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un jour ?
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Vers la restructuration du

secteur de l’impression
S

évèrement impacté par la
pandémie du Covid-19,
le secteur de l’impression dans
la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima est appelé à mieux se
structurer et à se réorganiser.
Ainsi, les professionnels de ce
secteur, aujourd’hui au nombre
de 13 en attendant d’autres,
comptent se regrouper en association, en cours de constitution,
afin d’unir leurs actions en vue
d’une restructuration de la profession, d’une meilleure organisation du secteur, en étudiant
et en analysant les problèmes
dont souffre la profession, afin
de leur trouver les solutions
adéquates qui s’imposent plus
que jamais.
Ce regroupement tant souhaité a pour objectifs majeurs de
défendre les intérêts des impri-

dans le Nord

meurs et des personnels d’imprimerie, mais vise aussi la résorption chômage à travers la création
de nouveaux postes d’emploi
dans la région Nord du royaume.
On estime, à cet effet, que ces
nobles objectifs pourraient être
atteints avec la création d’un

centre de formation aux arts de
l’impression qui permettrait aux
jeunes d’acquérir les connaissances qu’exige la profession.
Cette formation pourrait être
renforcée par des rencontres
animées par des experts en la
matière.

Tanger cherche un nouveau délégataire
de l’assainissement solide
ans un récent commuD
niqué, la Commune urbaine de Tanger a indiqué que
les contrats en cours passés
avec les deux sociétés “Sita
Boughaz” et “Solamta” pour la
gestion déléguée du secteur de
la propreté et des déchets ménagers et assimilés dans les deux
zones de Tanger Ouest (Zone A)
et Tanger-Est (Zone B), arriveront bientôt à expiration.
Ainsi, la mairie annonce avoir
lancé un appel d’offre international ouvert pour la gestion déléguée de ce secteur, après que
le Conseil de la Commune ait
approuvé le cahier des charges
correspondant. On précise que

A
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L’université Abdelmalek Essaâdi
cherche

nouveau président

S

uite au décès de son président, feu Mohamed Errami, subitement et tragiquement emporté par la pandémie du Covid
19, l’Université Abdelmalek Essaâdi s’attache à trouver un remplaçant pour son dirigeant disparu.
L’appel à candidatures ouvert et publié au B.O du.24 septembre écoulé, par le ministère délégué en charge de l’Enseignement supérieur, invite les candidats intéressés à déposer leurs
dossiers entre les 9 et 13 novembre prochain. L’examen de ces
dossiers aboutira, ensuite, au choix du nouveau Président par
une Commission ad hoc.
En attendant, l’intérim de la présidence est assuré à la tête de
l’UAE, depuis le 22 septembre dernier, par le Dr Mostafa Stitou,
directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) à
Tétouan.

Offre d’emploi
Importante Entreprise dans
La Zone Industrielle de Tanger
Cherche
le dossier de participation à l’appel d’offres est disponible pour
téléchargement sur le portail de
la Commune www.tanger.ma.
En outre, plusieurs ambassades

auraient été appelées à contribution pour diffuser cet appel
d’offres auprès des entreprises
et groupes opérant dans le secteur dans leur pays.

Comptable confirmé
* 3 ans d’expérience minimum
Ecrire au journal qui transmettra

Réouverture des salles
de sport à Tanger

la demande expresse du
comité chargé de défendre
les droits des propriétaires de
salles de sport, ces unités rouvriront leurs portes à partir de ce
lundi à Tanger.
A signaler que les responsables et entraîneurs de ces
unités de sport avaient organisé
plusieurs sits-in, réclamant leur
réouverture après une longue
période de fermeture pour cause
de contaminations au Covid 19.
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Transitaire à Tanger

annonce, par la présente, que

Monsieur CHETOUANI Abdelhafid
titulaire de la CIN n° K109995

ne fait plus partie de son personnel
et ce depuis le 17 septembre 2020.
En conséquence, nous déclinons toutes
responsabilités quant à d’éventuelles tractations
et signatures qu’aurait pu contracter

Monsieur CHETOUANI

au nom de notre société, et qui n’engageraient que lui-même.
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Lu pour vous dans

L

es membres adhérents à l’Association
Régionale des Agences
de Voyages Tanger-Tétouan-Al Hoceima (ARAVTTA) devaient tenir leur
Assemblée
Générale
Ordinaire Élective le 14
septembre 2020 à l’hôtel
Solazur, pour débattre de
l’ordre du jour suivant :
- Approbation du rapport moral des 3 dernières années 2017/2020
- Approbation du rapport financier des 3
dernières années 2017/2020
- Quitus du bureau sortant
- Election du nouveau bureau
- Questions professionnelles diverses
liées à l’exercice des agences de voyages
régionales en termes de structure, conjoncture et plan de relance.
Toutefois, pour des raisons d’ordre sanitaire en lien avec la pandémie du Coronavirus, la tenue de cette assemblée a dû être
reportée à une date ultérieure, probablement
au courant de ce mois d’octobre.
C’est le quatrième point de l’ordre du jour
qui déterminera le changement à la tête de
l’association, pour les trois prochaines années.
A ce sujet, nous avons appris, de source
sûre, que le Président actuel de l’ARAV-TTA,
Mohamed Larbi Chioua, ne compterait pas
rempiler, après un mandat de 3 ans bien
réussi, probablement pour des raisons qui
n’ont rien à voir avec ses attributions de président, de l’avis général des professionnels

du secteur qui ont beaucoup de respect et de considération pour leur président
actuel.
C’était le jeudi 11 mai dernier que Mohamed Larbi
Chioua avait été élu, à l’unanimité, en qualité de candidat unique à la présidence
de l’ARAVN-TTA.
Mohamed Larbi Chioua,
bien connu au sein de la
profession, est réputé pour ses excellentes
qualités humaines, professionnelles et
relationnelles. Il a amplement donné des
preuves tangibles pour avoir déjà présidé
à la destinée de l’association régionale des
transports touristiques et celles des guides
de tourisme. Le président Mohamed Larbi
Chioua a donné un nouveau souffle à l’ARAVTTA, amélioré l’image de marque de l’association et redynamisé la profession afin
de lui redonner la place qu’elle mérite sur
l’échiquier régional et national. Dans cette
optique, il a veillé à l’adhésion de l’ensemble
des professionnels à l’association, ce qui,
pour lui est une condition sine qua non au
rayonnement du secteur dans la région.
Pour le moment, il n’existerait qu’une
seule candidature potentielle, pour la relève,
celle de l’Agent de voyage Mustapha El Broji
qui nous est présenté, ci-contre, par la revue
Challenge.ma.
Cependant, d’autres candidats pourraient, d’ici le jour de l’élection, se présenter,
vu que les statuts de l’ARAVN-TTA ne fixent
pas de date limite.

Un

profil remarqué,
postule à la présidence de l’Association Régionale
des Agences de
Voyages Tanger-Tétouan-Al Hoceima
(ARAVTTA). Figure
très connue et professionnel engagé
pour le développement du tourisme
dans le nord du
Royaume, Mustapha El Broji a accumulé beaucoup
d’expérience dans le secteur du tourisme et a surtout tissé un réseau solide dans le tour operating au Maroc
et à l’étranger, mais aussi dans les
organismes de tutelle. Il faut dire que
celui qui gère avec brio actuellement
depuis plus de dix ans son agence de
voyages MTO à Tanger, Casablanca
et Bruxelles, est en territoire connu.
Cet ancien représentant de la RAM à
Tanger, dans le Benelux et au Moyen
Orient, a été pendant 9 ans vice-président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima. Il est aussi très actif depuis

plusieurs années
dans le secteur
sportif en tant
Quant à la date
du scrutin, elle
devrait être fixée
juste que membre
du Comité de l’IRT,
l’équipe de foot
fanion de Tanger
et a été également
président du Rotary Doyen Tanger,
ce qui explique largement l’importance de son réseau
relationnel pouvant être d’une grande
importance s’il arrive à prendre les
rênes de l’Association Régionale
des Agences de Voyages Tanger-Tétouan-Al Hoceima. « Nous devons
regarder ensemble vers l’avenir. Je
veux m’investir davantage en mettant
à contribution mon réseau et mon expérience. Nous devons aller chercher
les tours opérateurs et négocier, entre
autres, le retour ou la programmation
de plusieurs liaisons aériennes reliant actuellement Tanger avec des
capitales européennes», estime Mustapha El Broji. (…).

L’obligation du port du masque
ne s’appliquerait-elle pas aux
conducteurs seuls dans les
véhicules personnels ?

D

epuis l’instauration de l’obligation du port
du masque pour faire
face à la propagation
du coronavirus, beaucoup de questions
sont restées sans réponses, ce qui a créé
une confusion dans
les interprétations des
dispositions légales.
C’est le cas notamment de la question
de savoir si le port du
masque est obligatoire pour les conducteurs seuls dans des véhicules personnels.
Nous croyons savoir que la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
aurait diffusé récemment une circulaire
où elle recommanderait aux agents des
forces de l’ordre “d’éviter de soumettre
les chauffeurs de véhicules personnels
au contrôle du port de la bavette qui reste
seulement nécessaire dans le cas où le
conducteur discute avec l’agent chargé
du contrôle”.
Autrement dit, le chauffeur d’un véhicule personnel n’est pas tenu de mettre,

quand il est seul, son masque à l’intérieur
de son véhicule.
Par contre, s’il transporte d’autres personnes, tous les occupants du véhicule
sont soumis au port du masque, y compris le chauffeur.
La dispense du port du masque ne
s’applique pas aux occupants des véhicules utilisés à des fins professionnelles,
comme les taxis, les bus, les trams, les
autocars qui sont tenus à porter convenablement leurs masques, y compris le
conducteur.
Dans les trains, cette obligation est faite
à l’ensemble des voyageurs.
Le Journal de Tanger • N° 4126 • Samedi 03 Octobre 2020
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@ par Meryem Cherradi

Les exilés meurent
aussi d’amour
Les exilés meurent

our ce premier roman, l’écrivaine iranienne Abnousse
Shalmani largue une bombe magistrale, un cri du cœur
P
qui résonnera avec force chez ceux qui ont connu l’exil,

“ceux qui n’ont ni le visage du pays natal ni celui du refuge,
ceux qui sont trop vieux pour oublier et pas assez jeunes
pour se fondre, ceux qui restent toute leur vie sur une île
qui flotte sur des océans qui ne leur appartiendront jamais’’
Un petit extrait : « Et c’était exactement à çà que servaient
les mots, tous les mots : à colorer autrement les humains
en leur donnant une forme nouvelle. La langue française
se métamorphosait en baquette magique pour combattre
le réel et sauver ce qui restait de l’enchantement de l’enfance.» (p36)
Un livre à dévorer d’une traite. Bonne lecture !
Résumé : « Ma mère était une créature féerique qui possédait le don de rendre beau le laid. Par la grâce de la langue
française, je l’avais métamorphosée en alchimiste. C’était à
ça que servaient les mots dans l’exil : combattre le réel et
sauver ce qui restait de l’enchantement de l’enfance. »
Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la révolution islamique en Iran, pour
y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le quotidien n’a plus grand-chose à voir
avec les fastes de Téhéran. Shirin découvre que les idéaux
mentent et tuent ; elle tombe amoureuse d’un homme cynique ; s’inquiète de l’arrivée d’un petit frère œdipien et empoisonneur ; admire sa mère magicienne autant qu’elle la
méprise de se laisser humilier par ses redoutables sœurs;
tente de comprendre l’effacement de son père… et se lie
d’amitié avec une survivante de la Shoah pour qui seul le
rire sauve de la folie des hommes.
Ce premier roman teinté de réalisme magique nous
plonge au cœur d’une communauté fantasque, sous l’œil
drôle, tendre, insolent et cocasse d’une Zazie persane qui,
au lieu de céder aux passions nostalgiques, préfère suivre
la voie que son désir lui dicte. L’exil oserait-il être heureux ?
Bonne lecture

Tourisme

SPORT

Une plante toxique
tue deux enfants

D

es enfants qui jouaient dans un champ situé à El Mers,
dans la région de Tanger, ont imprudemment cueilli des
plantes enracinées dans le sol qui leur sont parues comestibles. Ils n’ont donc pas hésité à en consommer.
Peu de temps après, ces jeunes ont ressenti des douleurs de
plus en plus violentes dans l’estomac.
Une fois l’alerte donnée, les enfants touchés ont été évacués
d’urgence à l’hôpital.
Parmi les jeunes victimes, deux sont mortes alors que les
autres suivent toujours des soins pour intoxication.
Une enquête est ouverte et les plantes toxiques sont soumises
à des analyses de laboratoire.
Le Journal de Tanger • N° 4126 • Samedi 03 Octobre 2020
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Covid 19

Nouvelle rencontre avec
les guides touristiques de Tanger

Il

La situation est dramatique

y a trois mois exactement, nous avions rapporté les propos du secrétaire
général adjoint de l’Association régionale des guides touristiques (ARGT) de Tanger,
Abdelhamid Ben Amar, qui
avait peint un tableau alarmant
de la dégradation de la profession à cause de plusieurs
facteurs négatifs qui se sont
conjugués dans le secteur
touristique, depuis le déclenchement de la pandémie du
Coronavirus, en mars dernier.
Cette fois, c’est le président
de ladite association, Abdellatif
Chebâa El Hadri qui confirme
que la situation alarmante perdure et qu’il n’existerait, pour le
moment, aucune issue pour sortir du marasme, à terme.
« En réalité, la crise nous assaille depuis le mois d’octobre
2019. Chacun sait qu’en période
normale, la saison touristique
dans la région s’étale de mars à
octobre ; or, depuis le mois d’octobre de l’année dernière, nous
ne travaillons pas » affirme-t-il,
déplorant le peu de soutien dont
bénéficie la profession, depuis le
début de la crise du Covid 19.
Le Président Abdellatif Chebâa El Hadri, élu en février 2019,
à la tête de cette association qui
regroupe 260 guides profession-

nels de la région du nord, ne
cache pas son désarroi : « Nous
sommes abandonnés à nousmêmes, sans véritables perspectives. Plusieurs guides sont
actuellement dans une situation
d’extrême détresse » confirmet-il sans trop entrer dans les détails en faisant cas de la majorité
de ses collègues incapables de
payer leur loyer ou de couvrir
les frais de scolarité de leurs enfants, ce qui a nécessité un élan
de solidarité au sein de l’association pour venir momentanément
en aide aux membres les plus
touchés par la crise financière,
à travers une collecte de fonds

qui, du reste s’est avérée insuffisante, vu l’ampleur des
besoins des familles.
Face à cette situation inédite
pour la profession, les espoirs
de redressement de la situation sociale des guides ne reposent plus que sur le soutien
de l’État qui se fait, malheureusement, attendre.
« Au niveau national, les
professionnels se sont organisés pour obtenir un soutien
de l’État. On a relevé quelques
avancées, prévues par le
contrat - programme de relance
du secteur touristique ; mais,
depuis, nous sommes toujours
dans l’attente de ce soutien »,
confie le Président Chebaâ El
Hadri, estimant que l’enjeu de
ce soutien est en étroite relation
avec la survie du métier dont la
perspective de relance pourrait
être à l’horizon2022… «Même là
encore, rien n’est sûr, puisque la
pandémie du Covid 19 est toujours parmi nous, et la relance des
activités professionnelles est liée
à trois importantes conditions: la
sécurité de la destination, l’ouverture des frontières et une stratégie innovante de promotion des
produits touristiques» conclue
le Président Abdellatif Chebâa El
Hadri.
Sali B.O

Départ du délégué
préfectoral du Tourisme

Saâd ABBASSI

Saâd ABBASSI

El Mers

TANGER PRATIQUE

S

L’intérimaire Safouan Bouayad

aad Abassi a récemment
quitté son poste de délégué préfectoral du ministère de Tourisme à Tanger qu’il
occupe depuis août 2015, après
avoir longtemps servi en tant que

Coronavirus

cadre à la même délégation.
De l’avis unanime des opérateurs locaux, M. Abbassi aurait
assuré convenablement sa mission à Tanger en étant toujours
disponible et en apportant plu-

sieurs acquis au secteur.
En attendant l’arrivée d’un
remplaçant, l’intérim sera assuré
par Safouan Bouayad, un autre
professionnel qui émerge dans le
secteur.

Préservez votre santé

Ajustez convenablement votre masque de protection
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Une question récurrente :

Le Coronavirus
disparaitra-t-il un jour ?

Entre

un optimisme étriqué et un pessimisme inquiétant, en passant par un réalisme prudent, le nouveau Coronavirus s’impose impitoyablement, depuis
neuf mois maintenant, à l’humanité soumise à une situation qui
échappe à tout contrôle porteur d’espoir.
D’où vient le redoutable virus Covid 19 ? Où va-t-il ? Disparaitra-il un jour ? Quand ? Comment ?
Pour le moment, personne, ni chercheur, ni savant et encore
moins le commun des mortels ne peut répondre clairement et
efficacement à l’une de ces questions qui taraudent, en silence,
les humains à travers le monde…!
La soumission à ce mal non identifié, se fait, tantôt percutante, tantôt modérée, et chaque jour apporte son triste lot de
nouvelles contaminations et de décès.
Tout ce qu’on peut faire, pour le moment, c’est implorer Dieu
de lever cette pandémie venue de nulle part pour assaillir la planète des humains.

Se

voulant rassurante, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme que le fait
d’attraper le nouveau Coronavirus ne signifie pas qu’on va le garder toute la vie, et assure qu’on
peut guérir de la maladie.
« La majorité des personnes qui contractent la COVID-19 peuvent guérir et éliminer le virus de leur organisme. Si vous contractez la maladie, assurez-vous de
traiter vos symptômes qui apparaissent quand vous
avez de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires ; consultez rapidement un médecin, mais contactez d’abord votre centre médical par téléphone », recommande l’OMS, indiquant que « la majorité des
patients guérissent grâce à un traitement de
soutien ».
L’OMS précise qu’ à présent, la plupart
des personnes qui contractent le C
 OVID-19
ont des symptômes bénins ou modérés et
peuvent guérir grâce à un traitement de soutien, bien qu’à ce stade, rien ne prouve que
«l’hydroxychloroquine» adoptée ou un autre
médicament permet de prévenir ou de guérir
le COVID-19 , sachant qu’il n’existe actuellement aucun médicament homologué pour
le traitement ou la prévention du nouveau
Coronavirus, mais que plusieurs essais sont
en cours et que l’OMS coordonne continuellement la mise au point et l’évaluation de médicaments pour traiter le COVID-19 ».
Concernant l’immunité collective, elle
peine à se construire et un vaccin est donc
indispensable contre ce redoutable virus.
Une centaine de projets de sérums anti-Covid-19 à travers le monde sont en cours, dont une dizaine en phase
d’essais cliniques.
La technique de vaccination ADN (acide désoxyribonucléique constituant la molécule support de l’information génétique héréditaire) ou ARN (acide nucléique
présent chez pratiquement tous les êtres vivants, et aussi chez certains virus), consiste à injecter une partie de
l’ADN ou de l’ARN du virus dans une cellule saine pour
déclencher la production d’une protéine qui va à son
tour enclencher la réponse immunitaire de notre organisme. Cette méthode connaît des succès dans l’usage
vétérinaire, mais elle n’a, pour l’instant, pas montré ses
effets chez l’homme, explique-t-on.
Ainsi des dizaines de laboratoires sont lancés dans
la course au vaccin contre le coronavirus. Des dates différentes sont annoncées, essentiellement en raison de
choix scientifiques et des procédés technologiques.
Si la concorde et le partage des connaissances

Parallèlement, dans tous les pays du monde, des personnes
de sciences et de grandes connaissances sanitaires et bactériologiques, bougent, se démènent, cherchent, imaginent des solutions, appliquent des soins de santé, sans être sûrs de l’efficacité des remèdes.
D’autres représentant l’autorité, veillent à l’application de mesures de prévention, de protection sanitaire et de sécurité.
Ce combat des ombres s’arrête à ces limites qui donnent de
l’espoir, atténuent le mal, mais n’arrêtent pas l’expansion du
virus qui navigue continuellement sur nos têtes. Invisible, imprévisible et imprenable. Il peut attaquer n’importe qui, n’importe
où, à n’importe quel moment !
C’est désespérant à la longue et, impuissants, les humains
n’ont pas d’autre choix tant que des mesures radicales ne sont
pas mises au point.
Quelles seraient donc ces mesures tant souhaitées, tant
espérées, tant attendues ?

semblent réguler la course au vaccin qui nous immunisera contre le coronavirus, chacun y va pourtant de
son calendrier. Euopéens, Américains, Russes, Chinois,
chacun assure en tester un, avoir déjà administré des
doses de plusieurs formules à des volontaires et attendre des résultats s’étalant sur trois périodes dont la
dernière peut s’avérer longue avant de pouvoir mettre
un vaccin efficace sur le marché.
Il faut un très grand nombre de personnes testées
pour s’assurer que le risque dû au vaccin est extrêmement faible. Cela suppose des essais très longs, soutient-on partout dans les laboratoires.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), quant à
elle, se montre prudente et formelle : « Il est peu probable de s’attendre à une vaccination généralisée avant
le milieu de l’année prochaine », a déclaré la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, lors d’un récent point de
presse à Genève. « La phase 3 des expériences menées,
doit prendre plus de temps car nous devons voir dans
quelle mesure le vaccin est réellement protecteur et
nous devons également voir dans quelle mesure il est
sûr », a-t-elle ajouté.
La porte-parole de l’OMS fait ainsi référence à la
troisième phase de recherche du vaccin où de grands
essais cliniques sont menés sur des personnes. Dans
cette phase 3, « un nombre considérable de candidats
volontaires au vaccin sont maintenant entrés dans cette
étape des essais » assure-t-elle.
L’agence onusienne souligne qu’au moins 6 à 9 de
ces candidats ont déjà parcouru « un long processus
en termes de recherche. Beaucoup de gens ont été vac-

cinés et ce que nous ne savons pas, c’est si le vaccin
fonctionne... à ce stade, nous n’avons pas de signal clair
quant à savoir s’il a ou non le niveau d’efficacité et de
sécurité nécessaire », a avoué Margaret Harris, ajoutant
qu’aucun des vaccins candidats aux essais cliniques
avancés n’a, jusqu’à présent, démontré un « signal clair
d’efficacité ».
Toutes ces incertitudes nous conduisent à une éventualité probable envisagée par le président français Emmanuel Macron, dans l’une de ses récentes allocutions,
parlant de l’échéance de sortie d’un éventuel vaccin ;
« Peut-être en fin d’année, plus probablement en 2021
mais on peut aussi ne jamais trouver de vaccin contre le coronavirus » dira-t-il.
De son côté, Maxime Schwartz qui a dirigé
l’Institut Pasteur entre 1988 et 1999, évoque
l’exemple du Sida, affirmant : « On cherche
depuis le milieu des années 1980, on n’a toujours pas de vaccin conte le Sida».
Le douloureux constat c’est qu’au-delà des
possibilités scientifiques, technologiques, industrielles, reste une dimension, forte, dans
cette course au premier vaccin : le discours
politique. « Dans la situation actuelle, la médecine et la politique sont plus intensément
et visiblement liées que jamais auparavant »,
estime Dorit Brixius, historienne des sciences
et des savoirs à l’Institut historique allemand,
basé à Paris «Les différences de rhétorique
officielle révèlent tout à la fois la recherche
de pouvoir et l’impuissance de l’être humain
contre la nature ». Face à l’inconnue, « il y a
donc les optimistes, les réalistes, les pessimistes …et
les menteurs, ceux qui veulent se montrer dans une lumière héroïque ».
On peut donc envisager que le nouveau coronavirus
« pourrait très bien devenir endémique, et ne jamais
disparaître », prévint Michael Ryan, le responsable des
questions d’urgence sanitaire de l’OMS. « Cette maladie
peut se transformer en un problème de longue durée,
ou non » dira-t-il, ajoutant : « En attendant, face à tant
d’inconnues, l’OMS recommande de tester, tester, tester ; seule manière, au-delà des gestes barrières et des
règles de distanciation physique, de juguler la pandémie. On ne peut pas se permettre d’être dans le flou et
d’attendre que les urgences soient submergées pour se
rendre compte du problème. Il faut tester directement et
détecter les personnes contaminées pour savoir quand
la maladie réapparait ».
«Ce message s’adresse directement à tous les pays»,
a conclu Michael Ryan.
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Rubrique
Profil d’un ancien
Tangérien
17ème partie
J’ai décidé d’imposer, le plus rapidement passible, de gré ou de force, à trois de mes collaborateurs qui possèdent des voix de stentor, qu’ils
aillent faire grand bruit, en chantant à plein gosier
et en criant sur tous les toits, que je viens d’être
désigné parlementaire, dans cette arène politique.
L’occasion est favorable pour que l’immense
majorité de mes concitoyens (de même ceux
qui ont voté avec leurs pieds!) sachent que je
respecte leur liberté électorale, que je suis prêt
en tout et pour tout afin qu’il y ait, désormais, un
lien constant et durable entre nous, j’apporte mon
soutien moral et matériel à chacun d’eux, sans aucune exception, jusqu’au jour où on m’accorder
de rester parlementaire à vie! Et pourquoi pas…
Tout est possible…ici…!
Ma priorité n°1 est celle de me rapprocher
d’eux, et de répondre à leurs épineuses questions
un à un, pour mieux nous connaitre plus profondément…Ce refrain habituel chez la plupart des
novices en politique…, bidon, qui est, depuis toujours, repris comme monnaie courante chez les
politicards ; une opération de routine ; j’utilise
cette rengaine, accrocheuse destinée à accroitre
davantage ma popularité, qui pourra me servir ultérieurement !
Deuxièmement, je pense organiser, sans délai,
des attractions indispensables, des divertissements irrésistibles dans diverses soirées, avec
d’interminables nuits animées par des troupes de
Gnaouas, ou par des groupes de « Taqtoqua jebliuya», ou autres…Le chant gnaoui et les rythmes
jeblis qui adoucissent la mo…ro…si…té, attirent
forcément un grand nombre de « clientèles électives » dans ce vaste monde varié qui est le nôtre.
Personne n’est capable d’y répondre; pourquoi ?
Après tout, ici, un succès électoral, une fête familiale, un baptême etc., sans folklore n’a absolument aucun charme ni aucun sens ! Ni intérêt !
Quant à moi, mon carnet de rendez-vous est
plein à craquer.
A titre d’exemple, demain après-midi, je vais
inaugurer une exposition d’un peintre abstrait
irréaliste, qui m’a envoyé réellement un de ses
tableaux comme cadeau…Après- demain au petit matin, je dois donner un coup d’envoi d’une
course de vitesse à pieds entre des garçons de
café et des serveurs de restaurant…culinairement
parlant, un petit déjeuner matinal et des repas
chauds le soir, seront assurés à l’œil pour un bout
de temps…
Le surlendemain, vers midi trente, je suis obligé de présider le conseil d’administration d’une
entreprise de transport ; les jetons de présence
primes, indemnités seront mis de côté, puis versés sur mon compte bancaire…Voilà un travail
«de forçat» des parlementaires!!...
Qu’il vente ou qu’il pleuve…
De mon côté, je vais essayer de rattraper le
temps perdu…
Si l’oiseau construit petit à petit son nid, personnellement je suis impatient de manger à tous
les râteliers pour me faire une grosse fortune et
accomplir mon rêve. Sans rien cacher, je voudrais
acheter un yacht pour faire la fête en invitant des
richards bien placés et les filmer une fois bien
éméchés par la suite. Je n’oserai jamais divulguer
leur identité, pour la bonne raison, que ces manitous peuvent, avec un simple coup de fil, bousiller ma carrière politique…
(A suivre)

Signé : OM-ART
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Tétouan

Le nouveau marché de gros et les abattoirs
seraient opérationnels en 2021

es travaux de
L
construction
du nouveau marché

de gros des fruits
et légumes et des
abattoirs municipaux de Tétouan,
dont le taux d’avancement a atteint
70%, se déroulent
conformément
à
leur nouveau planning qui prévoit
leur achèvement au
courant de l’année
2021.
Ces deux projets
élaborés au titre d’une convention
de partenariat entre la Commune
urbaine de la ville et l’Agence pour
la promotion et le développement

Ainsi, après l’achèvement des gros
œuvres, on procède
maintenant aux travaux sectoriels (installations de plomberie-sanitaires,
électricité, menuiserie) avant les travaux
de finition et d’équipement.
Dédiées au développement du secteur agroalimentaire
et situées sur l’axe
routier menant à
Chefchaouen, dans
économique et social des provinces la périphérie de la ville, ces structures
du Nord (APDN), nécessitent une en- s’inscrivent dans le programme intéveloppe budgétaire globale de 132 gré de développement économique
et urbain de Tétouan.
millions de dirhams.

Chambre d’Artisanat de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Impact du Covid 19 sur l’activité régionale

bureau de
Le
la Chambre
d’artisanat de Tan-

ger-Tétouan-Al Hoceima a tenu, le 22
septembre dernier,
sa réunion mensuelle consacrée à
l’examen des répercussions de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) sur le secteur de l’Artisanat
dans la région, et
à l’impact des mesures prises dans
le cadre de l’état
d’urgence sanitaire sur le secteur et
les métiers qui en dépendent.
La réunion s’est focalisée sur les
mesures les plus importantes prises
par la Chambre, en coordination
avec les autorités locales et les ser-

vices techniques, afin de relancer le
secteur dans les préfectures et provinces de la région.
On a également évoqué le report
du paiement des factures d’eau et
d’électricité pour la période de confi-

nement au profit
des artisans, la garantie du financement bancaire et le
report du paiement
des échéances de
crédit, la création
d’une plate-forme
électronique pour la
commercialisation
des produits d’artisanat, en plus de
la stratégie visant à
faire connaître les
entreprises artisanales au niveau de
la région.
Les participants
se sont arrêtés, d’autre part, sur
l’état d’avancement des travaux de
construction du siège régional de
la Chambre à Tanger et du projet de
création d’une zone d’activités artisanales dans le quartier Aharrarine.

Nécrologie

Abdeslam
BOUFTAH AKALAÏ
rappelé à Dieu

C

’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous
avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 26
septembre 2020, à l’âge de 91 ans, du très cher regretté Abdeslam BOUFTAH
AKALAÏ, inspecteur à la retraite des Postes à Casablanca, Tétouan et Tanger.
La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain, après salat Adohr, au cimetière d’Al Moujahidine, où elle
a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant quelques
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa veuve Mme
Zohra Cherki ; à ses enfants Mohamed, Farida, Bouchra, Ouafae et Rajae ; à l’ensemble des membres des
familles Bouftah Akalaï, Cherki , Atik et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui
tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées
à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels
et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter
soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve et les
protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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Cour d’appel de Tanger

La peine capitale
pour infanticide

onformément aux articles 392 et 399 du Code péC
nal, la Chambre criminelle de premier degré près
la Cour d’appel de Tanger, a condamné, mardi, à la peine

de mort, un couple poursuivi pour homicide volontaire
avec préméditation et mutilation du corps d’un enfant
mineur qui n’est autre que le fils issu d’un premier mariage du mari.
Les faits remontent au mois de novembre 2019
lorsque des parties du corps sans vie d’un enfant de
sexe masculin, avaient été retrouvées dans une décharge à Larache. Les recherches et investigations ont
permis l’identification de la victime âgée de 7 ans, tandis que les opérations de fouille ont permis de trouver le
reste du cadavre dans un frigo au domicile familial.
Les enquêteurs avaient suspecté l’implication du
père et de la belle-mère de la victime dans cet acte criminel perpétré à l’intérieur du domicile familial, la victime
ayant été étranglée puis son cadavre mutilé.
Après avoir entendu les plaidoiries des avocats des
deux accusés et de la victime, et le réquisitoire du représentant du parquet, le juge a prononcé la condamnation
à mort des deux complices-criminels, assortie d’une
indemnité de 500.000 dirhams au profit de la famille maternelle de la victime devant être payée solidairement
par les deux condamnés, en plus d’une indemnité d’un
dirham symbolique au profit de l’Observatoire national
des droits de l’Enfant, qui s’est constitué partie civile
dans cette triste affaire.

TANGER PRATIQUE

Une fillette provoque
un incendie en jouant
avec un briquet

ne petite fille qui a momentanément échappé à la
surveillance de ses parents, s’est amusée à maniU
puler un briquet trouvé par terre dans la demeure fami-

liale située au quartier Bourabaat à Tanger.
Sans faire attention, la fillette a rapproché la flamme
du briquet d’un rideau qui a aussitôt pris feu. Une fois
alertée par les cris de l’enfant, la mère a accouru, au moment où les flammes avaient déjà atteint des meubles et
menaçaient la fillette.
Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile
sont arrivés à temps pour empêcher le feu de se propager à d’autres pièces de la maison et chez les voisins.
Fort heureusement, on ne déplore aucune victime,
sinon des dégâts matériels assez importants.
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L’intéressé serait aussi connu pour son appartenance à des milieux extrémistes, radicaux et des milieux
fichés comme potentiellement dangereux, en Espagne
mais aussi au Moyen-Orient.

Le suspect était sur le chemin du retour de Tanger
vers l’Espagne via Mellilia au moment de son interpellation. Il faisait l’objet de plusieurs enquêtes, en lien notamment avec des sociétés dont il était propriétaire ou
associé dans le préside occupé et dans la ville d’Alicante
Traqué depuis longtemps, le mis en cause a été pisté
tout au long de ses nombreux déplacements. Les endroits auxquels il se rendait ont fait l’objet d’une étroite
surveillance. Les technologies les plus avancées ont été
utilisées à cette fin.
uuuuuu

Un cinquantenaire pris en
flagrant délit de détournement
d’une mineure

Une cérémonie de mariage
à Tanger se termine dans
un commissariat
ne fillette de 11 ans suivait sa maman, mercredi,
dans une ruelle du quartier Charaf à Tanger.
U
Profitant d’un moment d’inattention de la mère qui

Interpol arrête une
marocaine trafiquante
de drogue

4.300 grammes de résine de cannabis. Elle faisait l’objet
d’un mandat d’arrêt lancé par Interpol à la demande de
la justice marocaine.
Les faits remontent à décembre 2012, lorsque la police
exerçant au port de Tanger avait surpris une femme qui
tentait de quitter le Maroc pour l’Espagne, en possession de quatre kilos et 300 grammes de cannabis dans
ses bagages. Selon le rapport de la police, la femme interpelée à Tanger s’apprêtait à remettre la drogue à une
complice résidant en Espagne en contrepartie d’une
somme d’argent.
Dès l’arrestation de la première suspecte à Tanger,
les autorités marocaines ont lancé un mandat d’arrêt via
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) qui, par l’intermédiaire de son bureau de Madrid, a
diffusé l’avis de recherche sur tout le territoire national,
ce qui a permis l’arrestation récente de cette deuxième
mise en cause.

DIVERS

uuuuuu

uuuuuu

police espagnole a annoncé l’arrestation à El
Ejido (Almeria) d’une femme d’origine maroLa
caine, 45 ans, accusée de l’introduction en Espagne de

JEUX

algré l’état d’urgence sanitaire, un grand mariage
a été célébré dernièrement dans une salle de
M
fêtes à Tanger. La cérémonie mixte a réuni, en plus des

deux nouveaux mariés et les membres de leurs familles,
une centaine d’invités en plus du personnel du traiteur.
Le problème c’est que personne n’a pensé à l’application des mesures de sécurité sanitaires recommandées,
ni port de masque, ni respect de la distanciation sociale,
etc, en plus du fait que ce genre de regroupement est
interdit, ce qui a fait intervenir les forces de l’ordre.
L’arrivée des autorités sur les lieux a permis d’arrêter
toutes les personnes présentes conduites au commissariat, à l’exception des jeunes mariés qui avaient réussi
à quitter discrètement les lieux.
Leur cavale a été toutefois de courte durée, puisque,
quelques heures plus tard, les nouveaux mariés se sont
rendus spontanément au commissariat de police.

devançait sa fille de quelques mètres, un individu s’est
approché de la fillette et tenté de la soudoyer pour la détourner de son chemin et l’inviter à l’accompagner.
S’étant aussitôt rendue compte des manigances de
ce personnage, la maman a ameuté les passants qui
sont venus à l’aide pour immobiliser le personnage et
appeler la police.
Il s’agirait d’un quinquagénaire, probablement pédophile, placé en garde à vue et soumis à une enquête.
La mère et l’enfant auraient quitté le commissariat
après y avoir déposé plainte.
uuuuuu

Nouvelle affaire
de pédophilie à Tétouan

uuuuuu

Arrestation de
« l’Emir de la friperie »

Le

Centre national espagnol de renseignements,
en coordination avec la police et la Guardia civil vient d’arrêter dans l’enclave occupée de Mellilia, un
ressortissant marocain spécialisé dans le commerce en
gros de vêtements usagers dont il blanchissait les gros
bénéfices dans l’immobilier, au point d’être surnommé
«L’empereur de la friperie».
Cet individu serait également lié à d’autres réseaux,
notamment ceux de la contrebande, du trafic de drogues
et d’armes.

racontant à son jeune fils la triste histoire de
En
l’enfant Adnane, violé et tué à Tanger, Najat,
une maman de Tétouan sera confrontée à une dure réali-

té en entendant son fils répondre, en pleurant :« est-ce
qu’il va me tuer moi aussi ? ».
Interloquée, Najat a poussé lentement son jeune fils
à se confier à elle. C’est ainsi qu’elle apprendra que son
jeune garçon était lui-même victime d’un pédophile qui
lui faisait subir des viols répétés derrière une mosquée
et le menaçait de ne pas en parler à quiconque.
La mère s’est empressée de faire examiner son
fils par un médecin et de déposer une plainte contre
l’homme qui a été identifié, interpellé et placé en garde à
vue par la police qui approfondit l’enquête.
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

Tribune du Sport

IRT-MAT :

UN DERBY PAS COMME
LES AUTRES 1-0

Portrait
sportif

rachidtanger1@yahoo.fr - GSM : 0615539626

TER STEGEN (BARCELONE)

UN GRAND GARDIEN DE BUT ELU
MEILLEUR D’EUROPE 2020

L

a grande fête footballistique traditionnelle du nord n’a pas eu
à cause de la pandémie. Pour la première fois, le derby IRT-MAT
s’est déroulé à huis clos. Dans un complexe aux dimensions
internationales devant des gradins vides, devant l’absence des
représentants de la presse sportive et même des dirigeants des deux
formations, vingt-deux footballeurs couraient derrière le ballon sans aucun
plaisir, sans motivation, attendant avec impatience le dernier coup de sifflet.
Dans des conditions normales, la trésorerie aurait vendu tous les billets .Le
match aurait pu se dérouler devant 40.000 spectateurs. A vrai dire, lorsqu’il
n’ya pas de public, il n’ya pas de football, lorsqu’il n’y a pas de supporters
qui crient ,applaudissent, encouragent, il n’y a pas de spectacle. Triste et
rien que triste ,ce merveilleux derby qui faisait jadis l’honneur et la joie de
tout le Nord.

• La SNRT : un mauvais exemple
Personne ne sait comment travaillent les chargés de la programmation
de la retransmission des rencontres sur le petit écran. Le derby, un sommet
important pour les trois points en jeu, est laissé sur la touche pour le
présenter à la 7 Aflam TNT une chaine rare qui n’existe pas à Dreanbox
système suivi dans le monde entier. Ainsi, les amateurs de la balle ronde se
posent la question :qui a TNT chez lui ?Très peu de familles en particulier
celles qui n’aiment pas le football. Les cafés, non plus, n’en ont pas.
Quant aux émigrés marocains à l’étranger, ils ne peuvent capter 7 Aflam.
Protestation, colère, indignation, mécontentement, les réseaux sociaux de
face book pointaient du doigt la SNRT .Il a fallu attendre les toutes dernières
minutes, pour voir un dirigeant bien placé à la direction pour opter pour le
changement de la chaine afin de consoler des milliers et des milliers de
téléspectateurs en particulier les fans de l’IRT et du MAT qui, travaillent
en Belgique, Hollande, Allemagne, Espagne….. Le choix devait porter sur
Laayoune visible partout.

• La première mi-temps
Une première mi-temps très équilibrée sur tous les plans. Des joueurs
frais sur le plan physique en dépit de la grande chaleur du début de l’automne.
Un jeu agréable et ouvert. Aucun souci défensif. L’IRT et le MAT jouaient
pour la victoire. Le nul habituel des derbys était oublié. Des occasions de
but, il y en avait dans les deux cotés. Avec un peu plus de chance et de
maitrise de soi ,le score de 2-2 aurait été sur le tableau électronique. Plus
claires, les contre attaques des visiteurs auraient dû se traduire en but sans
la maladresse de l’avant centre Yousfi qui a raté deux buts « tout faits ».Tous
les footballeurs étaient du même niveau technique à l’exception de Chibi
qui était le meilleur sur le terrain surtout avec des centres magnifiques
qui ne trouvaient pas de finisseur. Ainsi, on ,peut conclure que le mal des
poulains de Pedro Ben Ali est dans l’absence d’un vrai « goléador ».L’équipe
crée des occasions de but mais qui va les concrétiser.

• Une deuxième mi-temps tétouanaise
Deux minutes après la pause, l’IRT obtenait le premier but de la victoire.
Un centre de l’arrière gauche Ouahabi et un joli coup de tète de Ijrouten.
Bounaga n’y pouvait rien. Le 1-0 donnait l’espoir aux tangérois pour
sauvegarder leur place à la Botola I d’autant plus que leur adversaire le plus
direct l’OCK gagnait son match contre le RBM. Il a fallu seulement une minute
pour voir tout le décor changer. Une expulsion juste de Chibi à la suite d’une
faute incompréhensible perturba tout le plan de l’entraineur Pedro Benali.
Réduit à dix, l’IRT céda le terrain à son adversaire préférant évoluer à la
défensive. Le MAT dominait de bout en bout le reste de la partie. Plusieurs
fois le malien Sissoko et l’espagnol Bengoya étaient sur le point d’égaliser.
Pour la première fois, cette saison, la défense locale était intraitable surtout
dans les balles aériennes. Konaté et Khallati en étaient les maitres .En fin du
match, tous les attaquants de l’IRT regagnaient les vestiaires et sur le terrain
il n’y avait que les défenseurs. Pour Pedro Benali,c’était la seule solution
pour remporter la victoire.
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D’origine hollandaise, le gardien de but allemand de Barcelone est
plein de nombreuses surprises. Il vient d’obtenir le meilleur d’Europe
dans son poste.

1. Il a vraiment commencé sa carrière

comme attaquant

Ter Stegen a grandi à Mönchengladbach
dans l’ouest de l’Allemagne et son grand-père
l’a inscrit dans l’équipe locale à l’âge de quatre
ans seulement. Mais chose intéressante, il a
commencé comme attaquant dans la première
équipe junior avant de prendre le poste du gardien de but blessé .Ayant montré une grande
classe avec détente et technique, il devenait titulaire au poste de keeper.

2. Le style de vie de la ville lui convient

Contrairement à la grande majorité des footballeurs professionnels de haut niveau, il n’est
pas rare que les habitants de Barcelone n’aperçoivent Ter Stegen en train d’utiliser le métro de
la ville. Et il a clairement indiqué dans de nombreuses interviews qu’il aimait Barcelone et le
mode de vie de la ville. Il s’est également efforcé
de s’intégrer correctement, en parlant bien l’espagnol et en apprenant le catalan.

3. Il a de fortes racines néerlandaises

Son nom de famille «Ter Stegen» provient en
fait de son ascendance hollandaise ,ce qui n’est
pas du tout rare en Allemagne. Là où Mönchengladbach n’est qu’à 20 km de la frontière néerlandaise, Marc-André a grandi près des Pays-Bas, et
plus que cela, sa femme Danny est hollandaise.

Incroyablement l’un des meilleurs gardiens
de but au monde, il n’a jamais joué de match
phase finale dans l’un des deux grands tournois
internationaux :Coupe du monde et Championnat d’Europe des nations. Manuel Neuer étant
solidement ancré dans la formation titulairte de
l’équipe nationale allemande, Marc-André a dû
occuper longtemps le banc des réservistes. Mais
malgré cela, il a encore 24 matches internationaux amicaux dans les éliminatoires, la Ligue
des Nations européennes et la Coupe des Confédérations.

4. Il a déjà fourni deux passes d’assistance
lors de la saison de Ligue 2019-2020

Bien qu’il soit gardien de but, Ter Stegen a
également contribué à l’attaque de Barcelone
cette saison. Jusqu’à présent, il a deux passes
d’assistance en son nom. Le premier était
une longue balle avec une réflexion rapide à
Luis Suárez contre Getafe en septembre, et le
second, une passe idéale à Antoine Griezmann
qui a ensuite marqué un but contre Majorque.
Après le match, le joueur français a parlé de la
capacité presque unique de Barcelone à trouver des coéquipiers au bon moment, en disant:
«C’est incroyable, il est bon avec ses pieds ... Il
est comme un milieu de terrain pour nous.» Son
équilibre actuel avec deux passes d’assistance
le rend égal à ses coéquipiers tels les Arturo
Vidal et Sergio Roberto.
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CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 03

05:50 13:17 16:32 19:08 20:23

Dim. 04

05:51 13:17 16:31 19:07 20:22

Lun. 05

05:51 13:17 16:30 19:05 20:21

Mar. 06

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

Mer. 07

05:53 13:16 16:28 19:02 20:18

Jeu. 08

05:54 13:16 16:27 19:01 20:16

Ven. 09

05:55 13:15 16:26 19:00 20:15

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

HORAIRE NORMAL
JOURNALIER
Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :
de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain
HORAIRE DE GARDE
PENDANT LA JOURNÉE
Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00
Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

Eglise Notre Dame
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30
St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m
Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
Tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01
GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 05 Au 09
Octobre 2020
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TELEPHONES UTILES
Dérangement......................................110
Renseignements.................................160
Police-Secours.....................................19
Pompiers-Ambulance (fixe)..................15
Gendarmerie accidents......................177
Hôpital (urgences)............05.39.93.08.56
Hôpital Mohammed V.......05.39.93.24.44
Hôpital Med VI (urgence).. 05.39.31.25.23
Hôpital Duc de Tovar........05.39.93.66.53
Hôpital Al Kortobi..............05.39.93.42.42
Hôpital Béni Makada........05.39.95.88.07
Clinique Tingis..................05.39.34.04.04
Clinique Salam.................05.39.32.25.58
Wilaya (standard).............05.39.94.09.13
Wilaya (standard).............05.39.94.02.77
Brigade économique.........05.39.94.05.03
Hygiène municipale..........05.39.93.28.63
Sûreté Régionale..............05.39.94.04.77
Gendarmerie Royale........05.39.94.09.92
Forces Auxiliaires.............05.39.94.35.83

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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : L’ambiance survoltée vous stresse, vous vous sentez pressé de
toutes parts et vous en perdez vos moyens.
Amour : Un grand sens des relations humaines permet d’évoluer dans des
cercles très fermés.
Argent : Il faut rechercher d’autres solutions professionnelles ou économiques, de nouvelles façons de faire votre travail.
Travail : Vous avez maintenant la possibilité de vous fixer de nouveaux objectifs que vous affronterez avec une énergie nouvelle.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Le moment est idéal pour vous accorder une pause rien qu’à vous,
faire ce qu’il vous plaît et partager un agréable moment avec vos proches.
Amour : Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Vous pensiez qu’une
situation était bloquée, il n’en est rien.
Argent : Vous investissez dans des domaines où personne n’aurait osé
mettre les pieds et vous n’avez donc pas besoin de partager les bénéfices
qui sont colossaux..
Travail : Vous gagnez en autonomie, ce qui vous permet d’agir pour lancer
de belles et nouvelles initiatives, en pleine possession de vos moyens.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Le moment est idéal pour achever ce qui était en cours et tirer un
trait sur le passé. Votre optimisme en hausse devrait vous y aider !
Amour : Le climat offre l’opportunité de vivre pour vous, de vous accorder
un moment pour vous faire du bien, pour vous autoriser un brin d’égoïsme !
Argent : Le sérieux de vos contacts vous donne du coeur à l’ouvrage. Votre
motivation grandit il y a de l’action et des retombées positives en vue.
Travail : Vous ne pensez qu’à vous détendre et à profiter du soleil. Vous
appelez vos copains pour arranger une petite fête improvisée.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Ne vous renfermez surtout pas dans votre tour d’ivoire, il est possible qu’au regard de votre caractère acariâtre, personne ne songe à vous en
déloger !.
Amour : Votre constant besoin de changement, de variété et de liberté est
dorénavant frustré par des obligations familiales qui vous ennuient.
Argent : Vous bénéficiez du recul nécessaire pour agir aux mieux des intérêts de tous, vous voilà raisonnable.
Travail : Il y a peu de chances que l’on vous fasse changer d’avis. Vous
suivez votre ligne de conduite personnelle, avec le sourire !.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : les vibrations vous poussent à faire des efforts pour vous rendre
plus disponible vis-à-vis de ceux qui vous entourent.
Amour : Les astres vous aident à passer un cap. Ne vous embrouillez pas
l’esprit avec des questions sans réponse.
Argent : Sur le plan financier, vous êtes convaincu que tout va bien et vous
oubliez certaines réalités dont il faut tenir compte.
Travail : Vous rencontrez de belles possibilités d’enrichir votre vie lors de
rencontres intéressantes, d’un voyage, d’une nouvelle formation.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Vous devrez compter avec le temps pour gagner et concrétiser
vos aspirations.
Amour : Vous profitez d’excellentes influences mais la tendance jouera plutôt sur le plan amical : une rencontre pourrait prendre un tour plus tendre.
Argent : Vous pouvez avoir un besoin financier urgent. Dans ce cas, vous
trouverez l’aide nécessaire sans trop de difficultés.
Travail : La situation se débloque facilement. Même si votre vie professionnelle, déborde un peu sur votre vie privée, vous réussissez à tout gérer.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Les relations sont favorisées si elles restent indépendantes, autonomes, les dépendances ne sont vraiment pas d’actualité.
Amour : L’aspect favorable que produisent les astres sur vous, vous donne
un aperçu de ce qu’il va se passer.
Argent : Vous ferez en sorte qu’il soit impossible de douter de votre bonne
foi, de par votre efficacité dans votre vie financière.
Travail : Vous êtes confronté au dynamisme survolté du monde qui vous
entoure et, si vous ne prenez pas de recul, vous risquez de mal le vivre.
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous aurez davantage envie d’échanges et de nouveauté que de
vous consacrer à des tâches quotidiennes.
Amour : Les effets de la Lune vous le prouvent avec de nombreuses
marques d’affection venant de la part de vos proches.
Argent : Si vous avez besoin d’un appui financier, vous l’obtiendrez par vos
amis, votre famille ou en demandant plus officiellement un prêt.
Travail : Vos responsables hiérarchiques pourraient vous solliciter, vous
pourriez être appelé pour venir au bureau.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Octroyez-vous le droit de vous laisser porter de-ci, de-là, de vous
détendre, de vous amuser, de sortir et de lancer les invitations.
Amour : Vous ressentez le besoin de vous isoler et cela n’est pas très favorable aux effusions sentimentales.
Argent : Vous ressentez un besoin de renouvellement dans votre vie financière mais vous avez moins d’assurance et d’aplomb personnel.
Travail : L’influence de la lune apporte un vent de nouveauté pas toujours
facile à saisir dans l’immédiat mais qui est porteur d’un renouveau.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Vous ne fuyez pas vos responsabilités au contraire vous les affrontez. Vous anticipez en faisant preuve de courage.
Amour : Le ciel est agité mais il va falloir entrer dans la danse pour profiter des
bonnes dispositions qui se présentent, même si elles sont un peu fatigantes.
Argent : Une ambition très importante vous gagne, ce qui a du bon pour
vous enrichir et du moins bon pour vous faire quelques ennemis.
Travail : Bricolage entre potes ou bien sortie dans les environs, vous avez le
choix. Pourtant vous mettez un point d’honneur à être sur tous les fronts..
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : La vie vous apprend que, si vous donnez trop d’importance à votre
liberté et à votre indépendance, vous finissez par vous retrouver tout seul.
Amour : Un pouvoir de concentration assez développé, vous permet de
mettre en place les actions réfléchies.
Argent : Vous avez raison de prendre le temps d’une discussion en profondeur en famille au sujet de votre budget.
Travail : Il est possible qu’un courant amical arrive à point pour faire valoir
vos talents et chanter vos louanges.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Votre bonne humeur et votre énergie sont communicatives. Vos
interlocuteurs vont vous suivre les yeux fermés.
Amour : Vous devriez parler de certains projets d’avenir avec votre conjoint
ou avec les personnes qui vous entourent. .
Argent : Cette semaine sera calme et régulière, ce répit ne sera pas de trop
pour faire le point financier et réorienter votre action.
Travail : Des idées lumineuses et des occasions de faire des étincelles surgissent, toutes les conditions semblent réunies pour que vous franchissiez
un cap sur le chemin de votre évolution, de vos ambitions.
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Tanger-Tétouan-Al Hoceïma :

Matériel informatique
pour 34 établissements
scolaires

L’Agence Millennium Challenge Account–Morocco (MCA-Morocco) et le Ministère de l’Education nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique ont parachevé, le vendredi 25 septembre dernier,
l’opération de livraison et d’installation de matériel informatique
dans 34 établissements scolaires bénéficiaires du projet « Education secondaire » dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.
Devant bénéficier annuellement à 33.234 élèves et 862 enseignants, cet équipement informatique permettra de renforcer l’efficacité et la performance des établissements scolaires et d’améliorer les apprentissages et les résultats scolaires des élèves et
contribuera également aux efforts déployés pour favoriser un
enseignement à distance de qualité durant cette conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie du nouveau Coronavirus
« Covid-19 ».
Acquis dans le cadre du programme de coopération « Compact II », conclu entre le Gouvernement du Royaume du Maroc
et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par
Millennium Challenge Corporation (MCC), le matériel fourni,
d’une valeur globale de près de 15 millions de DH, permettra
d’équiper les salles multimédia, les salles de cours et les blocs
administratifs des 34 établissements de l’enseignement secondaire (collégial et qualifiant).
Ces établissements scolaires sont situés au niveau des provinces de Ouezzane (un établissement pilote), de Fahs-Anjra (un
établissement pilote), de Chefchaouen (06 établissements), de
Larache (07 établissements) et de Tétouan (09 établissements) et
de la préfecture de Tanger-Asilah (10 établissements).
Étoffé par un package de progiciels et de logiciels (système
d’exploitation, antivirus, logiciel de gestion de classe, etc.), le matériel informatique affecté auxdits établissements scolaires est
composé notamment d’ordinateurs portables (1.698 unités) et de
bureau (146 unités), de valises multimédia, de serveurs de stockage partagés, d’imprimantes multifonction, de point d’accès
WIFI, de vidéoprojecteurs (460 unités) et d’écrans de projection
(460 unités).
Pour optimiser l’utilisation de cet équipement, une formation
sera préalablement dispensée aux enseignants et au personnel
administratif des établissements cibles.
Cette opération a amorcé la fourniture, l’installation et la mise
en service d’équipements informatiques d’une valeur globale
de près de 39 millions de DH dans les 90 établissements bénéficiaires du projet « Education secondaire » situés dans trois
régions du Royaume, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, FèsMeknès et Marrakech-Safi.
La livraison de ce matériel de pointe s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du modèle « Lycée Attahadi », principale
composante du projet « Education Secondaire ». Ce modèle
consiste à apporter un appui intégré aux établissements de l’enseignement secondaire cibles, portant sur le renforcement de
leur autonomie administrative et financière, la promotion d’une
pédagogie centrée sur l’élève et l’amélioration de l’environnement physique des apprentissages à travers des réhabilitations
adéquates des infrastructures scolaires et la fourniture d’équipements nécessaires à l’innovation pédagogique.
Pour rappel, le projet « Education secondaire », doté d’un
budget de 111,4 millions de dollars américains, a pour objectifs
d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes de l’enseignement secondaire (collèges et lycées) et de garantir l’équité
d’accès à cet enseignement. Conçu en parfait alignement avec
les dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système de
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, ce
projet est mis en œuvre en étroite coopération avec le Département de l’Éducation Nationale et les Académies Régionales
d’Education et de Formation (AREF) concernées.
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La gruta de Calipso y sus 4 fuentes
Una de las obras que más ha influido en la literatura mundial a lo largo
de los siglos es La «Odisea» de Homero, y el que más ha profundizado en
su estudio, traduciéndola del griego, fue el helenista Victor Berard (18641931) quien se propuso seguir los pasos de Ulises (Odiseo, Rey de Itaca)
huyendo en la guerra de Troya, de Poseidón (Dios de los mares y de los
terremotos en la mitología griega). Estuvo vagando durante diez años por el
mediterráneo y terminó en los confines del mundo en su momento, La isla
de Calipso, la Ninfa cuyo nombre viene del griego kalyptein, ‘ocultar’. Es
la Isla de: Ogygia para los Griegos, para los Españoles de: Perejil (Petroselinum, género que comprende 2 especies herbáceas bienales, usadas como
condimento) y de: Taoura para los autóctonos de la cabila de Anyera. Isla
también llamada Leïla, “la isla” (sin s), topónimo adoptado después del incidente militar Hispano-marroquí, del 11 al 20 de julio de 2002. Allí estaba
la ninfa Calipso (Hija de Atlas) que le cautivó durante siete años.

SPORT

15

• Dr. Mohamed
AL MASMUDI

“Ahí está la cueva, ennegrecida, sombría, impregnada de un silencio de
siglos y de una tristeza de eternidad. Esta vacía, como una calavera. Se fue
su vida, con el Rey por el camino azul del mar y del cielo. Pero quedo prendido en ella, para siempre, por el milagro de la poesía, el encanto inmortal
de la tradición. Y … es ya, para los peregrinos ilusionados, como un santuario que guarda la voz de Homero“ (Enrique Arques).

Belyounech. Vista panoramica del estrecho tomada desde los aledaños de la Gruta de
Calipso (izquierda de la imagen), Jebel Moussa en el fondo donde se adivina la silueta
de una mujer hechada: la Bella Durmiente. Gibraltar a la derecha. (Dr. Al Masmudi,
Archivo personal, Junio 2020).

Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson. Arte TV.

De 1902 a 1908, Victor Berard soñaba cada año de ir a esta isla misteriosa situada en la costa africana del estrecho de Gibraltar, en los bajos de
Jebel Moussa o Abila (Columna africana de Hércules); pero los problemas
derivados de la colonización europea del norte de África hacían imposible
cualquier tentativa de exploración incluso de desembarco. El 2 de mayo de
1908 por fin pone el pie sobre ella … Para el no quedaba lugar a ninguna
duda: la Isla de la ninfa Calipso (así llamada por los griegos por haberla
hallado tan “escondida“) se encontraba en la costa marroquí del estrecho de
Gibraltar, a 35 grados Latitud Norte y 5 grados Longitud Oeste.

Esta es, en resumen, la breve historia del descubrimiento de la gruta de
calipso y sus cuatro fuentes por Victor Bérard y su acompañante, el ilustre
fotógrafo Fred Boissonnas, que yo, casi un siglo después, intento redescubrir, después de varios años de investigación y trabajos de remodelación,
restauración y acondicionamiento de las instalaciones y sus conducciones.

Gruta de Calipso en 1912. Fred Boissonnas, Victor Bérard: L’Odyssée, du mythe à la
photographie. Catalogue du Centre d’iconographie de la bibliothèque de Genève.

Victor Bérard al llegar a la bahía de Beliunex (Belyounech) pudo escribir al fin en su diario de viaje: “4 de Agosto de 1912, volvemos de haber
hallado la gruta y las cuatro fuentes … después de diez años de inquietudes
y de dudas, yo he visto todas mis esperanzas realizadas … la gruta si no
es grande, está preciosamente encaramada para descubrir y vigilar todo el
paisaje, todo el mar … De una explanada un poco más abajo a la derecha,
desbordan unos arroyos de agua limpia y cristalina: una, dos, tres y cuatro
fuentes aliñados bajo la bóveda, separados de un metro o dos, las unas de
otras, las cuatro de forma redonda de unos dos pies de diámetro … Camufladas con piedras y cemento que los españoles pusieron a principios de
año para captar una parte de las aguas abundantes para sus soldados y su
cantera de punta blanca“.

Enrique Arques: La Isla de Calipso (Beliunex), Ceuta: Imprenta África, 1936. Victor
Berard Fotografiado en la Gruta de de Calipso. Sus cuatro fuentes son actualmente
los caudales captados para el abastecimiento de aguas de Ceuta.

El agua de las cuatro fuentes es captada en este algibe.
(Dr. Al Masmudi, Archivo personal, Junio 2020).

• REFERENCIAS :
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الملحق الرياضي

خبر األسبوع
ر�سم ًيا ..بر�شلونة ي�ضم د�ست  5موا�سم

البطولة االحرتافية :

احتاد طنجة يطرد النح�س مبيدانه بفوز ثمني
على تطوان يف ديربي ال�شمال
�سلطات طنجة متنع نقل ال�شوط الثاين باملقاهي وجمهور تطوان يرفع ارحل يف وجه غازي
أطوار وأحداث غريبــة رافقــت ديربــي الشمـال
بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني مساء األربعاء
بالملعب الكبير بطنجة لحساب الدورة  27من البطولة
االحترافية لكرة القدم .حيث واجهت جماهير الفريقين
قرار نقل المباراة على قناة األفالم «السابعة» بسخرية
ورافقوا القرار بتعاليق ساخرة على مواقع التواصل
االجتماعي نظير» تحويل مباراة في كرة القدم إلى
«فيلم» .وطالبت الجماهير ومعها المكتب المسير
للفريق التطواني في مراسلة رسمية بضرورة تغيير
القناة الناقلة نظرا لقيمة وخصوصية المواجهة التي
تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة جدا من المغرب
وخارجه .سيما أن القناة  7أفالم يتعذر على أغلب
ساكنة الشمال إلتقاطها على القمر «نايل سات» ،ولقي
ذلك استجابة بعدما تقرر نقل المباراة بقناة العيون.
وكان فوز المغرب التطواني بالديربي مطلبا ملحا
من جماهير الحمامة البيضاء بهدف إغراق الجار ودفعه
إلى النزول من اجل االستفراد بالريادة بجهة الشمال.
ورافقت الجماهير التطوانية فريقها أثناء مغادرته
مدينة تطوان وأشعلت الشهب االصطناعية وأطلقت
شعارات قوية لتحفيز الالعبين على حســم نتيجة
الديربي .وهو المطلب الذي زكـــاه المكتب المسير
للفريق التطواني من خالل تحفيز الالعبين بتخصيص
منحة استثنائية لالعبين تفوق  20ألف درهم ،من أجل
الفوز بمباراة الديربي.
سلطات طنجة بدورها خلقت الحدث من خاللها
إشعارها أرباب المقاهي بوقف نقل الشوط الثاني من
المباراة بعدما بلغ إلى علمها اكتظاظ المقاهي خالل
الشوط األول وعدم احترام التباعد..
واستطاع اتحاد طنجة حسم الديربي لصالحه
بفوز ثمين على ضيفه المغرب التطواني ،بهدف أحرزه
توفيق إيجروتن مع بداية الشوط الثاني .وهو الفوز
األول التحاد طنجة بملعبه منذ استئناف البطولة بعد
توقف مرحلة كوفيد بعد ثالثة تعادالت أمام نهضة
بركان والجيش الملكي ونهضة الزمامرة.
وأثرت بعــض الغيابــات على تركيبــة المغـــرب
التطوانــي ،خاصــة أيــوب لكحل وعادل الحسنـــاوي
الموقوف لمباراة واحدة ،بعـد طرده في المباراة التي
جمعـــت فريقــه الوداد الرياضي ،ولم يفلــح مكتـــب
المغرب التطواني في إقناع اللجنة المركزية للتأديب
والروح الرياضية ،بإلغاء اإلنذار الثاني الذي حصل عليه
الحسناوي في المباراة بعدما طالب بمراجعة اللقطة
التي نال على إثرها الالعب اإلنذار في الدقيقة  82من
طرف الحكم سليمان العاطفي.
شوطي المباراة طغت عليهما الحيطة والحذر من
الجانبين وانتهى الشوط األول بالتعادل وبالتكافؤ في
المردود والفرص .ولم يستغل الفريق الضيف النقص
العددي ألصحاب األرض بعد تصرف بتهور لالعب
الشيبي كلفه الطرد من طرف الحكم مصطفى كشاف
منذ الدقيقة  ،51بعد العودة إلى تقنية الفار .وخلق
خلال في تركيبة اتحاد طنجة الذي أتمم المباراة بعشرة
العبين .لكن المدرب بيدرو بنعلي عمل على إغالق
المنافذ بتعزيز خطـــي الدفاع والوسط على حساب
خط الهجوم بعدما غامر بإخراج موكوكو و يوسف أنو
وبعده توفيق إجروتن وبعد خروج اضطراري لمعاوي
بداعي اإلصابة .ما جعل الفريق التطواني يضغط طيلة

الدوري اإلسباني
المراحل األخيرة للمباراة على مرمى هشام المجهد،
لكن بدوم جدوى.
وبهذا الفوز رفع اتحاد طنجة رصيده إلى  30نقطة
بالمركز  14مناصفة مع سريع وادي زم و ويوسفية
برشيد ،فيما تجمد رصيد المغرب التطواني عند 34
نقطة في المركز التاسع.
ولم ترق الهزيمة الجمهور التطواني الذي رفع
شعار «ارحل» في وجه رضوان غازي ،رئيس الفريق
وأعلن تخوفه من مستقبل الفريق في ظل المكتب
المسير الحالي الذي وصفه بالفاشل.
وسيكون اتحاد طنجة في رحلة صعبة اليوم
السبت إلى أسفي لمواجهة القرش المسفيوي لحساب
الدورة  ،28وفي حالة عودته بثالث نقط وانهزام
أولمبيك اخريبكة في إحدى قمم أسفل الترتيب أمام
نهضة الزمامرة سينجو االتحاد من النزول بشكل
رسمي بعامل النسبة الخاصة مع اخريبكة دون انتظار
المبارتين األخيرتين.
نتائج الدورة :26
حسنية أكادير  /الفتح الرباطي1 – 2 :
نهضة الزمامرة  /مولودية وجدة0 – 1 :
رجاء بني مالل  /نهضة بركان1 – 0 :
الرجاء البيضاوي  /سريع وادي زم0 – 1 :
المغرب التطواني /الوداد البيضاوي1 – 1 :
نتائج الدورة :27
د .الحسني الجديدي  /حسنية أكادير2 – 1 :
يوسفية برشيد  /الجيش الملكي4 – 2 :
الوداد البيضاوي  /أولمبيك أسفي1 – 4 :
أولمبيك اخريبكة  /رجاء بني مالل0 – 1 :
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني0 – 1 :
مولودية وجدة  /الرجاء البيضاوي2 – 2 :
نهضة بركان  /نهضة الزمامرة2 – 1 :
الفتح الرباطي  /سريع وادي زم1 – 3 :
برنامج الدورة :28
اليوم السبت:
أولمبيك أسفي  /اتحاد طنجة
الفتح الرباطي  /يوسفية برشيد

ديربي احتاد طنجة
واملغرب التطواين بالأرقام
خالل الن�سخ  18الأخرية
موسم 1991 – 1990
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة2 – 0 :
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 4 :
موسم 1996 – 1995
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 0 :
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة1 – 3 :
موسم 2006 – 2005
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة0 – 0 :
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 0 :
موسم 2007 – 2006
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني0 – 0 :
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة0 – 1 :
موسم 2016/2015
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني2 – 2 :

أعلـن بـــرشـلـــونـــة ،ظـــهــر
أول أمـــس الخميـــس ،تعــــاقـــده
مــع األمريكـــي سيرجينيــو دست
الظهير األيمــن ألياكس أمستردام
الهولنــــدي .وقــال برشلـــونــة،
خـــالل بيــان رسمـــي على موقعــه
اإللكترونــي ،أنــه توصــل التفـــاق
مع أياكس على ضــم دست مقابل
 21مليون ي��ورو باإلضافة إل��ى 5
مالييـــن كمتغيرات إضافية .وأضاف
البيان»:الالعب سيوقع على عقد
يمتد لـ 5مواسم ،حتى نهاية موسم
 2024-2025وبشرط جزائي بقيمة
 400مليون ي��ورو» .ومن المنتظر
أن يكون تم تقديم دست للجماهير
ووسائل اإلعالم أمس الجمعة ،والذي
تم التعاقد معه عقب رحيل البرتغالي
نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون اإلنجليزي.

المغرب التطواني  /اتحاد طنجة0 – 1 :
موسم 2017/2016
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 0 :
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة1 – 0 :
موسم 2018 / 2017
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة1 – 0 :
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 2 :
موسم 2019 / 2018
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 1 :
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة1 – 1 :
موسم 2020 / 2019
المغرب التطواني  /اتحاد طنجة1 – 1 :
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 1 :

�أتلتيكو يتعرث �أمام هوي�سكا
وفيني�سيو�س ينقذ ريال مدريد
�أمام بلد الوليد

سريع وادي زم  /د .الحسني الجديدي
نهضة الزمامرة  /أولمبيك اخريبكة
غـدا األحـد :
الرجاء البيضاوي  /نهضة بركان
حسنية أكادير  /الوداد البيضاوي
رجاء بني مالل  /الجيش الملكي
المغرب التطواني  /مولودية وجدة
برنامج الدورة :29
يوم الثالثاء  06أكتوبر :2020
د .الحسني الجديدي  /الفتح الرباطي
يوم األربعاء  07أكتوبر :2020
رجاء بني مالل  /يوسفية برشيد
الجيش الملكي  /نهضة الزمامرة
اتحاد طنجة  /حسنية أكادير
مولودية وجدة  /أولمبيك أسفي
أولمبيك اخريبكة  /الرجاء البيضاوي
نهضة بركان  /المغرب التطواني
الوداد البيضاوي  /سريع وادي زم
الترتيب العام:
 - 01الرجاء البيضاوي 53 :نقطة
 - 02الوداد البيضاوي// 52 :
 - 03نهضة بركان // 50 :
 - 04الفتح الرباطي// 43 :
 – 05مولودية وجدة// 42 :
 - 06الجيش الملكي// 39 :
 - 07د .الحسني الجديدي// 35 :
 - 08المغرب التطواني// 34 :
 - 09حسنية أكادير// 34 :
 - 10نهضة الزمامرة// 32 :
 - 11أولمبيك أسفي// 32 :
 – 12سريع وادي زم// 30 :
 - 13يوسفية برشيد// 30 :
 - 14اتحاد طنجة// 30 :
 - 15أولمبيك اخريبكة// 27 :
 - 16رجاء بني مالل// 11 :

سقط أتلتيكو مدريد ،في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هويسكا
في المرحلة الرابعة من ال��دوري اإلسباني .وفشل في التغلب على
هويسكا الصاعد لدوري الدرجة األولى هذا الموسم ،ليرفع أتلتيكو
رصيده إلى  4نقاط من مباراتين .ورفع هويسكا رصيده إلى  3نقاط
من التعادل في  3مباريات ،مقابل هزيمة واحدة في المباريات األربع
التي خاضها هذا الموسم .وحقق ريال مدريد ،االنتصار بهدف دون رد،
خالل مواجهة بلد الوليد .وبهذا االنتصار ،قفز ريال مدريد للمركز الثالث
بجدول ترتيب الليجا برصيد  7نقاط ،بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند
نقطتين في المركز الـ  .18ودخل زين الدين زيدان المدير الفني
لريال مدريد ،المباراة بتغييرات مفاجئة ،أبرزها اعتماده على الظهيرين
أودريوزوال ومارسيلو بدلاً من كارفاخال وميندي ،وترك أوديجارد على
مقاعد البدالء ودفع بإيسكو .ونجح البديل فينيسيوس جونيور في
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة  ،66حيث استغل تمريرة بالخطأ من
دفاع بلد الوليد ،وسدد على يسار الحارس خيمينيز .وتألق تيبو كورتوا
حارس مرمى ريال مدريد ،في التصدي لتسديدة قوية من كارنيرو العب
بلد الوليد في الدقيقة  .68وعمق خيتافي جراح ريال بيتيس بعد أن
أذاقه خسارة ثانية على التوالي بثالثية نظيفة ،سجل منها المهاجم
المخضرم أنخيل رودريجيز هدفين في الدقيقتين  13و ،42بينما تكفل
مارك كوكوريا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة  .39و رفع أالفيس
رصيده إلى  7نقاط ،وتجمد رصيد بيتيس عند  6نقاط يحتل بها المركز
الثالث بشكل مؤقت.
وختم برشلونة مباريات الدورة بفوز كبير ومستحق عاد به من فيغو
على حساب سلطا بثالثية نظيفة.

منري احلدادي �ضمن الئحة املنتخب
الوطني لوديتي ال�سنغال
والكونغو الدميقراطية
أعلن الناخــب الوطنــي السيد وحيد حاليلوزيتش،
يومه الخميس فاتح أكتوبر  2020عن الالئحة النهائية
للمنتخب الوطني األول ،الذي سيواجه وديا كال من
منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية استعدادا
لالستحقاقات المقبلة .وستجرى المقابلة األولى
امام منتخب السنغال يوم الجمعة  9أكتوبر 2020
على أن يواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية
يوم الثالثاء  13أكتوبر  .2020جدير بالذكر ،أن المباراتين الوديتين سيحتضنهما
المجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة الرباط ،بداية من الساعة السابعة
مساء .وتعرف الالئحة النهائية لألسود حضور 26العبا أسماؤهم كالتالي :في حراس
المرمى ،ياسين بونو ومنير المحمدي .في خط الدفاع ،نصير مزراوي وشباك عصام
وحمزة منديل ونبيل درار ورومان سايس وشاكال سفيان وسامي ما وفضال زهير
ونايف أكرد .في خط الوسط ،بركوك أيمن وزياش حكيم وأسامة طنان وأمالح سليم
وبوجالب نسيم وسفيان أمرابط وصاديقي ادريس وعمر القادوري .في خط الهجوم،
أشرف بنشرقي وأشرف حكيمي ومنير الحدادي وموحا رارساال ويوسف العرب ويوسف
النصيري وزكرياء لبيض.

نتائج الدورة :3
إيبار  /أ.بلباو2 – 1 :
أالفيس  /خيطافي0 – 0 :
فالينسيا  /ويسكا1 – 1 :
إلتشي  /ريال صوصيداد3 – 0 :
بيتيس /ريال مدريد3 – 2 :
أوصاصونة  /ليفانطي3 – 1 :
أ.مدريد  /غرناطة1 – 6 :
بلد الوليد  /سلطا1 – 1 :
برشلونة  /فيا الريال0 – 4 :
قاديس  /إشبيلية3 – 1 :
نتائج الدورة : 4
أ.بلباو  /قاديس1 - 0 :
سلطا  /برشلونة3 - 0 :
إيبار  /إلتشي1 – 0 :
خيطافي  /بيتيس0 – 3 :
غرناطة  /أوصاصونة( :تأجل)
ويسكا  /أ.مدريد0 – 0 :
ريال مدريد  /بلد الوليد1 – 0 :
ريال صوصيداد  /فالينسيا:
1–0
إشبيلية  /ليفانطي0 1- :
فيا الريال  /أالفيس1 – 3 :
برنامج الدورة :5
اليوم السبت:
بلد الوليد  /إيبار ( الساعة الثانية
عشر ظهرا)
أ.مدريد  /فيا الريال ( الساعة
الثالثة مساء)
إلتشي /ويسكا ( الساعة الخامسة
والنصف مساء)
ريال صوصيـــداد  /خيطـــافــي
(الساعة الخامسة والنصف مساء)

جريدة طنجـة

فالينسيا  /بيتيــــس (الساعة
الثامنة مساء)
غدا األحد:
أوصاصونـــة  /سلطا (الساعة
الحادية عشر صباحا)
أالفيس  /أ.بلباو (الساعة الواحدة
ظهرا)
ليفانطي  /ريــال مدريد ( الساعة
الثالثة مساء)
قاديــس  /غــرناطــــة (الساعة
الخامسة والنصف مساء)
برشلونــة  /إشبيليــة (الساعة
الثامنة مساء)
الترتيب العام :
 - 1خيطافي 7 :نقطة
 - 2فالينسيا// 7 :
 - 3ريال مدريد// 7 :
 - 4فيا الريال// 7 :
 - 5بيتيس 6 :نقطة
 - 6غرناطة// 6 :
 - 7برشلونة// 6 :
 - 8اشبيلية// 6 :
 - 9قاديس// 6 :
 - 10ريال صوصيداد// 5 :
 - 11سلطا// 5 :
 - 12أ.مدريد// 4 :
 - 13ليفانتي// 3 :
 - 14أوصاصونة// 3 :
 - 15أ.بلباو// 3 :
 - 16ويسكا// 3 :
 - 17إلتشي// 3 :
 - 18بلد الوليد// 2 :
 - 19إيبار// 1 :
 - 20أالفيس// 0 :
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االستقاالت تطرق أبواب برشلونة
وميسي يعترف

صدمة في ريال مدريد
إلصابة هازارد

وفقا لصحيفة «سبورت»  ،فإن أن عددًا
كبيرًا من أعضاء مجلــس اإلدارة ،يرغبون
في الرحيل ،لكنهم يرون أن بدافع الوالء،
يجب أن يكونوا بجوار رئيس النادي حتى
اللحظة األخيرة .لكن في الوقــت ذاته،
يرفض مساعدو بارتوميو أن يكونوا أول من
يطاح به بهذه الطريقة ،في تاريخ برشلونة،
لذا يرون أنه يجب عليهم االستقالة ،في
ظل رفض الجمعيــة العموميـــة للنادي
تواجدهم .ويفحص البارسا حاليا أكثر من
 20ألف توقيع ،لسحب الثقة من مجلس
بارتوميو .وفي حال وجود  16521توقيعا
صحيحا ،سيجرى االستفتـــاء على اإلطاحة
بالمجلس ،الذي يجب أن يحظى بتأييد ما
ال يقل عن ثلثي األصوات ،بينما يشترط أن
يشارك فيه أكثر من  % 10من الكتلة
االجتماعية للنادي .من ناحية أخرى ،اعترف
ميسي أنه ارتكب بعض األخطاء في مسألة
إصراره على الرحيل عن النادي الصيف
الجاري .وأطلق رسالة في مقابلة مع صحيفة
(سبورت) من أجل وحدة الصف داخل النادي.
وقال« :بعد الكثير من المضايقات ،أود أن
أضع حدا لهذا الوضع .يجب أن يتحد كل
المنتمين لبرشلونة ،وتوقع األفضل للنادي
فيما هو قادم» .وأضاف« :أعترف بأخطائي،
وإذا كانت موجودة ،فكانت فقط من أجل
جعل برشلونة أفضل وأقوى».

تلقى العبو ريال مدريد خبر إصابة
زميلهم ،إيدين هازارد ،واحتمالية غيابه عن
المالعب لشهر ،بالكثير من األلم والصدمة.
وكان النادي قد أعلن ،يوم األربعاء الماضي،
إصابة هازارد في قدمه اليمنى ،وخروجه
من قائمة مباراة بلد الوليد ،فيما أفادت
تقارير صحفية بأن مدة غيابه ستتراوح ما
بين  3و 4أسابيع .وبحسب موقع «ديفينسا
سينترال» اإلسبانــي ،فإن هــذا الخبـــــر
أحـــزن العبي الميرينجي ،حيـــث كانـــوا
ينتظرون عودة الدولي البلجيكي سريعًا
ليقدم أفضل مستوياته ،لكن هذا لم يحدث،
وتأجل مجددًا .وأوضحت الصحيفة أن
العبي الريال وصلوا إلى التدريبات ظهرًا،
باستثناء هازارد ،وتلقوا نبأ إصابته بصدمة
كبيرة .ومن المحتمل أن تبعد هذه اإلصابة
نجم تشيلسي السابق ،عن لقاء الكالسيكو
المرتقب أمام برشلونة ،يوم  25أكتوبر
الجاري .وكان هازارد قد عانى في موسمه
الماضي ،األول مع ريال مدريد ،من لعنة
اإلصابات أيضا.

يونايتد يتفاوض مع برشلونة
لضم ديمبلي

أفادت شبكة «سكاي سبورتس»
اإلنجليزية أن مانشستر يونايتد بدأ محادثاته
مع برشلونة ،لضم عثمان ديمبلي ،قبل إغالق
الميركاتو الصيفي الحالي .وبحسب الشبكة
« ،فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد
مع ديمبلي على سبيل اإلعارة هذا الصيف،
لتدعيم هجوم الفريق .ورغم أن التعاقد مع
سانشو ،يعد خيارًا أوليًا لليونايتد ،إال أن
ديمبلي يمثل بديلاً قويًا ،لنجم دورتموند.
وانضم ديمبلي ( 23عامًا) إلى برشلونة في
صيف  ،2017قادمًا من بوروسيا دورتموند،
مقابل  105ماليين يورو .ووف ًقا للتقرير،
فإن يونايتد قدم عرضًا لشراء سانشو،
أمس الثالثاء ،بقيمة تصل إلى  91.3مليون
جنيه إسترليني ( 100مليون يورو) إال أنه
قوبل بالرفض من دورتموند الذي يشترط
 108ماليين جنيه إسترليني .ولذلك تطرق
يونايتد الستعارة ديمبلي ،على أمل ضم
سانشو الصيف المقبل.

برشلونة ينتظر تراجع سيتي
لضم جارسيا

كشفت «موندو ديبورتيفو» عن تمسك
برشلونة بضم اإلسباني إريك جارسيا ،مدافع
مانشستر سيتي ،هذا الصيف ،وتحقيق أمنية
كومان .ويعتبر تدعيم مركز قلب الدفاع من
أولويات الفريق ،ويرى أن مدافعه السابق
هو أفضل من يقوم بهذا الدور .ورحل
جارسيا ( 19عاما) عن أكاديمية (ال ماسيا)
في عام  2017وانتقل إلى مانشستر سيتي
بعقد يمتــد حتى صيـــف  .2021وبحسب
الصحيفة ،فرغم رغبة برشلونة القوية في
ضم جارسيا ،إال أنه لن يقدم  30مليون يورو
ألن وضعـه االقتصــادي ال يسمــح بذلك،
وعرض  10ماليين فقط ،ومن الممكن أن
يرتقي إلى  15مع تضمين رافينيا ألكانتارا
ضمن الصفقة ،وألن الالعب سيكون حرًا
يوم  30يونيو المقبل .باإلضافة إلى أن
برشلونة يملك الرباعي بيكيه و لينجليت
وأراخو ،باإلضافة إلى أومتيتي ،الذي بدأ
يستعيد لياقته البدنية .ومـع تبقــي أيام
قليلة على إغالق باب االنتقاالت الصيفية،
يأمل برشلونة أن يؤدي تعاقد سيتي مع
الثنائي روبن دياز وناثان أكي ،لتخفيض
مطالبه المالية لبيع جارسيا.

جريدة طنجـة

أعلنت لجنة مكلفة بالدفاع عن حقوق أرباب القاعات الرياضية
بمدينة طنجة عن توصلها بقرار إعادة فتح القاعات الرياضية
بالمدينة ،ابتداء من يوم االثنين المقبل بعدما اجتماع ماراتوني
مع مسؤولين بوالية طنجة ،توج باتفاق على إعادة فتح القاعات
الرياضية التي تضررت من اإلغالق بسبب تفشي جائحة كورونا.
وشهدت األيام الماضية عدة وقفات احتجاجية ألرباب ومدربي
القاعات الرياضية أمام باب مقر والية طنجة بهدف الضغط
على سلطات المدينة للسماح لها باستئناف أنشطتها .وطالب
المحتجون من السلطات المحلية السماح لهم بفتح القاعات

الرياضية ،لتفادي االنعكاسات السلبية التي خلقها اإلغالق من
الجانب االقتصادي .حيث أثر سلبا على عشرات األسر بسبب تردي
الوضع المادي ألرباب النوادي والمدربين ،ومشاكل متعددة من
انعدام المداخيل و تراكم السومة الكرائية وتراكم الديون.
وسبق لسلطات المدينة أن سمحت بفتح النوادي الرياضية
بطنجة في وقت سابق شريطة احترام التدابير االحترازية من
مسافة التباعد  ،وتوفير وسائل التعقيم ،والحرص على نظافة
القاعات ،قبل أن تتراجع عن قرارها وإعالن استمرار إغالق القاعات
من جديد.

بنعـلــي:
«�أح�سن ما يف الديربي
 3نقط»

قال بيدرو بنعلي ،مدرب اتحاد طنجــة إن فريقــه كان
يعي صعوبة مباراة الديربي الذي فـاز فيــه اتحاد طنجة على
المغرب التطواني بهدف لصفر مساء األربعاء الماضي .وأكد
بنعلي أن فريقه استعد جيدا ،وتابع بنعلي»كنا نعرف صعوبة
المباراة امام المغرب التطواني ،قمنا بقراءة تقنية جيدة له
قبل المواجهة ،نعرف طريقة لعبهم وكذلك مستوى العبيه.
دخلنا المباراة بعزيمة قوية لتحقيق الفوز» .وأضاف «لم نجازف
خالل المباراة ،لعبنا باحتياط وحذر وانتظرنا ارتكاب اخطاء
من الفريق الخصم ،هذا ما حصل واستطعنا تسجيل الهدف».
وأوضح مدرب اتحاد طنجـــة» تلقي الالعــب الشيبي البطاقة
الحمراء اربكنا وأرغمنا على تغيير اوراقنا .الالعبون كانوا
رجاال ،بعشرة تجاوبوا مع خطتنا واستطاعوا تحقيق مع ما كنـا
نطمح إليه في هذا الديربي الذي أحلى ما كان فيه هو كسب
 3نقط» .وختم بنعلي»ال شيء حسم لحد الساعة .كل مباراة
متبقية بالنسبة الينا هي بمثابة نهائي ،سندنا هو الجمهور
الذي يساندنا حتى وهو بعيد عن المدرجات».

�أحمد ال�سكوري « �شوكوالطي» يف ذمة اهلل
ودعت مدينة طنجة ومعها األسرة الرياضية يوم األربعاء
الماضي ،العبها أحمـــد السكوري المعــروف في األوســاط
الرياضية ب « شوكوالطي» .وسبق للمرحوم أن حمل قميص
مجموعة من األندية المحلية ،منها ،اتحــاد مرشان ،القصبة،
نادي طنجة (طانخير) ،باإلضافة إلى مجموعــة من الفرق
المهنية وفرق األحياء .كما اشتهر المرحوم قيد حياته وفي
سن متقدمة بالمواظبة على المشاركة في مباريات بشاطئ
طنجة في الصباح الباكر رفقة الشباب الذين كانوا يبادلونه
كل الحب والمودة واالحترام.
تغمد اهلل الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه.
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تحركات السيتي تثير الذعر
في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني ،يــــوم
الثالثاء الماضي ،عن قلق ريال مدريد
بشأن الصفقات المستقبلية التي ينوي
التعاقد معها الصيف المقبل ،وذلك بسبب
التحركات األخيرة لمانشستر سيتي .وقرر
ريال مدريد عدم دخول سوق االنتقاالت
هذا الصيف ،وتأجيل تلبية احتياجاته للصيف
المقبل ،وذلك في ظل األزمة االقتصادية
التي أحدثها فيروس كورونا .ويضــع ريال
مدريد الثالثــي كيليان مبابي ،وإيرلينـــج
هاالند ،وإدواردو كامافينجا ،على رأس قائمة
احتياجاته الصيف المقبل .وبحسب موقع
«ديفينسا سينترال» اإلسباني ،فإن القلق
أصبح يراود مسؤولي ريال مدريد بشدة ،بعد
إعالن مانشستر سيتي تعاقده مع المدافع
البرتغالي روبين دياز ،قادمًا من بنفيكا،
مقابل  70مليون يورو .ويرى مسؤولو الريال
أن هذا المبلغ يبدو كبيرا للغاية بالنسبة
لمدافع ،في ظل األزمات المالية التي تعاني
منها األندية .ويخشى الميرنغي من ارتفاع
أسعار الالعبين بسبب ما تقوم به األندية
اإلنجليزي خالل الميركاتو الجاري ،األمر الذي
من شأنه أن يضاعف أسعار مهاجمين مثل
مبابي وهاالند .وال تعد صفقة دياز هي
الوحيدة التي أثارت قلق الريال ،وإنما أيضًا
صفقة األلماني كاي هافيرتز ،الذي انتقل إلى
تشيلسي مقابل  90مليون يورو.

كروس يخالف وسائل اإلعالم
اإلسبانية

لم يفقد توني كروس ،العــب وسط
ريال مدريد ،األمــل في االنضمـــام إلى
المنتخب األلماني ،األسبـوع المقبل ،رغم
اإلصابة .وقال كروس ،في مدونة صوتية
بموقــع «أينفـــاخ مال لوبن» ،يوم األربعاء
الماضي»هذا يعتمد على كيفية تطور
الحالة ،كيفية االستجابة على أساس يومي».
وأصيب كروس قبيل نهاية الشوط األول
للمباراة ،التي فاز فيها ريال مدريد على
ريال بيتيس ( ،)3/2السبت الماضي بالدوري
اإلسباني .وأظهرت الفحوص الطبية تعرضه
إلصابة عضلية ،أعلى الفخذ األيسر .ويلتقي
المنتخب األلماني ضيفه التركي ،في السابع
من اكتوبر الحالي ،وديا ،في كولونيا .وبعدها
بثالثة أيام يخرج لمالقاة أوكرانيا ،في دوري
األمم األوروبية ،قبل أن يعود لكولونيا
لمالقاة سويسرا ،في نفس البطولة ،يوم
 13من الشهر الحالي .ورجحت وسائل
إعالم إسبانية ،إمكانية غياب كروس لنحو
أسبوعين .لكن الالعب من جانبه ،يتوقع أن
يكون جاهزا قبل هذه الفترة ،إال أنه رغم ذلك
سيغيب عن مباراتين للريال ،هذا األسبوع.
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طرد النح�س
على ح�ساب تطوان
انتظر اتحاد طنجـة ،حتى المباراة
السابعة له هذا الموسم بعد استئناف
البطولة بعد توقفهــا منـــذ مارس
الماضي ليحقق أول فوز لـه بملعبــه
(الملعب الكبير بطنجة) ،بعدما عجز
أمام ضيوفه ،نهضة بركان والجيش
الملكي ونهضة الزمامرة ،حيث ضيع
الفريق  6نقـط كانت كافية لضمان
مقعده بالقســم األول بصفة رسمية
دون انتظار المباريات المتبقية .لكن
الفوز األول بالميــدان وعلى غريم
تقليدي في ديربي الشمــال له طعم
خاص كذلك .وبدون أدنى شـك أن
فــوز األربعاء على المغرب التطــواني
( )1-0لحساب الدورة  27له قيمة
خاصة وثمين جــدا ،ألنــه تحقق أمام
فريق ترغب جماهيره أن ترى اتحــاد
طنجة في القسم الثاني ،وهذا ما لم
ولــن يرضي الجمهور الطنجاوي الذي
يرفض الهزيمة أمام جاره مهما كلف
الثمن.
أكيد ان ثــالث نقط اليــوم أمام
المغـرب التطواني زكت صحــوة اتحاد
طنجة الذي قلب الموازين واستطـاع
الخروج من مخالب النزول الذي كان قد
وقع على أوراقه قبل توقف المنافسات
بسبب انتشار كوفيد  ،19قبـــل أن
يفاجئ الفريق الجميع بعد استئناف
البطولة من جديد ووقــع على مسار
غريب بداية بهزم المتزعم الرجاء في
أول مواجهة له بعد كوفيد بقلب الدار
البيضاء بعدما كان الفريق البيضاوي
منتصرا على االوراق .وزاد إشعاع فارس
البوغاز بالعودة بفوز من اخريبكة أحد
الفرق المنافسة على تفادي النزول.
ويواصل الفريــق صحوتــه بدون أن
ينهزم إلى حدود الساعة.
وبدون شك ان مباراة اليوم التي
تنتظر الفريق أمام أولمبيـــك أسفي
بميدان األخير ستحدد بشكل كبيـــر
مساره اإليجابي إن استطــاع تحقيق
نتيجة إيجابية هناك في ظـل مبـاراة
حارقة تنتظـــره منافســه أولمبيـــك
اخريبكة ضد نهضة الزمامرة.

حوار السبت
قال كريستيانو رونالدو في غمرة احتفاالته
في عام « :2019أنا سعيد جداً بالفوز بألقاب
الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا »،مضيفاً
«من الرائع دائماً أن يشعر الالعب أنه حقق إنجازاً
فريداً في تاريخ كرة القدم ».ولم يعد هذا
اإلنجاز حصراً من نصيب رونالدو ...صديق قديم
حقق اإلنجاز ذاته .تُوّج دانيلو بالدوري اإلسباني
إلى جانب زميله البرتغالي ،وفاز بلقب الدوري
اإلنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين مع مانشستر
سيتي ،وأكمل الثالثية الغالية مع يوفنتوس
في وقت سابق من هذا العام .وتفضل
الظهير البرازيلي البالغ من العمر  29عاماً بأخذ
استراحة من ممارسة اليوجا مع كلبه ،البولدوغ
الفرنسي جوني ،للتحدث عن زمالئه في فريقه
ومنتخب بالده ،رونالدو ونيمار توالياً ،وزميله
السابق كيفين دي بروين ،وبدايات أندريا
بيرلو على دكة بدالء يوفنتوس ،ولعبه تحت
إمرة زين الدين زيدان وبيب جوارديوال ،وكذا
اإلحساس الفريد باللعب في كأس العالم.
كيف كانت طريقة عمل زين الدين زيدان
وبيب جوارديوال؟
لقد كانا مختلفين تماماً في طريقة عملهما ،لكنهما
كانتا تجربتين إيجابيتين للغاية بالنسبة لي .زيدان هادئ
جداً وأصيل ،ولديه شخصية قوية .فهو يحصل على أفضل
النتائج من الالعبين من خالل جعلهم يشعرون بالراحة.
كان من الرائع حقاً العمل معه ،وكانت فترة ناجحة جداً
بالنسبة لريال مدريد .لقد طورت عالقة جيدة معه .أما
جوارديوال فهو عكسه تماماً ،إنه حيوي للغاية ويحصل على
أفضل ما لدى العبيه بفضل هذه الحيوية .لقد أمضيت
معه عامين ،وكانت أيضاً فترة ناجحة من حيث النتائج .لقد
ساعدني بتلك الحيوية إلعطاء أقصى ما لدي في كل دقيقة
من المباراة .هذه هي الطريقة التي يعمل بها.

لعبــت إلى جانــب كيفــن دي بروين في
مانشستر سيتي .ما رأيك فيه؟
كيفن بالنسبة لي ،دون أدنى شك أحد أفضل الالعبين
في العالم في مركزه .إذا قمت بتحليل أدائه؛ باإلضافة
إلى التمريرات الحاسمة واألهداف ،فهو يعمل بجد حقاً،
ويساعد الفريق كثيراً من الناحية التكتيكية ،ويتوجد
دائماً في المكان المناسب .إنه قائد حقيقي في مانشستر
سيتي .بدون أدنى شك ،هو أحد أفضل الالعبين في العالم،
إن لم يكن األفضل .ولم يصل إلى هذا المستوى اليوم،
بل منذ عدة سنوات .إنها ثمرة عمله وكيف يتعايش مع
مهنته ،ويعيش كرة القدم .أعتقد أنه يمكن أن ينمو أكثر
وأن يكون النجم األول في مانشستر سيتي خالل السنوات
القليلة المقبلة.

كيف كان موسمك األول في يوفنتوس؟
شخصياً ،أعتبرها سنة جيدة .لقد كانت سنة للتأقلم
مع األجواء .قدمت من الدوري اإلنجليزي الممتاز ،وهو
مختلف تماماً عن الدوري اإليطالي من الناحيتين التكتيكية
والبدنية .حاولت التأقلم بأسرع وقت ممكن .لقد لعبت
الكثير من المباريات ،وتمكنا من الفوز بلقب الدوري
اإليطالي ،لكن من الواضح جداً أن الهدف في يوفنتوس هو
الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم ننجح في تحقيق ذلك .أتمنى
أن تكون سنتي الثانية أفضل ،وأن أتجنب اإلصابات.

ما رأيك في أندريا بيرلو كالعب؟
لقد كان العباً ال مثيل له .لم يكن األسرع ،لكنه كان
ذكياً ولديه مهارة كروية استثنائية .لقد شارك في حصتين
تدريبيتين خالل األيام القليلة الماضية وال يزال مذه ًال

دانيـلــو

“كري�ستيانو ميلك جانب ًا �إن�ساني ًا للغاية”

بفضل رؤيته ومهارته على أرض الملعب .إذا عانينا من
بعض اإلصابات ،من يدري؟ (يضحك) من حيث المهارة
والذكاء ،ال يزال بإمكانه اللعب.

ما هي انطباعاتك األولى عنه كمدرب؟
انه حقا هادئ .يفهم عقلية الالعبين على أرض الملعب
ألنه لم يمرّ وقت طويل على اعتزاله اللعب .كما أنه يعرف
كل شيء عن يوفنتوس .ويعرف كيفية تمرير رسائله،
والتحدث إلى الالعبين وجهاً لوجه ،للحصول على أفضل
النتائج منهم .وبدأ يطبق بعض األفكار التكتيكية الجيدة
حقاً ،وهو واضح جداً في الطريقة التي يريد أن يلعب بها
الفريق ،وهذا أمر يعجبني كثيراً .لقد كانت األيام األولى مع
أندريا إيجابية للغاية.

ما رأيك في كريستيانو رونالدو؟
كريستيانو العب عظيم بال شك ،بكل ما يفعله في
المباريات ،وأرقامه تتحدث عنه .إنه تنافسي للغاية في
التدريبات ،وهذا ما ينعكس على أدائه خالل المباريات.
لديه الكثير من الصفات اإليجابية .ربما ما يميزه هو أنه
جيد في كل جانب من جوانب اللعبة .وهو شخص رائع
حقاً .لدي عالقة جيدة معه .لعبنا معا لمدة عامين في ريال
مدريد ،واآلن نحن معاً في يوفنتوس .نتحدث عن كل شيء.
لديه جانب إنساني للغاية .ويسأل دائماً عن أشياء تخصّ
البرازيل .على سبيل المثال ،أثناء أزمة كوفيد ،كان يسأل
دائماً عن الوضع في البرازيل ،فهو قلق بشأن ذلك .إنه
إنساني للغاية ،ولطيف حقاً.

لعبت في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا .ما هو
الدوري األفضل برأيك؟
من الصعب جداً االختيار .فهي دوريات مختلفة تماماً.
ولكني سأختار الليغا من حيث الجودة ،ألنه بغض النظر عما
إذا كان الفريق كبيراً أو صغيراً ،فهو يحاول الهجوم دائماً،
واالستفادة من نقاط ضعف خصومه ،وتحقيق الفوز ولعب
كرة القدم .وفي إنجلترا يطغى الجانب البدني ،والحيوية
والشغف .الكرة ال تتوقف .إنه أسلوب كرة قدم أحببته حقاً.
وفي إيطاليا ،كرة القدم تكتيكية للغاية ومدروسة ،وأكثر
ذكا ًء .من الصعب [بالنسبة للمهاجمين] إيجاد المساحات.
كل دوري يحظى باإلعجاب بفضل خصائصه المتميزة.

من المقرر أن تنطلق تصفيات قطر 2022
الشهر المقبل بالنسبة للبرازيل .كيف كانت
تجربتك في روسيا 2018؟
لقد كان مزيجاً من المشاعر المختلطة .سعادة غامرة
بالظهور األول في كأس العالم وعيش أجواء كأس العالم،
وإحباط بسبب اإلصابتين اللتين أبعدتاني عن المباريات.

لكن على العموم ،كانت مغامرة إيجابية حقاً .إنها تجربة
فريدة .وهي هدف كل العب .عندما تصل إلى هناك ،تشعر
بأنك حققت حلماً .إن عيش هذه التجربة ،وغيابي عن
المباريات عندما كنت أتحرق شوقاً للعب ،أعطاني رغبة أكبر
للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

لعبت  25مباراة مـع البرازيـل ،ولكن لوال
وجود دانييل ألفيــش لكنت قد لعبــت عدداً
أكبر بكثير على األرجح .هــل كان من المحبط
التزامن مع مثل هذا الالعب الرائع لفترة
طويلة في مشوارك مع المنتخب؟

ال ،ليس محبطاً على اإلطالق .يتم استدعائي إلى
صفوف المنتخب الوطني منذ ما يقرب من عشر سنوات،
وأعتبر أن هذا إنجاز مهم حقاً ،وذلك أساساً بالنظر إلى
مركزي ومسيرتي .يتحدث البعض عن غياب للجودة في
مركز الظهير األيمن في البرازيل ،بيد أن الحقيقة كانت
دائمًا عكس ذلك .ففي السنوات العشر الماضية ،كان هناك
مايكون ودانييل ألفيش .جودة الظهير األيمن عالية جداً،
والمنافسة على المراكز شرسة حقاً.

ما رأيك في نيمار؟

نيمار ،بالنسبة لي ،بال أدنى شك من أفضل الالعبين
في العالم .يوجد عدد قليل جداً من الالعبين بمستواه.
أعرفه منذ أكثر من عشر سنوات ،وتحديداً منذ أن كنا في
سانتوس وفي السيليساو .لقد رأيته عن كثب يفعل أشياء
ال تصدق .وفي كل مرة يفعل شيئاً جديداً ،ال يفاجئني ذلك
ألنني أعرف أن لديه موهبة تفوق أي العب آخر في الوقت
الراهن.

هل ستحقــق البرازيل اللقــب في قطــر
2022؟

(يضحك) أتمنى ذلك .التصفيات ستكون صعبة .لقد
تطورت كرة القدم كثيراً من الناحيتين التكتيكية والبدنية.
ولم يعد هناك فارق كبير على أرض الملعب .لكن الفوز
بكأس العالم هو هدفنا .لدينا العبين موهوبين وذوي خبرة.

ما هي المنتخبات التي ستنافس البرازيل
على الكأس؟

إسبانيا تقدم مستويات جيدة ،وفرنسا لديها جيل قوي
للغاية ،وسأضع كذلك في خانة المرشحين منتخبات بلجيكا
وهولندا اللذين يقدمان أداء رائعاً في اآلونة األخيرة .هذا
باإلضافة إلى منتخبين عريقين هما إيطاليا واألرجنتين .في
بطولة مثل كأس العالم ،باإلضافة إلى الجودة والمهارة،
يكون للعراقة الكروية وزن كبير.
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أسية شهبون

شقيقة أخينا الدكتور عبد اللطيف شهبون
ولقد لبت الفقيدة نداء ربها بمدينة طنجة
يوم السبت  9صفر 1442موافق  26شتنبر 2020

وبهــذا المصاب الجلل تتقـدم هيئــة
تحـريــر «جـــريـدة طنجـــة» ومديــرهـــا
السيد عبد الحـق بخـــات بأحــر التعـــازي
وأصدق المواساة إلى والدتهــا الكريمــة
السيــدة أمينة المريني وإخوتها :فطومة،
مصدق ،عبد اللطيــف وعبــد المجيد وإلى
زوجها السيـد علي أولقـاضـي وأبنائها :
دينـــا ،جـواد ،إشــراق وزكريــاء ،سائلين
المولـى عـــز وجــل أن يتغـمــد الفقيــدة
بواسع رحمتـه ويسكنها فسيـــح جنــاتــه
مـع النبيئيــن والصديقيـــن والشهـــداء
والصالحيــن ،وحسن أولئك رفيقا.

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

عن عمر يناهز  91سنة انتقل إلى جوار ربه المشمول
بعفو اهلل المرحوم

عبد السالم بوفتاح أقلعي
مفتش سابق بالبريد
(الدار البيضاء ـ تطوان ـ طنجة)
ولقد لبى الفقيــد نداء ربـه يوم الثالثـــاء
 26شتنبر  2020ودفن بمقبرة سيـدي اعمـار
في اليوم الموالي بعد صالة الظهــر.
وبهــذا المصــاب الجلـل نتــقـدم بأحــر
التعـــازي وأصدق المواساة إلى أرملة المرحوم
السيدة الزهرة الشركي وأبنائه :محمد ،فريدة،
بشرى ،وفــاء ،ورجــاء و إلى كافة أفراد عائالت:
أقلعي ،عتيق ،والشركي.
تـغـــمــد اهلل الفقـيــد بــواســـع رحمتــه وأسكنـــه فسـيــح جنــاتـــه مـع
النبيئـــيـن والصديقيـن والشهـداء والصالحيـن ،وحسن أولئك رفيقا ،وألهـم
ذويه الصبر الجميل.

(�صدق اهلل العظيم)

انتقل إلى دار البقاء المشمول
بعفو اهلل وكرمه المرحوم

محمد الحماني
ولقد لبى الفقيد نداء ربـه يوم
السبت  26شتنبر  2020ودفن
بمقبرة المجاهدين في اليوم
الموالـي بعد صالة الظهر
بمسجد األندلس.

وبهــذا المصاب الجلل نتقـدم بأحــر
التعـــازي وأصدق المواساة إلى أرملة المرحوم السيدة لطيفة استيتو وأبنائه:
سميرة ،ياسين ،عادل ،بدر الدين ،أسامة و إلى كافة أفراد عائلته.
تغمــد اهلل الفقيــد بواسـع رحمتــه وأسكنه فسيـح جنــاتـه مـع النبيئيـن
والصديقيـن والشهـداء والصالحيـن ،وحسن أولئك رفيقا ،وألهـم ذويه الصبر
الجميل.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4126ال�سبـت � 03أكتـوبـر 2020

tAnmalut tanamurt n tavnsa tamvribit
Syndicat National de la Presse Marocaine

(�صدق اهلل العظيم)

انتقلت إلى عفو اهلل تعالى األستاذة الفاضلة
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النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الرباط في  01أكتوبر 2020

بالغ حول التهجم على ال�صحافيني وتهديدهم
سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنامي التهجم على الصحافيين وتهديدهم والتشهير بهم بشكل متواتر ،ووصل الحد
بالبعض إلى تهديد صحافيين بالقتل والمس بأعراضهم وهو وضع يقتضي التوقف إلدانته والوقوف في وجهه بكل الوسائل التي
يتيحها القانون.
فقد تعرض الزميالت والزمالء العاملين بجريدة « الطريق» إلى حملة شرسة مقرونة بالتهديد ،والتجييش من قبل بعض
األشخاص ،قصد التضييق على العمل المهني للصحفيين ،وكبح أنفاس اإلعالميين ،ومحاولة فرض وصاية على العمل الصحفي وتزوير
حقيقة مساحة الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا ،ومهما كان االختالف في وجهات النظر ،فإنه ال يبرر سلوك الترهيب ضد الصحافيات
والصحافيين ،ألن القوانين وأخالقيات مهنة الصحافة تضمن حق الرد على كل حيف مع إتاحة تحقيق العدل عبر اللجوء إلى المساطر
المتاحة قانونا.
إن سلوك الترهيب ال يخدم في شيء فضيلة الحوار ،وأمام اللجوء إلى هذا السلوك غير األخالقي ،فإننا نعلن تضماننا المطلق مع
الزميالت والزمالء في جريدة «الطريق « الذين يتعرضون للتهديد.
واستقبلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،التهديدات الخطيرة التي تعرض لها الزميل أحمد نجيم مدير موقع «كوود» بقلق
كبير ،والنهج الذي اختارته النيابة العامة قياسا إلى وقائع أخرى مماثلة.
وإذا كنا نتبنى المقاربة الحقوقية التي تجعل االعتقال االحتياطي إجراء استثنائيا ،ال يتم اللجوء إليه إال في حاالت محددة يشكل
فيها المشتبه به /المتهم خطورة ،فإننا نتساءل عن ضمانات حماية السالمة الجسدية للزميل أحمد نجيم ،أمام شخص يستقوي بوضعه
المالي وعالقاته النافذة ،ويهدد زميلنا ،ويقر بذلك ،ثم يتابع في حالة سراح.
و ارتباطا بتفعيل القانون ،تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بطء مساطر متابعة مهددي الصحافيين والمشهرين
بهم ،تشجع على تنامي هذا الفعل الذي يهدد العمل الصحفي ،وفي هذا الصدد تتساءل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن المآل
الغامض للشكايات التي وضعها صحافيات وصحافيون تعرضوا إلى التشهير العلني أو إلى تهديدات عن طريق رسائل هاتفية أو عبر
تطبيقات التراسل الفوري ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر :ملف الصحافيات عفراء العلوي  ،سكينة بازين  ،رحاب حنان وسعاد شاغل
اللواتي تعرضن إلى التهديد والتشهير ونشر أخبار زائفة تهدف إلى ترهيبهن من طرف أحد األشخاص المعروفة هويته والذي الزال
لحد اآلن يواصل هذه الممارسات ،ولم تجد شكاياتهن لحد اآلن طريقها إلى التجاوب الجدي معها وفق المساطر المعمول بها قانونيًا .
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ترفض مبدئيا كل أنواع التشهير والقذف وترهيب الناس وتدعو الصحافيين إلى االلتزام
بأخالقيات المهنة أكثر من غيرهم ،ترفض بكل قوة موجة استهداف الصحافيين في حياتهم الخاصة ،وتندد بجميع أشكال التهديد
والتضييق على عملهم ،وتدعو السلطات إلى سرعة التفاعل مع الشكايات وتسريع مساطرها لمواجهة هذه الممارسات المخالفة للقانون
على الصحافيات والصحافيين ووقف حملة التهديد التي تستهدفهم.

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية
MED YASSINE SANITAIRE
Résidence La Rencontre 1, No 12
Magnolma 631, Castilla - Tanger
MODIFICATION
MED YASSINE SANITAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة
عنوان مقرها االجتماعي
RESIDENCE LA RENCONTRE 1, No 12
MAGNOLMA 631
CASTILLA- TANGER
وفـاة شريـك
رقم التقييد في السجل التجاري 92577
بمقتضى الجمــع االستثنائـي المؤرخ في 07
شتنب ر  2020تم االعالم بوفاة الشريك �MOHA
 MED CHEGGARIوتوزيع حصصــه على الورثة
تبعـا لرسـم اإلراثـة المــؤرخ في  26يونيــو 2020
بالشكل اآلتي:
ـ الســـيـــــد MOHAMED YASSINE :
CHEGGARI
 35حصة ،مع تسميتـــــه المتصرف الوحيد
للشركة.
ـ السيدة KHADIJA CHEGGARI :
 17,50حصة.
ـ السيدة IMANE CHEGGARI :
 17,50حصة.
ـ السيدة AICHA CHEGGARI :
 17,50حصة.
ـ السيدة FATIMA TABCHICH :
 12,50حصة.
تــم اإليـــــداع القـانـــونــي بالمحكــمــة
التجـاريــة بطنجـــة بتاريـــخ  24أكتوبـــر 2018
تحـت رقـم .M10181871668
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف تنفيذي عدد 26/2015/228 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :شركة وفا إموبيليي ،ينوب عنه ذ .بسمات
وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء
ضد  :السيد إبراهيم الغياط والسيدة سعيدة العدوي
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجــة أنــه بتاريـخ  2020/11/09على
الساعة الواحدة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (بير المار  )A2-123-ذي الرسم العقاري عدد
 ،36/39033والكائن بالطابق الثالث من العمارة
الكائنة بإقامة بير المار مدينة أصيال طريق طنجة.
وهو عبارة عن شقة مساحتها  88متر مربع ـ
مشتمالتها واألجزاء المشتركة من العمارة المذكورة
أعاله الحاملة للرسم العقاري رقم .06/78713
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 700.000,00
درهم.

تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد ،بشرط
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع
األصلي والمصاريف.
(الفصل  479ق.م.م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  ٪3ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المكتب االبتدائية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 2019/6201/2469 :
طالب التنفيذ  :السيدة فكالني بنت بوشعيب
فريدة
منفذ عليه  :السيدة بنت مزيان أمينة أقلعي
إ عالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االب��ت��دائ��ي��ة بطنجة أن��ه سيقع
بيع قضائي بقاعة الجلسات رقم  ،3بتاريخ
 2020/12/01على الساعة .10:30
لفائدة  :السيدة فكالني بنت بوشعيب
فريدة الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب ذة/
نجاة الوهابي المحامية بهيئة طنجة.
ضد  :السيدة أمينة أقلعي بنت مزيان.
وذل���ك ل��ل��ع��ق��ار ال��م��ح��ف��ظ والمسجل
بالمحافظة العقارية طنجة المدينة تحت عدد
.06/29616
والمعروف باسم منزل للسكنى متكون
من سفلي وطابق واح��د ومرفق بالسطح،
الكائن بحي السعادة بـ  19رقم ال��دار 12
السواني طنجة ،مساحته  76.00متر مربع
(سنتيار).
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد سينطلق
من مبلغ  564.000,00درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم
العروض يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ
بالمحكمة االبتداذية بطنجة.
عن رئيس كتابة الضبط
بوسلهام يوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد 6201/18-272 :
بطلب من السيد محمد األحمر

ضد  :شركة طنجة للبناء في ش.م.ق
في ي��وم الثالثاء  2020-11-10على
الساعة العاشرة والنصف صباحا ()10:30
بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي للمحكمجة
االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني
وألكبر وآخر مزايد:
 - 1األص��ل التجاري المملوك لشركة
طنجة للبناء الواقع بعين الحياني زنقة  04رقم
 16طنجة بجميع عناصره المامدية والمعنوية
الحامل للسجل التجاري رقم 45721
بثمن افتتاحي قدره  200.000,00درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء
من تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات
المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد
دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
وي��ؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .٪3
عن رئيس كتابة الضبط
بوسلهام يوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد 6201/20-1308 :
بطلب من السيد عبد الحفيظ المحساني
ضد  :السيدة فطيمة المحساني ومن معها
في ي��وم الثالثاء  2020-11-17على
الساعة العاشرة والنصف صباحا ( )10:30بقاعة
البيوعات رقم  3بالمحكمة االبتدائية بطنجة
سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد
موسر للعقار :
الواقع بالعوامة بني مكادة ،وهو عبارة
عن قطعة أرضية عارية شكلها شبه مربع،
مساحتها 113م 2تقع بالجهة اليمنى من
الطريق المؤدية إلى سيدي احساين بالمكان
المدعو البرواقة.
ح���دد ال��ث��م��ن االف��ت��ت��اح��ي ف��ي مبلغ
 226.000,00درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء
من تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات
المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد
دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
وي��ؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .٪3
عن رئيس كتابة الضبط
بوسلهام يوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ضيافةكاتب
فيفي ضيافة
كاتب
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تهدف سلسلة «في رحاب ضيافة كاتب» إلقاء الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى
مجاالت العلوم والمعرفة ،إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ،والتعريف بمؤلفاتهم وإصداراتهم التي تشهد بعمق
معرفتهم ،وموسوعية علمهم ،تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري لكال الجنسين تمد الجسور بين الكتاب والقراء ،وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم
أعمالهم وآخر إصداراتهم.
ـ في بداية هذه الحلقة يسعدني أن أستضيفَ

الشيخ محمد الميموني

ال وسه ً
فأه ً
ال بك ً
ضيفا عزيزًا.
مرحبا بكم وشكرا على االستضافة.

• في مستهل هذه الفسحة الحوارية نودّ منك استحضار
مسيرتك الحياتية والمهنية والعلمية؟
•• لقـد ولـدت بمدينـة طنجـة سنة 1942م بين أبوين
كريمين من ساللة البيت النبوي الشريف ،وتربيت بينهما في
بيت متواضع بسيط على الطهـر والصفـاء والكفاف والعفاف
ولقمة العيش الحالل من كد اليد وعرق الجبين ،وكان مما اتفق
عليه أبواي جعلي وقفا على كتاب اهلل ،فسلماني ُ
للكتّاب قبل
أن أعرف يميني من شمالي ،وتدرّجت بين الكتاتيب القرآنية
بحي مرشان طنجة .وفي سنة 1949م نقالني إلى البادية
عند خالي الفقيه السيد محمد بن أحمد الخياط ،وعلى يديه
الكريمتين في أحضان جدتي الكريمة ـ تغمدها اهلل بالرحمة
والرضوان ـ حفظت القرآن الكريم ،ثم عدت من البادية إلى
بيت والدي الكريمين عليهما الرحمة والرضوان.
وفي سنة 1952م ـ أي بعد عودتي مباشرة من البادية ـ أراد
السيد الوالد أن يدخلني إلى التعليم النظامي بطنجة ،ولكن
ظروف العيش حالت دون تحقيق ذلك ،فأصبحت أساعد الوالد
على الحياة اليومية؛ إال أنّني كنت طيلة مدة اشتغالي بطلب
العيش استرق أوقاتا للمطالعة في أي كتاب أو مج ّلة أو جريدة
رأيتها.
وكان مما وجدته في بيت والدي كتاب «جواهر المعاني»
وبهامشــه «الرمــاح» ،فكنـــت
شغوفا بمطالعتهما حتى كدت
أحفظ ما فيهما.
وفي سنة 1959م كان حبّ
الطريقة التجانيـة قـــد تفرّعت
جذوره في عروقي بعدما كنت
قد شربتُ هذا الحبّ لبنا خالصا
من ثدي أمـي ،واختلط بلحمي
وعظمي وعصبي ،فتاقت نفسي
ألن أطلب اإلذن في أورادها من
شيخـي شيبـــة الحمـد المقدّم
األجل السيد محمد بن العياشي
سكيرج ،فأذن لي في الطريقــة
إذنا مطلقا غير مقيد بما قيد به
بعض المقدّمين في هذا العصر
مريديهـم ،فلــم يشتـــرط عليّ
رحمه اهلل إ ّ
ال ما اشترطـه الشيخ
التجانــي رضـي اهلل عنـــه على
أصحابه ،وهو الوفاء بالعهد إلى الممات ،وعدم أخذ ورد آخر
من أوراد المشايخ رضي اهلل عنهم ،وترك التعلق واالستمداد
بجميع األولياء والصالحين  .ثم قال لي بالحرف الواحد :ارجع
إلى كتب الطريق في كل ما تحتاج إليه  .وكانت إشارة عظيمة
لم نعرف فحواها ونتذوق معناها إ ّ
ال بعد سنين ،وذلك سرّ ما
أوتيه رحمه اهلل تعالى من الفراسة والكشف الرباني ،مع النظرة
النافذة.
وفي سنة 1964م أخذت في تعلم صناعة الصياغة ،حتى
أخذت منها ما تيسر لي ،وفي سنة 1966م هيأ اهلل سبحانه
وتعالى لي دكانا ألتمس فيه معاشي ،وفي سنة 1968م
تزوجت زوجة صالحة من خيرة أهل بيت ،فأنجبت منها أوالدا
وبنات.
وفي سنة 1969م قمـت بزيارة للديار المشرقيـة ألداء
فريضة الحج ،وبعد عودتي مباشرة من هذه الحجة التي كانت
أول حجـة لي ،تفضل السيد الحاج عبد السالم بلقـات تغمــده
اهلل بالرحمة والرضوان فأجازني في الطريقة إجازة مطلقة في
تلقين أورادها كما أجازني غيره من المقدّمين التجانيين ،جزى
اهلل الجميع أحسن الجزاء ،وحشرنا وإياهم في أعلى عليين في

جوار سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والشيخ التجاني
رضي اهلل عنه وأرضاه.
ومنذ ذلك التاريخ وأنا منشغل بالكتابة في أمور الطريق،
فقد حبب إليّ العلم والعلماء ،ولم تطمئن نفسي منذ الصغر
إلى التقيّد بمذهب معين من مذاهب المجتهدين؛ بل كنت
أعرض أقوالهم على الكتاب والسنة ،فما توافق تمسكتُ به،
وما تعارض أعرضت عنه ،ورأيت لهذا السلوك أسرارا ال ّ
محل
لذكرها ..
ولقد وقع لي فتور عن الكتابـة في أمـــر الطريـق سنة
1981م حيث كنت قد تحملت بعض المسؤوليات في الصناعة
التقليدية ،ثم تركت كل ذلك بعد أربع سنوات من التجربة في
الحياة الصناعية ،مما جعلني أكتب مذكرة في هذا الشأن لم
يكتب مثلها ،نسأل اهلل عزّ وجل أن يهيء األسباب لطبعها..
ثم عدت بعد ذلك سنة  1984فكتبت كتبا ضمن سلسلة
سميتها :سلسلة النهضة والتجديد في الطريقة التجانية..
أما المسؤوليات ،فقد تحملتُ:
رئيس مكتب تعاونية الصياغة من سنة  1980إلى سنة
.1984
مهمة أمين الصياغة بطنجة منذ سنة 1982م إلى اآلن.
• من هم أبرز الشخصيات العلمية والمهنية التي كان
لها بالغ التأثير في مسارك العلمي والمهني؟
•• أبرز الشخصيات التي لها تأثير في مساري العلمي:

الفقيه المقدّم الجليل السيد محمد بن العياشي سكيرج
رحمه اهلل ،فقد كان لي أستاذا ومربيا.
والدي الجليل محمد بن الحسن الميموني الذي جعلني
حُبُسا على القرآن الكريم.
خالي الفقيه محمد الخياط رحمه اهلل ،الذي أتممت عليه
حفظ القرآن الكريم.
الشيخ األديب محمد بناني رحمه اهلل ،الزمت دروسه بكل
من المسجد األعظم ،ومسجد المصلى.
الشيخ المحدث عبداهلل بن الصديق رحمه اهلل الذي كنت
أستفيد من علومه المتنوعـة خير استفـادة ،وكنت أرى فيه
مكتبة متنقلة تمشي على وجه األرض ،فال تحتــاج إال إلى من
يفتح خزانتها بالسؤال عن جميع الفنون ،فتسمع الجواب..
الفقيه عبدالسالم بلقات رحمه اهلل ،مجيزي في الطريقة
األحمدية التجانية.
أما مساري المهني :فمعلمي الحاج محمد المزميزي رحمه
اهلل تعالى ،الذي أتقنت عليــه الصنعة ،وكان حفيا بي خالل
مرحلة التعلم.

إعداد  :عمر قربـاش

• هل لديك إجازات حصلتها عن شيوخ؟
•• أجازني إجازة عامة في مرويات كتب السنة وغيرها:
الشيخ العالمة عبداهلل ابن الصدّيق رحمه اهلل.
وأجازني في الطريقة التجانية خاصة عدد كثير من
المقدّمين شفهيا ،أمّا كتابيا فاختصني بذلك الشيخ العالمة
المقدّم عبدالسالم بلقات رحمه اهلل.
• ما هي نظرتك إلى التجديد في طريق التصوف؟
•• المقصود بالتجديد هو إحياء دروس العلم في الزوايا
عامة ،والطريقة التجانية خاصة ،فهي طريقة العلم والعلماء،
أما اآلن فغلبت األمية والجهل على الطرق الصوفية ،وشعاري
ّ
أن :الطريقة تحيا بالعلم وتموت بالجهل.
• فضيلتكم أنتم من المولعين بالكتاب ،حدّثنا عن ذلك؟
•• كان أول كتاب قرأته في الفقه هو متن المرشد المعين
البن عاشر رحمه اهلل تعالى ،وجدته بالبيت عند السيد الوالد
رحمه اهلل تعالى ،في مجموع يضم الهمزية ،ومتن األجرومية،
وحزب الشيخ الكامل ابن عيسى رحمه اهلل .ثم اشتريت ميزان
الشعراني بثمانية دراهم ،فكنت أراجعه من حين آلخر .وذات
يوم زارنا أحد أصدقاء السيد الوالد يرحمهما اهلل تعالى بكتاب
في يده ،وقال :هذا الكتاب يستحق اإلحراق .فقلت له  :ما اسم
هذا الكتاب؟ فأعطانيه ،فوجدته «مصابيح السنة» للحافظ
البغوي رحمه اهلل ،فقلت له :هذا كتاب حديث رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،فلم نويت إحراقه؟ فقــال لي :به أحاديــث
غير صحيحة .فقلت :ومــا هــي
تلك األحاديث؟ فذكر لي حديــث
بئر بضاعة؛ الذي كانت النساء
الحيّض ترمــي به خِرَ َقهُنّ.
فقلت له :أنا أشتريه منك بخمسة
دراهم كانت في جيبي .فاشتريته
منه بالثمن المذكــور حُبًّا في
حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم.
كما كنـــت شغوفا بكتاب
«بلوغ المرام» للعسقالني ،فكنت
أراجعه من حين آلخر ،وكذلك
«موطأ» اإلمام مالك رحمه اهلل،
بتعليق السيوطي ،وأعني :تنوير
الحوالك ،ونور اليقين في السيرة
النبوية ،فكانت هذه الكتب هي
عُدّتي التي توجهنــــي لسيــرة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
في سلوكه في العبادات والمعامالت.
وأما في الطريق؛ فكان أوّل كتاب عرفته هو« :جواهر
المعاني» للخليفة سيدي علي حـرازم برادة ،كنـت وجدتـه
ببيت السيد الوالد ،وأنواع كتب أخرى كنت أهواها ،منها :
بدائع الزهور ،وتفسير جواهر القرآن للطنطاوي ..وكنت كلما
وقعت عيناي على كتاب وتوفر ثمنه اشتريته ،وال أهتم بلباسي
ومعاشي مثلما أهتم بالكتاب .فتكونت عندي بفضل اهلل تعالى
في بيت السيد الوالد مكتبة بسيطة ،أذكر ذات يوم ،أني كنت
جالسا أمام تلك المكتبة البسيطة في حجمها ،الكبيرة في
ثمرتها ،التي أثمرت ما أنا فيه اليوم والحمد هلل على كل حال،
والزلت أسأل المزيد من فضله ،فخطر ببالي أن أسأل اهلل تعالى
وأنا واقف أمامها ،أن يرزقني مكتبة تغطي جدران البيت كله،
وكان البيت صغيرا ،لكن اهلل تعالى ج ّلت عظمته ،وتكاثرت
نعمه وآالؤه ،وعظم إحسانه وكرمه ،رزقني أضعاف أضعاف ذلك
عشرات المرات ،هلل الحمد وله مزيد الشكر والثناء ،حيث يبلغ
عددها نحو اثني عشر ألف كتاب ،وهي تفوق أكثر من ثالثين
ألف جزء ..والحمد هلل على توفيقه.

(يتبع)
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«ممنوع الطلق والرزق على اهلل»

لتحقيق ثراء حالل ،عليك بالتجارة والعيش الرغد..
لكن بالعمل بحكم بمن سبقونا نصحا وإرشادا وعمال ،فكتبوا على جدران وأبواب
حوانيتهم ال عشوائيا وال اعتباطا « :ممنوع الطلق والرزق على اهلل».
 لتبلغ أهدافك من تجارتك عليك بما يلي : /1من لم يقتد بتجارب األجداد السالفين ،محكوم عليه بالخسارة والفشل الذريع.
 /2من أعطى تجارته لغيره حفر له بالفأس حتما..
 /3الصبر لمن تكبد خسائر فادحة كان له يد فيها وهي درس.
 /4الربح القليل في بيع الكثير مكسب ونجاح.
 /5ال تعتمـــد على قــروض
األبناك فهي ربوية تثقــل كاهلك
بالديون وترهق تفكيرك ويصعب
استخالصها (تسديدها) ،وتـــؤدي
إلى حجــز ممتلكاتك فابتعد عنها
كل البعد..
 /6ساير الســوق بما رحـــب،
وساهم بثقلك عند البيــع برويــة
وحنكة واسدُد الهمـم مع من كان
كسبه حالال طيبا..
 نصائح فدة ذكـر بها تاجــرنجح في تجارته وعرف في األوساط
بالصدق واألمانة والنزاهة وعرف
بالند كتب على باب متجره « :الطلق
ممنوع والرزق على اهلل القدير».
مرت أيام وأحب أن يخلد إلى
الراحة والخلود إلى اهلل تعالى ،وقد
تقدم به السن ،فوكل البنــه البكر
بتدبير شؤون تجارته مصدر عيش
العائلة.
فضل اإلبن أن يكبر حجم تعامله مع مختلف
الزبائن ،حيث عمد إلى إزاحة الئحة « :الطلق ممنوع
والرزق على اهلل».
لم يراع نصائح والده ،واستبدل الالئحة بكلمة
«نتعامل مع الجميع» (خطأ فادح)..
هب إليه الزبائن من ضمنهم ذئاب ال تخاف اهلل
وال تهاب عاقبة النهاية ،ولم يأخذ حذرا من تالعب
بعضهم ممن يسلمونه شيكات وكمبياالت بدون
رصيد ألنه لم يتصل بالبنوك التي يتعاملون معها ولم
يعرف خذالنهم.
ولما وجد نفسه مكبا على الخسارة وضياع رأس مال
أبيه ،التجأ إلى القضاء ..كانت النتيجة أن حفظ على
األوراق والشيكات ،وطلب القضاء من المدعى عليه
األداء والغرامة أو السجن ،ومنهم من غادر المدينة،
ومنهم من يفتقد للعنوان ،ومنهم من بطاقته مزيفة،
حيث يتعمد لتغيير عنوانه .ضاعت محفظة الشيكات
والكمبياالت وحفظ الملف ،ثم عليـــه أداء مصاريـــف
الدعوى وأتعاب الدفاع الذي ال يرحم ،وهكذا أفلس
المتجر.
فوباء النصب واالحتيال ينهجــه الضالــون الذيـن
ال يخافـون من اهلل وعاقبتــه ويقترفــون االختالس
والسرقة ،تراكمت عليه ديون كثيرة اضطر األب إلى
بيع سكناه ليتحاشى نزول سمعته وسمعــة تجارته
ليتغير تعامل الناس بالصدق وتغيير الحال إلى محال،
فقد عم النصب والسرقة والجشع وماتت الضمائر
الحية ،وال خوف من العاقبة عند اهلل يوم يحمى المتغصب في النار وتصب على رأسه
الحمم ،وتضيع للسارق المارق كل حسناته هباء ويلقى في النار جزاء ما نهب.
وأمام هذه الكارثة أعاد األب حضوره في المتجر وكتب على بابه «الطلق ممنوع
والرزق على اهلل».

جريدة طنجـة
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إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

 عادت المصداقية المحل التجاري ،وعادت أواصر الزبناء الذين يخافون اهلل ،فثمنواتجارتهم ،ورزقهم اهلل حالال..
 اللهم أبعد عنا شر الطامعين يعرفون بسماهم يوم الحساب ،وجوههم مسودةوكاحلهم في النار يوم تبيض وجوه الصادقين بصدق تجارتهم وتعاملهم ،وتسود
وجوه لما اقترفوا بخسارة أنفسهم ،وضياع سمعتهم في الدنيا الفانية التي ال تدوم
ألحد والدوام هلل.
كل المال الحرام يُفنى عاجال أو آجال.
يا أيها الناس ،اتقوا ربكم ويوم تحاسبون على ما فعلتم واهلل ال يظلم أحدا ،وينصر
المظلوم ،ويقتص من الظالم..
يوم يكون هو والحجارة توقد بهم
النار ،تفنــى األجســام بلهيبها يوقد
نارها تسعة عشرة ملكا.
ولما توطنت التجارة من جديــد
بفضل سلوك األب ،أقـام حفال كعيد
حين أدى ديونا على عاتق المتجر ألنه
يخاف عاقبة األمور ،ويلقى اهلل بقلب
سليم.
وأما ما بقي عند الناس الرهاط
فحسابهم عند المولى وهو النصير..
فتحت المتاجر أبوابها من جديد
في وجوه الزبناء الصادقين اآلمنين،
وصدت أبوابها ومنافذها في وجوه
العابثين السارقين المارقين عليهم
حسرة وفتح اهلل لهم سبعة أبواب
جهنهم يصلون فيها نتائج غبائهم
هم والكافرون سواء هم والقتلة بغير
حق..
أعز اهلل الصادقين بصدقهم ورفع قدرهم ،ونور
قلوبهم باإليمان ،وزين دنياهم وآخرتهـم بعفــوه
وغفرانه ورضاه.
اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب
الشاكرة والوجوه المستبشرة وارزقنا طيب المقام
وحسن الخاتمة آمين يا رب العالمين..
أيها األبناء البررة خذوا حذركم واعملوا بنصائح
آبائكم فقد سبقوكم إلى الدنيا ..اجتازوا مطباتها
وتخلصوا بحكمة ،فقد قيل :
 من سبقك بليلة سبقك بتجربة.. وإذا علمت شيئا غابت عنك أشياء.. فاسألوا أهل الرأي والمعرفة التجارة علم وعالم في كل بقاع العالم.. التجارة معرفة لها جذور وأصول.. من تعلمها نجح وسلك واستغنى ومن جهل مبادئها وأساسها خسر وندم..والمثل القائل :
«فلس تجارة وال الكالس خسارة»
وقال :
«علموا أبناءكم التجارة وال اإلجارة».
ما سر نجاح األسواق الكبرى مثال؟
مرجان وتقد..و ..وأسيما ..وغيرهما كثير أطلت
علينا بتقلها ألن شعارهم ينحصر :
 /1في اختر ما تحب!!
 /2تقدم إلى ركن األداء لتأخذ فاتورتك..
 /3األداء نقدا أو ببطاقة بنكية تجريها العاملة باألداء أو الرفض..
 /4ال يسمح لك بأخذ أي بضاعة مهما كبر شأنها أو صغر إال بعد األداء ،وإال تصادر
وتعود مكانها .فالطلق ممنوع..

9

مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

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

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ

()1

اصطاف صاحبي «بالديكي»( )2قرابة ثالثة أسابيع ،ولم نتواصل إال هاتفيا ..وكنت
وعدته بزيارة في منزله بعد عودته من االستجمام ،فتثاقلت عنها لما أعرف من تزاحم
أعبائه اإلدارية التي تستحوذ عليه مطلع كل سنة دراسية ،وتالحقه دون هوادة حتى في عقر
داره ...أعباء متواصلة ال تنفك عنه ،فتُبطر ذرعه وتكائده ،وتسلب منه وقت دعته ،ولحظات
فراغه ،وفترات أنسه...
وكم يشق علي أن أراه بين ركم الملفات حازما في عناء ،نهاضا في صريمة ،جادا
في صبر يذلل صعابها موضع السدد ...وكم يقلقني أن أشاهده وهو يسوي المراسالت
التي تمزق نفسه ،إذ يبدي النظر فيها ويعيد ،وينشل منها مضامن الخطأ ،ويقيم عوجها،
ويصحح تحريفها آخر المطاف على بريد الصواب سليمة من كل غلط ...أعباء تتطلب ذهنا
متيقظا في مثابرة ،وإدراكا مجهدا في ترقب ...وكأني أسمعه يهمس وهو يراجعها :
ومحا رسوم الظرف واآلدب
تعس الزمان لقد أتى بعجاب
()3
فيهم رددتهم إلى الكتاب
وأتى بكتاب لو انبسط يـدي
ومع ذلك ،ما علمت أنه رشق يوما أحدا من «الجاحدين» بسهام النقد ،وال رمى أحد من
«المتشدقين :بنبرة ،وال غمز أحدا من «المتعنتين» بنكير ،وال غبر رأي أحد من «الفارغين»
بحزازة.
ومن خبر اإلدارة ،وبسر دفائن أغوارها ،وراز خبايا مقاصدها علم -ال محالة -أنها غالبا
ما تتغافل ،في جفاء ،عن شقاء من يتحامل على نفسه فيرهقها إرضاء لواجبه ،وقياما
بمسؤوليته ...هي -فيما يشهد الحق -في معزل أصيد عن مثل هذا المكد الكدود».
يا أيهـــا البــاذل مجهـوده في خدمة أف لها خــدمــــه
إلى متى في تعب ضائـــــع يدون هــذا تأكــــل اللقمـة
()4
كأنك الراقص في الظلمة
تشقى ومن تشقى له غافل
إيه ،هكذا هو أدب اإلدارة  :تطبق العين عن سلوك أنزاه مخلصيها ،وتنظر عن عرض
إلى عفة أيديهم ،ونقاء جيوبهم ...تمثلهم بوعود وتمنيهم ...ثم تحجبهم عنها ،وتتيه
عليهم في عقوق خسيس دنيء وتضن بمطالبهم ولم تعرج عليها ولو بلفتة مختلسة
إذ ليس لهم شفيع مهيب يسمع غير «محمود فعالهم» وال وسيط فخيم يطاع غير «نبل
مروءتهم» ،إيه ..ولو أنهم لبسوا الحق بالباطل ،وصانعوا ،وداهنوا -كما يفعل سواهم
وهم كثر -ألخذوا من كل «مسألة» سهما وافرا؟ ،وتراني أصغي إلى أحدهم وهو يردد في
تحسر والتيَاع
إدارتي حيـــن أدعـــو ال تلبينــــي فليس عند وسيط في الدواوين
سواي يقفـــز في اليــــام راتبـــــة ويعتلي من ثالثيـن لسبعيـــــن
أمام أنا فالسنون العشر قد سفلت وراتبــــي من يــــوم تعيينــــي
()5
إذا تذمرت من أفعالهم غضبـــــوا وجيشوا الضطهادي كالمجانين
ثم تركلهم ،وترمي بهم األرض ،وتلقيهم كالجذام في دياجير هوان المعاش...
والمعاش مزبلة وممات .إيه...
فلما بلغت السن في الغاية التي إليها مدى ما كنت فيه تؤمل
()6
هراك جزاءا منه جبها وغلظــــة كأنه ذاك المنعم المتطـــول
مساكين هم أمناء اإلدارة ومستقيموها وأوفياؤها ونزهاؤها وشرفاؤها ،لقد وارهم
الثرى ،فما شعرت بموتهم ،وما اكثرتت لوفاتهم وهم الذين كانوا أعمدتها التي أبصرت
طريقها ...كانوا رجاالتها الذين بهم قاومت ،وترعرعت ،وتمكنت يوم لم تجد -والمستعمر
مدبر -غيرهم جنودا خلصا وكم منهم اليوم من ينتظر نحبه في غربة قاتلة وقد ترب
من إمالق ...ومنهم من عال بعدها فال اجتبر( )7أما أشرار حالبيها في صوالتهم ،وطغاة
مستبديها في سطواتهم فهي بذكراهم تشيد ،وعن مخازيهم تحيد ،وعلى مكاسبهم
الدفرة تغضي ،و«برضاها» عنهم تمضي ،إيه ...كم ينعم الكلب في بؤس غيره( )8هي:
()9
كنعر السوء تنطح من خاللها وترأم من يحد لها الشفار
إيه...
تحمي الظلوم وتستبيح المنصفا
لهفـــــي عليهــا إدارة خوانـــــة
أضحى الغدور على يديها موسرا وغدا الصدوق مهمشــا مضعفـــا
فيهـــا ،وحــاذر أن تكون مثقفـــا
كن كالحمــار رذا أردت تقدمــــا
()10
يكفيك أنك قد مسخت موظفــــا
وإذا أطلت األذن ال تسمع بهــــا

إيه..

عرج على «الدوان» واشتم معشرا ليسوا إذا عدوا من اإلنســــان
صفر الجباه فإن رأيت وجوههـــم القيت وجه مـــراوغ أوجـــــان
أما العيـــون فإنهـــن شواخـــص نحو األذى للبائس العجــــالن
()11
يتنمـــــرون إذا أتـــوا بفريســـــة ويقهقهــون لعاثـــر أو عــــان
ورحم اهلل الشيخ تقي الدين الهاللي وغفر له ...خبر عن كثب معاملة أشرار الموظفين
وأوغالهم لسواد الناس وعرضهم ...ولعله اكتوى هو أيضا بشنعة فظاظتهم ،وجفاء
طباعهم ...رأى في تصرفهم تبذخا وعجبا ،وفي تعنتهم خشونة وكلوحا ،وفي توعرهم
جهومة وانقباضا كأن وجوههم زقان ذابلة! يقول :
نحن في بلدة غدا الحكم فيهـــا  -يــــا رحمــــــاك  -للـبـــــــواب
إن يكـــــن راضيا دخلــــــت وإال تبقى في الواقيــن دون البــــاب
بلدة أصبح الموظـــــف فيهـــــا جالسا في السماء فوق السحــاب
من يرد أن يلقي الموظف يبصـر قبل أن يلقـاه صنـــوف العـــذاب
فإلى اهلل نشتكـــي من زمـــــان فاســـــد جاءنـــا بكـــل عجــــاب
()12
برزت فيـــه كـــــل ربـــة خــــدر واختفى «الديك» خلف ألف حجاب
وإذا ما سألت عنـــه فال تسمــــع منهم سوى اختــــالق الجـــواب
هو عند الوزير بل في اجتمــــــاع عند زائــــــــــر من األصحـــــاب
ما تـــراه دعـــــــا بقهــــوة بـــن وكـؤوس مملـــــوءة بشـــــراب
لم يجيء بعد فانتظر ....أو تأخـــر لغد ...أو فاعزب لغيـــــر إيــــاب
وإذا فــــزت باللـــقـــــاء فحــــاذر رفع صوت أمامه في الخطـــــاب
وتجنب ذكــــر الحقـــــوق بالـــــغ في خضوع وذلـــــة وانتحـــــاب
ثم قل في تملـــــــق وانكســــــار وثنــاء منمــــــق مستطـــــــاب
ليت كل الموظفين كمثل «البيك» في رقــــــة وليــــن جـنـــــــاب
أنا ال أنسى ما حييـــــت جميــــــال لك يا بن األكــــارم األقطــــاب
هكذا كان جدك الشهـــم قدمــــا وأبـــــوك المزدان باأللقـــــاب
فعسى أن تنال بعـــــض حقــــوق منيت باستباحة واغتصــــــــاب
ذاك شــــأن الموظفيـــن ســـوى نزر قليل من جلــــة األنجـــاب
..وإذا لم يـــك الموظـــف دومـــا خادما للجميـــع غيـر محابــــي
بل غدا يستغل منصبـــه األعلــــى ويسقى إخوانه كـــأس صـــاب
()13
فهو مستعمر خبيـث ولو فـــــــــي قومه نــــال أكـــرم األنســـاب

(يتبع)

ــــــــــــــــ
الهوامش :

( )1أصل المثل أن كان لبقرة حالبان ،فتنطح من يرفق بها ،وتدع اآلخز! فضرب مثال لمن يكافئ المحسن باإلساءة.
ــ «مجمع األمثال» ج.238/1
ــ «فصل المقال» .4/8
( )2منطقة شاطئية جميلة على بعد ستة كلم من القصر الصغير بإقليم تطوان.
(« )3محاضرات األدباء» الراغب األصفهاني -ج98/-
(« )4مجمع الحكم واألمثال» 365 -
(« )5موسوعة األدب الضاحك» ج131/1
( )6هما ليحي بن سعيد في «نوادر المخطوطات» ج 345/2بتحقيق عبد السالم هارون وقد تصرفت فيهما ،وهي في «الحماسة»
ج 755/2ألمية بن أبي اصلة هكذا :
فلما بلغت السن والغاية التــــــــــــي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي منك جبها وغلطة كأنك أنت المنعم المتفضل
( )7من قول عمرو بن كثلوم :
من عال منها بعدها اجتبر وال سقى الماء وال رعى الشجر
( )8مثل يضرب لمن يسمن من أكل مال غيره« .فصل المقال» 372 -
(« )9فصل المقال» 418
( )10للشاعر فوزي عطوى في «موسوعة »..ج 135/1بتصرف.
(« )11موسوعة» ج129/1
( )12في األصل «البيك» وهو لقب تركي للشريف ،وتصرفت فيه ألقابل به «الدجاجة»
(« )13علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب  -ج.221/1/

جريدة طنجـة
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اللفظ املفيد

بني االختطاف والرمي يف القمامة
الحلقة األولى
تحضرني اآلن وأنا أكتب هذا المقال صورة الطفل يحيا
الذي سألني :
« ما جدوى العقاب إذا كان المجرم سيخرج من السجن
ليقتلني ؟ ».
وأضاف وهو شارد يخاطب نفسه:
«في كل األحوال سوف أموت.»...
قلت له «لماذا سوف تموت ،ما زلت صغيرا و أمامك حياة
طويلة كلها أفراح وإنجازات إن شاء اهلل» فأجاب مرة أخرى
«األطفال دائما يموتون فخالتي ألقت بطفلها في الشارع،
وكذا الكثير من األمهات ألنهن يخفن من مستقبل الطفل،
وليس لهن معيل ،فالحل كما تقول خالتي هو أن يموت
األطفال ،فال مستقبل لديهم ».
عدنان من طنجة يغرر به ،يختطف ،يغتصب ...ليقتل .
نعيمــة من زاكـورة ...سعيــد من الشـرق ،فتيحة من
الوسط....
كلهم أطفال قاصرين ،حلمهم البسيط لم يتحقق ،أحالم
آبائهم هدرت ،لماذا ؟ .
نحن أمام إشكالية اجتماعية يتطلب عالجها تدخل جميع
األطراف المعنية ،ورغبة حقيقية.
من هو هذا الطفل الذي يلقـى به في القمامـة ؟ لماذا
يرمى في الشارع ؟ ما سبب عدم احتفاظ أمه به ؟ ما مآل هذا
الطفل إن سلم من الموت وبقي حيا ؟ .
هذا الطفل هو ابن بدون هوية ،حملت به أمه دون رغبة

منها ،في غياب تـام للوعي المجتمعي والمسؤولية الذاتيــة
والجماعية ،أب مجهول ،أو أب رافض لالعتراف ببنوته ،أو أم
غير راغبة في األمومة !.
ربما يتساءل القارئ  :وكيف ال ترغب األم في األمومة ؟
نعم ،هناك أسباب كثيرة منها :
• سنها (قاصر  /راشد ،لم يسبق لها الزواج) .
• رفض األسرة استقبالها في حالة العلم بحملها .
• الوضع االقتصادي ال يسمح لها بإعالة طفلها .
• الظروف االجتماعية غير مالئمة لحماية طفلها .
إلى متى سيستمر أطفالنا في الخطر ؟
ومن يهدد حياتهم وحقهم في العيش اآلمن ؟
من هي «األم العازبة» ؟
فتاة أصبحت أماً ،دون إعـداد لذلك ،نما بأحشائهـا كائن
وصار يتطور ليخرج للعالم المادي بدون نسب وبدون هوية،
هذه الفتاة التي أصبحت أما بدون تأهيل ثقافي ،اجتماعي ،وال
نفسي ،اليوم حائرة تائهة ،خائفة ،بين قلبها وواقعها.
أسباب كثيرة جعلت ظاهرة األمهات العازبات تنتشر داخل
المجتمــع ،نوردها في الحلقـة القادمة بإذن اهلل ،على ذلك
الحين دمتم بخير.

وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

الرواية المسافرة

الجزء

1

لقـاءات أدبية على تطبيـق «الواتساب» تجمع ثلـة من األدبـاء والمثقفيـن والقراء،
يقودها مجموعة من األساتذة والمهتمين بالحقل الثقافي على رأسهم خالد الخراز.
هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية.
• محمد العودي
مع وزير الثقافة السابق :

محمد األشعري

• حدثنا عن البدايات ،عن الطفولة وعالقتـك
بالقراءة والنصوص األولى التي قرأتها.
• • للطفولة بدون شك مكانة أساسية في الكتابة بصفة عامة
وفي تجربة كل كاتب على حدة .نحن نتغذى باستمرار على طفولتنا
وفي نفس الوقت نسعى للحفاظ عليها دائمة في عالقتنا باألشياء
ألن الدهشة والتطلع والفضول ومحاولة دخول عوالم جديدة مرتبط
بالطفولة ،لكنه مرتبط أيضا باإلبداع والكتابة.
طفولتــي األولى عشتها في قــريـة صغيـرة نائيــة في ضواحي
«موالي إدريس زرهون» .أجواء هذه القرية موجودة بشكل قوي
في قصيدة طويلة من ديواني الشعري «سيرة المطار» بنفس
العنوان .من الصعب أن أقول إن هذه البدايات األولى كانت في
عالقة منتظمة مع الكتابة أو القراءة ،لقد عشنا وضعا قاسيا،
كنا نصل فيه بصعوبة كبيرة إلى الكتاب المطبوع .ومن
األشياء األولى التي تأثرت بها كثيرا أن والدي رحمه اهلل
اصطحب ذات مــرة من أحد أسفاره الكثيرة كتابا هو
عبارة عن كتاب القراءة المقرر في المدارس المشرقية
وقد كان كتابا لبنانيا اكتشفت من خالله ألول مرة
أن الحروف والكلمات والجمل يمكن أن تــكــون في
الـورق وليس في اللــوح فقــط الذي كنا
نستعمله في ُ
الكتاب وأنه يمكن أن
يكون أيضا مجاال للكلمات والحروف
وأيضــا للصور .كـان هـــذا الكتاب في
الحقيقــة مدهشـا ومستفزا لفضول
طفـــل ال يعرف ما هو الكتاب .مر
وقت طويل بعد هذا اللقاء العرضي
والمدهــش قبـل أن أتعــرف على
بعـض الكتــب القصصيـــة األولى
لنجيب محفوظ ولعبـــد الحميـد عبد اهلل وللمنفلوطي ولعدد من
الكتاب المصريين واللبنانيين الذين كانت إحدى المكتبات التابعة
لنادي ثقافي صغير لمدينة «موالي إدريس زرهون» تتوفر عليها،
وبعد ذلك سيتعهدنا نحن مجموعة من األطفال بعض األساتذة
المولعين بالقراءة والكتاب .كانوا مفاتيح أساسية اكتشفنا من
خاللهم أعماال شعرية وأدبية باللغة العربية والفرنسية .ويمكنني
أن أقول إن هذه القراءات األولى شكلت لحظة تحول أساسية في
حياتي ألنني وفي تلك المدينة الهامشية وفي تلك القرية النائية
اكتشفت ألول مرة شيئا مدهشا صاعقا وهو لذة النص األدبي
وهي لذة استثنائية ال تشبه أي ملذة من ملذات الدنيا ،ولقد
احتفظت إلى اليوم بذلك اإلحساس بلذة قصوى عند قراءة نص
جميل أو عند االلتقاء بعمل أدبي أو فني عظيم .أنا مدين لهذه

جريدة طنجـة

oddimed@gmail.com

الفترة األولى من طفولتي ألنها أكسبتني هذا الشعور بمتعة
اإلبداع ولذة النص.

• متى بدأت كتابـة نصوصك األولى وكيـف
خضت تجربة النشر؟

• • في الواقع بدأت أول ما بدأت وأنا تلميذ في اإلعدادي بكتابة
القصة ونشرت أول قصة لي وأنا في السنة األولى إعدادي بجريدة
العلم وكانت بعنوان «في انتظار موت األب» ثم بعد ذلك كانت لي
محاوالت شعرية التجأت إلى نشرها في اإلذاعة التي كان المرحوم
األستاذ الشاعر «إدريس الجاي» يقدم فيها برنامجا يهتم بالمواهب
الشعرية اسمه فيما أذكر «حديث األربعاء» أو لقاء األربعاء .وفي
عالقة مع هذا البرنامج أذيعت أولى قصائدي وأتذكر أنه في تلك
الفترة كانت بعض األسماء التي تعرفت عليها فيما بعد من الشعراء
المغاربة قد اختارت نفس الطريق ونشرت إذاعيا عددا من
قصائدها ،أذكر من بينهم األستاذ الشاعر حسن العمراني،
وكان وقتها طالبا بكلية اآلداب بفاس وبعد ذلك بدأت
أرسل قصائدي إلى جريــدة الكفاح الوطني آنذاك،
ثم بعد ذلك بدأت أنشر قصائدي في جريدة المحـرر
األسبوعية وفي جرائــد أخــرى متفرقـــة .أعتبر نفسي
محظوظا جدا بحيث أتيحـت لي وأنا في اتحاد
كتاب المغرب فرصــة أن اختــار األستـــاذ
محــمــد بــرادا وهـــو رئيــس االتحــاد
آنذاك مجموعة شعريــة لي ومجموعة
قصصيـــة لصديقـــي الكاتب واألديب
عزالدين التازي نشرها اتحاد كتاب
العرب .كان ذلك في سنة 1979
وقد نشرت في بغداد ،ومنذ ذلك
الحين تتابعت أعمالي المنشورة
التي في الحقيقة لم تكن تلك الفترة ميسورة فيما يخص النشر،
فالنشر األساسي كان نشرا على حساب الكاتب وقليل هي دور النشر
التي تبنت األعمال المغربية ،أذكر في هذا الصدد دار النشر المغربية
التي كانت قد خصصت سلسلة لألعمال األدبية وفيها نشرت بعض
األعمال األساسية مثل قصص األستاذ «محمد ابراهيم بوعلو»
مثال ،ويهمني أن أشير هنا إلى أن األعمال التي تلت تجربتي األولى
«صهيل الخيل الجريحة» كلها نشرت خارج المغرب في لبنان تحديدا
ولم أنشر ديواني األول في المغرب إال في نهاية الثمانينات تقريبا،
ربما مع سنوات الثمانينات ستظهر على يد إيرادات ثقافية مستقلة
بعض التجارب في النشر كان لها وقع كبير في تبني عدد من األسماء
والتجارب وبذلك تحركت نوعا ما األنشطة المرتبطة بالكتاب وبإنتاج
الكتاب في تلك الفترة.
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«اخلبز
و اللربالية»

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

منذ فترة ليست بالقصيرة ،ونحن نحاول رصد التغيـرات والتحوالت
التي شهدها نمط عيش المغاربة على مختلف المستويات،ـ وذلك بين
مرحلتين رئيسيتين في التاريخ الحديث للبلد ،أوالهما ،مرحلة «ما قبل
سياسـة التقويـم الهيكلي» التي شـرع في اعتمادها مطلـع ثمانينات
القرن المنصرم ،وثانيهما مرحلة «ما بعد سياسة التقويم الهيكلي»؛
فقد اعتبرنا أن السياسة «المُقترح» نهجها على حكام المغرب من
طرف المؤسسات النقدية الدولية ،البد أن يمتـد تأثيرها إلى مجاالت
الحياة العامة ،السياسة كما االقتصاد ،الثقافة كما الفكر ،وغيرها من
األنشطة المرتبطة بالسلوك الجماعي والفردي داخل المجتمع.
و إذا كان رصدُ هذه التحوالت «المزعومــة» أو «المتحققة فعال»،
سواء من جانبها السلبي أو اإليجابي ،يعتبر ،بالضرورة ،عمال أكاديميا
متخصصا ال تسعفنــا العناصـر الموضوعيــة والمعطيات اإلحصائية
للخوض فيه بالدرس والتحليل ،فإننــا ،رغم ذلك ،سنكتفي ،في هذا
«اللفظ المفيد» ،بالحديث عما يعتبر مؤشرا رئيسيا ضمن الوحدات
المعيارية التي تُقاس بواسطته درجة الرخاء والشدة داخل المجتمع
المغربي ،والمقصود بالمؤشر المذكور ،بلغة أكثر وضوحا ،هو «الخبز».
لعل األجيال التي عمرت لفترة ما قبل فترة التسعينات ،أو بشكل
أدق ،مرحلة الثمانينـات من القرن الماضي ،قد عاصرت عهدا عصيبا
من تاريخ المغرب ،العهد الذي سيطلق عليه ،فيما بعد ،وصفٌ كثيف
التعبير هو «سنوات الرصاص» ،فبعد فرض سياسة التقويم الهيكلي
الرامية إلى «التقليص من حجم النفقات العمومية في القطاعات غير
المنتجة»« ،اضطر» حكام المغرب التخاذ «قرارات» ترمي في جوهرها،
وبالنتيجة ،إلى الحد من استهالك مادة الخبز ،وذلك بسبب ثقل ُكلفة
توريد الحبوب من الخارج وتسويقها للمستهلك المغربي ،سواء أكان
ذلك على شكل دقيق مطحون أو كان في صورة خبزات ناضجات ،وذلك
بسعر معقول يرضى به المستهلك العاشق للخبز؛ ولعل األجيال ذاتها
تتذكر المحن الكبرى التي عاشوا إيقاعاتها في ظل تنافس محموم
بين الجماهيــر الشعبيــة للحصول على «وصــل» يخــول حام َلهُ حقّ
الحصول على كيس دقيق مدعم من النوع الرديء !
لقد كان الخبـز ،في الثقافة الشعبية المغربية ،طيلة عقود من
الزمن بمثابة تلك العملة النادرة بالنسبة للفرد واألسرة ،إذ كان
الخبز معيارا نموذجيا لقياس درجة الرخاء ،فكلما كان المَنْ ِز ُل اآلهِل
«حاضنا» أكياس الدقيق ،كلما كان ذلك دليال على الكفاية ،ومقابل
ذلك ،كلما تضاءل عدد األكياس إال كان األمر دليال وعنوانا للشِّدّة.
اآلن ،ونحن في عشرينات األلفية الثالثة ،يبدو أن المعايير الغذائية
الكالسيكية قد أخذت طريقها نحو الزوال؛ فالخبز ،رغم أهميته الرمزية
في الثقافة الدينية الشعبية ،لم يعــد تلك المادة النادرة التي ينظر
إليها الناس نظرة التقديس واإلجالل ،بل تحول إلى مادة متوفرة ال
يَخْشى أحدٌ زوالها من األسواق ومن رفوف المخابز .الحقيقة أن هذه
الوفرة لم تتحقق من فراغ ،فقد حدث ارتفاع ملحوظ في «حجم واردات
البلد من القمح حيث انتقلت من  595مليون دوالر العام الماضي
إلى  860مليون دوالر العام الجاري ،بنسبة ارتفاع تقدر بــ  44.1في
المائة» ،وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام احتياطي البنك المركزي من
العملة األجنبية ،فضال عن تأثيرات سلبية على موارد الخزينة جراء
تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
في أواسط الثمانينــات ،تسللت إلى مدينــة مليليـــة ،الخاضعة
لالحتالل اإلسبانــي ،وحين توجهــت إلحدى المحالت القتنــاء الخبز،
فاجأني سعره المرتفع ،فقد دفعت للحصول على قطعة خبز صغيرة ،ما
قدره مائة بسيطة اسبانية ،أي ما يعادل ستة دراهم مغربية ،وهو مبلغ
يمكنك داخل المغرب من شراء ست خبزات سمينات !
السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص هذه «الوفرة الخبزية» :هل
يستهلك المغاربة الخبزَ بطريقة معقولة تبرر النفقات الضخمة التي
تنهك ميزانية الدولة؟ أم إن اإلنتاج الضخم للمخابز المغربية يذهب
ٌ
مسؤول
أدراج الرياح؟ .الجواب قدمه مصنعو الخبز أنفسهم ،فقد ذكر
ِمْهنيٌّ أن المغاربة يلقون بشكل يومي أزيد من  30مليون خبزة في
أكياس القمامة أو يقدمونها كعلف لألبقار !
ألم يحن الوقــت لتهذيب السلــوك البشري في استهــالك الخبــز
عبر إخضاعه لقواعــد ثقافية جديدة تنهل من ثقافة اقتصاد السوق
اللبرالية ؟
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�أ�سرة مدر�سة �أبي هريرة :

مـــ�ؤازرة ..ت�ضامـــن ومت�ســاك

في جلســة عائليــة حميميــة يومي 23
و 24شتنبر  ،2020التحمت هيئة التدريس
بمدرسة أبي هريـــرة بكل قيـــم المحبـــة
والتضامن والتضحية والتقدير إلى جانب
رئيسها المدير ذ .عبــــد الرحمان باي الـــذي
شرف الجلسة بحضوره ،بالرغم من وضعه
الصحي ،والرخصة الطبيـة التي يستفيد منها
إثر االعتداء الشنيــع الذي تعرض له على يد
أم أحد التالميذ ،حيث نتـج عنه إصابة بليغة
على مستوى العين.
وفي كلمة بالمناسبة ،أعــرب األستاذان
الخليل بنيمون وسعيد ساور المنصوري باسم
الطاقم التربوي للمؤسسة عن تجديد استنكار
أسرة المدرسـة لالعتــداء الذي تعــرض له
السيد المدير ،مطالبين باإلنصاف والحماية
بما يضمن حفظ كرامة نساء ورجال التعليم،
داعين إلى توفير األمن داخل المؤسسات
التعليمية وبمحيطها ومعاقبة المعتدين.
كما ركزت الكلمتان على ضرورة تظافـر
الجهود لبناء روح الفريق والتعاون الجماعي
لتجاوز مختلف التحديات التي تمس حرمــة
المؤسسة وتعوق الهدف المشترك والرسالة
السامية للمدرسة المغربية ،وذلك عبر  :بناء
الثقة وتعزيز العالقات ورفع الروح المعنوية
والحفاظ على تماسك الفريق.
وكانت الجلسة الحبية واألخوية مناسبة
لتعبير الســادة األساتــذة عن تعاطفهــم
وتضامنهــم ومؤازرتهـم للسيـــد المديـــر
ذ .عبد الرحان باي ،وتنويههــم بمجهوداته

المتواصلة والدائمــة لخــدمـــة المؤسسة،
وذلك عبر تقديمهم له باقـــات ورد وشهادة
شكر وتقدير ،عربون محبة وتضامن وامتنان
داعين لهبموفور الصحة والعافية والسعادة
والهناء.
وفي ختـــام اللقـــاء ،أعــرب السيد عبد
الرحمان باي عن احترامه وتقديــره لجميــع
أفراد أسرة مدرسة أبي هريرة ،شاكرا لهــم
تضامنهم العفوي ومؤازرتهم التلقائية فور

وقوع الحدث الشنيع ،معربا عن أسفه للواقعة
وعلى كل الممارسات الطائشــة والمتهورة
التي تصدر عن بعض رواد المؤسسة أولياء
أمور التالميذ عند ولوجهم المدرسة ،آمال
التعاون األمثل والتشارك األفضل المبني على
الثقة والحب واالحترام والتقدير بين األسرة
والمدرسة.
واختتم اللقاء بأخذ صور تذكارية جماعية
بين الحاضرين.

مدار تريال �أطل�س من النقط املرورية ال�سوداء بطنجة

يشهد مدار تريال أطلس في كل أوقات
اليوم ،اختناقا مروريا كبيرا ،يزيد استفحاال أوقات
الذروة ،وخاصة مع خروج التالميذ من مؤسسات
التعليم الخاص والعام القريبة من المدار ،مما
تترتب عنه حوادث سير يوميــة ،ومشاحنات
ومالسنات ال تكاد تنتهي.
ومن أسباب االختناق المروري في هذه
النقطة السوداء ،هو كونهــا شريانا رئيسيا
لجوالن السيارات ،القادمة من الشارع حيث

مسجد اإلماراتي وتلك القادمة من المجاهدين،
والخارجة من الشارع حيث شركة كوكا كوال،
واآلتية من اتجاه فال فلوري ،والصاعدة من
اتجاه مركز الحليب ،واآلتية كذلك من سات
فيالج ،وكل هذا في االتجاهين.
إن التفكير في نفق أرضي لهذا المدار
أصبح أمرًا مستعجال ،كما أن خلق مدار بالقرب
من سجن سات فيالج من شأنه أن يخفف
العبء ،باعتبار أن الراغبين في االنعطاف يسارا

لولوج شارع سات فيالج المؤدي للمجاهدين
وقواسم وبلبشير وغيرها ،وهم قادمون من
مدار المدرسة العليا للتسيير ،لن يكونوا بحاجة
للوصول حتى مدار تريال أطلس للعودة لولوج
شارع سات فيالج .وسيساهم هذا المدار من
تخفيف السرعة الجنونية التي تمر بها المركبات
كل يوم وتخلف حوادث سير مميتة.

فهل من مجيب ؟

من صميم المجتمع

اختطاف  ..واغت�صاب..
وقتل الأطفال..
جرمية ب�شعة ت�ستوجب
الق�صا�ص العادل!!..

• إدريس كردود

جريمة اغتصاب األطفال من أبشع الجرائم على اإلطالق ،لكونها تدمر جيل
المستقبل نفسيا ومعنويا واجتماعيا ...تدمر كل ما هو جميل في طفولتنا..
واالعتداء الجنسي على األطفال ال ينتهي بانتهاء العمل الوحشي ،وال يتوقف
عند هذا الحد ،بل يدفع األطفال إلى أن يصبحوا في قادم أيامهم مضطربين،
حاقدين ،ناقمين على مجتمع منحرف سلوكيا وأخالقيا ،يصابون بالتوتر واالنهيار
والضغـوط النفسيــة ليست أكثر من جروح غائـرة في دواخـل هؤالء األطفال،
ال تندمل طوال حياتهم ..اغتصاب البراءة والطفولة هو اغتصاب للحياة والشرف
والكرامة ..هو اغتصاب لالإنسانية في أسمى معانيها وصورها!!..
ما نشاهده من استفحال لظاهرة اغتصاب األطفال واستدراجهم والتحايل
عليهم وتعريضهم العتداءات جنسية بالغة الوحشية ال يتحملها الكبار وما بالك
بالصغار ،وقد يتجاوز األمر حدودا ال تخطر على بال إنسان فيصبحون جثثا هامدة
في دقائق أو ثوان معدودة ،وذلك لطمس آثار الجريمة أمال في اإلفالت من
المتابعة والعقاب !..والنموذج مازال ماثال بين أعيننا في الواقعة المؤسفة ،حينما
أقدم وحش آدمي على استدراج طفل بمدينة طنجة الغتصابه بطريقة وحشية
وانتهى األمر إلى قتله خنقا والتخلص من الجثة تحت جنح الظالم يحدوه أمل
النجاة من العقاب! ونسجل بكل أسف دون تحديد المسؤوليات التي تقع على
مجموعة من المكونات داخل المجتمع بشأن هذه القضايا التي تهز الرأي العام،
مع اإلشارة إلى أن األجهزة األمنية تقوم بواجبها ،بل تضاعف جهودها لحصر
الجريمة في المكان والزمان ..غير أن الذي ال يبعث على االرتياح هو ارتفاع
مؤشر الجريمة ضمن وتيرة تصاعدية عرفتها السنوات األخيرة ..نتحدث هنا عن
اعتداءات جنسية بصفة عامة دون إثارة االهتمام إلى كون العديد من األطفال
يغتصبون من طرف أقاربهم ،هذا النوع من االغتصاب داخل األسر يترك هو اآلخر
جروحا وآثارا نفسية على الطفل يحملها طيلة حياته ..ومادمنا نتحدث عن الجريمة
وآثارها في المجتمع ،هذا يعيد إلى أذهاننا واقعة البيدوفايل  calvanاإلسباني
الذي أقدم على اغتصاب مجموعة من األطفال في السنوات األخيرة دون الخوض
في تفاصيل تخليصه من السجن وهروبه بسرعة إلى بلده على خلفية استفادته
من عفو ملكي كان بمثابة خطأ جسيم اعترفت به الجهات المعنية ،لكن بعد
فوات األوان! وكان على الجهات المسؤولة وإلى جانبها مختلف مكونات المجتمع
أن تأخذ درسا من واقعة االغتصاب المذكورة للتعامل بصرامة مع قضايا اغتصاب
األطفال في المغرب لضمان مزيد من الحماية للطفولة المغربية ،وذلك بتظافر
جهود األسرة والمدرسة والجمعيات التربوية المهتمة بهدف توعية األطفال
وتوجيههم وتحسيسهم بمخاطر االغتصاب وعواقبه الوخيمة وآثاره النفسية
والجسدية ،وهو ما يؤدي إلى فقدان األطفال المعرضين لالغتصاب للطمأنينة
النفسية بما يعرضهم للهلع والخوف واالكتئاب واضطرابات النوم!! وقد يفضي
األمر في حال عدم المتابعة النفسية إلى االنحراف وتعاطي المخدرات واللجوء إلى
اإلجرام!! ولعل الصور والمشاهد التي تجسدها ظاهرة أطفال الشوارع البعض
منها ناتج عن الحاالت التي أشرنا إليها في سياق الموضوع وفي مواضيع سابقة
نشرت على صفحات الجريدة ..تناولنا فيها بتحليل متواضع اآلثار واالنعكاسات
والمؤشرات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع!..
نعود لنذكر بأن الجرائم البشعة التي يهتز لها الرأي العام المغربي المتعلقة
باغتصاب األطفال وقتلهم يجب أن تطبق بشأنها أحكام قاسية ..ال أرى شخصيا
أي حرج في المطالبة بإعدام هذه الوحوش اآلدمية التي تغتصب وتقتل ظلما
وعدوانا طفولة بريئة ،مخلفة وراءها أسر وعائالت محطمة يائسة مضطربة في
حياتها منفصلة عن المجتمع الذي ال يرحم ..تعاني من حاالت نفسية ال تنفع
معها جلسات طبية لعالج وترميم المعاناة واالضطراب والضياع!! فبأي ذنب
يحرم طفل من حقه في الحياة؟! واهلل عز وجل يتوعد المجرمين بأشد العذاب
«من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا» .وقد
حق غضب اهلل ولعنته على من يقتل مؤمنا ظلما وبغيا وبدون موجب شرعي وفي
محكم الكتاب نقرأ «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب
اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» .وإذا كانت النفس المقتولة لم تمارس
القتل ولم تنشر الفساد في األرض ،فهي ال تستحق القصاص ،ومن يعمد بنية
مبيتة وعن سبق وإصرار وترصد إلى قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ،وبذلك
يستحق القتل عمال بمبدأ المثل« ،وجزاء سيئة سيئة مثلها ».
والنقاش حول إلغاء عقوبة اإلعـدام من طرف ثلـة ممن يسمون نشطاء
حقوقيين وبعض أحزاب اليسار المطالبين بإلغاء عقوبة اإلعدام عبر مذكرات
مطلبية لمناهضة العقوبة تتجاهل حقوق الضحايا بل تضرب بها عرض الحائط
وتتجاهل ثانية آالم وأحزان ومآسي األسر ومعاناتها بل وضياعها !..ماذا تمثل
هذه األصوات التي تحاول بل تسعى جاهدة إلى فرض رأيها على المغاربة..؟!
وإذا كان األمر يسير في اتجاه نعتبره مخالفا للشرع والقانون والمنطق ،فإن
األمر يقتضي أن نستفتي المجتمع في هذه النازلة لألخذ برأيه !..وهل يستطيع
المدافعون عن إلغاء عقوبة اإلعدام إعادة الحياة لألطفال الذين قتلوا ظلما وبغيا
من طرف مجرمين يودعون السجون ونتولى نحن من ضرائبنا تمويل إقامتهم
السجنية المريحة ثم يأتي زمان بعد انقضاء مدة أحكامهم يعودون فيه إلى
حياتهم الطبيعية بنفس العقلية البيدوفيلية والميوالت اإلجرامية ...وتنتهي
الحكاية!
آخر الكالم  /إن استدراج واغتصاب وقتل األطفال في المجتمع دون رادع من
دين أو أخالق تستوجب تطبيق العدالة ...وليس هناك ما يبرر القتل الالإنساني
سوى القصاص من القتلة وهي عدالة إلهية وليست وحشية../..

جريدة طنجـة
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• رميساء بن راشد

حملة انتخابية قبل �أوانها..
ا�ستعدادات الأحزاب ال�سيا�سية
النتخابات2021

مع اقتراب موعد انتخابات  ،2021يشهد المغرب عموما،
ومدينة البوغاز على وجه الخصوص تحركات حزبية ملحوظة،
وذلك عبر مجموعة من االجتماعات و التفاوضات ،قصد التسابق
و الفوز بالكراسي ،وهذا بعدما كانت جل األحزاب السياسية في
سبات عميق.
ونظرا لتزامن االنتخابات الجماعية والتشريعية مع جائحة
فيروس كورونا المستجد والتأثيرات االقتصادية التي طالت
مختلف قطاعات البــالد في هذه الفترة ،فإن الحملة االنتخابية
ستكون شرسة وشاقة بالنسبة للمنتخبين ،هذا دون أن ننسى
الوعود التي تهم وظائف القطاع العام والتي ستكون شبه
خيالية لما تعانيه البالد من عجز في ميزانيتها حاليا .وبالتالي
ستكون هذه االنتخابات حاسمة وحرجة بالنسبة لمختلف األحزاب
المترشحة.

المصباح بين الثغرات والترشحات:

بالرغم من تحركات حزب العدالة
و التنمية في القاعدة ،وبالرغم من أنه
الحزب القائد للبالد حاليا ،إال أنه بات
يعرف اليوم تراجعا كبيرا في صفوف
متعاطفيه ،بعد أن تحولوا من عسر إلى
يسر بين ليلة وضحاها ،وبعدما ظلوا
يتباهون بإيجادهم لثغرات المسؤولين
السابقين ،دون العمل و االهتمام بما هو
أولى وأسبق ،وطبعا دون الوفاء بالوعود
التي قدموها سابقا ،في الوقت الذي
كان عليهم االشتغال فقط وترك الحق للمواطنين في االختيار
والتمييز ما بين الفساد و اإلصالح .فضال عن الثغرات الملحوظة
و المتعددة الذي شهدها المواطنون ،في فترة حكومة العدالة
والتنمية ،منها المشاريع والقوانين الكثيرة التي مرت ،والتي تعتبر
ضد مصالح المواطنين ،وخاصة الشريحة المتوسطة والفقيرة في
المجتمع،والسيما على مستوى الزيادة في سن التقاعد ،فضال عن
الزيادة في اقتطاعات المتقاعدين أيضا ،باإلضافة إلى سد باب
التوظيف وفتح باب التعاقد ،و كذا االقتطاعات الالمحدودة التي
استهدفت الموظفين وتحرير أسعار المحروقات ،وحذف صندوق
المقاصة والذي كان من اقتراح العبقري الكبير د.بوليف ،لما كان
وزيرا...
مجموعة من القوانين والقرارات التي اتخذتهـــا حكومة
المصباح ،كانت بالنسبــة ألغلـب المواطنيــن ،قرارات عبثيــة
ال تراعي حاجياتهــم ومتطلباتهم و ظروفهــم ،األمــر الذي
سيضع حزب المصباح في المجهر ،وتحت تهديــد التصويـت
عليه مجددا.

التجمع الوطني لألحرار ..حظ أم تهديد؟:

يعيش حزب التجمع الوطني لألحرار
حاليا ،نوعا من االضطـــراب واالرتباك،
نتيجة االستقاالت المتكررة التي يشهدها
الحزب ذاتـه في صفـــوف قيادته ،وهـو
األمر الذي خلــف صراعـــا داخليا وسط
قيادات الحزب .ومن بين االستقـــاالت
التي هزت وزعزعت اطمئنان هذا األخير،
استقالة القيادي وعضو المجلس الوطني،
عبد القادر تاتو ،إذ وجهت هذه االستقالة
صفعة قوية للحزب.
وعلى إثر هذه االستقاالت ،دعا مجموعة من األعضاء إلى
ضرورة عقد مؤتمر استثنائي ،قصد اختيار قيادة جديدة ،مع وضع
حد لالستنفار الداخلي .لتتغير بذلك هيكلة الحزب ،تغيرا جذريا،
سمته صعود وجوه شابة بعقلية جديدة.
إال أنه بالرغم من كل هذه اإلكراهات ،يبقى حزب التجمع
الوطني لألحرار ،األكثر حظا ليكون خلفا لحزب العدالة و التنمية
في االنتخابات القادمة ،كما أنه الحزب الوحيد في المدينة الذي
سيكون باستطاعته مواجهة «المصباح» ،ووضعه في المكان
الذي يليق به.

االتحاد الدستوري والمصالح الشخصية:

في الوقت الذي تصل جل األحزاب
المغربيـــة إلى «ضمـــان» مقاعدها،
وكسب ثقة المواطنين مجددا بالوعود
الزائفة ،مع ارتــداء قناع «الغيرة» على
البـــالد ،وأسطوانــة «خدمـة الصالـــح
العــام» وتفضيل مصالــح المواطنيــن
على مصالحهم ،فضل محمـــد الزموري
مصالحه الشخصية على مصالـــح حزب
االتحاد الدستوري ،إذ لطالما كانت جل
اهتماماته تنحصر في مكانتــه ومنصبه
الحزبي فقط ،وليس على مصلحة الحزب ومشروعه .فبعد أن ألغى
الوالي محمد امهيدية ،الرخص التي تهم المشاريع العقارية التي
تثير الجدل بالمدينة ،ومن بينها مشروع عقاري يعود للزموري،

جريدة طنجـة

بمدخل مدينة طنجة ،بطريق الرباط ،تفاجأ عدد من المواطنين
و المستثمرين،بالشروع في أشغال تهيئة المشروع الذي سبق
أن ألغيت رخصته .إال أن هذا األخير لم يمر مرور الكرام ،كما كان
من المقرر له ،بل خلق ضجة وتساؤالت عديدة ،حول من سمح
للزموري باستكمال مشروعه ،دون غيره .وفي هذا الصدد تداول
مجموعة من المتتبعين ،تواجد تحالف سياسي ،يجمع مابين
البرلماني الزموري ،وقيادي بحزب األصالة و المعاصرة ،ورئيس
بلدية «اكزناية».

اقتراحات حزب االتحاد االشتراكي:

قدم حزب االتحاد االشتراكي بدوره
اقتراحات تخــص االنتخابـات القادمـــة،
وحصرها في  10اقتراحات رئيسية .ومن
بين االقتراحات:
• االعتماد على البطاقـة الوطنية
فقط للتسجــيل في اللوائـــح
االنتخابيـــة ،مــع التسجيـــل
التلقائــي لكــل الشباب الذين
سيكونون في سنــة  2021قد
بلغوا سن .18
• توسيع تمثيلية النساء والشباب ،وذلك عن طريق
اعتماد آليات مالئمة تمكن من العمل بلوائح جهوية،
وتؤسس على عدد الناخبين في كل جهة ،مع تخصيص
 30مقعدا للنساء األقل من  40سنة واعتماد لوائح
متكافئة بين النساء والشباب ،وتعميم الالئحة اإلضافية
على الجماعة ،بحيث تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية
لتمتد من رئاسة المجالس ،إلى العضوية في مكاتبها
ورئاسة اللجان.
• الدعوى إلى تقليص مدة الحملة االنتخابية إلى  10أيام
بهدف عقلنة الزمن االنتخابي.
• جعل يوم األربعاء هو يوم االقتراع ،وإجراء االنتخابات
الجماعية والجهوية والتشريعية خالل يوم واحد ،مع
احتساب المعامل االنتخابي على أساس األصوات العامة
المعبر عنها أثناء عملية االقتراع ،بما في ذلك األصوات
الملغاة.
• اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية،
وكل تزوير في شأنها يعاقب صاحبه بنفس العقوبات
المشددة في القانون الجنائي.

انشقاق في صفوف األصالة والمعاصرة:
بعــد أن كـــان حـــزب األصــالـــة
و المعاصرة في مقدمة األحزاب ،أضحى
اليوم كغيــره ،إذ ال يختلف األمر عنـــده
كثيرا ،وبدوره يعرف انشقاقا في صفوفه.
فقبل أيام قليلة ،جمدت األمانة الجهوية
للحزب عضويـة أحمــد الوهابي رئيس
جماعة تــازروت بإقليــم العرائش ،نظرا
الرتكابه أفعاال مسيئة للحزب .
وفي نفس الصدد ،أوضح عبد الواحد
بودهن ،عضو المكتب الفيدرالي لحزب األصالة والمعاصرة ،أن
الصراع الذي يعيشه الحزب اليوم ،هو صراع مفتعل من طرف
مجموعة تريد التحكم فيه ،مضيفا أن شهر شتنبر الجاري سيكون
حاسماً لهذه األزمة التنظيمية المفتعلة .معتبرا أن الخارجين عن
الشرعية ،هم من يريدون تخريب الحزب ومؤسساته والسطو
عليها ،تزامنا مع اقتراب انتخابات  ،2021الستغالل تراكم رصيد
الحزب والتحكم في مسار العملية السياسية القادمة.

هل يستعيد االستقالل موقعه؟:

بعد الركود الذي كان يعيشه الحزب،
ومع اقتــراب موعـــد انتخابـــات ،2021
عمل حــزب االستقــالل على البحث عن
أطر وأعضـاء جديدة ،يمكنها أن تمثلــه
في الساحة السياسية المغربيـة عــامـة،
والطنجية خاصة.
واستعــدادا لهــذه االنتــخـــابــات،
الحظ العديد من المتتبعيــن للمشهــد
السياسي ،تواجد تحالف بين حزب االستقالل واالتحاد االشتراكي،
معتبرين أن هذا التقارب سيفتح بابا إلعادة النظر في التحالفات
الحزبية ،خصوصا أن الحزبين يؤكدان على ضرورة تجديد بناء
الكتلة الديمقراطية.
ولإلشارة ،فإن أغلب المتتبعين أكدوا على أن حزب االستقالل
و التجمع الوطني لألحرار ،هما األكثر حظا للفوز بوجوه انتخابية،
من شأنها أن تعززهما وتقويهما في االنتخابات المقبلة.
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

كان المدخل الرئيسي للمجمع السكني العسكري ب «قشلة جان كير»
مفتوحا في وجه العمـوم من عابرين وزائرين وعطارين ولحامين وسباكين
وبزازين وباعة جوالين ومبتاعي متالشيات وصناع فرجة ومتسولين..
سنفـونيــة من األصوات المتبـاينــة النبــرات والنــغـمــات يستيقــظ
على إيقاعاتها المتموجة السكان كل صباح:
«الحليب ..هالحليب ..ها حليبة طرية»..
«هالنعناع ..هالشيبة»..
«هاخيزو ..هاللفت ..هالجلبانة»..
«هالحوت ..هالشابل»..
«هالكواي ..هالكواي»..
«عندها نخالة ..عندها نخالة»..
«هاجافيل ..هالما القاطع»..
«حلوات آلوليدات ..جبان كولوبان».
«قراعي للبيع نحاس ..بالي للبيع ..ذهب بالي للبيع».
«هالسواك ..هالكحول ..هالعكر الفاسي»..
هكذا تــدب الحيــاة في البطــاح مع إشراقــة شمس الصبـــاح فتفتـــح
النسوة الشبابيك بفضول وانشراح لمعاينة ما يروج بالجوار ..مستقصيات
األسعار وهن حريصات على ادخار مصاريف القفة والدار..
ومن النسـاء «الحرائر» من ينادين الباعة من وراء ستاراتقاء ألي شبهـة
أو وشاية ..كأن يهمس أحدهم في أذن جاره :
«شاهدت زوجتك تمازح العطار ..بميوعة واستهتار ،»..وعادة ما يزكي
أمثال هؤالء األبالسة وشاياتهم المشوشة على البال بمتتاليات االستغفار
وعبارات االستنكار.

واجهة مدخل للمجمع السكني لـ «قشلة جان كير»

وإن كان بعض النسوة والفتيات ينزلن من بيوتهن القتناء ما يحتجنه
من خضراوات وبواكر وحوامض وغيرها من عند الباعة الجوالين فإن هناك
ثمة نساء محجبات يدلين قففا من النوافذ والشرفات ،كل واحدة منهن تربط
أذني قفتها بحبل وحينما تتناول البضاعة المطلوبة وتتأكد من جودتها تلقي
للبائع بالثمن المطلوب ملفوفا بإحكام في قطعة قماش.
وكان بعض الباعــة يتركــون عرباتهــم اليدوية ودراجاتهم الهوائية
المثقلة بالخيرات في أمان بمدخل العمارة التي يلجونها لتقريب البضاعة من
الزبونات نزوال عند رغبتهن في اختيار ما يناسب أذواقهن.
حدث مرة أن بائع بيض بلدي ترك سلة مملوءة بالبيض معلقة بمقود
دراجته وحمل من المقعد الخلفي سلة مماثلة ليعرضها للبيع على جاراتنا
بالعمارة اللواتي التففن حوله في ردهة وشرعن في افتحاص البيض واختيار
الصالح منه بطريقة تقليدية ،حيث يضعن البيضة وسط إناء مملوء بالماء
فإذا طفت البيضة فوق سطح الماء تيقنن من كونها فاسدة فيقمن بتنحيتها
جانبا ،أما إذا استقرت في قعر اإلناء فهي ،في نظرهن وحسب التجربة ،صالحة
لالستهالك فيضعنها بعناية في أواني بحوزتهن ..وبينما هن على تلك الحال
ـ مثل دجاجات يقرقرن في حضرة ديك بسروال عربي وطربوش أحمر كعرف
ديك ـ خامرتني فكرة اختبار مدى صالبة البيض وهشاشته ،حيث تسللت إلى
دراجة بائع البيض المركونة في مدخل العمارة فحملت من السلة ما تيسر
لي حمله من بيض واتجهت صوب الطابق األول حيث اقتعدت درجا قبالة
سلسة من دوائر إسمنتية يتسرب من خاللها النور والهواء لممرات العمارة
فشرعـت في إلقاء البيضة تلو األخرى صوب منافذ النور ،فتلطخت األرضية
بزالل البيض ومحه وقشوره ..ولما سمعت بائع البيض وهو يهم باالنصراف
مودعا زبوناته بانشراح اختفيت في لمح البصر مخلفا ورائي ضحايا بريئة من
«بيض دجاج» .ولما وقف صاحب البيض على ما حل ببيضه من خسارة أرغى
وأزبد داعيا لمن عاث الفساد في مورد رزقه بعذاب أليم يوم القيامة..وهكذا
ظل الجاني مجهوال عند بائع البيض وسكان العمارة ..حيث لم يترك في
مسرح الجريمة أي أثر أو عالمة.
وال أخفيكم سرا مدى ما شعرت به من وخز ضمير و ندامة أنا الطفل
الوديع الذي يضرب به الجيران المثل في حسن السلوك واالستقامة. ..
أسأل اهلل المغفرة والسالمة..
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«نداء ّ
احلق يف احلياة» ......للمجرمني !

حقـــوقيـــون ومنتخبـــــون وجـــامعيــــون
ومثقفون أطلقوا نداء «الحق في الحيـاة» لقاتل
عدنان ،الذي شكلت الجريمة البشعــة التي كان
ضحية لها «صدمة» لهم.
مجمع الحكماء والنبغـــاء (وقــد اطلعتــم ال
شـــك على أسمائهــم) شددوا على أن عقوبة
اإلعدام التي تطالب بها فئات واسعة من الشعب،
ليست هي الحل ،وأن المطالبة بها تضرب في
كل التضحيات التي مكنــت من جعـل الحـق في
الحياة مكسبا دستوريا.
الحياة هب ٌة من الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للذين يؤمنون باهلل ورسوله واليوم اآلخر ،والمحافظة
عليها واجب شرعي ،يعتبر من «الضروريات الخمس» التي تندرج بوصف عام ،في باب جلب المصالح ودرء
المفاسد.
الشرائع السماوية والوضعية أيضا ،استوجبت ،قبل ظهور المفاهيم الجديدة ،حق اإلنسان في
الحياة ،كما جرمت سلب الحياة للغير ظلما وكرها ،من منطق أن من سلبت منه الحياة كان له ككل
البشر ،حقه المقدس في الحياة.
ومـن هنــا بـرزت الحاجـة إلى القصاص المالئم للجرم .والقصاص يقوم على مبدأ المعاملة
بالمثل وعلى الردع من ارتكاب الجرائم .ولعل أهل المقتول لن يرضوا إال بقتل القاتل ألنه كسر
قلوبهم وأسكن الحزن الدائم العميق في نفوسهم ،وألن القصاص يسد باب الفتنة ،ويزرع األمن
والطمأنينة في المجتمعات.
ثم ،ألم يكن للطفـل عدنـان هو ،وغيـره من األطفـال ،وكل من سلبت منهم الحياة ،قهرا
وعدوانا ،حقهم في الحياة ،قبل أن تمتد إليهم يد قاتلة سلبتهم هذا الحق المقدس؟
حقيقة إن القصاص بمفهوم قتل القاتل لن يوقف القتل في المجتمعات ، ،كما أن العقوبات
«البديلة» لن تطهر المجتمعات من المجرمين والقتلة ،خاصة في المجتمعات التي يمارس فيها العفو،
ليتحول المؤبد إلى المحدد ،ثم إلى السراح ،لتبدأ معاناة أهل المقتول وحنقهم حين يشاهدون القاتل حرا
طليقا بينهم .وقد تطرقت الصحافة إلى الكثير من هذه الحاالت المؤلمة ،المؤثرة ،عبر المغرب .وهنا
في طنجة أيضا.
نحن نعلم أن ضغط الخارج ،ومحاباة الداخل ،مما سوف ينقذ قاتل عدنان وكل القتلة من حبل
المشنقة .وعلى أصحاب القرار تقع المسؤولية كاملة في كل ما يترتب عن مثل هذه النوازل.
هلل األمر من ُ
قبل ومن بعدُ
   ooooo

�إطالق م�شاورات حلماية حقوق الأطفال  

كان يجب أن يقتل عدنان وتقتل نعيمة ،طفلة
دوار تفركالت ،لتعلن وزارة حقوق اإلنسان إطالق
لقاءات تشاوريــة مع القطاعــات الحكوميــــة
والمؤسسات والهيئات المختصــة ،من أجــــل
تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقــوق
الطفـل («حصلة» بدل حصيلة) وآليـات الحمايــة
والوقاية التي يجب توفيرها لحماية األطفال من
االعتداءات واالنتهاكات الفظيعة التي يتعرضون
لها ،ومراجعة القوانين المرتبطة بحماية األطفال.
الوزارة اهتدت إلى هذا القـرار إثــر تعــدد
الجرائم «البشعة والخطيرة» التي تعرض لها العديد من األطفال في اآلونة األخيرة والتي واجهها الرأي
العام بالغضب واالستنكار ،والمطالبة بمعاقبة الجناة ،حسب بيان الوزارة الذي أشار إلى أن األطفال في
حاجة إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية من االنتهاكات التي يتعرضون لها  ،والسيما تلك المتعلقة بالعنف
الجسدي واالعتداءات الجنسية ،بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.
وهكذا فإن علينا أن ننتظر الشروع في تنظيم هذه المشاورات مع جهات متعددة  ،إذا سمحت
الجائحة بذلك ،ثم إعداد ورقة التقديم وورقة «التأخير» للوصول إلى «توصيات» وجيهة التي عليها
أن تقطع أشواطا مكوكية بين الوزارة والحكومة واألمانة العامة للحكومة والبرلمان بغرفتيه ....وشوف
تشوف !!!......

بين جرادة والريف:

   ooooo

�سلميـــة �سلميـــة !

تداولت بعض الصحــف بيانـــا منسوبا إلى
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول احتجاجات
جرادة التي شهـــدت تطورات خطيــرة ،وفـــق
منطوق البيــان ،نتيجة المطالبـة بالبديل ،بعد
نفاذ استغالل مناجم الفحم .وذلك بسبب غياب
استراتيجية وطنية استباقية لتدبير األمور بتلك
المدينة التي تعتمد على النشاط المنجمي ،وفق
بيان المجلس ،دائما.
وفي هذا السياق ،دعا المجلس إلى «ضرورة»
احترام الحق في التظاهر «السلمي» ونبه إلى
ضرورة تبني استراتيجية استباقية تجنب المنطقة توترات اجتماعية .
لعل هذا القول ينطبق أيضا على احتجاجات الريف التي انطلقت «سلمية» إلى ما بعد ستة أشهر ،قبل
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أن تتطور في االتجاه المعلوم ....في غياب «استراتيجية استباقية» تترصد مطالب السكان وتطلعاتهم
إلى مشاريع اجتماعية واقتصادية.....ما تسبب في «توترات اجتماعية» ،كما حدث في جرادة ،والتي كانت
لها تبعات خطيرة ،كما في جرادة .....أيضا.
من أهم توصيات المجلس ،بهذا الخصوص« ،الدعوة ُإلى احترام حق التظاهر «السلمي» بالنسبة
ألحداث جرادة ،و «إعمال التأويل الحقوقي بغض النظر عن التصريح أو اإلشعار ،والعمل على تطوير
المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية» ......بالنسبة لجرادة دائما !!!.....
   ooooo

تفادي ًا ال�ستغالل دعم اجلماعات املحلية للجمعيات
الأهلية يف �أغرا�ض انتخابوية

حصلت منابــر إعالميـــة عديـــدة ،األسبــوع
الماضـــي ،على معلومـــات تفيـــد أن مجالـــس
الجماعات فقدت «أهليتها» لتحديد وتوزيع الدعم
السنوي للجمعيات الثقافيــة والفنيــة والرياضية
المحلية والجهوية.
المصادر اإلعالمية أشارت إلى دورية صادرة،
مؤخرا عن وزارة الداخلية ،حول إعــداد وتنفيذ
ميزانيات الجماعات المحلية ،انتقل بمقتضاهـــا
اختصاص منح الدعم للجمعيات التي تنشط في
المجاالت الثقافية والفنية والرياضية ،من رؤساء
الجماعات إلى الوالة والعمال ،وذلك في إطار إعداد ميزانيات الجماعات برسم السنة المالية المقبلة.
وكان طبيعيا أن يربط المتتبعون بين هذا القرار وقرب تنظيم االنتخابات العامة ،حيث حامت شبهات
في الماضي ،حول استغالل هذا الدعم ألغراض انتخابية حزبية «مشبوهة» كثيرا ما نددت بها أحزاب
وجمعيات «محرومة» أو «مبخوسة» !
وكان طبيعيا أن تتخذ وزارة الداخلية المعهود إليها تنظيم انتخابات  ،2021هذا القرار ،أوال ،لتحقيق
التكافؤ بين كافة األحزاب التي ترأس أو تشكل أغلبية في بعض المجالس الجماعية وغيرها من األحزاب،
وثانيا ،لضمان النزاهة واالستحقاق في صرف هذه اإلعانات التي كان واضحا أنها ،كانت تسير في
بعض الجهات ،وفق الوالءات الحزبية أو العالقات الزبونية.
وعلى نفس المنوال ينبغي أن يسير الدعم لألحزاب السياسية التي تشترك مع الجمعيات في قانون
الحريات العامة ( 15نوفمبر  )1958ولكافة الهيئات التي تستفيد من المال العام ،دعما أو مكافأة أوهبة،
أو تحفيزا.
ooooo

�إهمال ق�صر محطة ال�سفر عرب الطرق
ي�ستنفر �أهايل تطوان

يــواجـــه أهــالـــي تطـــوان ،المعروفـــون
بحسهم الجمالي واإلبداعــي والفني ،مشكلــة
إهمــال تــراث المدينــــة ،من طـــرف مجلـــس
الجماعــة ،شأنهـــم في ذلك شأن العديــــد من
المجالس الجماعيــة   والسلطــات المحليــة ،التي
ال تهتم بالتراث ،وال بالمآثر التاريخية والمعالم
الفنية والثقافية ،للجماعات التي يشرفون على
تدبير شؤونها.
قصر المحطة من الداخل
إال أن الوضع يختلف في تطوان بالنسبة
لغيرها من المدن ،ذلك أن هذه المدينة فريدة في
وجودها  ،متفردة في نسجها  ،ال ثاني لها في اإلبداع والنبوغ والتفاعل مع الجمال والفنون  ،وليس غريبا
أن تشهد أول معهد للفنون الجميلة بالمغرب تخرج منه فنانون كبار شهد العالم بنبوغهم وتفوقهم
وتميزهم في الفنون التشكيلية وكرمتهم محافل فنية عالمية ،مثلما هي الحال بالنسبة للصناعات
األصيلة الدقيقة التي تعتبر مدينة تطوان العتيقة مقامها ومالذها ومحرابها.
وكان طبيعيا أن يستنفر أهالي هذه المدينة التاريخية ،ما آلت إليه محطة النقل على الطرقات
القديمة ،الني بناها اإلسبان وفق هندسة معمارية مغربية أندلسية أصيلة ،كما كان الشأن بالنسبة لــ
«الفدان»  ،وزين جدرانها الفنان اإلسباني الشهير ماريانو بيرونتشي مؤسس معهد الفنون الجميلة
بتطوان بلوحات بديعة تسجل ،بإتقان كبير ،حركة المسافرين داخل المحطة التي أذكر أنها دشنت سنة
 ،1952بحضورالخليفة المنعم ،موالي الحسن اإلسماعيلي ،وأعضاء الحكومة الخليفية ووجهاء وأعيان
المدينة .
وبعد أن تم بناء محطة طرقية نمطية جديدة خارج وسط المدينة ،وقع إهمال «قصر» المحطة
القديمة  ،ليبدأ فايروس اإلتالف في نخر جوانبها ويبدأ تآكل لوحاتها الفنية التي كانت تضفي على
المكان جماال ورونقا ،يصعب اإلحساس بهما من طرف من لم يتربى في بيئة الجمال ولم يتشبع بروح
الجمال  ،وهو ما استنفر األهالي ضد مجلس الجماعة مطالبين الوالي برعاية المحطة وتحويلها إلى
مؤسسة عمومية ثقافية وفنية ،وصيانة اللوحات الفنية التي وضعت لتزيين جذرانها و كافة المآثر
التاريخية للمدينة ،مع األخذ بعين االعتبار «المكانة الخاصة للمحطة القديمة في وجدان التطوانيين»
وأهل الشمال بصفة خاصة.
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بـالغ الوكيل العام للملك لدى محكمة اال�ستئناف بالعيون
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئنـاف بالعيـون للرأي العام ،أنه تبعاً لألخبار
المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ «الهيئة الصحراوية لمناهضة االحتالل
المغربي».
وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة وما تضمنه من
دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي ،فقد أمرت النيابـة العامة
بفتح بحـث قضائي في الموضـوع ،سيترتـب عنه اتخـاذ اإلجراءات القانونية المالئمة لحماية
النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة ،بما يحقق الردع
العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.

�أوراق
مغربية
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�شـوهـــة !

وحرر بالعيون في 29 :شتنبر 2020

الوكيل العام للملك

إعـــدام فـــي طنجــــة
�
ٌ
(تتمة ص)1

وهــو ما ال يـزال أهـل طـفـل طنجــة
وطفلــة زاكـورة وأطفـال المغــرب الذين
اعترضت سبلهم ذئاب بشرية ،لتفتك بهم
وبأعراضهم وتتسبب لهم ،إن نجوا من
الموت قتال ،في حاالت نفسية كارثية سوف
تسكنهم مدة الحياة .وتتسبــب ألهاليهـم
في حزن سوف يالزمهم إلى نهاية عمرهم.
مقدمــة كتـاب اإلعـدام تتــعـرض,
هذه المرة ،لحالة طفــل  في ربيعـه السابـع،
تحالف والـده وزوجة والده على قتلـه خنقـا،
أو بمقدّة ،حسب أقــوال والده ،ثم مــثــال
بالجثة عبر تقطيعها نصفين على أن يتم

التخلص منها بالتدريج ،من باب التمويــه،
قبل أن يغادرا البيت لتناول الفطــور بأحد
مقاهي مدينة العرائش  .
الفاعالن اعترفا بقتل الطفل والتمثيل
بجثته وعزوا ذلك إلى أسبـــاب عائلية حيث
ادعيا أن الطفل كان سبب «كل المشاكل»
التي كانت تحدث بينهما.
ولــذا «وجــب» قتلـه والتخلـص منـــه
في المزابل !!! ...
غرفــة الجنايــات باستئنافية طنجــة،
اقتنعت بفظاعة الجرم المرتكب من األصول،
في حق الطفل محمد علي ،وحكمت بإعدام
الفاعل الرئيسي والد الطفل المقتول غدرا

وقهرا وظلما وزوجتــه التي شـاركتــه كـل
تفاصيل الجريمة ،.عقابا لهما على الجرم
الشنيع الذي ارتكباه في حق الطفل القاصر
محمد علـي الـذي لم يظـفـر مـن الحـيــاة
إال برحلة قصيرة ،في دنيا الفناء.
وبالرغم من فظاعة الجريمة ،فإن أنصار
إلغاء اإلعدام ال زالوا يرفعون شعاراتهم التي
تدعي «حماية الحق في الحياة» كما لو أن
الطفل محمد علي وعدنان ونعيمة رحمهم
اهلل ،وغيرهـم ممن تعـرضـوا لالغتصـاب
والقتــل ،لـم يكـن لهــم ،هـم أيضـا حــق
في الحياة «يجب» أن يحترم.

ع.ك

�أندري �أزوالي
م�ست�شـــار جـاللـــة املـلــــك
• عبد العزيز الحليمي
كان المغـــرب مرجـــال للحضـــارات،
وتمازجت الشعـــوب بتـــنـــوع أعراقهــــا
وأديانها وأرضا لإلمبراطوريات المرابطية
والموحدية ،وصهرا للحضارة الفرعونية
في زوج ابنـــة كيلوباتـــرة حاكــم طنجـة
المغربي يوبا الثاني والتي اصطحبت في
جهازها مائدة «الطيفور» والكلمة فرعونية
نستعملها اسما واستعماال.
من شواطئ المغـــرب أقلعــت أقــوام
إلى العالم الجديــــد ،قبــل «كريستــــوف
كلومبوس» و «أمريكــو فيسيوتي» وآثار
التواجــد بـــه مازالـــت محفوظـة أقر بهـا
العالمة الجليـل سيـــدي محمد الفاســي
الفهــري في حياته.
اليهود تواجدوا على أرض المغرب منذ
آالف السنين ،بل من أجل التنكيت بينهم
بأن المغرب أراضي يهودية ،تواجدوا على
جباله وسهوله وفي هضابه وعلى شواطئه،
تفاعلوا مــع عـادات وتقاليـــد سكانــه ،بل
نطقوا بلهجاته ،بل تصاهروا في غياب عن
أي تعصب عرقي أو ديني،اشتغلوا بالحرف
والصنائع بل امتهنــوا الصيـــد في البحر،
بل عانوا كما عانى المسلمون من محاكم
التفتيش في األندلس ،وهاجروا معهم في
قوارب غير مأمونة إلى المغرب ،مستقدمين
معهــم معالــم الحضارة األندلسيــة في
الموسيقى واللباس ،وأنواع المأكل وتنوع
الحلويات ،قطنوا في الرباط وسال وطنجة
وفاس وتطوان والصويرة.
وكان سليـــل اإلبن البــار لمدينــــة
الصويرة والساهــر على إحيــاء معالمهـــا
والنبش في ذاكرتهـــا في تاريخنا الحديث
«أندري أزوالي» مستشــار جاللــــة الملك
محمد السادس.
هو أندري أزوالي المناضل التقدمـي
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والده يهودي وأمـه كذلك ينتميــان إلى
مدينة الصويرة التي ولــد وترعــرع فيها
بداية األربعينيــات ،كــان والــده يمارس
التجارة بعد طرده من قبــل إدارة الحماية
من الوظيفـــة العموميــة ،وذلك بسبــب
مواقفه الوطنية.
كان متفوقا دراسيا ،مما ساعده على
اإللتحاق بفرنسا حيث حصل على الدكتوراة
في العلوم االقتصادية ما أتـــاح له فرصة
ولوج العالم المصرفــي ليشتغـل بأحــد
البنوك الباريسية هو بنك «باري با».
٭ اعتنق ازوالي الفكر االشتراكي كما شغل
لفترة زمنية معينة رئيس تحرير جريدة
«مغـــرب أنفــورماسيـــون» التي كان
يصدرها اليساري أحمد بنكيران الذي
كان عضوا بديوان عبد الرحيم بوعبيد
عندما كان وزيرا للمالية واالقتصاد
وذلك أواسط الستينيات.
٭ السالطين المغاربة لم يميزوا عبر التاريخ
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بين اليهــودي والمسلم في تسييــر
شؤون الدولة ،فال غرابــة أن يكـــون
في أول حكومة االستقالل وزير يهودي
هو الدكتور «بنزاكين».
٭ كما كان «سيرج بيرديكو» وزيرا للسياحة،
وأخيرا «أندري أزوالي» مستشار جاللة
الملك الحسن الثاني ثم لخلفه جاللـة
الملك محمد السادس.
٭ كان أزوالي وراء تأسيس جمعيـة للحوار
والتقارب بين الثقافــات الثــالث التي
تولى رئاستهــــا ،وهو صاحـب القولــة
الشهيــرة «ليس هنـــاك صــدام بين
الحضارات ولكن هنــاك جهـل الغــرب
لثقافة الشرق بينما الشـرق يعرف كل
شيء عن الغرب».
٭ ازوالي من اليهود المغاربـة الذين لهم
قناعـــة بأن ال أمـن لدولــة إسرائيل،
طالما لم يحصـل الشعــب الفلسطيني
على حقوقه.
٭ انتخب أزوالي رئيسا لمنظمــة «أناليند»
للحوار بين الثقافات.
٭ إمعانا منه في تجسيد التسامح فقد أرسل
سائقــه الخاص إلى الديـار المقدســـة
لحج بيت اهلل الحرام على نفقته.
عارضة :
بعيدا عن الموضوع ،وطبقا للدستور
في حـريــة التعبيــر واالختـالف فإن ثلـث
سكان دولة إسرائيل من اليهود المغاربة،
تقلدوا رئاسة عدة حكومات ومتواجدين في
«الكنيست -البرلمــان» اإلسرائيلي حسب
تمثيلية ناخبيهم ،وللتذكير فإن الجنسية
المغربية ال تسقـــط ،تشبـث بها اليهود
المغاربة في إسرائيل لغــة ،وفنا ،وعادات،
وتقاليد ،فمراعاة لمصالحهم يجب أن تكون
من شواغلنا إقرارا للبيعـة المطوقين بهــا
للعرش العلوي منذ عدة قرون.

لم أجد وصفا لهذا «العجب» سوى أنه «شوهة» ،والشوهة ،لغة ،هي
القبح والشناعة والمسخ .الشوهة من «شوه» أي قبح ،ومنها التنكر والتحريف
والتغيير والذمامة ،على قول الحطيئة :

وجها ّ�شوه الله خلقه فـ ُقـ ِّب َح من وجهٍ وق ِّب َح حامِ ُلهُ !
�أرى يل ً

وليس من الضروري أن يكون الواحد منا خبيرا بشؤون البناء والتعمير
ليدرك أن هذا «الشيء» الذي نبت وسط الميناء الترفيهي ،أمر «منكر» شائن،
معيب !
بل يكفي أن يمتلك اإلنسان بعضَا من حس الجمال وحسن التمييز ،وبعد
النظر ،ليحكم على هذا المسخ الذي «زرعوه» بيننا ،كنبتة «الحوذان»  ،التي
تحذرها النفس ويتهيبها النظر ،ويجفلها الخاطر ،أمر منكر !.
ال شك أنكم أدركتم المقصود من هذه المقدمة التي أعتذر عن طولها،
إنها تلك الصناديق األسمنتية ،التي ظهرت ،فجــأة ،في فضاء «المارينا»
لتثير غضب واستنكار األهالي ولتخلق جدال حادا لم ينتـه بعد ،وما كان له
أن ينتهي حتى يتم «هدم» هذا «الشيء» الذي ال مكان له داخل المارينا
التي كنا نأمل أن نضاهي بها شواطئ الجوار ،القريب منها والبعيد ،ونبرز
بواسطتها ،مهاراتنا في فنّ االبتكار واالبتداع ،خاصة ومدينتنا تقف على
بحرين ،في مفترق طرق مائي يعتبر مهدا لحضارات اإلنسان ،منذ النشء
األول.
األهالي أجمعوا على أن ذاك البناء هجينٌ في بيئة مفتوحة على أوروبا
التي كانـت شواطئها الجنوبية تشاهد بالعين المجردة ،من كل جوانـب
المدينــة ،قبـل أن تتفتــق عبقريـة مهندسـي التعميــر «العشوائـي» عـن
«ديناصور» إسمنتي هجين ،مزعج ومنفر ،رموا به في فضاء جميل هو كل ما
تبقى من «بحر طنجة» الذي يعتبره األهالي عمقهم التاريخي والثقافي وحالة
وجدانية ملتصقة بكيانهم وبشخصيتهم وبوجودهم أيضا .البحر وطن ثان
ألهل طنجة ،ووالؤهم له ال يقل عن والئهم للوطن الكبير ،ونأسف أن ال أحد
من مسؤولي هذه المدينة و «مصممي» خرائط حاضرها ومستقبلها ،منذ
االستقالل والوحدة ،التفت إلى هذه الحقيقة ،ليأخذ منها العبرة في «تأصيل»
عالقاته باألهالي ،وكسب تعاطفهم  ،وثقتهم ،ومساندتهم.
من هذا المنطلق ،يرى األهالي أن قيام ذاك البناء اعتدا ٌء على المدينة
وبيئتهــا ومحيطهـا وبحرهــا وشواطئهـا وساحلها ،وأيضـ ًا ،ثقتهـا في
«الواقفين» عل تنفيذ «مخطط طنجة الكبرى» الذي كان من بين أهدافه
ُ
«ضمان جودة الحياة والبيئة االجتماعية ،وتثمين الثروة البشرية
الكبيرة،
والبيئة االقتصادية ،وتطوير مؤهالت وخبرات المدينة وبيئتها الثقافية،
وترسيخ الهوية وقيم االنفتاح التي تزخر بها طنجة وتثمين إرث هذه المدينة
الثقافي والحضاري.
فهل بمثل هذا «المسخ» تتحقق األهداف المتوخاة من إنشاء «مارينا
طنجة »،في إطار مخطط طنجة الكبرى الذي علق عليه األهالي آماال عريضة
قبل أن تطغى عليه عقلية «البزنسة» التي ال نرفضها هكذا اعتباطا ،بل
نرى بوجوب إدراجها في إطار مخطط منسجم متناسق يخضع لوحدة المكان
والزمان ،بدل أن يشكل «هجوما» شنيعا على بيئة طنجة وتاريخها وثقافتها
ونمط معمارها األصيل ،ومشاعر أهاليها وتطلعاتهم إلى مشروع «مارينا»
يكون فضاء ترفيهيا بامتياز ،وليس فضاء للسكن أو للفندقة ،خاصة وأنه
شكل «مسخا» حقيقيا لدور فضاء الميناء الترفيهي الذي كان يشكل مشهدا
«بانوراميا» تتميز به مدينة كانت تعتبر من أجمل مدن المغرب والذي يقف
على شاطئ كان يعد من أحسن شواطئ العالم ،إلى جانب «الريفييرا»
الفرنسية وشواطئ فلوريدا أو كاليفورنيا األمريكية.
هذه «الشوهة» مرفوضة من طرف أهالي طنجة ،ويجب أن يكون مصيرها
مصير بنايات مشابهة ،صدر األمر بهدمها وتم هدمها بالفعل ،بسبب أنها
كانـت ستحجـب الرؤيـة عن مارينـا أبي رقراق ,ولنفـس السبب ،يتحتم هدم
«السد اإلسمنتي» الذي يحجب الرؤية عن مارينا طنجة وبحر طنجة و إشعاع
طنجة الوطني والدولي.
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�إ�سبانيا وفرن�سا على طريق جرب ال�ضرر
عن ا�ستعمال ال�سالح الكيماوي خالل حرب الريف
�ضد املجاهدين وال�سكان املدنيني

(تتمة ص)1

قصفُ الريـف بالســالح الكيمـــاوي ،جاء
من أجل امتصاص غضب الشعـــب اإلسباني،
ملكا وحكومة وشعبــا وجيشا ،بعد الهزيمة
المدوية التي أصابــت الجيش اإلسباني في
معركة أنـوال الشهيــرة ،اتي انتصرت فيها
جماعة من مقاومـي الريــف بــ «مكحالتهم
التقليدية» ،على جيش مجهز بأكثر األسلحة
تطورا ،آنـذاك بأوروبا ،ما تطلــب من إسبانيا
إطالق «صيحة استغاثــة» في اتجــاه حلفائها
األوروبيين ،من أجــل «إنقــاذ دم الوجه» ورد
االعتبار إلى هيبة االستعمار األوروبي.
ولذلك ،واجه ملك اسبانيا «ألفونصو الثالث
عشر» جماعة المترددين حول استعمال األسلحة
الكيماوية ،بقوله« ، :دعونا نتوقف عن إثارة
اعتبارات إنسانية «عبثية»  ،ألننا ،بمساعدة
الغازات األكثر ضررًا ،سننقذ الكثير من األرواح.
المهم هو إبادتهم جميعا كأعداء  ،كما هو
الحال مع الوحوش الشريرة » ! ..
لقد كان من نتائج قصف الريــف بالغازات
السامة ،أن أصيب فوق نصف السكــان ،رجاال
ونساء شيبا وشبابا وأطفاال بنــوع خطيــر من
أنواع السرطان الذي توفي بسببه الكثيرون وال
زال يعاني منه الكثيرون حين ال يتوفقون في
الحصول على العالج بالمستشفيات العمومية
المغربية.
هـــذه الوضعيــة كثيـــرا ما نـــددت بها
المنظمات األهلية بالريف وبكافـــة جهــات
المغرب ،بل وبداخل إسبانيا ذاتها ،وطالبت
الجهات المعتدية بجبــر الضــرر الخطير الذي
أصاب ضحايا أسلحة الدمار الشامل اإلسبانية
– الفرنسية.

ويعتبر المؤتمر العالمي األمازيغي على
رأس المطالبين بإنصاف أهل الريف ،حيث راسل،
في هذا الشأن ،ولمرات عديدة ،المسؤولين
اإلسبان ،والفرنسييــن ،خاصة ملك إسبانيــا
والرئيس الفرنســـي ،دون أن يبدي مسؤولو
البلدين ،بداية ،أي اهتمام يذكر ،بالموضوع.
غير أن وسائل اإلعالم المغربية واألجنبية،
تداولت ،في اآلونة األخيرة ،خبرا يفيد أن
فرنسا تسير في اتجاه دراسة ملف الغازات
السامة المستعملة من طرف الجيش الفرنسي
واإلسباني خالل حرب الريف.
وفي هذا اإلطار ،أفادت األخبار المتداولة،
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،بعث
برسالة إلى رئيس المؤتمر العالمي األمازيغي،
ردا على كتاب هذا األخير ،يخبــره فيها عبر
كبير المفوضين لدى رئاسة الجمهورية ،بأن
كتابه قد أحيل على الوزير المنتدب لدى وزير
القوات المسلحة المسؤول عن «الذاكرة وقدماء
المحاربين» من أجل دراسته بكامل العناية.
وكان المؤتمر العالمـــي األمازيغـــي قد
عرض ،من جهة أخرى ،على ملك إسبانيا فيليب
السادس ،في مراسلة بتاريـخ  7ينايـر ،2015
موضوع تعويض ضحايا قصف الريف بالسالح
الكيماوي مطالبا الدولة اإلسبانية بإيجاد حل
وديّ وعادل لهذه القضية. ،
الملك اإلسباني   أخبر رئيس المؤتمر بأنه
وجه كتابه إلى الجهة المختصة وهي وزارة
الخارجية لدراسته واقتراح الحلول المناسبة.
وعاود المؤتمر التواصل مع وزير الخارجية
اإلسباني في نوفمبـر  ،2017من أجل معرفة
مصير الكتاب الموجه إلى الملك،
وفي فبراير  ،2018تم استجـواب وزير
الشؤون الخارجية اإلسباني بالبرلمان من طرف

نائب عن كاطالونيا« ،خوان تاردا» ،من حزب
اليسار الجمهوري الكطالوني  ،حول الموضوع،
حيث أعلن الوزير أنه سيتم إعادة النظر في ملف
األسلحة الكيماوية المستعملة خالل حرب الريف
وإعداد دراسة في الموضوع.
وهكذا ،وبعد تعنت إسبانيا في إنكارها
استعمال جيشها ألسلحة كيماوية ،بل ورفض
البرلمان اإلسباني مجرد مناقشـــة مشــروع
قرار بذلك ،بعد أن لقي هذا المشروع معارضة
شرسة من فريقي الحزب االشتراكي العمالي
اإلسباني الحاكم آنذاك ،والحــزب الشعبـــي
المعارض وهما الحزبــــان المهيمنـــان على
مجلـس «الكورتيس» ،ها هـي وزارة الخارجيـة
اإلسبانية تعلن أنها بصدد إطالق عملية «جبر
الضرر» عن النتائج المدمرة الستعمال أسلحة
كيماوية خالل حرب الريف ،و «ذلك بتعاون مع
المغرب» ،انطالقا من ضرورة «تضميد الجراح»
و«االعتراف بأخطاء الماضي» والمصالحـة مع
التاريخ المزعج.
إال أن إسبانيا تحاول إثارة مسألة «االعتراف
المتبادل» انطالقا من «منطق» أن حرب الريف
ومعركة أنوال بالذات خلفت أيضا ،خسائر فادحة
في األرواح حيث قتل خاللها ما يفوق خمسة
عشر عسكريا من الجيش اإلسباني  ،فضال عن
الخسائر المادية األخرى المتمثلة في العتاد
الحربي الذي اغتنمه ثوار الريف .وكأن الريف لم
يكن ضحية تلك الحرب االستعمارية المفروضة
عليه ، ،بل طرفا فيها  .
وهكذا يبدو أن حكم التاريخ أخضع إسبانيا
وفرنسا لـ «قانون ذاكرة التاريخ» وأن منطق
المصالحة مع التاريخ انتصر على محاولة التنكر
ألخطاء التاريخ  .

عزيز كنوني

حملـــة للتبــــرع بالــــدم

تحت إشـراف التنسيقية اإلقليمية لحزب
التجمع الوطني لألحرار وبمساهمة المنظمة
اإلقليمية للمرأة التجمعية ومنظمة مهنيـــي
الصحة التجمعيين ،نظمت حملــة للتبـــرع
بالدم ،صبــاح اإلثنين  28شتنبر المنصرم
شهد أطوارها مقر الحزب ذاته ،الكائن بحي
ادريسية ،حيث عرفت هذه الحملــة مشاركة

كبيرة للمتطوعــــات والمتطوعيـــن الذين
ساهموا في إنجـــاح هذا النشاط اإلنساني
النبيل ،جوهره بعث رسالة من أجل تعزيز قيم
التضامن والتضحية التي ينبغــي أن تســود
بين أفراد المجتمع.
حملة التبرع بالدم هاته والتي شاركت
فيها كذلك جمعية «التضامن لدعم المرأة

والطفل» وجمعية «المرأة المقاولة والفعاليات
المساندة» وجمعية «بـــاب مرشــان للتنمية
والتراث» خلفت صدى طيبا واستحسانا لدى
الجميع ،ســـواء لدى التجمعييــن األحــرار أو
لدى عامة الناس الغيورين على كل ما هو
جميل ومفيد ،يصب في مصلحة المواطنين
ومصلحة هذا الثغر العزيز ،على حد سواء.

فضاء األنثـى :

�ضحايا االغت�صاب
والقتل يف �إعالم
! dejalo

 • -سميـة أمغـار

يكاد المرء أن يجن مما يقرأ ويشاهد باستمرار من أخبار االغتصاب
والقتل الذي لم يعد يفرق بين أطفال أبرياء ونساء سويات ،و شيــوخ
وشيَخـة .االغتصاب صـار سلوكـا يكـــاد أن يصبـح «ممارسـة» من
الممارسات «الطبيعية» في بلد نرى جليا أن شعبه افتقد حسن التربية
ومكارم األخالق.
المؤلم أن ظاهـرة االغتصاب والقتـل ،التي يتعرض لها األطفـال
بشكل خاص ،ثم الفتيات والنساء ،إما من طرف مجرمين «محترفين»،
أو حتى من داخل البيت واألسرة ،بدليل تكاثر جرائم األصول ،أصبحت
ظاهرة مجتمعية ،يتكفل بها األمن والقضاء ،في أحسن األحوال ،وال
يتحرك المختصون لمعالجتها علميا ونفسانيا واجتماعيا وحقوقيا بغاية
الوصول إلى استئصالها عبر تجفيف منابعها ،والقضاء على مسبباتها.
ال أعتقد أن مسألة الكبت الجنسي توجد وراء هذه الفواجع التي يتسع
مداها يوما عن يوم ،بالرغم من عملية التشهير اإلعالمي الواسع الذي
يستهدفها ،فالبلد «مشرعة» فيه أبواب الفساد ،بالمعنى الموصوف به
في القانون الجنائي ،بل إن نوعا من السلوكيات الجنسية أصبح التعامل
معها خارج «الطابوهات» المعلومة ،دون أن يحدث ذلك استنكارا أو
استهجانا ،أو أن يثير ردود فعل مستنكرة إال نادرا ،ما يترك االنطباع بأن
آفاق الوعي االجتماعي اتسعت لتشمل مجاالت من الممارسة الجنسية
التي كانت تعتبر «منكرا» في الماضي ،وبالتالي فإن عامل «الكبت» لم
يعد له ما يبرره ،إال أن نعود إلى االعتقاد بوجود «جينات اإلجرام» في
بعض مخلوقات اهلل ،وهي كما كان يعتقد في الماضي ،جيناتٌ متأصلة
ال تقاوم وال تغلب !.
وطبيعي أن ال يمكن إقصاء تداعيات الفقر على هذا الجانب من
السلوك الشاذ ،فالفقر ال يسبب التعاسة ،بل إن المشاكل المترتبة عنه
هي التي تجعل اإلنسان تعيسا وقد تدفعه لإلجرام ،وفق المثل اإلنجليزي:
«الفقر أسوأ أشكال اإلجرام» وقولة ميغيل دي سيرفانتيس الشهيـرة:
«الفاقة أم الجريمة» .وبالتالي فإن حالة الفقر والهشاشة التي تطبع
حياة ثلثي سكان البالد ،ال شك وأن يكون لها دورٌ في تفشي ظاهرة
العنف ،إزاء المواطنين بصفة عامة ،وخاصة إزاء الفئات الضعيفة ،وهي
النساء واألطفال ! .....وهو ،بالضبط ،ما أصبحنا نشاهده عبر مختلف
جهات المغرب ،من انتهاكات فظيعة لكرامة وحياة المواطنين.
وفي هذا اإلطار نذكر أن خبر اعتقال مشبوه بارتكابه جريمة االعتداء
على طفلة دوار «تفركالت» طمأن المغاربة إلى أن الجاني أو الجناة سوف
يلقون العقاب الذي يستحقونه ،بما اقترفوه من جرم فظيع ،استنكره
المغاربة كافة ،والذي فتح األعين على حقيقة جلية ،وهي أن الجريمة
تسللت بقوة إلى بيوتنا ،وسكنت فضاءاتنا الحميمية و «استعمرت»
دواخلنا واستولت على مشاعرنا لتتحول إلى هاجس أمن يؤرقنا ويقلقنا
ويرعبنا ويجعل الخوف على حياة ومستقبل أوالدنا ،يتملك علينا ذواتنا
ومشاعرنا.
وموازاة مع حادثة طفلـــة دوار «تفركالــت» الشهيــدة ،أثيرت
قضية التعامل بمكيالين من طرف وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة،
والمنظمات األهلية ،بخصوص تتبع حالة طفل طنجة /عدنان وطفلة
زاكورة/نعيمة ،شهيدي االغتصاب والقتل القاهر الظالم ،بل ووقعت
اإلشارة إلى أحوال مغرب المركز المجهز تجهيزا حديثا ،ومغرب
«الهامش» الفقير الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة ،ويتجلى
ذلك ،حسب ما نشر ،في طريقة التعامل اإلعالمي واألمني مع القضيتين،
حتى أن اكتشاف ما تبقى من جثة نعيمة بعد  41يوما من اختفائها،
تم بفضل بعض الرعاة ،الذين أخبروا والديها ليتم إخبار الدرك الملكي
الذي قام بالواجب المطلوب منه.
الواقع أن في هذا القول بعض الحقيقة ،ولكن بعض وسائل اإلعالم
«الجديدة» أساءت ،في «تغطيتها» للحادث المؤلم أكثر مما ادعت أنها
روجت له بغاية حشد االهتمام به وإثارة االنتباه إليه .والمتتبعون
لصفحات الفايسبوك ،على علم بردود الفعل المتشنجة التي أعقبت
فيديوهات بعض المواقع التي تبحث عن «البوز» أكثر من الرغبة في
اإلعالم المهني المسؤول .وهذا غير مستغرب في مجتمع ! Dejalo

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4126ال�سبـت � 03أكتـوبـر 2020

2

جديـــد البطاقـــة الوطنيـــة:

رد تو

مج

نعم ،ولكن !...

نعم ،ألن المصلحة الوطنية اقتضت
ذلك ،وهي مصلحة مزدوجة ،تخدم أغراض
التدبير الحسن لشؤون المواطنين ،وهو
موضوع نجحت إدراة األمن الوطني فيه
نجاحا باهرا ،وبه أيضا حمايــ ٌة لحقـــوق
المواطنين من أخطار انتحــال الهويـــة
ٌ
وتسهيل لممارسة شؤون الحياة
والتزوير
اليومية....
ولكن ،الوصول إلى عملية التجديد
هذه ،التي تسجل إقباال كبيرا من طرف
المواطنين ،تعتــرضــه مشاكــل تبـــدو
صعبة ولكنها ال تتطلب ســوى تفاعـــال
تدبيريا طفيفا من طرف المسؤولين عن
هذه المصلحة ،يرفع عن المواطنين معاناة
تؤثر على حياتهم الخاصة والمهنية.

وأول هذه المعاناة االزدحامُ الكبير
بباب المصلحة  ،وطول االنتظار في ظروف
ال ترحم المواطنين وال تعتبر مصالحهم،
ُ
والتعامل الفجّ ّ
الفظ من طرف المسؤول
عن المصلحة الذي ال نشك في استقامته
وكفاءتـه ،ولكـن المواطنين ال يرتاحــون
لطريقـة تعاملـــه معهــم في معالجـــة
ملفاتهم ،ما يترتــب عن ذلك من ضياع
مصالحهــم ،وأحيانـــا عملهــم ،خاصــة
بالنسبـة لمن يتوقفــون على البطاقــة
الوطنية في السحـب البنكـي أو البريـدي،
أو في أي غرض من أغـراض المؤسســات
التي يشتغلون بها.
وقد الحظ المواطنــون أن نفــس
الشعور باالستياء والتدمــر موجود داخل

بعــد الشكايـات العديـدة التي توصلت
بها السلطات المختصة بالمدينة ،سواء تلك
المتعلقة بالباعة المتجولين الذين تم إقصاؤهم
من الحــق في االستفــادة من «المحــالت»
والمساحات التي يوفرها السـوق الجديـــد ،أو
تلك المرتبطة ب« :السماسرة» الذين تاجروا
بهذه «المحــالت» التجـاريــة ،وبعـد أن عين
الوالي امهيدية ،لجنة للتحقيــق في الشكاوى
المقدمة ،قامـت المصالـح األمنيــة بتوقيــف
«السماسرة» المشتكـى بهم ،المتورطين في
توزيع «محالت» سوق القــرب بحي كاسابراطا،
والذي يعد من أكبر أسواق مدينة البوغاز.
وحسب مصادرنا،فإن الموقوفين يوجدون اآلن
تحت الحراسة النظرية ،بينما الزال البحث عن
«سماسرة» آخرين.
السوق المذكور كان قــد عرف مجموعــة
من الخروقات و العراقيل ،التي كانت سببـا في
تأخر تسليمه ،فبالرغم من محاوالت الوالي
امهيدية الملحوظة ،للتحلي بالشفافية في
عملية توزيع واستفادة الباعة المتجولين من
المساحات و المحالت التي يوفرها سوق القرب،
إال أن هذه العملية عرفت عرقلة في تحديد
من لهم األسبقية واالستحقاق ،نظرا لدخول
«السماسرة»على الخط ،األمر الذي خلف تأخرا
في تسليم «المحالت»وافتتاح السوق المشار
إليه.

جريدة طنجـة

بعـد أن افتتـح السـوق أبوابـه ،كشفـــت
تفاصيل صادمة تخـص عملية التوزيع ،ذلك
أنه وحســب بعـض المستفيدين والمشتكين،
فإن السماسرة كانوا يفرضون على الراغبين
في االستفادة مبالغ مالية باهظة ،ليكون بذلك
مجموع األرباح المدخرة بالنسبة لهم من هذا
المشروع ،تقـدر بعشرات مالييــن السنتيــم.
واألسوأ من هذا أن هناك بعض الباعة الذين
تم النصب عليهم،عن طريق تسليمهم للمبالغ
المطلوبة دون االستفادة ال من الدكاكين وال
من المساحات ،وهذا ما دفعهم إلى الخروج عن
صمتهم وفضح التالعبات و الخفايا التي تقع في
هذه األسواق.
لكن ،أي حق وأي سلطة «للسماسرة»
لكي يقحموا أنفسهم بشكل مثير في هذه
العملية المشبوهة ،بل ومن يدعمهم في هذه
األعمال غير المشروعة؟

استفادة وربح في آن واحد:
في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية لليـــد العاملــة ،ومحاربــة الباعـــة
المتجولين ،وكذا رفـــع الحصــار عن الشوارع
والملك العمومي ،جاءت أســواق القرب لتحل
المشاكل المطروحة في الساحة ،إال أن هناك
من استغل هذه المبادرة ألغراضه الشخصية
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حزب �أكرب من الدولة !.
محمد العمراني

هذه المصلحــة األمنية بيــن مساعــدي
رئيس المصلحة أنفسهم ،لكثرة الضغط
الذي يسببه عليهم ،تصرف رئيسهم الذي
كان ينبغي أن يعالج ملفات تجديد البطاقة
الوطنية ،بن َفس اجتماعي ،يراعي مصلحة
المواطنين ويخلق لديهم الشعور باالرتياح
في تعاملهم مع إدارة األمن الوطني.
حبـــذا لو نظـــر المسؤول إلى هــذا
الموضوع بما يتطلبه من الحكمة والتبصر
وبعد النظـر ،وعمــل على دعـــم الموارد
البشرية والمادية لمصلحة تجديد البطاقة
الوطنية ،ضمانــة لنجاح هذه العمليــــة
وتحقيقا لراحة ومصالح المواطنين.

ج.ط

ملف توزيع «محالت» �سوق كا�سرباطا فوق �صفيح �ساخن

شكايات وخبايا:

ضيح

ال لحاجة الباعة إليها ،فمع تسليم الدكاكين
ألصحابها ،قام مجموعة من المستفيدين
ببيعها لتجار آخرين ،وطبعا هذا أمر مخالـف
لقانون وشروط التوزيـع ،إذ ليــس ألي كــان
الحق في بيع هذا الملك ،الذي ليس ملكـه
في األساس ،وهذا التصرف يجب على الجهات
المختصة من لجن التتبع والمراقبة ...معاينته
والحرص على عــدم استمراره ،هذا باإلضافة
إلى وجود بعض المستفيدين الذين يتركون
المحالت المسلمة لهم للذهاب والبيع خارجا،
ليتحول بذلك الربح إلى «ربحين» .وفي الوقت
الذي يتالعب فيه البعض بملكية الدولة ،نجد
أن بعــض بائعــي الحليب والجبن والخضر،
المعروفين باسم «جبالــة» تم إقصاؤهم من
هذه المشاريع ،بالرغم من أقدميتهم وحقهم
في األسبقية ،إذا مـا هي المعايير التي يبنى
عليها هذا التوزيع؟
وآخرا ،فهــذا الملف ،الشديـد الحساسية
يضعنـــا أمــام مجمــوعـــة مــن التساؤالت
واالستفهامات ،لكن التحقيقات ستجعل األيام
المقبلة تكشف لنـــا جميــع مالبسات هذه
القضية ،بل وربما سيجــر من ورائهم هؤالء
الموقوفين والمبحوث عنهم باقي األسماء أو
باألحرى خلية ممكنة!

رميساء

حالة استنفار قصوى يعيشها حزب العدالـة والتنمية هاتـه األيام ،بعد إعالن
قادته «النفيـــر العــام» في صفوف مناضـالت ومناضلي الحزب إلسقاط مقترح
اعتماد القاسم االنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح االنتخابية خالل
االستحقاقات المرتقبة شهر شتنبر من السنة المقبلة..
األخوات واإلخوة رفعوا الفيتو في وجه هذا المقترح ،واعتبروا تمريره خطا أحمر،
ألنه سيفقدهم ما بين  30و  40مقعدا برلمانيا ،وهو ما سيجعل من أمر احتاللهم
الرتبة األولى خالل استحقاقات  2021أمرا صعبا جدا إن لم يكن مستحيال..
وفي سبيل قطع الطريق على اعتمـاد هذا المقترح لم يتـردد حزب اإلخوان
في إخراج مدفعيتـه الثقيلـة لقصف الجميــع ،أحزابا ودولة ،معتبرا األمر انتكاسة
ديموقراطيـة ،والتفافا على اإلرادة الشعبية ،والهـدف قطع الطريق على الحزب
وحرمانه من قيـادة الحكومـة لوالية هي الثالثـة على التوالي ،بل ومخالفا ألحكام
الدستور..
لكن.
هل اعتماد القاسم االنتخابي على أساس عدد المسجلين من شأنه أن يشكل
مساسا باالختيار الديمقراطي وتراجعا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها
بالدنا والتفافا على اإلرادة الشعبية ؟!!.
طيب،
بالرجوع لنتائج االنتخابات التشريعيـة األخيرة ( ،)2016نجد أن حزب العدالـة
والتنمية حصل علي حوالي  1مليون و  600ألف صوت ،من أصل  15مليون مسجال
في اللوائح االنتخابية ،أي أنه حصل على حوالي  11في المائة من الكتلة الناخبة،
لكنه حصل على  125مقعدا برلمانيا ،وهو ما يشكل  31في المائة من عدد مقاعد
مجلس النواب !!!..
فهل النتائج التي حصل عليها حزب اإلخوان في انتخابات  2016تجسد فع ً
ال
اإلرادة الشعبية؟
قطعاً ال،
ومع ذلك يصر قادة الحزب على التصرف وكأن االنتخابات منحتهم تفويضا
باسم الشعب المغربي للسيطرة على مقاليد الحكومة !!!
اإلخوان يعتبرون اعتماد القاسـم االنتخابـي الجديد سيساهـم في العـزوف
االنتخابي وسينسف مبدأ التنافس على قاعدة البرامج االنتخابية التي يطرحها كل
حزب على الناخبين ،والحال أن هاته االدعاءات مردود عليها وال تصمد أمام الواقع..
فالعزوف االنتخابي شكل معطى ثابتا خالل مختلف االستحقاقات السابقة ،والتي
كانت تجري وفق قانون انتخابي يخدم األحزاب الكبرى ،باعتماد عتبة  6في المائة،
وتوزيع المقاعد علي القاسم االنتخابي باحتساب األصوات الصحيحة ،مع احتساب
أكبر بقية ،كما أن الحديث عن البرامج االنتخابية هو مجرد كالم لدغدغة العواطف،
ولالستهالك السياسي ،ذلك أن جميع الحكومات المتعاقبة هي حكومات ائتالفية،
وبالتالي فالبرنامج االنتخابي يصبح برنامجا متوافق عليه بين مكونات التحالف..
من هنا نستنتج أن حزب اإلخوان مرعوبون من تغيير قاعدة احتساب القاسم
االنتخابي على أساس عدد المسجلين ،ألنه سيعـري عجزهن عن تعبئـة المواطنين
وإقناعهم بالذهاب لصناديـق االقتـراع من جهـة ،ومن جهـة ثانيـة ستنكشـف
تمثيليتهم الحقيقية داخل الهيئة الناخبة..
لكن الخطير في األمر ،أن حزب اإلخوان كشروا عن أنيابهم تعبيرا منهــم
عن رفضهم القاطع اعتماد القاسم االنتخابي الجديد ،ألنه سيحرمهـم من نعيـم
الكراسي ،ومكاسب ريع المناصب ،وسيفشل مخطط التحكم في مفاصل الدولـة،
وهذا ما لن يقبلوا به..
لقد تحولوا فجـأة إلى وحوش كاسرة ،على استعداد للفتك بجميع األحزاب ما
لم تتراجع عن تبني مقترح احتساب القاسم االنتخابي على أساس عدد المسجلين
في اللوائح االنتخابية ،واضعين أنفسهم في كفة وباقي األحزاب في كفة معادية،
بل وصل بهم األمر حد ابتزاز الدولة عبر توجيه تهديدات صريحة لمن يهمه األمر،
ما يؤكد أنهم باتوا مستعدين إلعالن الحرب على الجميع للحفاظ على مصالحهم
الحزبية الضيقة..
هي رسالة واضحة إذن من حزب اإلخوان:
مصالح الحزب والجماعة خط أحمر ،ولو تطلب األمر دفع البلد نحو المجهول.

يقول «المجذوب»:
وم ّْ
ال�ش َّدة ب ِْك َ�س ُ
اخو
ِ�س َ
ي�سا ْن ْك َيا ْل َغ ْاف ْل ُي ْ
َتا َيهْ ْف ْطرِ ي ْق ْك َع ْن ْم َ�سا ْلك ا ْل ْه َدى..
ري ْب ْو َ�س ُ
اخو
ْك َّ�سا ْل ْك َما ْت َلى ْي َب يِال غِ ْ
الز ْ
ان َح َّم ْام ْك َي ُّ
م ْه َدة..
ري ْ
وغبِي َجا ْت ْك جْ ْ
ْو ِن َ
ري حْ ُ
ال ّْر َما ْي ْه َج ْر َو ْك ْر ْف َر ُ
اخو
ِّ
الط ْ
ا�ص َفة َما ْت ْه َدا..
ْو ْ�س ْط ْر ُع ْ
اح َع ْ
ود ْو ْر َي ْ
وم حْ ْ
ِني َد ُ
اخو
اب ْ�ش َح ْال ْم ْن َغ ْافل ْ
ال َ�س ْ
ُي ْ
ْو جْ َ
ال يِان ْد ْفال ُتو َما حْ ْ
تال ُلو ْ�ش ْه َدة..
ان ْف َخ ُ
اخو
ا�ص ْب ْل ْل ْع ْد َي ْ
مي ْب ِن ّْي ُتو َن ْ
ا ْل ْكرِ ْ
ري ْن َدى..
ْو ْر َدا ُتو ْم ْف ّْت َحة ْف ْج َنا ُنو ْم ْن غِ ْ
َما ْي ْف َه ْم َطا ْل ْب َق ْ�ص ْد مْ ْ
ال ْع َنى ْم ْن ْ�ش َي ُ
اخو
ا�ش ُبو ْع َلى ِ�ش َ
ْح َّتى ْيزِ َّي ْر ْن َ�ش ْ
يطا ُنو ْب ْع َدا..

• عبد اللطيف بنيحيى

املوقع الإلكرتوين باللغة العربية www.lejournaldetangernews.com :

الرتقيم العاملي 0882.0851 :
الإيداع القانوين 1/90 :

العدد 4126

ال�سبـــت � 15صــفــــر 1442
مـوافــق � 03أكـتـوبـر 2020

املدير  :عبد الحق بخات

الربيد الإلكرتوين :

�أ�سبوعيـــة �إخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات

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

�إ�سبانيا وفرن�سا على طريق جرب ال�ضرر
عن ا�ستعمال ال�سالح الكيماوي خالل حرب الريف
�ضد املجاهدين وال�سكان املدنيني
El rey Alfonso XIII de España enardecido: “Dejémonos de vanas consideraciones humanitarias porque con la ayuda del más dañino de los gases salvaremos mucha vida. Lo importante es exterminarlos como enemigos, como se hace con las malas bestias
بتاريخ  22مارس َّ ،1925
وقعَ ضابط
إسباني بمدينة مليلية ،أمر قصف سكان
ومجاهدي الريف بمائة قنبلة تحمل غازات
سامة من ترسانة «الدمار الشامل» ،بعد أن
جند اإلسبان حول 30الف جندي وضابط،
وفرنسا  700.000عسكريا ،في مواجهة
 3000مقاوم ريفي للغزو االستعماري،
إلى جانب أمير الريف محمد عبد الكريم
الخطابي ,الذي خاض ما بين  1921و1927
حرب عصابات استنزفت الجيش النظامي
اإلسباني ،وتطلبت مساندة قوية من الجيش
الفرنسي ودعم دول أخرى كانت ترى في
حرب الريف ،خطرا حقيقيا على أطماعها
االستعمارية في المغرب وفي القارة
اإلفريقية ،لتقوم الطائرات اإلسبانية بقصف
المدن بغازات الفوسجين والكلوروبكرين
والديفوسجين والهبيريت (غاز الخردل).
وهكذا أصبحت إسبانيا واحدة من أولى
القوى العالمية التي استخدمت األسلحة
الكيميائية ضد السكان المدنيين.

بعــد الشكايـات العديـدة التي توصلت بها السلطات
المختصة بالمدينة ،سواء تلك المتعلقة بالباعة المتجولين
الذين تم إقصاؤهـــم من الحــق في االستفــادة من
«المحالت» والمساحــات التي يوفرها الســوق الجديد،
أو تلـك المرتبطــة ب« :السماسرة» الذين تاجروا بهذه
«المحالت» التجاريــة.

(البقية ص)2

الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

َر ِا�سيَ ..يا َر ِا�سي..
نستعمـل هــذا التركيـب المضاعــف لكلمــة
«الرأس» عندنـا في المغرب،للتعبير عن حاالت
متعددة ،قد يصل األمر فيها إلى حد التنصل من كل
مسؤولية لم يتمكن حاملها من تنفيذها ،إيفاء للوعد
الذي التزم به مع نفسه ومع اآلخرين الذين وضعوا
ثقتهم فيه ،نظرا للحواجز التي واجهته في سبيل
إنجازها أوتحقيقها ،كما يعلل ذلك في الغالب معظم
الوصوليين االنتهازيين ،الذين يتخـذون الوعـود
الكاذبة مطية لتحقيق األغراض الشخصية على
حساب مصالح وحاجيات الناس ،وهذا ما يتكرر عند
كل موعد استحقاقي في مواسم االنتخابات ،ليتجدد
الخطاب ،وتنتفخ الوعود ،وتتسع دائرة األماني ،ويبدأ
سباق «السالحف العرجاء» من جديد ،وهـي تمـد
أعناقها لتحديد المسافة التي عليها أن تقطعها بكل
وسيلة ممكنة حتى تتمكن من الوصول.
وال يجد هـؤالء االنتهازيــون المتنصلون في
نهاية المطاف ما يبررون به خداعهم ومكرهم ،غير
ترديد كلمة «راسي يا راسي» بعد استنزاف طاقتهم
الحربائية التي بها «قضاو حاجة» ..وصاروا يتمثلون
بقول الشاعر عصي الدمع أبي فراس الحمداني :
معللتي بالوصل والموت دونه
إذا مت ظمآنا فال نزل القطر..
إن المغرب الذي علينا أن نراهن عليه ،للخروج
من عنق هذه الزجاجة الخانقة،ال يمكن أن يحقق
لنا آمالنا العريضة المشرقة ،إال بسد كل المنافذ
في وجه هذه «السالحف» التي تعيق تنمية مغربنا،
والتي تتربص بمكرها المعهــود ألخذ حصتها ،ثم
االنزواء في مخابئها ،في انتظـار ما قــد تأتي من
مناسبــات أخرى ،بتواطؤات سرية أو علنية ،مع من
يشرف على ترتيب هذه السباقات الموسمية.

(البقية ص)3

ملف توزيع «محالت»
�سوق كا�سرباطا فوق
�صفيح �ساخن

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

إعـدام فـي طنجــة
�
ٌ
هل هي مقدمــة «كتــاب اإلعـدام» الذي
يسعى الكثيرون إلى إخراج طبعته الثانية ،في
حلة جديدة ،وصياغة جماعية   ،منقحة ،بأحداث
جديدة وصور مأساوية ،تسجل وقائع كارثية،
عاشها ويعيشها ،كل يوم ،أناس طيبون،
باغتهم القدر بما نغص حياتهم ،وأفقدهم
توازنهم ورشدهم وتعلقهم بالحياة.
أحداث كثيــرة أصابت النـــاس،
هــذه األيام ،في أعز ما يملكون ويحبون،
بفعل بعض من ال رحمة وال شفقة في
قلوبهم ،إن كانت لهم قلوب يحسون بها بآالم
غيرهم ،وعقول يفكرون بها في مصيرهم قبل
مصير غيرهم ،هذا المصير الذي ال يمكنه
أن يتحدد خارج القصاص القائم على العقاب
المالئم لفظاعة الجرم وعلى الردع.
(البقية ص)4

والشك أن التجربة القاسية التي خضناهـــا في
مواجهة هـذا «الكوفيد  ،»19وما قد تأتي به األيام
القادمة المبهمــة من معطيات ونتــائــج ومفاجآت؛
ستجعلنا أمام اختيارات حاسمة ،وبدائل واقعيــة،
على أصحــاب القـــرار أن يخططـوا لها ،الستشراف
أفق مستقبلي متوازن ،يحقق للمغاربة الحد األدنى
من المطالب األساسية التي يتطلعون إليها في
قطاعات التعليم والصحـــة والتشغيــل ،واختيــار
الكفاءات المؤهلة لتدبير شأن هذا البلد «السعيد»،
الذي حباه اهلل بكل اإلمكانيــات التي يمكــن له
بها تحقيق تنمية شاملة تعم كل المجاالت التي
طالها اإلفساد والفساد ،وما ذلك على ذوي الهمم
والقرارات العادلة بعزيز !!.
ورحم اهلل شوقي الذي أكد في إحدى قصائده
القوية ،في مدح سيد البرية :
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيــا غالبـا
ولن تتحقــق هذه الغلبـــة إال بإبعـــاد كل
«السالحف» البرمائية العرجاء ،التي تربصت بخيرات
البالد ،فخاضت سباقات كان أولى بالخيول الجامحة
األصيلة خوضها..
فهل آن األوان للحد من هذه الرهانات الفاسدة
التي يتخذ أصحابها شعارا لها« :راسي يا راسي»..
وبعدهم الطوفان..
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