في البلدين.
وبعـــد تأكيدهـــا “محدودية النموذج 
االقتصادي المعتمد على النقاط الحدودية”، 
مليلية  حكومة  في  المالية  وزيرة  دعت 
المحتلة إلى “التركيز على اإلمكانات المتاحة 
“المساحـة  أن  إلى  الثغريـن”، مشيـرة  في 
الجغرافية الصغيرة ال تتيح إمكانية تشييد 
بتجربة  االستعانة  يمكن  لكــن  مصانع، 
الرائدة  والرقمية  التكنولوجية  الشركات 
للتعاون مع المغـــرب وإفريقيا”، على حـــد 

قولها.
األحــــزاب  بعض  مطالبـــة  وبشــأن 
بمنطقة  ومليلية  سبتة  بإلحاق  اإلسبانية 

بعدما  الصدد،  هذا  في  إعالمية  منشورات 
بأراغون  العليا  العدل  وافق قاضي محكمة 
على موعد استجواب الوزيرة اإلسبانية التي 

أقالها رئيس الوزراء الحالي.
الدولة  محامـي  يدافـــع  أن  ويرتقب 
اليا  غونزاليــس  آرانتشــا  عن  اإلسبانيــة 
أمام المحكمــة، على غــرار رئيس ديوانها 
القضــاء  إليــه  وجه  الذي  كاميلوفيارينــو، 
إبراهيم  “تهريب”  على  بالتستر  اتهامات 
غالي، وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، 
يتم  شخصا  تُناصر  الحكومة  أن  بحجة 

التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة.
عن هسبريس

“شنغن” األوروبية، شددت المسؤولة عينها 
على أنه “يتعين التفكير بتأّن في هذا األمر”، 
ثم توقفت عند هذه النقطة بقولها: “نحن 
بعضنا  نفهم  أن  يجب  وبالتالي،  جيران. 

البعض”.
مليلية  ثغــر  حكومــة  بدّدت  وبذلك 
السليب آمال بعض األحزاب السياسية في 
تكريس  إلى  الساعية  اإليبيرية  المملكة 
والرباط،  مدريد  بين  الدبلوماسي  الجفاء 
ودعواتها المتكررة إلى إدراج المدينتين في 
النظام الجمركي الخاص باالتحاد األوروبي 
تحت  كذلك  ووضعهما  شنغن،  ومنطقة 

حماية حلف شمال األطلسي “الناتو”.
عن هسبريس
مصطفى شاكري
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بذلت قصارى جهدي في الدراسة و التحصيل للحصول على الشهادة 
االبتدائية، لكنني ولسوء حظي ما حققت المراد، وذلك  لكوني وثلة من 
أقراني تم إقصاؤنا من اجتياز االمتحان ، بناء على مذكرة وزارية ،توصلت 
بها إدارة مدرسة المركز بالحاجب، التابعة لها مدرسة المعسكر الفرعية، 
العشية  تلك  أذكر  والزلت  الخامس..  القسم  في  دراستنـــا  نتابع  حيث 
احتــرام  المدير فوقفنـــا له تحيــة  السيد  التي حضر فيها  المشؤومــة 
للمثول  اآلخر،  تلو  الواحد  ينادينا،  فشرع  بالجلوس  أمرنا  ثم  وتبجيل، 
أمامه؛ وكلما سمع أحدنا إسمه ولقبه إال وأجاب : »حاضر« وقفز لتوه نحو 
السبورة، ولما أتم نداءه وطوى الئحته التي ضمت أسماءنا التي اليتجاوز 
الجتياز  القانوني  السن  نبلغ  لم  بأننا  سيادته  أخبرنا  العشرة،  عددها 
امتحان الشهادة االبتدائية ،لذا تم إعفاؤنا من إجراء االمتحان، بموجب 

قرار مذكرة وزارية برسم الموسم الدارسي1971/1970.
 فهمت من فحوى كالم السيد المدير، بأنني وأقراني، المعفيين من 
االمتحان، الزلنا صغارا، أي ليست لنا مؤهالت بدنية وكفاءات عقلية تخول 
قويت  من  إال  غمارها  يخوض  ال  الوطيس،  معركة،حامية  في  الفوز  لنا 

سواعدهم و اتسعت مداركهم و نبتت شواربهم .
 والمضحـك المبكـي أن جـل التالميـذ المستوفيـن للسن القانونـي 
االبتدائية  الشهادة  امتحان  اجتازوا  ممن   - الوزارية  المذكرة  حسب   -
آنذاك، قد رسبوا، ثم عادوا إلى مقاعدهم التي اقتعدوها من قبل ليكرروا 
حرفيين  أبناء  من  الكبار  األربعة  مقدمتهم  في  ويأتي  الدراسية،  السنة 

معروفين بالمدينة :
وهذا  الفرنطشي(  ولد  و  ـ  الدراز  ولد  ـ  الحداد  ولد  ـ  البردعي  ولد   (
األخيــر الملقــب ب »ناطـا« هو محرك »الرباعــة الحرشة« ومنشطهـــا 
أفطس  اللون،  أسمر  البنية،  ببغل قوي  يكـون  ما  أشبه  ومرشدها، فهو 
األنف يدخن عشبة »الكيف« بواسطة غليون مغربي »السبسي« يتعهد 

نظافته بانتظام مما علق به من سخام.  
وكلما عدل مزاجه، ونحن جلوس حوله،شرع في سرد حكايات مشوقة 
عن مغامراته وعالقاته الطيبة بالعاهرات، الالئي يسخرنه القتناء بعض 
الحاجيات، بما فيها من علك وتبغ وعشبة ملعونة.. ولقد كان يصف لنا 
عاهرة  حلت  وكلما  وفواجع،  وقائع  من  الدعارة  بدور  يدور  ما  بالتفصيل 
جميلة جديدة بالميدان إال وأخبرنا بذلك وأصر على أن نرافقه لالستمتاع 

بطلعتها البهية وهي تعرض مفاتنها التي تسبي العيان ..
الواقفات والجالسات   الهـــوى -  والمثير للشفقة أن عددا من بنات 
في أوضاع مخلة بالحياء بالعتبات - قد بدت على وجوههن وسواعدهن 
كدمات  وكي بالسيجارة وأثار حروق في مناطق حساسة من أجسادهن 
خلفها رواد المتعة من  شواذ استأنسوا ممارسة ساديتهم على بائعات 
الهوى، ضربا وجرحا وكيا، ومنهم من ارتكبوا في حقهن جرائم قتل بشعة 
اهتزت لها قلوب أهالي المدينة.. وفي بعض األحيان كان يقودنا مرشدنا 
»ناطا« في جولة »إباحية« زوالية بين منعطفات األزقة والدروب  نختلس 
فروجهن  يعرضن  وهن  األوزان،  مختلف  من  باغيات،  إلى  النظر  خاللها 
»المارجة«  تحت أشعة الشمس الالفحة لتنشيفها بعد غسلها وتطهيرها 
يشق  ووقار  شيبة  ذا  إحداهن  شاهدت  وكلما  الشبة.  مسحوق  بمحلول 
طريقه على مقربة منها سترت للتو عورتها بأطراف مالبسها أو بغطاء 

رأسها، متقمصة دور السيدة المحتشمة الشريفة.
أفعالهــــم  في  ومجاراتهــم  الكبــار  تقليــد  نروم  صغار  ونحن  كنا 
الخسيسة،لكننا عادة ما نواجه بالرفض والطرد من طرف » باطرونات« 
جشعات ينظرن إلينا - نحن أوالد المدارس - كمصدر إزعاج  وأنه الخير 
يرجى من ورائنا؛ غير أن دليلنا »ناطا« الخبير بخبايا دور الدعارة ، أرشدنا 
»سيارة  ب  المعروفة  »أقشمير«  ب  العاهرات  قيدومة  يامنة«  »دار  إلى 
الخاص  لحسابها  تشتغل  الخامــس  عقدها  في  سيدة  وهــي  التعليم« 

وتسدي خدمات رخيصة لمقتنصي المتعة من  مختلف األعمار.
الذقن  وشم  صاحبة  »يامنــة«  كانـــت  السن  في  تقدمهــا  ورغــم 
»السيالة« ذات بهاء وجمال ورشاقة قوام، مما جعلها تنافس المومسات 
على   - ببابها  يصطف  كان  إذ  المكان،  بعين  يتواجدن  ممن  الحسان، 
الدوام - طابور من الفتيان  ممن يقضون نزواتهــم العابــرة في ثوان 

بأبخس األثمان.
كما  الميدان،  في  فرسانا  الثالثة  وأصدقــاؤه  »ناطا«  الزعيـم  وكان 
كانوا ممن يشار إليهم بالبنان لما يقومون به من خبيث أفعال  يخجل 

من ذكرها اللسان .  
»وزيري/ إقصاء  بعد  الدراسية  السنة  من  أشواطًا  قضيت  هكذا   

حميري« في مجاراة حماقة الخالن، ولما اجتزت االمتحان الذي يعز فيه 
التباعي  بالخسران  منيت  ،إذ  البرهان  النتيجة  أظهرت  يهان،  أو  األمر 

طريق الشيطان وأنا الزلت من الصبيان.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

االستهــالك  عنـــد  لألثمــان  االستداللــي  الرقــم  عرف 
المائة  في   0.4 بنحو  الماضي  غشت  شهر  في  في طنجة ارتفاعا 

مقارنة مع شهر يوليوز الذي قبله.
فعلى المستوى الشهري، انخفضت أثمان المواد الغذائية ب 
0.2 في المائة في غشت الماضي مقارنة بشهر يوليوز، وذلك تحت 
تأثير تراجع أثمان المواد المكونة لمجموعات “الخضر” ب 5.6 في 
المائة، و”اللحوم ” ب 4.4 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” 
المنعشة  والمشروبات  المعدنية  “المياه  و  المائة،  في  ب0.2 
وعصير الفواكه والخضر” ب 0.1 في المائة، في حين ارتفع التغير 

الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية، ب0.7 في المائة.
وحسب بالغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط 
تزايد  إلى  االرتفاع  هذا  يعود  بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 
و  المائة،  في   4.0 ب  “النقل”  لألقسام  المكونة  المواد  أثمان 
العادية للمنزل” ب 0.5 في  “األثاث واألدوات المنزلية والصيانة 
المائة، ومواد وخدمات أخرى ب 0.2 في المائة، و “السكن والماء 

والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و “المالبس واألحذية” ب 0.1 
في المائة لكل منهما، بينما بقيت مؤشرات باقي األقسام ثابتة.

و على المستوى السنوي، انخفضت أثمان المواد الغذائية ب 
0.9 في المائة في غشت الماضي مقارنة بشهر غشت من سنة 
2020، وذلك تحت تأثير تراجع أثمان المواد المكونة لمجموعات 
 7.5 بناقص  و”الخضر”  المائة،  في   17.2 “الفواكه” بناقص 
المائة، و مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب3.1 في  في 
المائة، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه 

والخضر” ب0.2 في المائة.
في حين ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 
2.4 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في األقسام التي تشكل 
لقسم  المائة  في   0.6 قدره  انخفاض  بين  الغذائية  غير  المواد 

“الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 9.3 في المائة لقسم “النقل”.

تقرير موؤ�شر الأثمان بطنجة
ارتفع بن�شبة 0،4 يف املائة خالل �شهر غ�شت

ترميم م�شرح �شريفانتي�س يدخل مرحلة الإجناز
)تتمة ص1(

المسرح  هذا  استرجاع  وبعد  وهكذا، 
»الكبير« - الذي بنته عائلة إسبانية  وتم 
بموجــب  وذلك   ،-  1913 سنة  افتتاحه 
بروتوكول إسباني مغربي  تمت المصادقة 
عليه من طرف البرلمان اإلسباني بغرفتيه،  
ارتفع إلحاح الفعاليات الثقافية بطنجة، على 
المعلمة  وإصالح هذه  ترميم  في  الشروع 
االستجابــة  تمــت  الذي  األمــر  الفريدة، 
ليدرج  المختصة،  الجهات  طـرف  من  إليه 
المشـــروع  في  المســرح  وترميم  إصالح 
الكبير المتعلق بترميـم  وإصالح  مدينــة 
طنجة العتيقة  وتجديد  وصيانة  بناياتها 
القديمة ومعالمها التاريخية، إسوة بغيرها 
من المدن األصيلة  العتيقة بالمغرب التي 
خضعت بدورها إلى أشغال ترميم وصيانة 

وتجميل.  
وقـــد سبــق االتفـــاق األخيـــر بين 
حول  واإلسبانيـة  المغربية  الحكومتيـــن 
مســرح سيـــرفانتيـــس  مفاوضـــات في 
المجلس  بين  الماضي،  القرن  سبعينيات 
البلدي لطنجة، الذي كان يرأسه المرحوم 
مصطفى عبد اهلل والمصالح الديبلوماسية 
والقنصلية اإلسبانية بالمغرب، تم االتفاق 
إلى  المسرح  بنايـة  تفويــت  على  خاللها 
عاما،   99 مدته  كراء  بعقد  طنجة،  مدينة 
وبقيمة شهرية رمزية، إال أن وزارة الداخلية 
خاصـة  اعتمادات  فتح  رفضـت  المغربية 
أن  وهي  قانونية  بحجـة  المسرح  بترميم 
الدولة المغربية ال يمكنها أن ترصد مبالغ 
إلصالح  العامة  الميزانية  من  هامة  مالية 

منشأة  هي  أصال في ملكية أجانب.  
وبموجب اتفاق  »الهبـــة« الغير قابلة 
يلتزم   الذي  المغـــرب  لفائـدة  للتصرف، 
المغرب من جانبــه  بترميـم البنايـــة مع 
للمسرح   األصلي  الطابع  على  المحافظة  

الذي يصبح جزءا من أمالك الدولة المغربية  
ال يجوز نقل ملكيته إلى طرف أجنبي ثالث.  
وتتكـلف الدولــة المغربيــة بمجموع 
والتسيير،  والتجــديــد،  الترميم،  مصاريف 
“مســـرح  اسم  على  والحفــاظ  والصيانة، 
سرفانتيس الكبير” وصيانة رمزيته وتاريخه 
مع تعزيز الثقافة بشكل عام، وخاصة الثقافة 

اإلسبانية  المغربية. 
وهكــذا نجحـت مساعـي المغرب في 
الحصول على ملكية هذا المبنى التاريخي 
الذي شهد، منتصف القرن الماضي، ليس 
فحسب تظاهرات وعروضا مسرحية وغنائية 
وفنية، عالمية، بل وأيضا كان منصة وطنية  
االستقالل  أجل  الوطني من  للعمل  دولية 
بالمسرح  تعقــد  كانـت  حيــث  والوحـدة، 
لقاءات  حزبية وتظاهــرات وطنيــة   يتيــح 
وجود المئات من مراسلي كبريات الصحف 
العالمية بطنجة، فرصة وصولها إلى العالم 
أجمع. وال أدل على ذلك من  حفل التوقيع 
التي جرت  الوطنية«  الجبهة  »ميثاق  على 

على خشبة هذا المسرح  سنة 1952 برعاية 
وفد الجامعة العربية الذي كان يرأسه  من 
ويقوده  الفتح  أبو  محمود  الدكتور   مصر، 
للجامعة  ممثال  رقيق  أبو  صالح  الدكتور 
العربية   والصحافي اللبناني  حبيب جاماتي 
الفاسي  عالل  من  كل  قام  حيث  وغيرهم، 
عن حزب االستقالل،  وأحمد بنسودة عن 
حزب الشورى واالستقالل، والشيخ الملكي 
واالستقالل،   الوحــدة  حزب  عن  الناصري 
االصالح  حزب  عن  الطريس  الخالق  وعبد 
الجبهة  »ميثــاق  على  بالتوقيع  الوطني،  

الوطنية« لمواجهة  االستعمار.. 
وشبابهـــا  أهاليهـــا  لطنجــة،  هنيئا 
العظيم،  اإلنجاز  بهذا  األهلية،  ومنظماتها 
وشكرا جزيال للمسؤولين الحكوميين على 
تحقيق هذا الهدف الذي يستجيب لرغبات 
على   الجهــة  لوالــي  وشكرا  المواطنين 
جهوده من أجل اإلشراف على ميالد جديد 

لهذه المنشأة الثقافية الهامة. 
ع. كنوني  



احتدم التنافس بين المغرب والجزائر من أجل تحقيق أكبر 
ما وصفت  وغالبا  إفريقيا،  في  والنفوذ  التأثير  قدر ممكن من 
في  المغربية  االستثمارات  بأن  مسؤوليها  لسان  على  الجزائر 
هو  الحثيث  سعيها  وأن  األمــوال،  تبييض  من  تأتي  إفريقيا 
العمل على تقويض إحدى أهم أدوات المغرب الختراق إفريقيا 
لكسب  أمامه  الطريق  وقطع  واالقتصاد  االستثمار  جانب  من 

المزيد من الصفقات واألسواق في القارة اإلفريقية.
دائرة  توسع  أن  شأنها  من  التصريحات  هذه  مثل  إن 
المواجهة والمنافسة بين المغرب والجزائر في إفريقيا وتوصل 
الخالفات  جانب  إلى  االقتصاد  قوامها  جديدة  أرضية  إلى 
والدبلوماسية واألمنية،  السياسية  بالملفات  المتعلقة  األخرى 
وجوهرها موضوع الصحراء المغربية، بالذات، الذي كان سببا 
 ،1948 في خروج المغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 
على إثر اعتراف المنظمة بجمهورية الصحراء الغربية التي تم 

اإلعالن عنها من طرف جبهة البوليساريو بإيعاز من الجزائر.
اليوم  تجاوز  والجزائر  المغرب  بين  التنافس  ومظاهر 
إلى  القضايا اإلفريقية  الفاعلية اإلقليمية في  حدود طموحات 
األمـر  تطلب  ولو  حتى  والسياسية  الدبلوماسية  المواجهة 
استخدام كل طرف محاور أخرى للتحالف معها في معركته ضد 
اآلخر، وذلك على مستوى الملتقيات الدولية واألطر اإلفريقية.

كلما اشتد التنافس بين المغرب والجزائر، ازدادت الحركة 
والتكتالت  العربي  المغرب  منطقة  في  العربية  الدبلوماسية 
الدول  لهذه  االقتصادية  التنمية  لمنظمة  بإفريقيا  اإلقليمية 

جهاز  بمثابــة  فهــو   )CEDEAO( سيدياو 
التكامل  سيـاســة  وينفــذ  يخطـط  رسمي 
للدول  التنموي  ــاج  ــدم واإلن االقــتــصــادي 
إلفريقيا،  الغربيــة  المنطقـــة  في  األعضاء 
وقد تقدم المغـرب بطلب رسمي لالنخراط 
ورجعت  الماضيتين،  السنتيـن  خالل  فيها 
المزايا  من  لالستفادة  للمنظمة  موريطانيا 

.»CEDEAO« : االقتصادية لـ
األســـواق  عــن  البحث  أصــبــح  وهــكــذا 
الجديدة من طرف دول المغرب العربي من 
المزايا  على  للحصول  األساسية  العوامل 
االقتصادية والدوافع الضرورية لالندماج في 
يتوفر  الذي  الصاعد  االقتصادي  التكتل  هذا 

على موارد اقتصادية وثروات طائلة.
غير أن العامل االقتصادي ليس وحده ما 
يحرك الدول المغاربية للتقارب واالندماج في 
العمق اإلفريقي، فهناك عوامل شتى تفرض 
محاولة  طليعتها  في  وتأتي  التوجه،  هذا 
لتعويض فراغ التكتالت االقتصادية في دول 
المغرب العربي بعد فشل مشروع اتحاد هذه 

الدول، سواء على المستوى االقتصادي أو على الصعيد السياسي، 
وقد أصبح االنضمام إلى التكتالت االقتصادية خيارا استراتيجيا 
ومما  التجاري،  والتوسع  االقتصادي  النهوض  متطلبات  تمليه 
التي  األوروبية  السوق  فاعلية  تراجع  المسعـى  هذا  يغذي 
بسبب  المغاربي  االتحاد  بدول  هاما  استراتيجيا  شريكا  كانت 
تعصف  التي  المتالحقة  المالية  واألزمات  االقتصادية  الهزات 
األوروبي  االتحاد  لنزعة دول في  األوروبي، وكذلك  باالقتصاد 
ظل  في  االتحاد  وضوابط  األوروبية  الشراكة  مع  القطع  إلى 
سياسة االنعزال التي باتت تنادي بها تيارات اليمين المتطرف، 
كما  األوروبي،  السياسي  المشهد  على  تهيمن  أصبحت  حيث 
أن هناك تحديات أخرى بخصوص األوضاع األمنية بالمنطقة 
المغاربية والمتمثلة أساسا في ملفات األزمة الليبية واإلرهاب 
والهجرة غير المشروعة التي تستدعي هي األخرى العمل على 
تكثيف الجهود والتنسيق المتكامل بين دول المنطقة لضمان 

تحصين المنطقة والتصدي للفوضى واالضطرابات األمنية.
المغرب  بين  قائمة  أخرى  حسابات  هناك  أن  يبدو  لكن، 
التقليدي بخصوص الصحراء  الشائك  بالنزاع  والجزائر، تتعلق 
الذي ظل ومنذ فترة طويلة نقطة خالف جوهرية بين الجارين 

على مستوى دوائر النفوذ وصنع القرار في إفريقيا.
 28 ــه  دورت في  اإلفريقي  االتحاد  إلــى  المغرب  فعودة 

مهمة  خطوة  كانت  أبابا،  بأديس   2017 يناير  في  المنعقدة 
بالنسبة للمغرب، وتشكل تصالحا بينه وبين فضائه اإلفريقي، 
لكن هناك عوامل سياسية  القارة،  في  العربي  الحضور  وتعزز 
بإفريقيا  واالهتمام  العودة  إلى  بالمغرب  أدت  واقتصادية 
والتصالح مع االتحاد، ومن بينها االعتبارات االقتصادية، لكن 
العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه العودة هو سعي المغرب 
في  الواسع  نفوذها  تمادي  من  والحد  الجزائر،  منافسة  إلى 

االتحاد اإلفريقي.
محور  خلق  بهدف  االتحاد  إلى  لالنضمام  المغرب  فسعى 
المحور  يعتبر  الذي  االتحاد  في  الجزائر  محور  يناهض  جديد 
الوحيد والمهيمن على االتحاد اإلفريقي، ويتشكل من الجزائر، 

أبوجا، جنوب إفريقيا.
كما أن هناك أسباب أخرى ومبررات لعودة المغرب لالتحاد 
في محاولة للتأثير والتغيير من الداخل،. وكسر شوكة االعتراف 
بجمهورية الصحراء من طرف بعض الدول اإلفريقية، وهذا هو 
السبب الرئيسي الذي أقلق الدول الداعمة للصحراء التي ظلت 
تتحفظ على دخول المغرب في االتحاد ألنها ترى فيه تقويضا 
للتكتل الموالي لالنفصاليين في الصحراء، ومع ذلك استطاع 
اإلفريقية  الدول  من  العديد  إقناع  من  العودة  بعد  المغرب 

بالعدول عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد استغل المغرب تراجع 
النفوذ الجزائري في القارة خالل السنوات الماضية منذ مرض 
تراجع  حيث  بوتفليقة،  العزيز  عبد  المخلوع  الجزائري  الرئيس 

حجم المبادالت التجارية بين الجزائر والدول اإلفريقية دون أن 
يتجاوز ثالثة مليارات دوالر، غير أنه رغم التسابق االقتصادي 
نحو إفريقيا بين المغرب والجزائر، لتدعيم النفوذ السياسي في 
القارة السمراء والعمل على خدمة األجنحة الخاصة بالسياسة 

الخارجية والدبلوماسية في نزاع الصحراء.
الرباط  من  لكل  أن  السياسيين  المحللين  بعض  ويرى 
ولهما هدف  السمراء،  القارة  في  التوغل  والجزائر تصور حول 
واحد مشترك هو التفوق والهيمنة، وأن واقع التنافس المغربي 
الجزائري على القارة تحكمه مقومات أساسية، نظرا إلى مكانة 
البلدين على الصعيد اإلفريقي وواقع إفريقيا ضمن استراتيجية 
وفقا ألجندته  القارة  إلى  ينظر  وأن كال منهما  الدولية  القوى 

الجيوستراتيجية.
على  والجزائر  المغرب  بين  القائم  الصراع  فإن  وعليه، 
ملف  حول  القائم  والخالف  والدبلوماسية،  السياسية  الملفات 
نحو  والتسابق  المكشوفة  المنافسة  إلى  انتقل  قد  الصحراء 
القارة باعتبار أن الجزائر جعلت من األسواق اإلفريقية أولوية 
قصوى عززتها بدبلوماسية الزيارات المكثفة، بإعادة تنشيط 
النظـام  عهــد  في  استحدثـــت  التي  االستراتيجية  المشاريع 

السابق.
بين  القائم  التنافس  أن  يرون  المغاربة  الخبراء  أن  غير 

والسياسية،  االقتصادية  الساحة  على  جديدا  ليس  البلدين 
يدفعها  الــذي  للجزائر  الخاص  الهاجس  إلــى  يرجع  وإنما 
للهيمنة على إفريقيا منذ ستينيات القرن الماضي، وتغلغل في 
السبعينيات مع الرئيس الهواري بومدين الذي ضخ أمواال في 
مجال التعاون اإلفريقي من خالل قنوات أساسية، منها منظمة 
الوحدة اإلفريقية، حيث كانت تمدها الجزائر بإمكانات مادية 
على مستوى العالقات الثنائية، أما على المستوى االقتصادي، 
فالجزائر تهتم باقتصاد الريع لدى الهيئة العسكرية باعتبارها 
لديها  والمال  السيولة  لتوفر  إفريقيا  في  باالستثمار  تهتم 
الدبلوماسية  عرفت  المرحلة  هذه  وفي  كثيرة،  أصوات  لشراء 
الجزائرية نشاطا مكثفا وتوغال في العمق اإلفريقي لمواجهة 
التي  المسترجعة،  الصحراء  حول  سياسته  وتقويض  المغرب 
الرباط  تتهم  بحيث  الجزائري،  المغربي  النزاع  جوهر  تشكل 
الجزائر بدعم جبهة البوليساريو، تعتبر الجزائر المغرب محتال 
للصحراء وتدعم مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهكذا 
تبقى قضية الصحراء المغربية في قلب هذا التنافس، لكن يبدو 
أبعادا جيو/سياسية من خالل األطراف والحلفاء  أن للموضوع 

الذين يرغبون في إقامة التوازن بين المغرب والجزائر.
التي  األمريكية  المتحدة  للواليات  بالنسبة  الحال  كما هو 
تحاول أن تحقق هذا التوازن ويقابل بالرفض من طرف إسبانيا 
من خالل موقفها المراوغ لمغربية الصحراء، والزالت تشاكس 
لمعاكسة  الجزائر  مع  وازنــة  عالقات  وتقيم  الملف  هذا  في 

المغرب..
السياسي  الوضــع  أن  يتضـح  هـنا  ومن 
واإلقليمي  الدولــي  والنفـوذ  والدبلوماسي 
العقيدة  بسبب  تفاقما  يزداد  البلدين  بين 
المستــوحـاة  الجــــزائــر  على  المسيطــرة 
صف  في  اصطفـت  لـما  الباردة  الحرب  من 
اليسارية  الزعامة  فورثها  االشتراكي  التيار 
الشوفينية، وحاولت أكثر من مرة أن تنصب 
حقوق  عن  وتدافع  إلفريقيا  كزعيمة  نفسها 
األفارقة في المحافل الدولية واإلقليمية، كما 
أنها لم تتجرد من هذه األطروحة على الرغم 
ال  جديد  عالمي  نظام  في  العالم  دخول  من 
أن  هدفه  اإلديولوجية،  أو  بالعقيدة  يعترف 
يصبح المنتظم الدولي منفتحا على التعاون 
المجاالت  جميع  في  والتنسيق  والتضامن 
واالجتماعيــــة،  والسياسيـــة  االقتصاديــة 
سياسة  ينهج  المغــرب  نجــد  المقابل  وفي 
المغربــي  والتنسيـــق  والتعـــاون  التقارب 
من  جيدا  الــدرس  فهم  أن  بعد  اإلفريقـي، 
عن  بتخليه  السابقة  الدبلوماسية  أخطائه 
األمر  أوروبا،  نحو  اهتمامه  كل  إفريقيا وصب 
إفريقيا خالل  الذي جعله يعود من جديد إلرساء سياسته في 
السنوات األخيرة مقارنة مع الجزائر التي لم تستثمر الكرسي 
اإلفريقي،  االتحاد  مستوى  على  المغرب  خلقه  الذي  الفارغ 
وهذا يعني أن الشق اإلفريقي لصالح المغرب، مما حافظ على 
انسحابه  بعد  اإلفريقية  الدول  مع  المستمرة  عالقته  طبيعة 
من منظمة الوحدة اإلفريقية، وهكذا يرى الخبراء أن المغرب 
وظف كل إمكانياته لنهج سياسة مغربية إفريقية بهدف تعاون 
اإلفريقي، معتمدا  العمق  رابح-رابح في  جنوب-جنوب بمنطق 
في تعامله هذا مع إفريقيا على مجاالت واسعة وبمقاربة شاملة 
وسياسة  واقتصاد  أمن  يهم  ما  كل  جمع  خاللها  من  حاول 
القارة، مما جعله يفرض وجوده على الساحة اإلفريقية ويحول 
الدفاع  ومن  االستمرارية  إلى  المناسباتية  من  دبلوماسيته 
إلى الهجوم، وفي مقابل ذلك نجد الجزائر تتحرك فقط حين 

يتطلب األمرحصر المغرب دبلوماسيا وسياسيا.
جديدة  بصيغة  االتحاد  إلى  عاد  قد  المغرب  نجد  وهكذا 
بعدما استدرك أخطاءه السابقة، ولم يعد يقحم قضية الصحراء 
في كل األمور المتعلقة بتعامله مع الدول اإلفريقية وبات اليوم 
عن  تنم  ذكية  ودبلوماسية  جديدة  بحسابات  بإفريقيا  يهتم 

إرادة قوية للتعاون مع كل دولها.
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•  األستاذ محمد  الخراز

حرب دبلوما�شية بني املغرب واجلزائر.. تناف�س 
يتاأجج على القارة الإفريقية ب�شكل غري م�شبوق..

؟!
هل انتقل التناف�س املغربي اجلزائري 
اإلى ال�شاحة الإفريقية
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وهذا أبو طالب المأموني )240( يقول :
لديّ مشطان ذا َكبـــاٍز    لونًا، وهــذا كالغـــراب

فذا شبابٌ لذي مشيٍب      وذا مشيب لذي شباٍب)241(
ويقول أبو العباس اإلسفرائيني :

وكنت إذا ما سرّح المشط عارضي     رأيت سحيقَ المسك بين يديّا
فصـــرت إذا مـــا خَّللتْه أناملــــي     تناثــــــر كافـــور بهــــن عليّا)242(

فبادر معلقا :
- أرى أن هذين البيتين بوصف الشَّعَر، مسكا وكافورا، أولى وأليق! وما ذكر المشط فيهما إال ذكر 
عارض.. فاألحرى أن يلحقا بموضوع الشباب والمشيب وما يشاكله إن كان له حيّز في »قطوفك«. وأغلب 

ظني أن له فيه نصيبا وافرا!
قلت :

- تنبيه صائب ونظر وجيه.. وعذيري أن كثيرا من الموضوعات التي َغدّيتُ بها كتابي هذا تتشابه 
فيها المالمح، وتتناسب، فيركب بعضها بعضا.. ومهما أحاول ترويض مسالك االنتقاء والتنخيل والتصفية، 
وتذليل صعوبتها، وهما أستنفْذ فيها من وسْع فال مناص من السقطات، ومن الهفوات، ومن العثرات.. 

وتنبيهك هذا الدقيق شاهد قائم عليها..
فتبسم في خجل وقال :

- يا شريف.. لم يكن تنبيهي اعتراضا، ال واهلل، وال موضع نكير.. هو فحسب رأي عابر قد يكون فائال 
فطيرا ألنه لم يستند إلى أسّ مقنع!

ورّكزت بصري في »القطوف«؛ ثم قلت :
التواء ألنك -كما  التباس فيه عندي وال  الذي ال  رأيك  أبيات قد تخضع هي األخرى لسديد  - وهذه 

خبرتك- ال تدالس فيه وال تداجي، وألنك سليم المنزعة!. ولذا فال حاجة إلى ذكرها هنا في هذا.
فقال :

- أسمعنيها، رعاك اهلل!
فقلت :

- حسنا.. يقول السري الرفاء :
رأيت شيبا يضاحكها فصدّت    وكان جزاؤه منها العبوسا
وقالت إذ رأت للمشط فيـــــه    سوادا ال يشاكلـه نفيســا

تلقّ العاج منك بمشط عـــاج   ودعْ لآلنبـوس اآلنبوســـا)243(
ويقول الوزير المهلبي :

وقفتْني ما بين همّ وبُوِس      وَثنتْ بعد ضحك بعبوِس
ورأتني مشَطتُ عاجا بعــاج     وهي اآلنبوسُ باآلنبـــوِس)244(

ويقول الصاحب ابن عباد في مثل هذا المعنى :
هاتِ مشطًا إلى وليّك عاجا     فهو أدنى إلى مشيب الرؤوس

وإذا ما مشطت عاجا بعـــاج      فامشط اآلنبوس باآلنبــــوِس)245(
فتمطق قهوته وقال وهو يحدثني عن خواطره في دكان الحالق :

- وتذكرت فيما تذكرت، وأنا في مناغم مع حافظتي، ألغازًا في لوازم الحالقة وأدواتها كقول أحدهم 
في المرآة :

ومْكنون بيــــن الخُدور أقامَهـــا      هوايَ وتُضحي حالتين على رجِل
قديمة عهد العمر تُطمَُث عانسا      فإن ولدتْ منّي فتىً ولدت مثلي
لها أخــوات في البـــالد كثــيــــرة     ووالدُها في الدهر منقطع النّسل

تَُقصّ عليّ الحق ما حضرت معي     وال تصدق األخبار بعدي وال قبلي)246(
وكقول آخر :

زاهية تشبه كل صوره      أسـرارهـا مستـــورة مشهــــوره
تنمّ إال أنها معـــذورهْ     نفس أخي الحُسن بها مسرورَهْ)247(

قلت، وبين يدي »القطوف« :
-تنافست قرائح الشعراء في وصف المِرآة، وتباينت فيها وجهات نظرهم وتوسّماتهم وتحليقاتهم.. 

فهذا كشاجم يقول وقد أهدى مرآة لصديق له :

أخت شمس الصفاء في الحسن واإلشـــ      ــــرَاق غير اإلعـــشـــــــاء لألجفـــــان
ذات طـــوْق مشـــــرق من ُلجيـــــــــن     أجريـــــت فيـه صفـرة العــقـــيــــــان
فهو كالهالــــــــة المحيطــــــة بالبـــد     ر لســــِـتِّ مضيـــــن بعــد ثمــــــان
وعلى ظهرهـــــــا فـــوارس تلـــهـــــو      ببُــــــزاةٍ تعــــــــــــدو على غـــزالن
لــــك فيهـــــا إذا تـــأمــلتَ فــــــــــأٌل    حسن مخبــــر نبيــــــــل األمــانــــــي
لم يكــــــن قبلهــــا من المـــــاء جُرم     حـــاصــــــر نفــســــه بغـــــيـــر أوان
عدّلت عكسهـــــا الشعـــــاع فمبـــــدا     هُ إليهــــــــــا ورَجـــعُـــــه سيّـــــان
وهي شمـــــس وإن مثــــاُلــك يومــــًا     الح فيهــــــا فإنـــهــــــا شــــمـــسـان
أينمـــــــا قابـــلتْ مثـــــالــــــك من أر    ض ففيهـــــــا تقـــابــــــل النّيـــــران

فألقـــــــاهـــا منــك بالــذي مـــــــا رآه     خائــــــــف فانثنــــــى بغيـــــر أمـــان)248(
ويقول أبو بكر ابن الصوبوني :

بعثتُ بمــرآةٍ إليــــك بديعـــــة      فأطلع بسامي أفقها قمر السعــد
لتنظر فيها حسن وجهك مُنصفًا     وتعذِرَني فيما أقاسي من الوجد

فأرسل بذلك الخدّ لحظك برهــة     لتجنيَ منـــه ما جنـاه من الــوردِ
مثالك فيها منك أقربُ مَلمَســا      وأكثر إحسانا وأبقــى على العهد)249(

ويقول أبو الحسن ابن يونس :)250(
يجري النسيم على غالئل خده     وأرق منه ما يمـــر عليـــه

ناولته المـرآة ينظـــر وجهـــه     فكستْه فتنة ناظريْه إليه)251(
وهذا ابن المعتز يقول :

تبيّنني لي كلما رُمت نظرة    وناصحتي من دون كل صديق
يقابلني منك الذي ال عدمتُه     بلجة ماء وهــــو غير غريــــــق)252(

وابن تميم اإلسعردي يقول :
وأهيف ظّل بالمــــرآة مُغرىً     يواظب رؤيَة الوجـه المليــح

يقول : طلبتُ معشوقا جميال      فلما لم أجده عشقتُ روحي)253(

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

)240( أبو طالب المأموني )838 هـ( شاعر فحل، من العلماء األدباء، يتصل نسبه بالخليفة المأمون العباسي. 
بالنصب  واتهموه  وحسدوه،  الصاحب  ندماء  عليه  فنقم  مكرما،  معززًا  مدة  عنده  وأقام  عباد  بن  الصاحب  امتدح 
وبتفكير الشيعة والمعتزلة، فانتقل إلى بخارى، وفيها توفي بداء االستسقاء. لما استأذن الصاحب بالسفر وأذن له، 

أنشأ قصيدة رنانة منها :
وعُصبة بات فيها الغيط متقـــــــدا     إذ شِدت لي فوق أعناق العدَارُ تَبَا
إني كيوسف واألسباط هم، وأبو الــ      ــأسباط أنت، ودعواهم دما كذبــــًا
قد ينبح الكلب ما لم يلق ليَث شرّى     حتى إذا ما رأى ليثــــًا مضى هربــــا

)241( »يتيمة الدهر« ج 217/4
)242( »يتيمة الدهر« ج 505/4
)243( »يتيمة الدهر« ج 235/2
)244( »يتيمة الدهر« ج 235/2

)245( »يتيمة الدهر« ج 254
)246( »األحاجي« ج 217/4

)247( »يتيمة الدهر« ج 400/4
)248( »زهر اآلداب« ج 668/3

)249( »نفح الطيب« ج518/3 -و- »المغرب في حلى المغرب« ج268/1 -و- »المقتطف« 115.
)250( ابن يونس )399هـ( فلكي كبير صاحب »الزّيج الحاكمي«. عالم له سماعات عالية. أديب وشاعر يرمى 

بالغفلة لقلة اكتراثه بهندامه. لبس مرة ثياب النساء! فاستخفه الناس.
)251( »زهرة اآلداب« 667
)252( »زهرة اآلداب« 667

)253( »ديون الشعر العربي« أدونيس - ج229/3
)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب »مع صاحبي«.. حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة« لمؤلفه الكاتب 
واألديب المختار محمد التمسماني .

وهو كتاب يشتمل على 16 جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ 1996/7/01 إلى آواخر 1998، وكل جزء يحتوي على أربع 
جلسات. وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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هي األستاذة الباحثة الدكتورة آمنة بنت عبد الكريم اللوه)1(، ولدت سنة  1926م /1345هـ، في قلب 
الريف بقرية تيغانيمين من قبيلة بقيوة  بالحسيمة، وهي تنتسب إلى بيت مجد وعز، فوالدها وذووه كان 
لهم حظ من العلم غير قليل، ومشاركة في الكفاح الوطني قبل الحماية وبعدها. فوالدها كان أحد رفاق 
األمير المناضل  محمد بن عبد الكريم الخطابي في العمل التحريري، واشتغل بالدعاية للحركة الريفية في 
الخارج، حيث كان مبعوثا لألمير الخطابي إلى انجلترا، و ممثال له في مدينة طنجة. وأما عمها فهو العالمة 
العربي اللوه أحد علماء الريف، وأحد مشاهير المدرسين في المعهد الديني العالي بتطوان، وأما أمها فهي  

السيدة رقية الخطابي إحدى بنات عمّ األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.
  لقد حرص والدها على تربيتها وتنشئتها استمدادا من المعين الديني اإلسالمي، تقول األستاذة 
آمنة اللوه رحمها اهلل: »كنت الشغل الشاغل لوالدي، فقد أراد أن يخرجني من الدائرة الضيقة التي كان 
لي  يفسح  وأن  نقيم...  كنا  حيث  الحسيمة  الصغيرة  مدينتي  في  آنذاك  النسائي  المجتمع  فيها  يعيش 
كان  وقت  في  دعاته  أكبر  ومن  له  ومتحمسا  البنات  بتعليم  مؤمنا  اهلل  رحمه  كان  فقد  للتعلم..  المجال 

نوعا  فيه  الحديث  وارد إطالقا...بل كان  للفتاة غير  بالنسبة  التعليم 
من المحرمات..« )2(.

الموجود  بالمسيد  إلحاقها  والدها  قرر  الجدال  تقبل  وبكيفية ال 
في المدينة وكان مالصقا لبيت الشرفاء الوزانيين، وإليهم كان يرجع 

الفضل في تأسيسه واإلشراف عليه.
فسارت دراستها في هذا المسيد على النهج المغربي المعروف 
الخشبية  األلواح  في  والقراءة  الكتابــة  تعلم  القرآني،  التعليم  في 
والصمغ  القصب  وأقــالم  الصلصال  فيهـا  المستعمـل  التقليدية، 
الفقيه يكتبها في آخر  والحناشة، مع حفظ بعض المتون التي كان 

اللوح لمن ظهرت عليه دالئل النجابة.
رحمه  والدها  نظر  ارتأى  المسيد،  في هذا  أن قضت مدة  وبعد 
المجاهدة  التمسمانية  العائلة  أنشأته  آخر  إلى مسيد  تنتقل  أن  اهلل 
المعروفة، وكانوا يشرفون عليه بأنفسهم، هذا المسيد كان يقع في 
هذا  وكان  العابد،  سيدي  جبل  سفح  عند  المدينة  من  اآلخر  الطرف 
االنتقال بمثابة صقل لما حفظته سابقا، مع إضافة أحزاب أخرى إلى 

محصولها القرآني.
البنات في مدينة الحسيمة  ونظرا لغياب مدرسة خاصة بتعليم 
قرر والدها وبإلحاح قوي من   عمها العالمة العربي اللوه أن تنتقل 
إلى مدينة تطوان لتتابع تعليمها حيث تُأسست أول مدرسة خاصة 

بالبنات )المدرسة رقم1( فانتسبت إليها، بعد أن أجرى لها مدير المؤسسة اختبار القبول لمعرفة مستواها 
الدراسي ، وكان نظام الدراسة في هذه المؤسسة على فترتين،  الفترة الصباحية كانت مخصصة للدروس 
السالم  الفقيه عبد  أكفاء، منهم:  أيدي مدررين  الكريم كتابة وحفظا على  القرآن  النظرية وتبدأ بحصة 
بنعجيبة، والفقيه ابن صبيح والفقيه الخمسي والفقيه الفتوح رحمة اهلل عليهم. وبعد انتهاء حصة القرآن 
ومحفوظات،  ومطالعة،  نحو،  من:  فروعها  بكل  العربية  اللغة  من  وتتكون  الحديثة  الدروس  فترة  تبدأ 
ومبادئ  الصحة،  ومبادئ  والحساب،  والجغرافية،  والتاريخ  والتهذيب،  الدين  مادة  ثم  وإمالء،  وإنشاء، 

الهندسة والعلوم.
وأما الفترة المسائية فقد كانت مخصصة للغة اإلسبانية، والرسم، والتطريز بنوعيه المغربي واألوربي.

مراحله،  األولى في جميع  المرتبة  االبتدائية حاصلة على  الشهادة  وبعد ثالث سنوات حصلت على 
بالجدية  االبتدائية-  الفترة  الفترة-  هذه  عندي  اتسمت  لقد   « اهلل:  رحمها  اللوه  آمنة  الدكتورة  تقول 
واالنضباط  والحرص على االستفادة، واالستماتة في الحفاظ على المرتبة األولى، والحقيقة أقول بكل 
صدق أنني حافظت على المرتبة األولى إلى آخر دراستي االبتدائية ومازلت أحتفظ بنتائج االمتحانات التي 

تشهد وتؤيد ما أقول«)3(.
ثم التحقت بقسم ثانوي تكميلي، فاتسعت مداركها وتنوعت معارفها، وتفتح ذهنها بفعل إقبالها على 
قراءة كتب األدب بنهم شديد اشترتها من المكتبات الشهيرة بتطوان في تلك الفترة حتى تكونت لديها 

مكتبة منزلية زاخرة بعيون األدب العربي، وبتشجيع خاص من أستاذها مَحمد بن عبدالسالم بن عبود، 
وكان أول كتاب قرأته منهما »األمالي« ألبي علي القالي، تقول مربية األجيال آمنة اللوه: »فقد وجدتني 
أمام كنز ال يقدر بثمن... لم أقتصر على فهم المفردات  التي يشرحها الكتاب شرحا وافيا، بل تعدى ذلك 
إلى الحفظ فحفظت من عيون الشعر ومن غرر النثر الشيء الكثير، باإلضافة إلى الحكم واألمثال وخصصت 

دفترا سميكا لتسجيل المنتخبات التي أحفظها«)4(.
هذا الكتاب ربط بينها وبين األدب العربي بميثاق غليظ، وبكيفية نهائية، ومن الكتب التي أولعت 
البالغة« لإلمام علي كرم اهلل وجهه وقد  الفترة – فترة ما بعد األمالي- كتاب »نهج  بقراءتها في تلك 
حفظت من كالمه الشيء الكثير، كما أحبت كتب المنفلوطي وكتاب محمد لحسنين هيكل وعيون األخبار 
تثيرها وتستهويها.لتتخرج من  التي كانت  الكتب  قتيبة ومؤلفات جبران خليل جبران وغيرها من  البن 
حافظت  األولى  المرتبة   « اهلل:  رحمها  اللهو  آمنة  الدكتورة  تقول  دفعتها،  في  األولى  الثانوية  المرحلة 
عليها إلى آخر سنوات دراستي وقد كان الحفاظ عليها يكلفني الكثير من السهر والجهد والمثابرة، ولم 
يعرف عني قط أنني تقاعست ولو مرة واحدة عن هذه المرتبة والوثائق 

شاهدة على ما أقول«)5(.
كما  استفادت كثيرا من رعاية عمها المرحوم العربي اللوه خريج 
الشمال«،  أبطال  كفاح  في  المنهال   « كتاب  وصاحب  الزيتونة  جامع 
ومؤلفات أخرى جليلة القدر، ومكنها من مكتبته وعلمه، فتقوى رصيدها 

في العلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية.
كن  تالهن  وما  المدرسة  هذه  خريجات  من  األولى  والمجموعة 
النواة لمدرسة المعلمات،  ولمدرسة خديجة أم المؤمنين الثانوية، ثم 

كن الرائدات في التدريس بمدار البنات وفي إدارتها أيضا.
المعلمات  بمدرسة  عليها  اهلل  رحمة  اللوه  آمنة  التحقت  هكذا   
المعهد  ومديرة   ،1 رقم  االبتدائية  المدرسة  من:  لكل  مديرة  وعملت 
الثانوي بتطوان، ومدرسة المعلمات والقسم الداخلي للبنات في مدينة 
يحتذى  ومثاال  رائدة  بذلك  فتكون  النسوي،  التعليم  ومفتشة  تطوان، 
للمرأة المغربية المجـدة العاملـة، فهي أول مديـرة مغربيـة للمدرسـة 

و المعهد الثانوي، والتفتيش.
إلى   1959 سنة  انتقلت  االستقالل،  على  المغرب  حصول  وبعد 
منها:   المهام  من  مجموعة  وتتقلد  وظائف  عدة  هناك  لتزاول  الرباط 
أستاذة باحثة بمعهد التعريب بالرباط، ومكلفة بمهمة بوزارة الثقافة، 
وأستاذة باحثة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط. وشاركت في 

ندوات أكاديمية المملكة بصفة خبير.
ــــــــــــــــــــ

1(  وردت ترجمتها في عدة كتب ومجالت وصحف منها: المعسول/ العاّلمة المختار السوسي / الجزء الثاني/ 
ص320 - أعالم المغرب العربي/ عبدالوهاب بن منصور/ المطبعة الملكية/ 1399هــ -1979  معجم المطبوعات 
للكاتبة  ترجمة  تقديمها  96،عند  ع  األنيس/  مجلة  ص-312   /  1988 سال/  مطابع  القيطوني/  إدريس  المغربية/ 
بمناسبة فوزها بالجائزة األولى عن روايتها )الملكة خناثة( سنة -1954  آمنة عبدالكريم اللوه : معلمة زمانها- هدى 
المجاطي- جريدة الشمال- العدد -795الثالثاء 28 يوليوز. في ذكرى المرحومة آمنة عبد الكريم اللوه- عبد اللطيف 
2015م.  رائدة من بالدي: الدكتورة آمنة عبد الكريم  17 غشت  الثالثاء   - 797 شهبون- جريدة الشمال- العدد 
اللوه: شذرات من مسار متألق- عبد اللطيف السماللي- جريدة الشمال- العدد -798 الثالثاء 18 غشت 2015م.  
آمنة اللوه: امرأة السنة والسنون/ د.عبد اللطيف شهبون/ جريدة الشمال/ ع-507دجنبر2009 / ص-13 آمنة اللوه: 
نموذج النبوغ النسوي بالمغرب-/ د هدى المجاطي- جريدة الشمال / العدد 1055/ السبت 18 يوليوز 2020. مكرمة 

الدكتورة آمنة اللوه- جريدة طنجة- عدد -3858 السبت 15 غشت 2015م
2(  آمنة اللوه. حفريات في القلب والذاكرة جريدة طنجة- الحلقة الثانية- عدد -3546 السبت 22 غشت 2009م.

3(  آمنة اللوه-   حفريات في القلب والذاكرة جريدة طنجة-  الحلقة الخامسة- عدد -3549 السبت  12 شتنبر 
2009م.

4(  آمنة اللوه -  حفريات في القلب والذاكرة - جريدة طنجة -  الحلقة  التاسعة - عدد -3553 السبت  10 
أكتوبر 2009م..

5(  آمنة اللوه. حفريات في القلب والذاكرة - جريدة طنجة -  الحلقة  العاشرة- عدد -3554 السبت 17 أكتوبر 
2009م..

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

مربية األجيال 

وه اللُّ آمنة  الدكتورة 
ت1436/2015م
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تقديم :  
 1789 طرح إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي عام 
م نفسه بصفته إعالنا عالميا، فهو ال يختص بحقوق الفرنسيين 

فقط، بل جاء لمصلحة جميع الناس في كل زمان ومكان .
وعلى الصعيد الدولي يعبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
والمفاهيم  الغربية  المفاهيم  بين  وسط  حل  ثمرة  هو  الذي 
كلمات  يستخدم  فهو  اإلنسان،  حقوق  عالمية  عن  اإلشتراكية 
استخدام  عن  ويبتعد  »الفرد«  أو  »اإلنسان«  و   »الناس«  مثل  
أو  »المواطنين«  مثل  قانوني  أو  سياسي  مفهوم  ذات  ألفاظ 
»الرعايا«. وقد نجح الحقوقي الكبير رينيه  كاسان ، ممثل فرنسا 
في وضعه  األكبر  الدور  له  كان  الذي  اإلنسان،  لجنة حقوق  في 
أن  بعد  »عالمي«  بأنه  اإلعالن  وصف  وفي  النهائية،  بصورته 
كانت المشروعات األولى تصفه بأنه » دولي« وقد أوضح كاسان 
مفهومه  حيث  من  بجدارة  الصفة  هذه  يستحق  اإلعــالن  أن 
اإلعالن  أن  به ومضمونه، مضيفا  والمخاطبون  إلهامه  ومصدر 
ينادي بحقوق الكائن البشري من دون تمييز، وفي أي مكان كان 
وأيا كان النظام السياسي السائد في البلد الذي يعيش فيه، أو 

المجموعة التي ينتمي إليها .
الديمقراطية  البلدان  بتأييد جميع  اإلعالن  هذا، وقد حظي 
اإلستعمار  بعد  استقلت  التي  واألمم  الشعبية  والديمقراطيات 
اآلتم في كل أنحاء المعمور، وتبدي الدول كلها، أيا كانت أوضاع 
ويشهد  لإلعالن،  النظير  منقطع  حماسا  فيها،  اإلنسان  حقوق 
على ذلك النص على اإللتزام باإلعالن ودمج أحكامه في دساتير 
وهذا  األخرى.  الثالث  العالم  ودول  اإلفريقية  الدول  من  العديد 
يعني أن عالمية اإلعالن لم تعد نسبية كما كانت في عام 1948 
م وحيث اعتمد بأغلبية )) 48 (( دولة فقط من بين )) 58 (( دولة 

عضوا في األمم المتحدة في ذلك الوقت .
وقد تعززت عالمية حقوق اإلنسان مع تطور »القانون الدولي  
مع  ثراءا  يزداد  قانون  وهو  بمختلف مصادره،  اإلنسان«  لحقوق 

الزمن، ونقطة البدء فيه هي فكرة العالمية .
حقوقية  معطيات  عدة  على  الدراسة  هذه  في  التعرف  قبل 
الفصول  بعــض  إلــى  الرجوع  من  البــد  وغيرها،  وإنسانية 
الميثاق  في  وكذلك  الحالي،  المغربي  الدستور  في  والمعطيات 
بفصولهم  واإلستئناس  اإلنسان  لحقوق  والدولي   العالمي 
سواء  يطبقونها  ال  أحيانا  ألنهم  لهما،  التنفيذ  على  والتأكيد 

ببالدنا أو بدول عربية وإسالمية أخرى  .
في تصدير الدستور للمملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 
رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  المغربية،  المملكة  إن   (: مايلي 
فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل 
تستهدفه  أن  ينبغي  الذي  المشترك  المستوى  أنه  على  إقامة 
كافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، 
توطيد  إلى  أعينهم،  نصب  اإلعالن  هذا  الدوام  على  واضعين 
احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ 
إجراءات مطردة، قومية وعالمية ،لضمان اإلعتراف بها ومراعاتها 
البقاع  الدول األعضاء ذاتها وشعوب  بصورة عالمية فعالة بين 

الخاضعة لسلطانها(.
إلى أن يشير هذا اإلعالن في المادة 1 بذكر : ) يولد جميع 
الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقال  أحرارا متساويين في  الناس 
وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء .( إلى غير 
ذلك من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان في العالم 

بالتساوي دون أي تمييز ولو بالرأي السياسي ..إلخ..
الحق وصاحبه : الفرد لم يعد يستأثر بحقوق اإلنسان، ولكن 
هذا ال يعني أن الحقوق الفردية، التي حمل لواءها إعالن حقوق 
اإلنسان والمواطن لسنة 1789م فقدت بريقها، وبال شك فإن 
إلى  بالنسبة  حلما  تمثل  وهي  انتشارا،  تسجل  الحقوق  هذه 
الكثيرين في هذا الكون، وال يزال الفرد الشخص األول لحقوق 

اإلنسان .
واإلقتصادية  اإلجتماعية  الحقوق  على  القفز  يعني  ال  وهذا 
والثقافية التي تعد دينا على الدولة، ال بد اآلن من أخذ البعدين 
الفردي واالجتماعي لإلنسان ، واإلنسان الذي نعنيه ليس الفرد 
كل  ينتظر  الذي  الفرد  ليس  وهو  حدة،  على  مأخوذا  أو  منعزال 
شيء وبشكل سلبي من الدولة، إنه ذلك اإلنسان الذي يتصرف 
داخل المجتمع وبفضله، وفي مصلحة كل أفراده، وكرامة الكائن 
البشري التي تعتبر ركيزة لكل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، 
للفرد  التقليدية  بالحقوق  باإلعتراف  فقط  ليس  الدولة  وتلتزم 

وفي  االجتماعي،  الظلم  من  للحد  التدخل  كذلك  تلزمها  بل 
المجتمع،  قبل  مكفولة من  أن حقوقه  الفرد  يرى  حين  المقابل 
فهو ال يتصور أن يمارس هذه الحقوق ضد المجتمع. وال يعني 
هذا كله عدم االعتراف بحقوق معينة لألشخاص الذين ينتمون 
أن  يجب  الحقوق  هذه  ولكن  كاألقليات،  الخاصة  الجماعات  إلى 
تعزيز  وليس  اإلنسان  كرامة  علة  الحفاظ  منها  الغرض  يكون 

خصوصيات هذه الجماعة في مواجهة الجماعات األخرى ... 
ويتجلى كذلك أن حامي حقوق اإلنسان في هذا القرن، كما 
كان في سنة 1789 م الذي شهد إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 
في فرنسا هو الدولة، وإصالح الدولة ال يزال موضوعا معاصرا، 
وستستمر الدعوة خاصة من طرف المفكرين والعلماء إلى إصالح 
تحترم  التي ال  الدول  يزال هناك عدد من  وال  الدولة مستقبال، 
الحقوق األساسية للكائن البشري، فنحن نجد كل يوم انتهاكات 
الالتينية  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  في  اإلنسان  لحقوق  صارخة 
العيش  و»  الشمالية  وأمريكا  األوروبية  الدول  في  أقل  وبدرجة 
بحرية« حتى في الديمقراطيات التي تقوم على التعدديات، وهذا 
ليس حقيقة ثابتة ومكتسبة بشكل نهائي ال رجعة فيه،  بل هو 
والدليل  ومتواصل،  مستمر  بشكل  عنه  الدفاع  يجب  مكتسب 
على هذا أننا نرى اليوم نزوعا أكبر من قبل السلطة التنفيذية 
كثير  في  يختفي  قد  والبرلمان  السلطات.  بجميع  اإلستئثار  إلى 
عملية  وفي  التشريعية،  وظيفته  في  دوره  ويتضاءل  الدول  من 
فإن  يتدخل،  حين  حتى  وهو  التنفيذية   السلطة  على  الرقابة 
آلية األغلبية تجعل منه في عدد من األحيان مجرد أداة للسلطة 
التنفيذية. وتزيد التقنيات الحديثة من إمكانات القمع وال تتناول 
األوروبية  االتفاقية  باستثناء  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الصكوك 
السلطة،  في  استيفاؤها  يتعين  التي  ،الشرائط  اإلنسان  لحقوق 
وتكتفي  اإلنسان،  حقوق  احترام  كفالة  على  قادرة  تكون  حتى 
شك  وبدون  الديمقراطي(،  المجتمع  إلى  عابر)  بشكل  باإلشارة 
الحترام  الالزم  األساس  تشكل  التعددية  الديمقراطية  أن  في 
الصكوك  تركز  أن  فصاعدا  اآلن  من  ينبغي  و  اإلنسان.  حقوق 
الدولية لحقوق اإلنسان على هذا نوع من الديمقراطية، وخاصة 
وحتى  الشرقية  أوروبا  في  الشعبية  الديمقراطيات  انهيار  بعد 
بتعذر  تقول  فيها   الحاكمة  النخب  كانت  التي  النامية  الدول 
أن  بعد  المعادلة  تقلب  اآلن  نراها  التنمية،  بدون  الديمقراطية 
جربت عبثا الوصول إلى التنمية من دون ديمقراطية. و اإلتجاه 
أينما كان هو الكفاح ضد التخلف والفقر ال يمكن أن يكون فعاال 
بدون ديمقراطية المجتمع ومن دون مشاركة أفراد هذا المجتمع 
في الحياة السياسية، وال شك اآلن في أن الديمقراطية تسير في 
خط مواز للتنمية، أما وجهة النظر المغايرة، فهي ليست سوى 
يعنيه  ما  مع  الشعبية،  الرقابة  من  الحكام  إلفالت  ذريعة  مجرد 

ذلك من شمولية وحكم فردي .
و إذا كانت الديمقراطية التعددية شرطا الزما إلقرار حقوق 
إلى  الغاية، وباإلضافة  اإلنسان، فإنها ليست شرطا كافيا لهذه 
المفيد  من  فإن  المعروفة،  بمكوناتها  القانون  دولة  سيادة 
إلنعاش الديمقراطية التي أصبحت تعاني حتى في الديمقراطيات 
على  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الصكوك  في  نص  إذ  الغربية 
ومبدأ  الشفافية  مبدأ   : األخر  أحدهما  ويكمل  مبدأين جديدين 
يؤذي  الذي  اإلستعالم  في  الحق  إقرار  يعني  وهذا  المشاركة. 
التي  القرارات  في  المواطنين  مشاركة   وإلى  الحوار  إلى  بدوره 

تعنيهم وإلى اتخاد قرارات مقبولة (و غير مفروضة عليهم .
و إذا لم يكن بد لحقوق اإلنسان من أن تحمى من الدولة  .         

و إذا كان من المقبول أن توضع بعض القيود على الدولة 
لهذه الغاية، فليس المقصود إضعاف الدولة، فهذا هو أخطر ما 
بوصفها  دولة  اإلنسان. ألن  إلى حقوق  بالنسبة  يقع  أن  يمكن 
الذي ال غنى عنه  العام  النظام  سلطة منظمة ضرورية لضمان 
الزدهار حقوق اإلنسان، وهي ضرورية ألنها الوحيدة القادرة على 
مناهظة التصرفات المنافية لحقوق اإلنسان والتي تضع قواعد 
على  الحرص  .و  لها  الفعلي  االمتثال  على  وتشرف  الغاية  لهذه 
اإلبقاء على سلطة الدولة ينجم عنه حقها بل واجبها في الدفاع 
الحمائية  أو  الوقائية  البنود  أهمية  عن نفسها، ومن هنا تجيء 
التي تسمح للدولة بالخروج على حقوق اإلنسان في أحول معينة 
النواة  تشكل  التي  الحقوق  استثناء  مع  ولكن  معينة،  وبشروط 
الصلبة التي ال تقبل الخروج عليها حتى في حالة الحرب ) ال قدر 
الرخصة  التي تهدد حياة األمة، وهذه  العامة  المخاطر  أو   ) اهلل 
التي يجب أن تتمتع بها الدولة البد من أن تكون محل مراقبة 
تطبيقها ،  أتناء  في  أو  إقرارها  لدى  سواء  دولي  قضاء  قبل  من 

اإلنسان  لحقوق  األوروبية  اإلتفاقية  أقرته  ما  نحو  على  وذلك 
والحريات األساسية .

وفي هذا اإلطار أشير فقط بهذه المناسبة وأندد باإلهمال 
من  وغيرهم  للمناضلين  عديدة  ملفات  لحق  الذي  والالمباالة 
تعرضوا  الذين  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  اإلنتهاكات  ضحايا 
للتعذيب الجهنمي والمبرح والظلم، خاصة ذاك التعذيب  الكبير 
بالكهرباء في رأسي وجبهتي الذي ترك ضررا فادحا في نفسي 
50 سنة  الضرر ألزيد من  أعاني من هذا  وجسمي، حيث الزلت 
المسؤولين  بعض  طرف  من  لها  تعرضنا  التي  والتسويفات  
السنين  لعشرات  المتعددة  واالعتصامات  اإلحتجاجات  رغم 
والباشويات  والبرلمان  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  أمام 
وغيرهم، وهذا تسبب لنا في أضرار جسيمة عديدة ونفسية الزال 
يعاني منها الجميع دون رحمة أو شفقة، بل كذلك حقوقي في 
الزالوا  الملموس  بالدليل  واألكيدة  القانونية  اإلدارية  الترقية 
يماطلون لي فيها مع جبر األضرار التي ال تعوض بأي ثمن لم 
أتمكن منها مع غيري من ضحايا اإلنتهاكات الجسيمة العديدة 

لنا جميعا ...
وفي عهد جاللة الملك محمد السادس أعز اهلل أمره وحفظه 
اإلتحاد  من  المغربية  المملكة  توصلت  قد  الحكيم،  بالذكر 
مطالبة  منهما  ألتمس  اللذان   - المتحدة  واألمــم  ــي  األوروب
ألنهما  تامة-  أضرارنا  وجبر  كاملة  حقوقنا  يمنحنا  بأن  المغرب 
أو  تقريبا  مليار درهم   200 الحبيب  ب  المغرب  على دعم  عمال 
أكثر بما يسمى بالديمقراطية وحقوق اإلنسان في إطار العدالة 
ظروف  لخلق  واإلستقرار  الوطنية  المصالحة  لتكون  اإلنتقالية 
وهكذا   - المتضررة  الجهات  ولتنمية  الغربية  للدول  االستثمار 
نجد مدينة القصر الكبير العتيدة والمجيدة منذ استقالل المغرب 
وإلى اآلن - ربما مغضوب عليها  - إذ ال زالت متضررة ولم يعف 
عنها ولو لتصبح فيها منطقة صناعية هامة  وعمالة لقربها من 
ميناء طنجة وغير ذلك، وهي كانت مفتاح الوطنيين بين الشمال 
وشاباتها  وشبانها  مهمشة  زالت  وال  عامة  المغربي  والجنوب 
إلى  دائما  متطلعين  الغيورة  المدينة  هذه  سكان  من  وغيرهم 
والقانونية  واألدبية  العلمية  وتكويناتهم  بشواهدهم  العلياء 
التي  الغالي  بوطننا  والمنسية  المهمشة  المدن  من  وغيرها 
نتمنى لها اإللتفافة المولوية السامية بعد ارتفاع جائحة) كوفيد( 

كورونا قريبا بحول اهلل وقدرته .
اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  رئيسة  كانت  وقد  هذا 
المناضلة الفذة والغيورة السيدة : أمينة بوعياش في بداية هذه 
األنفين  الضحايا  مطالب  عن  اإلفراج  سيتم  بأنه  أخبرت  السنة 
الرصاص  سنوات  في  السابقين  السياسيين  المعتقلين  الذكر 
واإلنتظارات  اإلنتظارات  رغم  تذكر  جدوى  دون  المتقد  والجمر 
سنوات  منذ  العديدة  واالحتجاجات  والتسويفات  واإلعتصامات 

عديدة دون جدوى تذكر .
المخولة لهم والتي بعثت بها من  المادية  هل اإلمكانيات 
تعطل  لذلك  أخرى  لجهات  توجهت  الدولية  المؤسسات  أجلهم 
تنفيذها لهم ألحقيتهم بها أم ماذا يا ترى ؟!  بدل جبر أضرارهم 
العديدة القاسية والمستفحلة والمعنوية والمادية لهم واإلدماج 
لهم  واإلدارية  المادية  بالتسوية  الفوري  والتعجيل  اإلجتماعي، 
لهم  المعنوي  واالعتذار  المهضومة  حقوقهم  كافة  ومنحم 
المقالة  هذه  وفي  يمثلها.  من  أو  المغربية  الدولة  طرف  من 
كل  ونحث  نلتمس  ــخ...  إل اإلنــســان....  حقوق  عن  والدراسة 
الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وخاصة المفوضية العليا 
الدولية  العفو  المتحدة ومنظمة  لألمم  التابعة  اإلنسان  لحقوق 
المركزية بالمملكة البريطانية وفرع المغرب لهاتــه الجمعيـــة 
الكائن بالرباط،  و على رأسه المناضل  الكبير والحقوقي الجليل 
والمبرز األستاذ الوفي السيد محمد السكتاوي واإلتحاد األوروبي 
من  وغيرهم  ومناضليه  بالمغرب  متينة  روابط  تجمعه  الذي 
والدفاع  جديد  من  ملفنا  تبني  على  المغوار  ببلدنا  المسؤولين 
ضحايا  وكل  الذكر  اآلنفي  الضحايا  نحن  جميعا  حقوقنا  عن 
له وكذلك  الذي ال حدود  والظلم  الجهنمي  والتعذيب  اإلعتقال 
نناشد كل القوى الحية وكل المؤمنين بحقوق اإلنسان مساندتنا 
ومؤازرتنا في معركتنا التي طال أمدها و  استفحل أثرها النفسي 

والمعنوي علينا ... 
  القصر الكبير في 23 / 09/ 2021

حقوق الإن�شان بني العاملية و اخل�شو�شية ...
ومن يحميها لل�شعوب و ال�شحايا ...  

•  بقلم : عبد القادر أحمد بن قدور
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شهــد تحديث البنيات التحتية الرياضية 
بالمغرب  ملموسا  تطورا  جديدة،  أخرى  وبناء 
وترقـــي  تربيــة  في  الرياضة  بأهميــة  وعيا 
وباعتبار  العموم،  على  والمواطنين  الشباب 
حقيقيا  محركا  تزال  وما  كانت  الرياضة  أن 
االستراتيجية  هذه  ومكنت  المحلية.  للتنمية 
الرياضية،  األساسية  التجهيـزات  تعزيــز  من 
وإحداث  إنجــاز  عبر  األخيرة،  السنوات  خالل 
لهــواة  المخصصـة  الفضاءات  من  مجموعة 
القدم  كـرة  أنواعهـا، سيما  بمختلف  الرياضة 
من خــالل سلسلــة من المالعــب الكبـــرى 
والمالعب الصغيرة التي باتت في حلة عالمية 
جعلت المغرب قبلة ألندية ومنتخبات عالمية 
منقذا  المغرب  وبات  استغاللهــا.  في  ترغب 
للمنتخبات اإلفريقية التي باتت تفضل خوض 
هــذه  وخــالل  بالمغرب.  المحلية  مبارياتها 
مسرحا  المغربية،  المملكـــة  أضحــت  األيام 
للعديد من المباريات في التصفيات اإلفريقية 
ولجأ   .2022 »قطــر  العالم   لكاس  المؤهلة 
القارة  داخل  الكرة  اتحادات  من  مهم  عدد 
السمراء، للمغرب من أجل استقبال المباريات، 
في ظل عدم تأهيل مالعبها من طرف االتحاد 
الدولية.  المواعيد  الحتضان  للعبة،  األفريقي 
أن  مسبوق،  غير  مشهد  وفي  المنتظر  ومن 
المونديالية،  التصفيات  9 مباريات من  تلعب 

في المغرب خالل 6 أيام فقط. 
للمباريات  الكامل  البرنامج  يلي  وفيما 

المذكورة:
يوم 6 أكتوبر 2021

الكبير  مراكش  بملعب  غينيا   / السودان 
على الساعة الخامسة مساء

األمير  بملعب  بيساو  غينيا   / المغرب 
موالي عبد اهلل في الرباط على الساعة الثامنة 

مساء 
يوم 7 أكتوبر 2021

بمراكش  الكبير  بالملعب  كينيا   / مالي 
على الساعة الثامنة مساء

يوم 8 أكتوبر 2021
الكبير  بالملعب  فاسو  بوركينا   / جيبوتي 

بمراكش على الساعة الثامنة مساء
يوم 9 أكتوبر 2021

غينيا / السودان بالملعب الكبير بأكادير 
على الساعة الثانية بعد الزوال .

البنيات التحتية الريا�شية 
تربز تطور املغرب

لقد لعبت مع العديد من الالعبين الرائعين، لكنني كنت أفتقد ميسي. يبقى حلم 
بالنسبة لي، لقد فوجئت بطريقته في التصرف، هو بسيط وهادئ«.

قرار اللعب للمغرب: 
»ثقافتي مغربية: في البيت نتحدث العربية، نأكل الطعام المغربي، أنا مسلم. 
الالعبين  عن  الكثير  أخبرني  الذي  والدي،  مع  المغرب  في  المباريات  شاهدت 
الرابعة  المغرب عندما كنت في  أول دعوة توصلت بها من  البلد.  الرائعين في 
اتصاالت  هناك  كانت  الحقا  فيه.  ألفكر  الكثير  لدي  يكن  لم  عمري،  من  عشرة 
مع إسبانيا لكنني دائما أحببت اللعب مع المنتخب المغربي. لقد استقبلت جيدا 
هناك، أشعر أنني بحالة جيدة. أحد أسباب مجيئي إلى باريس هو الجالية العربية 

المسلمة هنا. كنت أعرف ثقافيا أنني سأشعر وكأنني في وطني«.

طفولته وصورته مع عبد البرادة: 
»لقد كانت طفولتي سعيدة، لم أفقد المودة أبدا ولكن كانت هناك لحظات 
صعبة. كافح والداي لتقديم األفضل لي وأخي وأختي. لقد غادروا المغرب بحثا 
عن لقمة العيش. في إسبانيا كان عليهم أن يتعلموا لغة جديدة. لقد أمضيت 
أن  منذ  دائما كرة  لدي  بيتينا في خيتافي، وكانت  بجوار  الحي  ألعب في  حياتي 
ملعب  إلى  ذهبت  زلت كذلك.  وما  وبالالعبين  القدم  بكرة  مجنونا  كنت  قدمنا. 
هناك  كان  واحد  سنة  تذكارية.  آخذ صورا  الالعبين،  عن  اسال  خيتافي  تداريب 
مغربي اسمه عبد العزيز برادة تجمعني معه صورة تذكارية وهو داخل سيارته 
كان  مغربي  دولي  مع العب  الصورة  بهذه  مبتهجا  زلت طفال  ال  في جواره  وانا 

يلعب إذاك للمنتخب الوطني، وكان مذهاًل«.

تعاليم مدريد: 
»ريال مدريد هو نادي طفولتي، بفضله أنا موجود هنا اليوم. لقد كنت هناك 
لي  تتاح  لم  إذا  حتى  النادي.  لهذا  جدا  ممتن  وأنا  عامًا،  عشر  اثني  من  ألكثر 
فرصة النجاح هنا، فبالمثابرة يمكن بلوغ الهدف، وال أحد يعرف أبدا كيف سيكون 

المستقبل«.

حديثه مع زيدان عندما غادر ريال مدريد:
»)مكالمته األولى( كنت مع بعض األصدقاء، جالسا على مقعد أمام المنزل 
وأتحدث وهناك يرن الهاتف وهو ... زيدان! قال لي إنه سيعتمد على للعب ولم 
أكن أتوقع ذلك. تعلمت منه الكثير. ما حدث في عام 2020 ال عالقة له به، فهذه 
جوانب أخرى مرتبطة بشكل خاص بكوفيد وريال مدريد التي جعلتني ارحل. في 

ذلك الوقت أجريت محادثة معه ستبقى بيننا. كان يفكر بشكل مختلف. 
باريس سان جيرمان وعالقته بمبابي:

»نحن شباب، لدينا العديد من األشياء المشتركة، واألشياء نفسها تسلينا. 
أرض  على  متكاملين  نكون  أن  على  وتساعدنا  أفضل  تجعلنا  الصداقة  هذه 
الملعب. تلقيت عروضا من باريس سان جيرمان وتشيلسي. كان حدسي أقوى 
في اتجاه قبول عرض باريس، وأنني سأكون سعيدا هنا. قبل بضع سنوات، أراد 

بوكيتينو بالفعل أن ألعب توتنهام«.

اللعب مع ميسي: 
»بالنسبة لمغادرة ميسي برشلونة، مثل أي العب آخر، لم أكن أتوقع ذلك. 

أشرف حكيميحوار السبت
بزيدان” له  عالقة  ل  مدريد  ريال  من  “خروجي 

األوروبية.  القدم  كرة  مواهب  أعظم  أحد  حكيمي  حرف  يعد 
وصوله إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، مقابل 60 مليون يورو، 
ولكن  الموسم،  هذا  الباريسي  للنادي  صفقة  أغلى  فقط  يعن  لم 
أيضا قفزة مهمة في الجودة لفريق يضم العبين مثل ليو ميسي 
وسيرجيو راموس أو جيانلويجي دوناروما.  في سبع مباريات، سجل 
بالفعل ثالثة أهداف وصنع اثنين في دوري الدرجة األولى الفرنسي. 
فيه عن  تحدث  »ليكيب«  أجرى حوارا مكثفا مع صحيفة  حكيمي 
طفولته في مدريد، وحديثه مع زين الدين زيدان قبل مغادرته إلى 

إنتر ومستقبله في فرنسا. وفيما يلي مقتطفات من الحوار:
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

سبب وحيد يعطل إقالة كومان
في  االستعجال  لعدم  برشلونة  إدارة  تميل 
إقالة كومان بعد الخسارة أمام بنفيكا بثالثية دون 
رد، مساء األربعاء، في دوري أبطال أوروبا. وذكرت 
»موندو ديبورتيفو« أن كومان سيبقى في منصبه 
حتى مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة القادمة من 
النادي  إدارة  ألن  السبت،  اليوم  والمقررة  الليجا، 
شخصية  وتحترم  حاسمة،  قرارات  اتخاذ  تريد  ال 
النادي.  رموز  من  لكونه  الهولندي،  المدرب 
البارسا يميلون أكثر لمنح  وأضافت أن مسؤولي 
العبين  عودة  تحدث  أن  في  أمال  لكومان،  الثقة 
مثل بيدري وفاتي تطورا في مستوى الفريق ضد 
أتلتيكو. ولفتت إلى أن من سيحسم مصير كومان 
هي النتائج وليس أي قرار انفعالي للرئيس البورتا، 
منصبه  في  سيبقى  الهولندي  المدرب  فإن  لذا 
على األقل حتى موقعة واندا متروبوليتانو، التي 
قرار  لتنفيذ  استمرارا  المدرجات  من  سيقودها 
إدارة  أن  أيضا  الصحيفة  وأكدت  إيقافه.  عقوبة 
برشلونة تواصل البحث عن الخيارات المتاحة في 
السوق، إذا لم تكن النتائج في صف المدرب خاصة 
أن مواجهة أتلتيكو ستليها فترة التوقف الدولي 

لخوض مباريات دوري أمم أوروبا.
صفقات  إبـرام  يستطيع  برشلونة 

شتوية
قالت »موندو ديبورتيفو«عن موقف برشلونة 
من التعاقد مع العبين جدد في الميركاتو الشتوي، 
تطبقه  الذي  النظيف  المالي  اللعب  لقانون  وفًقا 
رابطة الليجا. وقالت الصحيفة إن الرابطة حددت 
لرواتب  افتراضي  أقصى  كحد  يورو  مليون   97
ذلك  جاء  الحالي.  الموسم  في  برشلونة  العبي 
بعد أن حقق برشلونة، خسارة بلغت 481 مليون 
للرواتب،  األقصى  الحد  احتساب  يتم  يورو، حيث 
مطروحا  للنادي،  اإلجمالي  الدخل  أساس  على 
منه التكلفة والخسائر. ومن المقرر أن يزداد الحد 
دخل  على  حصل  إذا  برشلونة،  لرواتب  األقصى 
كبير، سواء من خالل الصفقات أو عبر توقيع اتفاقية 
رعاية، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر. و رغم ذلك، 
يستطيع برشلونة إبرام صفقات شتوية، بعدما أعار 
إيمرسون،  وباع  الكبير،  الراتب  صاحب  جريزمان 
وبوسكيتس.  ألبا  راتب  خفض  إلى  باإلضافة 
وأوضحت أن قانون الليجا في هذه الحالة، يمنح 
بربع  يناير،  في  في شراء العبين  الحق  برشلونة 
األموال التي تخلص منها عبر بيع أو إعارة العبين 
هذا الموسم. وذكرت أن في حالة إقالة برشلونة 
لميركاتو  المخصصة  فاألموال  كومان،  للمدرب 
الشتاء ستقل، لذا من الجيد للفريق، الحفاظ على 

خدمات الهولندي حتى الدور الثاني.
قــرار جـديــد يدعـــم برشلونــــة 

في الكالسيكو
أكدت حكومة كتالونيا رسميا، يوم الثالثاء، 
 10000 عن  سعتها  تزيد  التي  المالعب  أن 
اعتبارا   ،60% إلى  تصل  بنسبة  ستمتلئ  متفرج 
القرار،  هذا  على  وبناء  األسبوع.  هذا  نهاية  من 
كامب  ملعب  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  وبحسب 
في  مشجع  ألف   60 بحضور  السماح  بإمكانه  نو 
مبارياته المقبلة. وأضافت، أن برشلونة سيستفيد 
بتلك الزيادة الكبيرة في مبارياته يوم األحد 17 
أكتوبر ضد فالنسيا، ثم يوم 20 من ذات الشهر 
ضد دينامو كييف، ويوم 24 في الكالسيكو أمام 
ريال مدريد. ويحتل برشلونة المركز السادس في 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 12 نقطة 
من 6 مباريات حيث حقق الفوز في 3 مواجهات 
وتعادل في مثلها. ويحل ضيفا اليوم السبت على 
أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري 

اإلسباني.

بنزيما بيــن اإلحبــاط والحلم الذي 
أصبح حقيقة

حزنه  مدريد،  ريال  نجم  بنزيما،  أبدى 
الكبير عقب خسارة فريقه المفاجئة أمام شيريف 
تيراسبول. وتلقى الريال هزيمة غير متوقعة، أمام 
في  مرة  ألول  يشارك  الذي  المولدوفي  الفريق 
دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف، بملعبه 
برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة. 
وكتب بنزيما عبر حسابه على »انستجرام«، عقب 
عن  تعبر  أن  يمكن  كلمات  توجد  »ال  الخسارة: 
»لكن سنستمر  وأضاف:  وإحباطنا«.   أملنا  خيبة 
في العمل فقط ألداء أفضل في المباراة التالية«. 
من ناحية ثانية، احتفل بنزيما، بإنجاز خاص رغم 
الخسارة ضد شيريف. وسجل بنزيما هدف الريال 
الوحيد في المباراة من ضربة جزاء، ليرفع رصيد 
هدفا،   72 إلى  أوروبا  أبطال  دوري  في  أهدافه 
متخطيا أسطورة الميرنجي راؤول، ليصبح الفرنسي 
ونشر  المسابقة.  تاريخ  في  هداف  أفضل  رابع 
صورة  إنستجرام  موقع  في  حسابه  على  بنزيما 
وعلق:  الريال،  في  السابق  زميله  براؤول  تجمعه 
»إنه حلم أصبح حقيقة«. وكان بنزيما قد انضم 
لصفوف ريال مدريد في صيف 2009، قادما من 
ليون الفرنسي، ولعب بجانب راؤول موسما واحدًا 
بقميص الميرنجي وهو 2009-2010، تحت قيادة 
مانويل بليجريني، قبل أن يرحل راؤول إلى صفوف 
ريال  جماهير  تعليقات  وجاءت  األلماني.  شالكة 
مدريد، مليئة بالسعادة بإنجاز بنزيما والذي كسب 

قلوب جماهير الميرنجي في السنوات األخيرة.
أخبارا سيئة بشأن إصابة كارباخال

تلقي  عن  ديبورتيفو«،  »موندو  كشفت 
فيما  ألنباء سيئة  ريال مدريد،  أنشيلوتي، مدرب 
يتعلق بإصابة نجم الفريق. فخالل مواجهة فالنسيا 
يوم 19 سبتمبر الجاري، تعرض كارفاخال إلصابة 
عضلية، وتقرر غيابه عن المالعب لبضعة أسابيع. 
وخطط النادي الستعادة الالعب بعد فترة التوقف 
الدولي، لكن يبدو أن تعافيه سيستغرق وقتا أطول 
تأجيل عودته ما  أنه يمكن  المتوقع، لدرجة  من 
بين شهر وشهرين بحسب الصحيفة ». ويعاني 
الموسم  ففي  اإلصابات،  مع  كارفاخال من محنة 
 52 أصل  من  مباراة   15 فقط  لعب  الماضي 
خاضها الفريق األبيض. وتعرض إلصابة حرمته 
من الظهور في المباراة االفتتاحية لهذا الموسم، 
ليفانتي  ضد  بالليجا  الثانية  الجولة  في  وشارك 
الفريق  وحقق  أساسيا  وعاد  لفاسكيز،  كبديل 
وإنتر.  وسيلتا  بيتيس  ضد  متتالية  انتصارات   3
وأشارت الصحيفة، إلى أن إصابته تمثل صداعا في 
رأس أنشيلوتي، الذي اليزال غير قادر على االعتماد 

على العبيه األساسيين.
ريال مدريد قادر على ضم مبابي

لرابطة  العام  المدير  جويرا،  قال خوسيه 
ريال مدريد،  رواتب  إنفاق سقف  أن حدود  الليجا، 
كان سيترك مجااًل لهم لتأمين عملية ضم كيليان 
مبابي نجم باريس سان جيرمان. وسيكون بإمكان 
فريق المدرب كارلو أنشيلوتي دفع ما يزيد قلياًل 
عن 739 مليون يورو، فيما يمكن لبرشلونة أن 
في  وأضاف جويرا  فقط.  يورو  مليون   97 ينفق 
يواجه  لن  مدريد  لشبكة إسبن »ريال  تصريحات 
أي مشكلة على اإلطالق، كانوا مستعدين لمبابي 
أو أي العب آخر«. وأوضح أن االنخفاض الحاد في 
رواتب العبي برشلونة يرجع لخسائر بلغت قرابة 
وأتم  الماضي.  الموسم  خالل  يورو  مليون   500
في  قدروه  مما  بكثير  أعلى  بخسائر  أقروا  »لقد 
البداية، وبالتالي فإن التأثير أكبر على حد اإلنفاق«.

ترقب ا�شتقالة رئي�س احتاد طنجة
خالل جمع 22 اأكتوبر

الطنجاوي بليل يحرز امليدالية الربونزية
يف بطولة العامل للقوة البدنية

اللجنة املركزية للتاأديب
ت�شدر قرارات جديدة

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عن عقد جمعه العام 
العادي يوم الجمعة 22 أكتوبر بقاعة الندوات بالملعب الكبير 
هذا  يكون  أن  المكتب  من  مقربة  مصادر  وتوقعت  بطنجة. 
الجمع األخير في مسار عبد الحميد أبرشان رئيسا على المكتب 
خالله  يعلن  أن  جدا  المرجح  من  بات  إذ  للنادي،  المديري 
النتائج،  مستوى  على  صعبا  وضعا  الفريق  ويعيش  استقالته. 
البطولة،  أربع دورات من  األخير بعد مرور  المركز  حيث يحتل 
بنقطة واحدة حصدها من تعادل وثالث هزائم. باإلضافة إلى 
تسديد  عن  العجز  حد  بلغ  الديون  وتفاقم  المالية  المشاكل 
حصة  قاطعوا  الالعبون  وكان  أشهر.  ألربعة  الالعبين  رواتب 
توصلهم  عدم  على  احتجاجا  الماضي  األسبوع  بداية  تداريب 

وعودا  تلقيهم  بعد  احتجاجهم  وعلقوا  المالية،  بمستحقاتهم 
من الرئيس بحل مشاكلهم في أقرب اآلجال، بعدما نفى لهم 
األخبار الرائجة بشأن نيته التنحي عن رئاسة الفريق. واستنادا 
عصيبة  أياما  يعيش  بات  أبرشان  فإن  المصادر،  ذات  إلى 
بعدما فقد طموحه السياسي بتولي رئاسة المجلس الجماعي 
ما دفعه لحسم  لم تفصح عنها،  أخرى  وأهداف  لمدينة طنجة 
الفريق بعد نهاية  النهائي بعد تفكير عميق، بمغادرة  موقفه 
بالمقابل وصفت  أكتوبر.   22 يوم  المقرر  العادي  العام  الجمع 
حالة  في  الرئيس  استقالة  الفريق  جمهور  من  عريضة  فئة 
حدوثها، ستكون أفضل هدية يقدمها التحاد طنجة من أجل 

ضخ دماء جديدة تصب في مصلحة الفريق ومستقبله.

من  بليل  نزار  المغربي  البطل  تمكن 
في  تألقه  خالل  من  قوي  حضور  تسجيل 
البدنية،  للقوة  العالــم  بطولــة  منافسات 
البطل  وتمكن  السويـــد.  في  تنظم  التي 
إحراز  من  الماضي  السبت  يوم  المغربي 
من  »أقل  فئــة  في  البرونزية  الميدالية 
الممثل  بليل،  واحتل  كيلوغرامات«.   105
المنافسات  هــذه  في  للمغـرب  الوحيــد 
الصنـــف  هــذا  في  إفريقيا  بطل  الدولية 
الهولندي  خلف  الثالث  المركز  الرياضي، 
أنتوني  واإليرلندي  هوك،  دين  فان  بيوتر 
ماكليغان المتــوج بلقــب بطل العالم. وعبر 
نزار بليل عن سعادته الغامرة بهذا اإلنجاز، 
مؤكدا أنــه إنجاز كبير بالنسبة للمغرب في 
البدنية. وقال البطل المغربي،  القوة  مجال 
العربي  المغرب  لوكالـــة  تصريــــح  في 
التاسع في بطولـة  المركـــز  لألنباء »بعــد 
العالم األخيرة، عملت بجد من أجل تشريف 
العالمي«  الحدث  هذا  خالل  الوطني  العلم 
طنجة  في  المولود  بليل،  نزار  أن  ويذكـر 
سنة 1978، بدأ مسيرته الرياضية بممارسة 
ألعاب القوى في مسافة 100 متر مع نادي 
إلى  وتحول  البوغاز،  مدينة  في  »بحرين« 
القوة  رياضة  ثم  بوكسينغ  الكيك  رياضية 

البدنية في سنة 2013.

جديدة  قرارات  تصدر  للتأديب  المركزية  اللجنة  قررت 
توقيف  االحترافية،  البطولة  من  الثالثة  الجولة  بخصوص 
سفين فاندنبروك، مدرب الجيش الملكي، لمباراة واحدة والتي 
استنفذها في مباراة ناديه أمام الدفاع الحسني الجديدي، مع 
التي  المباراة  في  طرده  بعد  درهما،  ألف   20 مبلغ  تغريمه 
 2000 مبلغ  النادي  وتغريم  بركان،  بنهضة  فريقه  جمعت 
المباراة،  خالل  طرد  وحالتي  إنذارات   4 على  لحصوله  درهما، 
وتوقيف رضا مهناوي، العب الفريق لـ3 مباريات، واحدة منهم 
طرده  بعد  درهما،   2000 مبلغ  تغريمه  مع  التنفيذ،  موقوفة 
في نفس المباراة، مع تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 2000 

توقيف  اللجنة  قررت  كما  إنذارات.   4 على  لحصوله  درهما، 
واحدة  لمباراتين  السالمي،  الشباب  العب  كورداني،  ياسين 
جمعت  التي  المباراة  في  طرده  بعد  التنفيذ،  موقوفة  منهما 
لحصوله  درهما،   2000 مبلغ  األخير  وتغريم  بالرجاء،  فريقه 
على 5 إنذارات خالل المباراة، كما تم تغريم الشباب السالمي 
خالل  وطرد  إنذارات   6 على  لحصوله  درهما،   2000 مبلغ 
 2000 المباراة. وختمت اللجنة بتغريم أولمبيك خريبكة مبلغ 
جمعته  التي  المباراة  خالل  إنذارات   4 على  لحصوله  درهما، 

بفريق اتحاد طنجة.



انتصار  أول  اتحاد طنجة عن تحقيق  عجز 
له هذا الموسم واستسلم أمام الرجاء بميدانه 
في المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الكبير 
بطنجة مساء الثالثاء لحساب الدورة الرابعة من 
الوطني  للقسم  االحترافية  الوطنية  البطولة 
بنحليب  محمود  أحرزه  بهدف  وانهزم  األول 
في الدقيقة 19. وهو الفوز الرابع للرجاء تواليا، 
رفع رصيده إلى 12 نقطة. بينما تجمد رصيد 
اتحاد طنجة في نقطة واحدة. وسجل الالعب 
محمود بنحليب هدف المباراة الوحيد لفائدة 
نادي الرجاء الرياضي في الدقيقة 19 من عمر 
اللقاء مستغال ارتباك دفاع اتحاد طنجة. ودقت 
الخطر  ناقوس  طنجة  التحاد  الثالثة  الهزيمة 
يطالب  جمهوره  وبات  الفريق  مستقبل  حول 
برحيل المكتب المسير الذي حمله مسؤولية 
اندحار الفريق والمدرب الفرنسي كازوني على 
كازوني،  برنارد  عبر  بالمقابل،  النتائج.  سوء 
مدرب اتحاد طنجة عن رضاه على أداء فريقه 
خالل مواجهة الرجاء بالرغم من تلقيه الخسارة 
المستوى  على  الالعبين  “أشكر  وقال  الثالثة 
لعبنا  الرجاء،  أمام  عليه  ظهروا  الذي  الجيد 
بحماس كبير وظهرنا بروح الفريق. لو قدمنا 
هذا العطاء في مباراتنا السابقة أمام أولمبيك 
لفزنا  والرغبة،  الحماس  هذا  بنفس  خريبكة 
الالعبون  اتحاد طنجة”  مدرب  وتابع  خاللها”. 
وكان  وشــراســة،  بحماس  المباراة  خاضوا 
بإمكاننا ن التسجيل أكثر من مرة. ضغطنا على 
الرجاء، أجبرناهم على التراجع للوراء، قمنا بكل 
وكان  عاندتنا  الكرة  فرص،  عدة  خلقنا  شيء، 
لم  كازوني”الكرة  وختم  التسجيل”.  ينقصنا 
تنصفنا خالل هذه المواجهة. الحظ لم يبتسم 
لنا، أتمنى أن نستغل هذا المجهود الذي قمنا 
به ضد الرجاء ونستثمره لتحقيق االنتصارات 

في المباريات المقبلة”.
نتائج الدورة 3:

أولمبيك اخريبكة / اتحاد طنجة: 1 – 0 
المغرب الفاسي/ الفتح الرياضي: 1 – 1 
الرجاء الرياضي / ش.ر. السالمي: 3 – 0 
شباب المحمدية / د.ح. الجديدي: 1 – 2 
أولمبيك اسفي / مولودية وجدة: 1 – 1 
يوسفية برشيد / سريع وادي زم: 2 – 1 
حسنية أكادير / الوداد الرياضي: 0 – 1 
الجيش الملكي / نهضة بركان: 1 – 1 

نتائج الدورة 4:
ش.ر. السالمي / أولمبيك اخريبكة: 2 – 1  

اتحاد طنجة / الرجاء الرياضي: 0 – 1  
مولودية وجدة / المغرب الفاسي: 2 – 1 
سريع وادي زم / شباب المحمدية: 0 – 0 

الفتح الرياضي / أولمبيك اسفي: 0 – 1 
د.ح. الجديدي / الجيش الملكي: 0 – 0 

الوداد الرياضي / يوسفية برشيد: 3 – 2 
نهضة بركان / حسنية أكادير: 0 – 0  

برنامج الدورة 5:
اليوم السبت:

المغرب الفاسي / يوسفية برشيد )الخامسة 
مساء(

أولمبيك اسفي / سريع وادي زم )السابعة 
والربع مساء(

أولمبيك اخريبكة / د.ح. الجديدي )التاسعة 
والنصف مساء(

)التاسعة  طنجة  اتحاد   / السالمي  ش.ر. 
والنصف مساء(

غدا األحد:
حسنية أكادير / مولودية وجدة )الخامسة 

مساء(

)السابعة  الرياضي / نهضة بركان  الرجاء 
والربع مساء(

الجيش الملكي / الفتح الرياضي )السابعة 
والربع مساء(

شباب المحمدية / الوداد الرياضي )التاسعة 
والنصف مساء(.
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 12 نقاط
2 - الرجاء الرياضي: 12 //  

3 - د. الحسني الجديدي: 10 //   
4 - ش.ر. السالمي: 9 //

5 - شباب المحمدية: 5 //
6 - أولمبيك أسفي: 5 //

7 - مولودية وجدة: 5 //   
8 - الجيش الملكي:5 //
9 - يوسفية برشيد: 4 //

10 - أولمبيك اخريبكة: 4 //
11 - حسنية أكادير: 4 //
12 - نهضة بركان: 4 //
13 - الفتح الرباطي: 2 //

14 - المغرب الفاسي: 2 //  
15 - اتحاد طنجة: 1 //   
16 - سريع وادي زم: 1 //
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خبر األسبوعالبطولة الحرتافية :

الموعد  الماضي،  األربــعــاء  يــوم  الليجا،  رابطة  أعلنت 
منافسات  ضمن  وبرشلونة،  مدريد  ريال  لكالسيكو  الرسمي 
الدوري اإلسباني. وسيقام كالسيكو  العاشرة من عمر  الجولة 
الدور األول بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم األحد 24 أكتوبر 
والربع  الرابعة  الساعة  في  نو،  كامب  ملعب  على  المقبل، 
مع  مدريد  أتلتيكو  يلتقي  أن  المقرر  ومن  المحلي.  بالتوقيت 
ريال سوسييداد في نفس اليوم، بينما تختتم مباريات الجولة 

يوم 25 أكتوبر، بمواجهة خيتافي مع سيلتا فيجو. 

الدوري اإلسباني
ريال مدريد وبر�شلونة 

يبحثان عن م�شاحلة اجلماهري 

الإعالن عن املوعد الر�شمي 
للكــال�شيكـــو

مدريد  ريــال  يسعى  أوروبــا  أبطال  دوري  في  تعثرهما  بعد 
الجولة  في  اإلسباني  الــدوري  في  الجماهير  لمصالحة  وبرشلونة 
ألول  كامال  جماهيريا  حضورا  فيها  المالعب  تشهد  التي  الثامنة 
حاليا  الترتيب  سادس  برشلونة،  تنتظر  األصعب  والمهمة  مرة. 
بـ12 نقطة، في أقوى منافسات الجولة، التي تتوقف بعدها البطولة 
بسبب االرتباطات الدولية، حيث يحل ضيفا اليوم السبت على حامل 
بـ14 نقطة. وتأتي هذه  الرابع  المركز  أتلتيكو مدريد صاحب  اللقب 
بسبب  الكتالوني  النادي  يشهدها  التي  األزمة  خضم  في  المواجهة 
بثالثية  األربعاء  بنفيكا  يد  على  خسارته  بعد  السيما  الباهت  األداء 
التوالي في  الثانية على  للمباراة  ليسقط  األبطال،  نظيفة في دوري 
الجولة  في  ميونخ  بايرن  أمام  بعدما خسر  النتيجة  وبنفس  البطولة 
األولى. في المقابل يخوض أتلتيكو المباراة منتشيا بالفوز على ميالن 
أنطوان  الفرنسي  اللقاء يصطدم  األبطال. وفي هذا  1-2 في دوري 
الموسم  بداية  في  عنه  رحل  الذي  برشلونة  مع  مرة  ألول  جريزمان 
الليجا  معارا للروخيبالنكوس. ومن ناحيته يحل ريال مدريد متصدر 
يد  على  سقوطه  بعد  األحد  غدا  إسبانيول  على  ضيفا  نقطة   17 بـ 
تيراسبول  شريف  الموسم  هذا  األبطال  دوري  في  المفاجأة  الفريق 
أي  يخسر  لم  الذي  الريال،  وكان  هدف.  مقابل  بهدفين  المولدوفي 
في  خسارته  بعد  صورته  لتحسين  ويتطلع  اآلن  حتى  بالبطولة  لقاء 
التشامبيونز ليج وتعادله أمام فياريال في الجولة الماضية من الليجا، 
قد تمكن من هزيمة إسبانيول في 12 من آخر 13 زيارة لملعبه أما 
عن  نقطة  بفارق  الليجا  في  الثاني  المركز  صاحب  سوسييداد،  ريال 
يعاني من كثرة اإلصابات فتنتظره مهمة سهلة  الذي  ريال مدريد، 
رصيد.  بال  الترتيب  متذيل  خيتافي  على  يحل ضيفا  حين  األحد  غدا 
أتلتيكو  أمام  األهداف  بفارق  الثالث  المركز  صاحب  إشبيلية  ويحل 
بثالث  القاع  من  الثالث  المركز  صاحب  غرناطة  على  ضيفا  مدريد، 
نقاط. ويتطلع الفريق األندلسي لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي 
الجولة  الهزائم. وانطلقت  والحفاظ على سجله خاليا من  الليجا  في 

أمس الجمعة بلقاء أتلتيك بيلباو ضد االفيس.

نتائج الدورة 7: 
ألفيس/ أ.مدريد: 1 – 0 
فالينسيا / أ.بلباو: 1 – 1 

إشبيلية / إسبنيول: 2 – 0 
ريال مدريد / فيا الريال: 0 – 0 

مايوركا / أوصاصونة: 2 – 3 
برشلونة / ليفانطي: 3 – 0 

رايوفاليكانو / قاديس: 3 – 1 
ريال صوصيداد / إلتشي: 1 – 0 

بيتيس / خيطافي: 2 – 0 
سلطا / غرناطة: 1 – 0 

برنامج الدورة 8: 
أمس الجمعة:

الثامنة  )الساعة  ألفيس   / أ.بلباو 
مساء(

اليوم السبت:
رايوفاليكانو   / أوصــاصــونــة 

)الساعة الواحدة ظهرا(
)الساعة  ليفانطي   / مايوركا 

الثالثة والربع زواال( 
)الساعة  فالينسيا   / قــاديــس 

الخامسة والنصف مساء(
)الساعة  برشلونة   / أ.مــدريــد 

الثامنة مساء(
غـدا االحـد :

الواحدة  )الساعة  / سلطا  إلتشي 
ظهرا(

)الساعة  مدريد  ريال   / إسبنيول 
الثالثة والربع( 

صوصيداد  ريـــال   / خيطافي 

)الساعة الخامسة والنصف مساء(
)الساعة  بيتيس   / الــريــال  فيا 

الخامسة والنصف مساء(
)الساعــة  إشبيليــة   / غرناطة 

الثامنة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 17 نقطة
2 - ريال صوصيداد: 16 //

3 - اشبيلية: 14 //
4 - أ. مدريد: 14 //

5 - رايوفاليكانو: 13 //
6 - برشلونة: 12//
8 - بيتيس: 12 //

8 -  فالينسيا: 11 //
9 - أوصاصونة: 11 // 

10 - أ.بلباو: 10 //
11 - فيا الريال: 8 //

12 - مايوركا: 8 //
13 - سلطا: 7 //

14 - إسبنيول: 6 //
15 - قاديس: 6//
16 - إلتشي: 6 //

17 - ليفانتي: 4 //
18 - غرناطة: 3 //
19 - أالفيس: 3 //

20 -  خيطافي: 0 //

جمعية  نظمت  االعتراف،  لثقافة  تكريسا 
قدماء العبي شباب بنديبان لكرة القدم يوم 
الزياتن،  بملعب   2021 شتنبر   24 الجمعة 
الحيانــي،  اهلل  عبد  لفائدة  تكريمية  مباراة 
باسم  الرياضــي  الوســــط  في  المشهور 
مرمـــى  حارس  بالمناسبــة  وهو  “الكباري”، 
له  ويعود  للفريق،  الحالي  والمدرب  سابق 
بهذا  كروي  فريق  أول  تأسيس  في  الفضل 
كرة  مواهب  من  العديد  أنجب  الذي  الحي 
مشاركة  التكريمية  المباراة  وشهدت  القدم. 
الجمعيــــة  وأعضـــاء  به  المحتفى  أصدقاء 
هذا  يشاركوه  أن  إال  أبوا  الذين  المنظمة 
الكبيرة  بالخدمات  اعترافا  التكريمي  العرس 
وجه  على  بطنجة  القدم  لكرة  أسداها  التي 
وشكرت  خاصــــة.  بنديبان  وبحي  العموم، 
بالتنظيم  ساهم  من  جميع  المنظمة  الجهة 

التكريمي. الحفل  إنجاح هذا  وبالحضور في 

الرجاء يغرق احتاد طنجة ومطالب برحيل املكتب واملدرب 
كازوين”الكرة عاندتنا”

جمعيـــة قدمـــاء لعبــي �شبــاب بنديبــان
لكرة القدم تكرم “الكبـــاري”
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يلتحق أزيد من سبعة ماليين ونصف المليون تلميذ وتلميذة، اليوم الجمعة، بالمؤسسات 
التعليمية بعد عطلة مدرسية أطول من المعتاد على خلفية الجائحة.

بحقائب على الظهر ووزرات مدرسية أنيقة، التحق التالميذ بمقاعد الدراسة في أول يوم من 
شهر أكتوبر، الذي يتزامن مع بداية تخفيف القيود الصحية، بالنظر إلى التحسن التدريجي في 

منحى اإلصابات بفيروس كورونا، والتقدم الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.
يتعلق األمر بالدخول المدرسي الثاني في ظل جائحة “كوفيد19-”. بعض اآلباء يعبرون عن 
استعدادهم الستئناف حياة “شبه طبيعية”، فيما يحبذ البعض اآلخر اعتماد التعليم عن بعد، على 

الرغم من تحسن الوضعية الوبائية.
خالل  محسن  طفلهما  منها  استفاد  التي  والمواكبة  التأطير  كان  وعادل،  ألسماء  بالنسبة 

العطلة المدرسية، خاصة خالل شهر شتنبر، أساسيا من أجل استئناف تدريجي للدروس.
في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، يبرز هذان الوالدان أن السنة المنصرمة كانت جد 
حافلة، فبين التعليم نصف الحضوري، والوضعية الوبائية وامتحانات نهاية السنة، بذل محسن 

جهودا كبيرة من أجل رفع تحد ثالثي.
سيتمكن  ابنهما  ألن  الحضوري،  التعليم  إقرار  عقب  الصعداء  األسرة  تتنفس  السنة،  هذه 
بذلك من “استعادة حياته الطبيعية كطفل متمدرس وقضاء الوقت مع أصدقائه وأساتذته، في 

احترام لإلجراءات الصحية لتفادي أي إصابة بعدوى الفيروس”.
هذا  إن  التأهيلي،  بالثانوي  العام  االقتصاد  أستاذة  السرغيني،  سعاد  قالت  جهتها،  من 
منحنى  وانخفاض  التالميذ  تلقيح  بفضل  الطبيعي”،  “الوضع  من  يقترب  المدرسي  الدخول 
أجواء  وفي  الدروس ستجري بشكل سلس  معربة عن سعادتها ألن  اإلصابات ب”كوفيد19-”. 
جادة. وأضافت أن “التالميذ سيتمكنون من استئناف أنشطتهم العادية داخل القسم واالستعداد 

لتحقيق أهدافهم ورفع تحديات النجاح”.
وتتابع هذه األستاذة، التي عملت في مهنة التدريس طيلة 30 سنة، بالقول إن الفرح ذاته 
الدراسية على  السنة  للقاء تالميذها، ومساعدتهم طوال  يغمرها مع كل دخول مدرسي جديد 
تحقيق التقدم واالستفادة من تكوين ذي جودة. وال تخفي هذه األستاذة ارتياحها بشأن إحداث 
بروتوكول صحي في مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، من شأنه ضمان السالمة 

الصحية للجميع.
فبهدف ضمان السالمة الصحية للمتعلمين واألساتذة واألطر البيداغوجية واإلدارية، قامت 
البروتوكول  بتحيين  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 

الصحي، بتعاون مع وزارة الصحة.
كما كانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، عن العديد من اإلجراءات التي تهم قطاعات 

التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني.
ففي ما يخص التربية الوطنية، سيتم العمل على تحيين المقرر الدراسي للموسم الدراسي 
الفعلي  لالنطالق  الجديد  التاريخ  مع  محطاته  مختلف  تكييف  أجل  من  وذلك   ،2021-2022
للدراسة، وخاصة تلك المتعلقة بالعطل المدرسية والفروض واالمتحانات المدرسية، حرصا على 

الحفاظ على الزمن المدرسي واستكمال المقررات الدراسية.
وعلى صعيد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنظيم مباريات الولوج “عن بعد” 
بالنسبة للمسالك االنتقائية )إجازة مهنية، ماستر(، والبث التلفزي لمحاضرات علمية تم إنتاجها 

من طرف الجامعات الوطنية حسب برمجة خاصة.
المقرر  مع  الزمنية  البرمجة  مالءمة  فستتم  المهني،  التكوين  قطاع  مستوى  على  أما 
وترتيبات  تفاصيل  على  وإطالعهم  والمتدربين  المتدربات  مجموع  مع  والتواصل  التكويني، 
المراجعة  حصص  تنظيم  وإمكانية  الميدانية،  للتداريب  اإلعداد  عن  فضال  التكويني،  الدخول 

عن بعد.
وبذلك، وفضال عن المنصات الرقمية للتكوين والتمدرس، فإن كافة الظروف متوفرة من 
أجل إنجاح انطالق هذا الموسم الدراسي وتمكين التالميذ والطلبة والمتدربين من التحصيل 

في أجواء مالئمة.
تخفيف  مع  أكتوبر،  فاتح  في  الجديد  المدرسي  الدخول  تزامن  في  األبرز  الحدث  ويتمثل 
بفيروس  اإلصابة  منحى  في  التدريجي  التحسن  االعتبار  بعين  أخذا  وذلك  الصحية،  اإلجراءات 
كورونا. وتشمل هذه اإلجراءات، على الخصوص، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من 
الساعة الحادية عشر ليال إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح لألشخاص بالتنقل بين العماالت 
واألقاليم شريطة اإلدالء بشهادة “جواز التلقيح”، أو الرخصة اإلدارية للتنقل المسلمة من طرف 

السلطات الترابية المختصة.
)و.م.ع(

 اأزيد من 7،5 مليون
تلميــذ وتلميـــذة يلتحقـــون

باملوؤ�ش�شات التعليمية

اإعــــــــالن
إدارة جريـدة طنجـة أن بحوزتهـا عددًا من  تعلن 
محمد  الراحل  لمؤلفه  باريس«  »رسالة  لكتاب  نسخ 
الباهي، تضعها رهـن البيــع، أعدها امبارك بودرقـة، 
وكل  أجـزاء.  خمسـة  في  وذلك  المشهور،  المناضل 
من يرغب في اقتناء هذه النسخ وهي محدودة، عليه 

االتصال بإدارة هذه الجريدة.

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 
والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة - أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة مغوغة
مصلحة الشؤون االقتصادية

إعـــــــالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة مغوغة أن  إجراء 
بحث المنافع والمضـار مدتـه 15 يومًا ابتـداء مـن 

تـاريـخ صـدور هـذا اإلعـالن في الجرائد.
السيد  بـــه  تقــدم  الذي  للطلب  تبعا  وذلك 
بودحيح جمال للحصول على رخصـة غسل السيارات 

بالمحل الكائن بزنقة برشلونة رقم 5 طنجــة.
ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص 
للعمـوم  يمكن  حيـــث  بمقاطعة مغوغة،  التجارية 

تسجيـل مالحظاتهم خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد :6201/21-1794 
بطلب من: السيدة لمياء الزعيم البازي

ضد: شركة ماندا ش م م
الساعة  على   2021-11-09 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:
1 - األصل التجاري المملوك لشركة ماندا ش 
م م، الواقع بالمنطقة الحرة اجزناية طنجة، بجميع 
عناصره المادية والمعنوية، الحامل للسجل التجاري 

رقم 51263. 
بثمن افتتاحي قدره : 481.185.00  درهم.

ابتـــداء من  العروض بكتابة الضبط  وتقدم 
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

في  إضافيـــة  معلومـات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابـة الضبــط، حيث يوجد 
دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن 

ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة %3 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد :6201/20-1698 

بطلب من: السيدة نجاة كرواشي
ضد: شركة تنمبيد في شخص ممثلها القانوني

الساعة  على   2021-11-02 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:
1 - األصل التجاري المملوك لشركة تنمبيد، 
طنجة،  اجزناية  الحرة  المنطقة   04 بتجزئة  الواقع 
بجميع عناصره المادية والمعنوية، الحامل للسجل 
التجاري رقم 17855 المختصة في الخياطة المعدة 

للتصدير. 
بثمن افتتاحي قدره :936.124.50  درهم.

من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

وعلى كل مـن يريــد معلومــات إضافــية في 
يوجد  حيث  الضبط،  بكتابة  يتصل  أن  الموضوع 
دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن 

ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة %3 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2015/228

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: شركة وفا إيموبيليي، ينوب عنها ذ/

بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء.
ضد: السيدين خالد الحيكي وفاني ماري خوسي 

سورينتو.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/15  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الواحدة  الساعة 
بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
ذي   )A2-123-بيرالمار( المدعو  للعقار  العلني 
بالطابق  والكائن   36/39033 العقاري عدد  الرسم 
مدينة  بيرالمار  بإقامة  الكائنة  العمارة  من  الثالث 

أصيال طريق طنجة. وهو عبارة عن شقة مساحتها 
من  المشتركة  واألجزاء  مربع، مشتمالتها  متر   88
العمارة المذكورة أعاله الحاملة للرسم العقاري رقم 

 .06/78713
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

400.000.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن.  يمكن لكل شخص داخل 
عشرة ايام من تاريخ السمسرة ان يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار 
)الفصل  والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  السدس 
479 ق م م (، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في 
التنفيذ بواسطة شيك مضمون.  المائة ومصاريف 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2019/8516/388

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : التجاري وفا بنك ش م، ينوب عنها ذ/ 

أحمد أشهبار محام بهيئة طنجة.
ضد : السيد عبد الخالق بوسكوشي، عنوانه 
بشارع محمد الزرقطوني رقم 39 الفنيدق 

وقيسارية بن عمر رقم 31 الفنيدق.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )سنطرو 
المملوك   19/4645 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )32
متجر  عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ 
بالسرداب الثاني، مساحته 13 سنتيار، الكائن بإقليم 

تطوان الفنيدق شارع محمد الخامس.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

150.000.00 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
شخص  لكل  ويمكن  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف)الفصل 479 من ق م م(. ويؤدى الثمن 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة، وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ  
ملف عدد: 26/2017/03
إعالن عن بيع عقار  

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، ينوب 
عنه ذ/عبد العزيز البقالي محام.

ضد: السيد عبد الحكيم البقالي والسيدة عزيزة 
الوكيلي، عنوانهما شارع الجيش الملكي إقامة 

إيبريا الطابق األول، رقم 04 تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/10/26  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )حكيم 
33(  ذي الرسم العقاري عدد 19/40387 المملوك 
عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكورين  عليهما  للمنفذ 
سنتيار،  و38  آر   1 مساحته  األول،  بالطابق  شقة 
شارع  الطوابل،  حي  المنظري،  بسيدي  الكائن 

الجيش الملكي تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

621.000.00  درهم.
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل 

عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة 
بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض 
األصلي  البيع  ثمن  من  السدس  بمقدار  يفوق 
الثمن  ويؤدى  م(.  م  ق   479 )الفصل  والمصاريف 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة، وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2016/88

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي للرباط القنيطرة، ينوب 

عنه ذ/عبد اللطيف وهبي محام بالرباط.
ضد : السيد عادل بوعطاون، عنوانه بالمركب 

السكني كوستاكابو بلوك ABD رقم 05 الطابق 
األرضي، طريق كابونيكرو المضيق تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/10/26 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
 costa( المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
cabo abd05( ذي الرسم العقاري عدد 19/51224 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن 
الكائن  51 سنتيار،  شقة بالطابق األرضي مساحته 

بإقليم تطوان مرتيل طريق كابونيكرو وكلم 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

450.000.00 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
شخص  لكل  ويمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(. ويؤدى الثمن 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة،  وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع عقارين  

ملف تنفيذي عدد: 6201/21-2044
بطلب من: ورثة محمد البشاري

ضد : السيدة نجاة الغراب الفغلومي
الساعة  على   2021-11-02 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع 
الواقع  األول  طنجة:  بمدينة  الواقعين  للعقارين 
وهو   ،05 رقم  المجاز  قصر  الصغير  القصر  بمزارع 

عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 330 متر مربع.
جماعة  الصغير  القصر  بمزارع  الواقع  الثاني 
قصر المجاز الحاملة لرقم 10 وهو عبارة عن قطعة 

أرضية مساحتها 183م م.
 : مبلــــغ  في  االفتتاحي  الثمــــن  حــــدد 
 274.500.00 ومبلغ  لألولى  درهم   495.000.00

درهم للثانية.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
األداء  أو بشيك مضمون  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

الدخول المدرسي..
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على  وال�شالم  وال�شالة  العالني،  رب  هلِل  احَلْمُد 
النبي  حممد  �شيدنا  والر�شلني،  الأنبياء  خامت 

الأمني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
اأما بعد، مع�شر القراء:

ُلوَن  اأَ ا�ُض َي�شْ عن ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَماِن قال: » كاَن النَّ
، َوُكْنُت  َم- َعِن اخَلْيِ ُ عليه َو�َشلَّ ى اهللَّ لَّ َر�شوَل اهلِل -�شَ
اَفَة اأَْن ُيْدِرَكِني، َفُقلُت: يا َر�شوَل  رِّ َمَ اأَ�ْشاأَُلُه َعِن ال�شَّ
 ، ُ بهذا اخَلْيِ ، َفَجاَءَنا اهللَّ ٍة َو�َشرٍّ ا يف َجاِهِليَّ ا ُكنَّ اهلِل، اإنَّ
َفُقلُت: هْل  )َنَعْم(،  ؟، قاَل:  �َشرٌّ اخَلْيِ  َبْعَد هذا  َفهْل 
؟، قاَل: )َنَعْم، َوِفيِه َدَخٌن(،  رِّ ِمن َخْيٍ َبْعَد ذلَك ال�شَّ
ِتي،  نَّ وَن بغِي �شُ َتنُّ ُقلُت: َوما َدَخُنُه؟، قاَل: )َقْوٌم َي�شْ
َفُقلُت:  َوُتْنِكُر(،  منهْم  َتْعِرُف  َهْدِيي،  بغِي  َوَيْهُدوَن 
ُدَعاٌة  )َنَعْم،  قاَل:  ؟،  �َشرٍّ ِمن  اخَلْيِ  ذلَك  َبْعَد  هْل 
ِفيَها(،  َقَذُفوُه  اإَلْيَها  اأََجاَبُهْم  َمن  َم،  َجَهنَّ اأَْبَواِب  عَلى 
َقْوٌم  )َنَعْم،  قاَل:  َلَنا،  ْفُهْم  �شِ اهلِل،  َر�شوَل  يا  َفُقلُت: 
َر�شوَل  يا  ُقلُت:  َنِتَنا(،  باأَْل�شِ ُموَن  َوَيَتَكلَّ ِجْلَدِتَنا،  ِمن 
اهلِل، َفما َتَرى اإْن اأَْدَرَكِني ذلَك؟، قاَل: )َتْلَزُم َجَماَعَة 
ِلِمنَي واإَماَمُهْم(، َفُقلُت: فاإْن َلْ َتُكْن لهْم َجَماَعٌة  اُل�شْ
اأَْن  ولو  َها،  ُكلَّ الِفَرَق  ِتلَك  )َفاْعَتِزْل  قاَل:  اإَماٌم؟،  َوَل 
ْنَت  َواأَ الَْوُت  ُيْدِرَكَك  ى  حتَّ �َشَجَرٍة،  ِل  اأَ�شْ عَلى  َتَع�ضَّ 
رقم:3606،  البخاري:4/199،  )رواه  ذلَك(«.  عَلى 

9/51، رقم:7084، وم�شلم:3/1475، رقم:1847(.
العظيم  اجلليل  احَلديِث  هذا  القراء:  اأعزائي 
َم،  ى اهلُل عليه و�شلَّ ِته -�شلَّ القدر، َعَلٌم ِمن اأْعالِم ُنبوَّ
باأمور  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  اأخَبَ  حيُث 
اأن  وذلك  عليها،  اهلل  اأطلعه  الغيب  من  متلفة 
واُلر�َشلنَي والأولياء  اهلل ُيطلع من �شاء من الأنبياء 
وهو  الغيب،  كل  ل  الغيب،  من  جزٍء  على  والالئكة 
اأهل  الدللة، ل خفاء فيه ول اختالف بني  وا�شح 
- �شلى اهلل عليه و�شلم- بنّي حال  والر�شول  العلم، 
هذه الأمة، وتعاقب اخلي وال�شر عليها، ومن ِحر�ض 
على  عنه-  اهلل  -ر�شي  اْلَيَماِن  ْبُن  ُحَذْيَفة  �شيدنا 
اهلل  -�شلى  النبي  ي�شاأل  كان  دينه،  و�شالمة  نف�شه 
باأ�شباب  فياأخذ  ليعرفه،  ال�شر  عن  و�شلم-  عليه 
ال�شالمة منه؛ لأن من عرف ال�شر، اأدرك اأن ما ُيقابله 
هو اخلي، فالتزمه وترك ال�شر، ولي�ض هذا ال�شوؤال 
من  �شاأل  اإذ  عنه-،  اهلل  -ر�شي  حذيفة  من  ق�شوراً 
نبيه -�شلى اهلل عليه و�شلم- بيان جانب من جوانب 
الدين، ولكنه مبا اأنه راأى اإخوانه من اأ�شحاب النبي 
يف  الفقه  على  اإقبالهم  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
اأن يتفقه هو وغيه  راأى  معرفة اخلي والعمل به، 
والوقاية  ي�شر،  ما  علم  يف  ذلك،  جانب  اإلى  اأي�شًا 
اهلِل  وَل  َر�شُ ُلوَن  اأَ َي�شْ ا�ُض  النَّ َكاَن   « قال:  حيث  منه؛ 
، َوُكْنُت اأَ�ْشاأَُلُه َعِن  ْيِ َم- َعِن اخْلَ ى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلَّ لَّ -�شَ
كان  ه  باأنَّ ذلك  َل  وعلَّ عنه،  اأ�شتو�شحه  اأي  »؛  رِّ  ال�شَّ
اَفَة اأَْن ُيْدِرَكِني«؛ وهذا  ، بقوله: »َمَ رِّ اأُل عِن ال�شَّ َي�شْ
ال�شر،  طرق  الإن�شان  يعلم  اأْن  والعقل،  الفطنة  من 
الغواية ليحذر  واأ�شباب  ، ولكن  ليجتنبها،  رِّ ِلل�شّ ل 
مَن  رَّ  ال�شّ َيْعِرِف  َلْ  َوَمْن  غريبًا!،  هذا  ولي�ض  منها، 
على  ٌم  ُمقدَّ روِر،  ال�شُّ واجِتناُب  فيِه،  يقْع  النا�ِض، 
الإ�ْشالِم،  ُعَرى  وَوَهُن  الِفتنُة   : رُّ وال�شَّ ِفعِل اخَلياِت، 
ه،  َعك�شُ واخَلُي  الِبْدعِة،  وُف�شوُّ  الِل،  ال�شَّ وا�ْشتيالُء 
اهلِل،  وَل  َر�شُ َيا   « َفُقْلُت:  عنه-:  اهلل  -ر�شي  قال  ثم 

ٍة َو�َشرٍّ «؛ - اأي كنا َقْبل اْلإِ�ْشاَلم يف  ا يِف َجاِهِليَّ ا ُكنَّ اإِنَّ
َبْع�شنا  َويَنْهُب  ا،  َبْع�شً َبْع�شنا  يقتُل  و�شالل،  ُكْفٍر 
اجلاهلية،  اأعمال  من  التنفي  غاية  وهذا  ا-،  َبْع�شً
�شٌر  هو  ما  كل  من  يفر  اأن  ال�شلم  على  يجب  واأنه 
على دينه من قريب اأو من بعيد، ثم قال: » َفَجاَءَنا 
َمباين  ييِد  وَت�شْ بَبْعِثَك،  اأي:   - «؛  ْيِ اخْلَ ِبَهَذا  اهلُل 
َيْعِني  الِل؛  وال�شَّ الُكفـِر  َقواعــِد  وَهــْدِم  الإ�ْشالِم، 
ال، َواْجِتَناَب اْلَفَواِح�ض،  اَلح احْلَ اْلإِمَيان َواْلأَْمن، َو�شَ
ه  ومنِّ بف�شله  والعرتاف  هلل،  ال�شكر  اإعالن  فهذا 
لهم  اهلل  هياأ  اأن  الوؤمنني  من  اإخوانه  وعلى  عليه، 
دينًا يخرجهم به من الظلمات اإلى النور، ويهديهم 
به �شبل ال�شالم، فكل ما جاء به النبي – �شلى اهلل 
ما جاء به غيه  و�شلم- هو خي، و�شده كل  عليه 
َفَهْل  -�شلى اهلل عليه و�شلم- من الب�شر، ثم قال: » 
 : رِّ َراد ِبال�شَّ ؟ »، َقاَل: )َنَعْم(؛- َواْلُ ْيِ �َشرٌّ َبْعَد َهَذا اخْلَ
اهلل  -ر�شي  ُعْثَمان  َقْتل  َبْعِد  ِمْن  اْلِفَت  ِمْن  َيَقع  َما 
؟ »، َقاَل:  رِّ ِمْن َخْيٍ عنه، َفُقْلُت: » َهْل َبْعَد َذِلَك ال�شَّ
ِذي َيِجيء َبْعَد  ْي الَّ )َنَعْم، َوِفيِه َدَخٌن(؛ - اأي اأَنَّ اخْلَ
َكَدر  ِفيِه  َبْل  �شافيا،  ا  َخاِل�شً ا  َخْيً َيُكون  َل  ّر،  ال�شَّ
 « ُقْلُت:  الَْكروهُة،  الأُموُر  َخُن؛  الدَّ وقيَل:  و�شوائب، 
َوَما َدَخُنُه؟ »، َقاَل: )َقْوٌم َيْهُدوَن ِبَغْيِ َهْدِيي، َتْعِرُف 
يعملون  بل  تي،  نَّ ب�شُ وَن  َي�شتنُّ ل  اأي  َوُتْنِكُر(؛  ِمْنُهْم 
الأُموِر،  بنْي  َخْلٌط  وفيهم  عليه،  اأنا  ما  خالف  على 
واأ�ْشياَء ُماِلفًة  رِع،  لل�شَّ ُمواِفقًة  اأ�ْشياَء  فرَتى منهم 
رَّ  وال�شَّ فَت�شُكَره،  اخَلَي  منهُم  َتعِرَف  اأْن  وعليَك  له، 
 ،« ؟  �َشرٍّ ِمْن  ْيِ  اخْلَ َذِلَك  َبْعَد  َهْل   « َفُقْلُت:  فُتنِكَره، 
اأََجاَبُهْم  َمن  َم،  َجَهنَّ اأَْبَواِب  َعَلى  ُدَعاٌة  )َنَعْم،  َقاَل: 
َيْنَتهي  ما  باْعِتباِر  وذلك  (-؛  ِفيَها  َقَذُفوُه  اإَلْيَها 
اللِة،  ال�شَّ اإلى  ا�َض  النَّ َيْدعوَن  هم  فاإنَّ �َشاأُنهم؛  اإليه 
ْلبي�ِض؛ فمنهم  التَّ باأْنواٍع ِمن  الُهدى  وَنهم عِن  دُّ وَي�شُ
ومنهم  والإحلاد،  تعالى  باهلل  الكفر  اإلى  يدعو  من 
من يدعو اإلى اأنواع الفواح�ض؛ كالزنا و�شرب اخلمر 
طاعة  عن  واخلروج  الوالدين،  وعقوق  والخدرات 
الأزواج، وغي هذا من الكبائر، ومنهم من يدعو اإلى 
اإف�شاد اأخالق النا�ض باأعمالهم ل باأقوالهم، فمجرد 
اإظهار العمل اأمام النا�ض، اإمنا هو دعوة اإليه، فهو من 
اآمنوا،  الذين  يف  الفاح�شة  ت�شيع  اأن  يحبون  الذين 
اإلى  اأجاَبهم  َمن  َم،  َجهنَّ اأْبواِب  مَبنِزلِة  كانوا  فلذا 
َفُقْلُت:  فيها،  َقَذفوه  اِر،  النَّ اإلى  َتوؤوُل  تي  الَّ اخِل�شاِل 
ْفُهْم َلَنا ، َقاَل: )َقْوٌم ِمْن ِجْلَدِتَنا،  وَل اهلِل، �شِ » َيا َر�شُ
وقومنا  نا  اأنُف�شِ ِمن  اأَْي:  َنِتَنا(؛-  ِباأَْل�شِ ُموَن  َوَيَتَكلَّ
ُموَن  وَيتكلَّ ِتنا،  ملَّ اأهِل  ِمن  اأو  العَرِب،  ِمن  وَع�شَيِتنا 
موَن مبا قال اهلُل وَر�شوُله ِمن  باأْل�شَنِتنا، وقيَل: َيتكلَّ
الَواعِظ، واحِلكِم، ولي�ض يف ُقلوِبهم �َشيٌء ِمن اخَلِي، 
َيا  ُقْلُت:  ُقلوِبهم-،  يف  َلي�ض  ما  باأْفواِههم  َيقولوَن 
وَل اهلِل، » َفَما َتَرى اإِْن اأَْدَرَكِني َذِلَك؟، َقاَل: )َتْلَزُم  َر�شُ
ِة،  نَّ تي َتلَتِزُم بالِكتاِب وال�شُّ ِلِمنَي(؛ اأي الَّ َجَماَعَة اْلُ�شْ
بُلزوِمها  اِرُع  ال�شَّ اأَمَر  تي  الَّ اجَلماعَة  َتلَزُم  وقيَل: 
ًة  ِة الُعلماِء؛ لأنَّ اهلَل تعاَلى جَعَلهم ُحجَّ َجماعَة اأئمَّ
ِديِنها،  اأمِر  يف  ُة  العامَّ َتفَزُع  واإليهم  َخلِقه،  على 
حيِح  ُك ب�شَ م�شُّ واجلاِمُع بنْي كلِّ هذه الَعاين، هو التَّ
اأمُيهم  اأواِمِره وَنواهيه، )َواإَِماَمُهْم(؛ وهو  يِن يف  الدِّ
وعدم  عليهم،  بوه  وَن�شَّ اْختاروه،  ذي  الَّ العاِدُل 

هْم  فيما  َع�شاهم  و�َشقِّ  َكلمِتهم،  بَتْفريِق  ِفراِقهم 
اه، َفُقْلُت: » َفاإِْن َلْ  عليه ُمَتِمعوَن ِمن َتاأْمِيهم اإيَّ
َتُكْن َلُهْم َجَماَعٌة َوَل اإَِماٌم؟ «؛ اأي اإْن ل يُكْن لهم اإماٌم 
ولو  َها(،  ُكلَّ اْلِفَرَق  ِتْلَك  )َفاْعَتِزْل  عليه،  َيجَتِمعوَن 
كان الْعِتزاُل بالَع�ضِّ على ِجذِع �َشجرٍة؛ اأي الأخُذ 
دُّ عليها، فال َتعِدْل عنه، كنايًة عن  بالأ�ْشناِن وال�شَّ
الكالم معهم  واأنظارهم، وعدم  النا�ض  البتعاد عن 
وهو  روحه  الوت  يقِب�ض  حتى  ال�شمت،  والتزام 
معتزل للفت.   فاحلديث ير�شد اإلى �شرورة حتّري 
منها،  والهروب  الفت،  واعتزال  ال�شالمة  ال�شلم 
ظَهَر  ما  الِفِت  ِمَن  اهلُل  اأعاَذنا  فيها،  اخلو�ض  وعدم 

منها وما بَطَن.
ُدعـــاة  كرثة  من  الـيوم،  نراه  ما  لالأ�شف  ولكن 
وال�شالل،  والزيِغ  النفاق  وُدعاة  والنحالل،  الفت 
باأل�شنتنا،  ويتكلمون  ِجلدتنا،  بني  من  هم  الذين 
ن راأوا اأموراً ُينكرونها،  وما نراه من اأمثال هوؤلء، ممَّ
اإلى  النبوية، فاآل بهُم الأمر  فلم يلتزموا بالو�شية 
القدح بعلماء الأمة، وو�شفوهم باأقبح و�شٍف واأب�شع 
والتوفيق  هم،  �شرِّ من  النجــاة  اأردنــا  فاإذا  عبـارة، 
نبينا  بو�شية  فْلنلتــزم  ُمواجهتهم،  يف  وال�شداَد 
-�شلى اهلل عليه و�شلم- التي اأر�شدنا اإليها، وهي اأن: 
ِلِمنَي َواإَِماَمُهْم(، َوقت الِفِت، فمن  )َتْلَزُم َجَماَعَة اْلُ�شْ
خرج عن جماعة ال�شلمني وعلماِئهم وولتهم، فقد 
�شرب بو�شية النبي عر�ض احلائط، ومن فعل هذا، 
م من الفت، و�شي�شلم من الزيغ  فهل تظنُّ اأنه �شُيع�شَ
والحن؟، فاأيُّ فتنٍة اأعظم من هذا؟، فالواِجُب على 
ه ل اأَحَد َياأَمُن  َع الِفِت؛ لأنَّ اُل�شلِم، اأْن َيجتِنَب َموا�شِ

َمه اهلُل تعاَلى. ه منها، والَع�شوُم َمن َع�شَ على نْف�شِ
النبــوي  احلديــث  هـذا  ولعلَّ   : القـراء  اأحبابي 
تعي�شها  الذي  والأحداث  للفت  منا�شب  ال�شريف، 
نعي�ض  الذي  الزمن  على  وينطبق  بل  اليوم،  الأمة 
فيه تامًا، وكاأنه موجٌه اإلينا حتديدا، وكاأننا نحن 
اليوم،  اأحوالنا  من  الق�شودون به، فهو قريٌب جداً 
اأن  ينبغي  فال  الإ�شالم،  اأمة  تعي�شه  مبا  و�شبيه 
ي�شتغني عنه م�شلم، ل �شيما اأيام الفت والحن، اإذ 
هو بيان �شاف كاف واف لأ�شباب ال�شالمة من الفت، 
تخرجك  التي  للطريـق  الوا�شحـة  الدللة  وفيه 
على  مبنيا  فهما  احلديث  هــذا  فهم  فمن  منها، 
الكتاب وال�شنة وفهم ال�شلف ال�شالح، وعمل بذلك  
يفرط،  ومل  يجف  ومل  يغل  ومل  ال�صحيح،  الفهم 
اليوم.  فتنة  كل  �شر  من  ال�شالني  من  اهلل  باإذن  كان 
يجد  كلماته،  يف  التمعن  احلديث،  لهذا  فالناظر 
اأنه يحمل اأكرث من دللة، ويتناول اأكرث من م�شاألة، 
على  بقائه  على  حذيفة  ال�شحابي  حر�ض  اأولها 
الطريق ال�شحيح يف حال وجود الفت واإدراك ال�شر 
يعلم  وكيف  النجاة،  �شبيل  يكون  كيف  ليعلم  له، 
َنا ل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا  غيه هذا ال�شبيل، قال تعالى: )َربَّ
َك اأَْنَت  َبْعَد اإِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة * اإِنَّ

اُب(. اْلَوهَّ
و�شلى اهلل و�شلم وبارك على �شيدنا حممد، �شيد 

الأولني والآخرين، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
واحلمد هلل رب العالني.

معرفـة ال�ّشر التقـائـه
إعداد : محمد أمني بنعفان -
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
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قضيت عطلتي الصيفية لهذه السنة بدولة كندا مدة شهرين : شهر أوت وشتنبر 
2021، عشت وصاال متنقال بين أهم مدن أمريكا الشمالية : بالد كندا العجيبة الخالبة.. 
ووقفت على معجزات من خلق اهلل تعالى.. شالالت خالبة ساحرة ال مثيل لها في العالم..

والمفكر  واألديب  والصحفي  الكاتب  الممجد،  المخلص  عند طلب صديقي  ونزوال 
لي  أومأ  حين  ميتًا(،  أو  حيًا  )كان  مثواه  اهلل  كرم  السوسي  بديع  السيد مصطفى 

وبإلحاح أن أجمع مدوناتي النيرة في كتاب أختار لها عنوانا شيقا مواتيا :

»سياحة في الذات والروح«
بجانبي  يعيش  أن  منه  لرغبة  كندا،  بلدان  في  السياحة  فضلت 
لبلدان عجز عن  فكريًا وجسميًا، ما كتبت في كل تنقالتي وأسفاري 

زيارتها لظروفه الخاصة..
حيث  بكندا،  وأجملها  المدن  أحسن  إلى  انتقلت  عطلتي،  وخالل 
حطت فرنسا بأرض »كبك« سنة 1608م واستعمرت األرض وأبادت 

سكانها الهنود، وبعد صراع مع الجنود اإلنجليز، كان لها حقا سبق إلى 
األرض، فبنت أول أكاديمية عسكرية بالموقع، وشيدت مستشفى بأمر 

من الملك الرابع عشر الذي أرسل بنات في مقتبل العمر، شابات جميالت 
أول  ليكونوا  أوالدهن  ويضعن  هناك..  ليتزوجوهن  مختارات 

)سئليت  األميرة  وفضلت  األرض،  وسكنت  هاجرت  بعثة 
باسلوبر( العيش هناك.

جلهم  ومات  االرالردنيون،  األمر  أول  إليها  هاجر  بالد 
واد  على  االستيطان  من  فرنسا  فتمكنت  معد،  بمرض 

رسانيين طوله 2500 ميل يصب في المحيط األطلسي.
وبعد حروب بين فرنسا )7000 ألف جندي( ضد إنجلترا 
)5000 جندي( انتصرت فرنسا فأنشأت على شاطئ الوادي 

ميناء لصناعة السفن لتواجد الخشب بوفرة، وكانت تتبادل مع 60 دولة حاجياتها.
بنيت المنازل الخشبية أول األمر والزالت ماثلة إلى يومنا هذا يسكنها عجائز فرنسا 

الميسورون..

مدينة أوطاوا

مدينة أوطاوا، هي العاصمة اإلدارية، حيث نزْل البرلمان والحكومة، وبها مآثر مرت 
الساكنة  والكنائس عليها صفائح نحاسية تقي  المنازل  بناءها، أسطح  360 سنة على 

شدة البرد ويسهل الثلوج إبان الشتاء القارس.
اللغة السائدة في المدينة هي اللغة الفرنسية مع شيء من الركاكة، ويتكلم بعض 

الواد  اللغة اإلنجليزية بطالقة، بها مدينة سفلية قديمة شيدت على شاطئ  سكانها 
حيث الميناء الضخم..

بالكهرباء  البالد  تزويد  في  استخدم  الهائل،  وصبيبه  بالنهر  الماء  لتزايد  ونظرا 
وقسط منه بصدر إلى أمريكا الجنوبية..

شيدت بالمدينة أول كلية عسكرية سنة 1808م برامجها إنجليزية..
قبل الوصول إلى المدينة العتيقة، يوجد ميناء سياحي ترسو به بواخر 
يرفرف  وقصور  فيالت  عليه  أقيمت  الوادي  جنبات  عبر  السواح  تنقل 

عليها علم كندا وفي الواجهة المقابلة مآثر وسكن لألمريكان..
عليها  شيدت  ونتوءات  تالل  بين  النهر  وسط  المراكب  تمر 
فيالت فاخرة، ويزدهر النهر بوجود ألف جزيرة تبلغ مبيعاتها مليار 

ونيف من الدوالرات..

مدينة كيبيك

سكانها  من  واحــد  يوجد  وال  ــم،  اإلس هنداوية  مدينة 
معالمها  ــددوا  وج الفرنسيون  استوطنها  األصليين، 
ما  واقتصادها  وأمنها  بحضارتها  ووصلوا  وبنيانها، 
عامل  نشيط،  بها جيل  حاليا،  فرنسا  إليه مدن  وصلت 
الكريم،  العيش  تضمن  الدولة  ألن  وكسوب  مجد 
تقف  ثم  بغزارة،  األمطار  تتهاطل  والتطبيب..  والتعليم 
ثم  تتغيم  ثم  الصيف  أيام  في  كأنك  الحرارة  وتشتد 

تنسحب الغيوم وينقلب الجو إلى جو ربيعي.
يتجمد ماء النهر إلى درجة الخمسين، فيجد أصحاب 
يمكن  تجمد سطحه كسبيكة  ماء  المفضلة..  لممارسة هوايتهم  لهم  التزحلق مالذا 
مرور السيارات على السطح دون خوف. تأسس بالمدينة أواخر سنة 1985 حزب ينادي 
باالنفصال عن التاج البريطاني الذي يستفيد من نسبة 4 في المائة من دخل الضرائب 

وذلك منذ سنة 1628، والزال الحزب يناضل لكسب هذا الحق.
تزدهر المدينة بشوارع زاخرة بالمقاهي والمطاعم متعددة، كل مطعم له نكهة إما 

فرنسية أو لبنانية أو إسبانية..
بالمدينة أيضا أفخم وأقدم فندق عمره 400 سنة، يحتوي على 600 سرير، والزال 
صامدا بشكله وبنيانه إلى اليوم، تتجدد صباغة الواجهة فقط.. مدن تغويك بجمال 

طبيعتها، زرتها وتمنيت إعادة الزيارة صحبة أحبائي وأصدقائي..

عجبا من �صنع �لله
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اأوطاواكيبيك


