
De fortes précipitations se sont abattues, lundi, sur la ville de Tétouan, causant 
de nombreux dégâts matériels. 

Après des heures de pluie, la ville s’est complètement métamorphosée en marais: 
routes bloquées, voitures emportées par les eaux, accidents de la circulation, com-
merces submergés… Bon nombre de quartiers ont été touchés par cette perturbation 
atmosphérique. 
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Pourquoi le Maroc est-il 
fâché  avec l’Allemagne ? Tétouan, une ville 

sinistrée 

Le Maroc a décidé, lundi 1er mars 2021, de «suspendre tout contact» 
avec l’ambassade d’Allemagne à Rabat. 

Même si le geste paraît surprenant, il s’agit, en réalité, d’une réponse de la 
diplomatie marocaine à une série de prises de positions allemandes jugées 
inamicales par Rabat.

Vers une légalisation 
de la culture du cannabis ?

L’autre aspect 
thérapeutique du Cannabis ! 

Inondations
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Une forte délégation repré-
sentant le Bureau exécutif 

de la Fédération marocaine des 
éditeurs de journaux (FMEJ), 
conduite par le Président de l’as-
sociation, Noureddine Miftah, a 
tenu, vendredi 26 février 2021 à 
Oujda, une assemblée générale 
constitutive sous le thème : « La 
presse régionale, miroir du dé-
veloppement territorial », consa-
crée à la création d’une section 
de l’association dans la région 
de l’Oriental.

S’inscrivant dans le cadre de 
la dynamique intense d’organi-
sation et d’encadrement de la 
FMEJ, la création de cette nou-
velle section a pour objectif de 
doter la région de l’Oriental d’un 
outil organisationnel efficace vi-
sant à promouvoir les conditions 
professionnelles, économiques 
et sociales des établissements 
médiatiques et des journalistes.

La rencontre qui a été mise à 
profit pour souligner l’impor-
tance de la mise à niveau profes-
sionnelle, éthique et économique 
de la presse régionale, a été 
marquée par un diagnostic de la 
situation et un débat concernant 
les problèmes et contraintes des 
entreprises de la presse écrite et 
électronique.

Pour le président de la FMEJ, 
l’association connaît une nou-
velle dynamique visant à renfor-
cer les médias et à développer la 
presse régionale.

« La FMEJ est déterminée à 
poursuivre l’engagement dans 
la campagne d’encadrement et 
de mobilisation pour une presse 
marocaine régionale forte, plura-
liste et moderne, et contribuant 

au développement local » dira 
Noureddine Miftah, soulignant 
l’importance de la création d’une 
section dans la région de l’Orien-
tal après trois autres récemment 
créées dans les régions du Sud 
du royaume, Guelmim - Oued 
Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra 
et Dakhla-Oued Eddahab. 

Mettant en exergue l’emblème 
que revêt la ville d’Oujda située 
à une frontière qui symbolise 
le rêve d’Union de tous les Ma-
ghrébins, le Président a lancé 
un appel à tous les confrères du 
Maghreb arabe pour faire partie 
de la « Solution », et non pas du 
« problème » de blocage de la 
construction du Grand Maghreb

« Estimant que les médias 
maghrébins doivent contri-
buer à résoudre les problèmes 

et à éteindre les crises, nous 
sommes venus transmettre, 
depuis cette région, un appel à 
nos collègues du Maghreb arabe 
pour leur dire que nous devons 
faire partie de la Solution, et non 
pas du problème », a indiqué M. 
Miftah, annonçant l’organisation, 
dans le cadre de cette rencontre, 
d’une conférence nationale sur 
« le rôle de la presse du Grand 

Maghreb dans l’intégration ma-
ghrébine, couronnée par « Nidae 
Oujda » (l’Appel d’Oujda).

Pour sa part, le président élu 
de la section de la FMEJ dans 
l’Oriental, Mohamed Lhard s’est 
félicité de la naissance de cette 
section et salué l’action active 
des entreprises de presse dans 
sa région.

« Notre nouvelle section 
va s’atteler à l’élaboration de 
programmes pour favoriser la 
structuration et l’évolution des 
entreprises de presse au niveau 
régional», s’engagera-t-il. 

En plus de l’ordre pratique 
d’élargissement de l’assiette 
nationale d’action de la FMEJ, 
la rencontre d’Oujda est perçue 
comme un symbole d’Union 
lancé à travers « l’Appel d’Ou-

jda (Nidae Oujda) » à l’en-
semble des médias du Grand 
Maghreb par leurs confrères 
Marocains, les invitant à œuvrer 
positivement pour une Union 
constructive de leur région Ma-
ghrébine commune, à l’instar 
des grandes Unions régionales 
du Monde qui bénéficient de 
grandes expansions écono-
miques, sociales et culturelles.  

La FMEJ
crée sa section dans l’oriental et lance 

‘‘ l’Appel d’Oujda ’’
pour l’Union du Grand Maghreb

Al Hoceima
180 millions de dirhams 

pour le développement rural  

La province d’Al Hoceima ambitionne de multiplier ses 
projets en faveur de l’amélioration des infrastructures so-

cio-économiques dans le monde rural, en réalisant un programme 
de développement  intégré pour une enveloppe budgétaire de 180 
millions de dirhams, étalé  sur la période 2021-2023, à raison de 60 
millions de dirhams par an.

Les dispositions dudit programme qui fait l’objet d’une 
convention de partenariat entre la wilaya, le conseil régional, 
des conseils élus et divers départements de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, ont été approuvées lors d’une précédente ses-
sion du Conseil de la région ; elles ont pour principal objectif de 
contribuer à la réduction des inégalités territoriales et sociales, 
de renforcer les infrastructures rurales, de réhabiliter le paysage 
architectural et d’améliorer l’attractivité des centres ruraux, bé-
néficiant ainsi à une quinzaine de communes rurales, dont Bni 
Ammart, Izemmouren, Sidi Bouzineb, Abdelghaya Souahel, Bni 
Jamil Mestassa, Bni Ahmed Imoukzan, Chakrane, Sidi Boutmim, 
ketama, Ait Youssef Ou Ali, Louta et Zaouiat Sidi Abdelkader. 

Ce programme prévoit, entre autres, la réalisation de différents 
projets dont la construction et l’aménagement de routes pour fa-
ciliter l’accès aux zones enclavées,  le renforcement des  réseaux   
d’approvisionnement en eau potable et en électrique, la création 
d’espaces culturels, l’aménagement de terrains de sports de 
proximité, etc.

Après la Maison Blanche, 
le Pentagone, la CIA et l’OTAN

La NASA adopte la carte 
du Maroc avec son Sahara

Nous nous faisons un devoir de rappeler, avec fierté, le fait histo-
rique survenu jeudi 10 décembre 2020, lorsque l’Administration Tru-
mp a reconnu la souveraineté du Maroc sur Son  Sahara légitime. 

Trois mois après cette  reconnaissance historique, et emboi-
tant le pas à la Maison Blanche, le Pentagone, la CIA et l’OTAN, 
l’agence spatiale américaine « NASA » a adopté la carte intégrale 
du Maroc, incluant ses provinces sahariennes, confirmant ainsi  la 
souveraineté historique solennelle  du Royaume sur son Sahara.

Ainsi, la Carte du Maroc s’étendant de Tanger à Lagouira, est 
désormais disponible sur le site Internet de l’agence spatiale 
américaine au milieu d’une cartographie interactive du monde.
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Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima…

Adoption de projets industriels, 
économiques et sociaux

En présence du wali de 
la région Tanger-Té-

touan-Al Hoceima, Mohamed 
M’hidia, et sous la conduite de 
sa présidente Fatima El Hassani, 
le Conseil régional a consacré 
sa session ordinaire du mois de 
mars 2021, à l’approbation de 
deux projets relatifs à la création 
de zones industrielles et éco-
nomiques pour accueillir des 
unités opérant dans le secteur 
informel à Tanger. 

Le conseil a également ap-
prouvé une annexe à une 
convention de partenariat pour 
réhabiliter la zone industrielle 
de Mghogha à Tanger, et des 
conventions de partenariat dans 
les domaines social, culturel et 
environnemental.

Par contre, l’examen de deux 
conventions pour la création 
d’une zone d’activités écono-
miques, industrielles et artisa-
nales à Tétouan, et d’une zone 
dédiée aux activités artisanales 
polluantes et nuisibles à La-
rache, a été reporté à une date 
ultérieure.

Dans le domaine social, le 
Conseil de la région a adop-
té une annexe modifiant une 
convention de partenariat pour le 
financement et la mise en œuvre 
de programmes d’économie 
sociale et solidaire, et approuvé 
l’amendement de deux accords 
de coopération, dont l’un avec la 
Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité, relatif à la réalisation 

de projets sociaux de Santé et de 
développement, et l’autre avec la 
direction régionale de la Santé et 
l’association de soutien aux pa-
tients nécessiteux souffrant de 
maladies cardiovasculaires dans 
le Nord du royaume.

Sur le plan culturel, le Conseil 
a approuvé un projet de réha-
bilitation et de restauration de 
l’espace culturel et artistique de 
Riad Dar Sultan, dans la kasbah 
de Tanger.

Le Conseil a également adopté 
trois autres projets, l’un concer-
nant la construction d’un centre 
de traitement et de valorisation 
des déchets; le deuxième relatif 
à un centre de transformation 

olives à Ouezzane, des accords 
appropriés ont été approuvés au 
cas par cas. 

En matière de relations avec 
les instances nationales et in-
ternationales, le Conseil de la ré-
gion TTA a convenu de conclure 
une convention-cadre de par-
tenariat et de coopération avec 
le Conseil régional de Dakhla-
Oued-Eddahab, d’adhérer à l’As-
sociation pour le développement 
partagé du patrimoine mondial 
dans le bassin méditerranéen, 
et d’adopter la mise à jour du 
contrat-programme entre l’Etat 
et la région.

Le Conseil a, par ailleurs, rati-
fié des accords de projets pour 

dans la province d’Ouazzane, 
et le dernier ayant trait à la réha-
bilitation de la forêt périurbaine 
d’Ain Abid et celle du parc natu-
rel « Trik Tetaft » dans la province 
de Larache.

Un autre projet de soutien au 
transport des déchets dans plu-
sieurs collectivités territoriales 
de la région sera revu ultérieu-
rement.

Concernant la création d’un 
observatoire de suivi des ma-
rées à Larache pour renforcer les 
études scientifiques; d’un mu-
sée d’histoire naturelle à Chef-
chaouen, ainsi que le traitement 
et la valorisation des déchets 
issus de la transformation des 

la réhabilitation de routes dans 
la préfecture de Tanger-Assilah, 
approuvé l’organisation d’une 
activité de sports nautiques à 
Tanger, et examiné une pétition 
sur la création d’un centre de 
formation professionnelle multi-
disciplinaire pour les personnes 
à besoins spécifiques.

Enfin, le Conseil régional TTA 
a adopté l’affectation de l’excé-
dent budgétaire de l’exercice 
2020 d’un montant de 6,72 mil-
lions de dirhams, au finance-
ment des études du programme 
de développement intégré.

D’autre part, un prêt du Fonds 
d’équipement communal sera 
destiné au financement du pro-
gramme de réduction des dispa-
rités spatiales et sociales dans 
les préfectures et provinces de 
la région.

A propos de budget, il sera 
procédé à l’élection du président 
de la commission du budget, 
des affaires financières et de 
la programmation, ainsi que de 
son adjoint.

A souligner qu’à l’occasion de 
la tenue de cette session, il été 
procédé à la remise à la direction 
régionale de la Santé, de trois uni-
tés mobiles destinées au Centre 
régional de transfusion sanguine 
afin de renforcer sa capacité à or-
ganiser des campagnes mobiles 
de don de sang à Tanger, Tétouan 
et à Al Hoceima, pour les besoins 
grandissants des hôpitaux de la 
région.

De fortes précipitations se 
sont abattues, lundi, 

sur la ville de Tétouan, causant 
de nombreux dégâts matériels. 

Après des heures de pluie, la 
ville s’est complètement méta-
morphosée en marais : routes 
bloquées, voitures emportées 
par les eaux, accidents de la 
circulation, commerces submer-
gés…Bon nombre de quartiers 
ont été submergés par cette per-
turbation atmosphérique.

Le calvaire de la population 
filmé et transmis en direct sur la 
toile, a duré  une éternité.

Ce changement climatique a 
été signalé 24 heures à l’avance 
par la Direction générale de la 
météorologie (DGM), mais il a 
surpris par son ampleur les habi-
tants, non seulement à Tétouan, 
mais aussi dans plusieurs pro-
vinces du royaume dont celles 
du Nord où l’on a enregistré, 
outre de fortes averses ora-
geuses, de violentes rafales de 

vent et orages accompagnées 
de grêle, par endroits, à Al Ho-
ceima, Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, 
Nador, Tanger-Assilah et Tétouan 
où les fortes pluies ont enregis-
tré un cumul de 100 mm entre 
7h00 et 16h00.

On aura ainsi, enregistré 
l’inondation de quelque 275 mai-
sons dans des quartiers comme 
ceux de Coelma, Condessa et 

kodiat Sbaa, entre autres, qui 
ont subi des éboulements de ter-
rain provoqués par de violentes 
crues, outre les chaussées et les 
infrastructures de la voirie très 
endommagées. 

Plusieurs écoles publiques ont 
été évacuées dans un souci de 
protection des élèves. 

Fort heureusement, aucune 
perte humaine n’est à déplorer.

Quatre ans après l’abandon des travaux de construction du 
téléphérique de Tanger, par le duo français Poma et PGI Ma-

nagement, le groupe SOMAGEC vient également de jeter l’éponge. 
La crise du coronavirus serait à l’origine de ce désistement.

Les premiers plans de ce projet inclus dans la reconversion en 
cours reconversion du Port de Tanger-ville remontent à une di-
zaine d’années déjà et on ne voit pas encore un bout de câble de 
ce projet alors que les premières cabines devaient sillonner le ciel 
de Tanger 4 ans plus tard.

Cette nouvelle attraction touristique devrait  permettre aux usa-
gers de profiter d’une vue panoramique des plus beaux sites de 
la ville, notamment la médina, la marina et la baie. 

Avec 90 cabines d’une capacité de 12 passagers chacune, le 
téléphérique transitera par 4 gares, Place El Faro, Boulevard Mo-
hamed V, Esplanade de la mosquée et la kasbah.

Ce premier service de transport non polluant au Maroc, permet-
tra de transporter 2 800 personnes par heure sur un parcours de 
1 882 mètres. 

Tétouan, une ville sinistrée 
Le téléphérique de Tanger n’est 

pas pour demain encore !
Inondations

Ph
 : 

DR

Ph : Hammouda
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Pourquoi le Maroc est-il 
fâché  avec l’Allemagne ?

Le Maroc a décidé, lundi 
1er mars 2021, de «sus-

pendre tout contact» avec l’am-
bassade d’Allemagne à Rabat. 

Même si le geste paraît sur-
prenant, il s’agit en réalité d’une 
réponse de la diplomatie maro-
caine à une série de prises de 
positions allemandes jugées ina-
micales par Rabat.

Le ministre marocain des Af-
faires étrangères, de la Coopéra-
tion africaine et des Marocains ré-
sidant à l’Étranger, Nasser Bourita 
a adressé, mardi, une lettre au chef 
du gouvernement, Saâd Dine El 
Othmani lui demandant de «sus-
pendre tout contact» avec l’am-
bassade d’Allemagne à Rabat. 

« Tous les départements mi-
nistériels (…) sont priés de sus-
pendre tout contact, interaction 
ou action (…) aussi bien avec 
l’ambassade d’Allemagne au Ma-
roc qu’avec les organismes de 
coopération et les fondations po-
litiques allemandes qui lui sont 
liés », sollicite officiellement le 
département des Affaires étran-
gères, annonçant que ce dépar-
tement a également pris la déci-
sion de suspendre tout contact 
ou démarche avec l’ambassade 
allemande», évoquant de « pro-
fonds malentendus » avec l’Al-
lemagne au sujet de « questions 
fondamentales pour le Maroc ». 

Pour sa part, et sans préciser 
l’origine de ces « profonds ma-
lentendus », 

une source diplomatique ma-
rocaine a déclaré à l’Agence 
France Presse, (AFP) » que le 
Maroc souhaite préserver sa 
relation avec l’Allemagne, mais 
c’est une forme d’alerte expri-
mant un malaise sur de nom-
breuses questions». 

A l’heure où le royaume 
amorce un tournant stratégique 
dans l’histoire de son Sahara, 
on peut aisément deviner que la 
question du Sahara Marocain fi-

gure en priorité des points de di-
vergence qui opposent les deux 
pays, si ce n’est le principal point 
de discorde. 

On sait que l’Allemagne n’a 
pas vraiment apprécié la recon-
naissance de la souveraineté 
marocaine sur son Sahara par 
les États-Unis d’Amérique, sa-
chant que c’est Berlin qui avait 
appelé à une réunion d’urgence 
du Conseil de sécurité, au len-
demain de cette reconnaissance 
historique par Washington. Ce 
geste de Berlin est apparu ina-
mical envers Rabat, d’autant plus 
que l’Allemagne n’a jamais été 
vraiment partie prenante dans 
ce dossier, alors que ce pays qui 
se veut le porte-voix de l’Union 
européenne, estime que l’Afrique 
du Nord est en quelque sorte 
l’espace vital de l’Europe».

Selon l’expert marocain, Ma-
nar Slimi, cela n’est pourtant pas 
étonnant outre mesure car, déjà 
du temps où l’ex chef de l’État 
allemand Horst kohler était le 
représentant de l’ONU pour le 
Sahara, Berlin préparait un plan 
extrêmement dangereux pour 
le règlement du conflit, qui était 
susceptible de déstabiliser toute 
la région.

D’un autre côté, les services 
secrets allemands sont très ac-
tifs dans les attaques masquées 
que livre l’Allemagne au royaume 
du Maroc, à travers différents 
canaux dont la chaîne publique 

allemande « Deutsche Welle» qui 
affiche clairement sa position 
pro-polisario à travers la diffu-
sion de plusieurs reportages an-
ti-Maroc. 

Cette bataille médiatique se 
livre également sur YouTube où 
les services secrets allemands 
soutiennent le youtubeur et 
ex-détenu salafiste au Maroc, 
Mohamed Hajib qui a obtenu la 
nationalité allemande et réside 
dans ce pays. Ce personnage 
s’attaque régulièrement sur sa 
chaîne YouTube aux institutions 
marocaines, notamment à la 
Direction générale de la surveil-
lance du territoire (DGST) diri-
gée par Abdellatif Hammouchi.

Au niveau régional, le Maroc 
reproche également à Berlin de 
vouloir déstabiliser les efforts de 
paix en Libye en excluant le Ma-
roc du processus de règlement 
du conflit. La preuve, c’est que 
l’Allemagne n’a jamais invité le 
Maroc dans les réunions consa-
crées à la crise libyenne qu’elle 
a organisée, alors que tout le 
monde sait que Rabat a, depuis 
longtemps, joué un rôle facilita-
teur dans les pourparlers entre 
les parties libyennes, en accueil-
lant des négociations à Skhirat, 
Bouznika et Tanger, rappelle le 
politologue Manar Slimi, souli-
gnant qu’il est clair que Berlin se 
substitue à Alger dans le dossier 
libyen, mais surtout pour servir 
ses propres intérêts.

Patrimoine juif à Tanger

Deux juifs Tangérois 
sur le podium 

Sonia Cohen Azagury et Aron Abikzer

Les juifs Tangérois So-
nia Cohen Azagury, 

chargée de la conservation du 
patrimoine juif de Tanger et Aron 
Abikzer, vice président de la com-
munauté juive au Maroc, ont reçu, 
vendredi 26 février 2021 à Rabat, 
le «Prix de la Fondation Brahim 
Akhiat» pour la pour la diversité 
culturelle, dans sa catégorie de la 
composante hébraïque, en signe 
de reconnaissance de leur travail 
en faveur de la préservation du 
patrimoine et de la culture juive 
au Maroc, particulièrement, au ni-
veau de la ville de Tanger. 

D’autres Prix ont été décer-
nés à différents candidats dans 
le cadre de la préservation de la 

mémoire collective, notamment 
sur le plan culturel et social ainsi 
que la consécration de l’identité 
nationale dans sa diversité.

Les heureux lauréats ont expri-
mé leur fierté pour cette distinction, 

saluant les efforts entrepris, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Mo-
hammed VI, en faveur de la promo-
tion de la diversité culturelle et de la 
coexistence entre l’ensemble des 
composantes du peuple marocain.

Le ministre de l’Equipement, des Transports, de la Lo-
gistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a effectué, 

lundi 1er mars, une visite au barrage Dar khrofa ayant une 
capacité de stockage atteignant 480 millions de m3 et comp-
tant parmi les plus grands barrages de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima.

L’interconnexion du barrage Dar khrofa au système d’ali-
mentation en eau potable de la ville de Tanger, dont l’exploi-
tation a démarré en février 2021 et qui a nécessité une enve-
loppe de 187 millions de DH.

Le ministre s’est ensuite rendu au barrage kharroub, dont 
la capacité de stockage est de 185 millions m3, permettra de 
renforcer l’alimentation en eau potable du Grand Tanger et 
de protéger les périmètres en aval contre les inondations. Ce 
barrage, réalisé pour un coût de 1.6 MMDH et mis en eau en 
novembre 2020, a atteint un taux de remplissage de 24%.

M. Amara a reçu des explications sur les projets de dévia-
tions et de rétablissement des routes affectées par les rete-
nues des barrages Dar khrofa et kharroub, à savoir les routes 
provinciales RP4403, RP4702, RP4402, ainsi que le projet de 
construction d’une route non classée entre les douars Dar 
Bratia et Chefraouch sur un linéaire total de 76 km, pour un 
coût global de 335 MDH.

Cette visite ministérielle a été aussi l’occasion de s’enqué-
rir des autres barrages ; des aménagements hydrauliques 
qui approvisionnent les différentes villes de la région, du  
projet du barrage Béni Mansour, ainsi que d’autres barrages 
qui seront édifiés aux alentours et qui permettront de trans-
férer les eaux de la région Ouest vers le bassin de Moulouya. 

Concernant  le futur projet du complexe hydraulique Béni 
Mansour, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national 
pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-
2027, cet ensemble  comporte trois barrages, à savoir Béni 
Mansour, Dar Mimoun et Bouhmed d’une capacité totale de 
stockage de 1.350 millions de m3, ainsi que des ouvrages 
de transfert d’eau vers l’est. Il a pour objectifs l’alimentation 
en eau potable des zones méditerranéenne et orientale, ainsi 
que le renforcement de l’irrigation du bassin du bas Mou-
louya. 

Cet ouvrage  réalisé pour un coût de 1,5 milliard de DH, sur 
une période de 88 mois, permettra l’irrigation du périmètre 
Rissana-Souaken sur une superficie de 21.000 ha et l’appro-
visionnement en eau potable des communes de la région. 
Le taux de remplissage actuel de ce barrage, mis en eau en 
mars 2018, est de 52%.

Par ailleurs, les principaux projets en infrastructures rou-
tières achevés ou en cours de réalisation dans la province 
de Larache ont été présentés lors de la visite ministérielle. 
Il s’agit d’un linéaire d’environ 168 km d’infrastructures rou-
tières, réalisé pour un coût de 540 MDH, tandis qu’environ 
102 km de routes sont en cours de réalisation pour une enve-
loppe de 238 MDH.

Les projets phares de la région en infrastructures routières 
ont  aussi  été présentés au ministre. Il s’agit d’un investisse-
ment global de 9 MMDH, qui comprend, entre autres, la voie 
express Tétouan-Chefchaouen pour un coût de 973 MDH et la 
voie express Larache-ksar El kébir (283 MDH), outre les pro-
jets d’infrastructures routières s’inscrivant dans le cadre du 
programme Tanger Métropole, pour un montant de 325 MDH, 
et du Programme Al Hoceima Manarat Al Moutawassit, pour 
un budget de 714 MDH.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Visite ministérielle 
à différents  barrages 
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cannabis, des circuits de production, de fabrication, de 
transformation et de commercialisation, exclusivement 
à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. 

En somme, cette agence sera responsable du contrôle 
et de la légalité totale de l’ensemble des 
circuits de ce marché étroitement régle-
menté par des mesures spécifiques bien 
étudiées. 

Selon un expert en la matière, « le 
projet de loi était en préparation depuis 
un certain temps. Aujourd’hui, cette loi 
est légitimée par l’Organisation des Na-
tions Unies qui a accepté, il y a 3 mois, 
d’extraire le cannabis de la liste IV des 
conventions sur les drogues,

Il est important de mentionner que 
l’usage médicinal, pharmaceutique et 
industriel du cannabis constituera une 
source de revenus légaux pour les pro-
ducteurs de cannabis traditionnels».

Le spécialiste estime, néanmoins, que 
la loi 13-21 traitant de l’usage légal du 
cannabis au Maroc, devra être complétée 

par d’autres textes règlementaires, notamment des ar-
rêtés et décrets : Concrètement, il s’agit de définir, avec 
précision, la liste des zones relevant des provinces du 
nord, concernées par la production du cannabis médical 
en plus des modalités de délivrance des autorisations 
régissant cette activité, ainsi que les formalités d’approvi-
sionnement des semences et plants agrées par l’agence 
ad hoc. À cela s’ajoutent, la détermination des charges 

à respecter en plus du seuil légal du THC 
(tétrahydrocannabinol) qui est l’une des 
principales molécules actives du canna-
bis », affirme l’expert.

Sur le plan international, alors que le 
débat ressurgissait constamment autour 
de la légalisation du cannabis, cette ques-
tion a été finalement tranchée par la der-
nière recommandation de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) de reclasser 
le cannabis par la Commission des stu-
péfiants des Nations unies (CND) dans 
l’annexe IV de la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961, telle que modifiée 
par le Protocole de 1972. 

Étant donné que le mercredi 2 dé-
cembre 2020, le Maroc faisait partie des 
27 pays ayant voté pour ce reclassement, 

et que la Commission nationale des stupéfiants, tenue 
le 11 février 2021, a adopté la consigne de l’OMS, le 
royaume se trouve, ipso facto, en conformité avec l’évo-
lution de la situation internationale. 

Si toutes ces conditions sont réunies, le Maroc sera 
désormais considéré comme un producteur légal de 
cannabis à des fins exclusivement médicinales, théra-
peutiques, pharmacologiques et industrielles.

Parallèlement, les autorités concernées devront redou-
bler de vigilance pour contrecarrer et sanctionner toute 
action tentant de s’écarter de la légalité de l’usage du 
cannabis...  

rieur, ce texte ouvre désormais la voie à la légalisation 
tant attendue de la culture du cannabis dans le royaume, 
à des fins médicales et thérapeutiques

En gros, le projet de loi propose de construire une in-

dustrie contrôlée et légaliste du cannabis produit dans 
six régions du royaume, en regroupant et en organisant 
les producteurs de cannabis dans des «coopératives» qui 
vendraient leur récolte, exclusivement à des entreprises lo-
cales ou internationales de transformation, abandonnant, 
du même coup, le trafic à des fins illicites et balayant la 
corruption dans le secteur.

Parmi les nouvelles conditions formulées par l’article 
7 du projet de loi divulgué, il sera désormais exigé des 
cultivateurs réguliers de cannabis d’avoir la nationalité 
marocaine et l’âge approprié, d’habiter l’une des régions 
traditionnellement productrices de cannabis dans le 
royaume, et d’obtenir une licence appropriée.

Les articles 15 et 16 du nouveau projet de loi pro-
posent, en outre, la création d’un organisme national 
public, doté de la personnalité morale, appelé «Agence 
nationale pour la légalisation des activités afférentes à 
la culture du cannabis» qui se chargera de la mise en 
œuvre de la stratégie de l’État en termes de culture du 

Voilà donc l’usage récréatif ou la consommation du 
cannabis traité, en tant que drogue douce.

En 2014, l’Observatoire national des drogues et addic-
tions évaluait à 800.000 le nombre d’usagers de drogue 
au Maroc, dont 95% de consommateurs 
de cannabis. Un mineur sur 10 a touché 
au moins une fois à ce produit, tandis 
qu’un jeune sur 30 en a fumé plus ou 
moins régulièrement.

L’impact socio-comportemental du 
cannabis consommé se traduit par 
l’impulsivité, la violence, des troubles 
organiques et psychologiques, la schi-
zophrénie, voire l’amorce d’une maladie 
mentale.

Après maintes tentatives, le 3 dé-
cembre 2020, le cannabis a été retiré de 
la liste des stupéfiants et, depuis, les 
écrits scientifiques sont clairs sur les 
atouts positifs de cette plante désormais 
légalisée à des fins médicales et indus-
trielles, notamment pour gérer les patho-
logies mentales lourdes.

Dès lors, on amorce, aujourd’hui, intelligemment, une 
conversion de l’usage de cette plante vers un usage thé-
rapeutique, en mettant, du coup, fin au marché parallèle 
de trafic de Cannabis en tant que haschich (drogue), 
permettant ainsi au royaume de se débarrasser de son 
étiquette de pays trafiquant de drogue, une réputation 
surdimensionnée et répandue par certains individus 
qui ne portent pas les Marocains dans leur cœur. Suivez 
mon regard ! 

Quoique le bruit de cette conversion 
ressemble encore à un bruit inaudible, et 
que le parti au pouvoir s’y est longtemps 
opposé, la volonté politique existe au Ma-
roc pour la production, l’exportation et la 
vente nationale de cannabis à des fins 
médicales et industrielles.

Le Conseil des ministres a discuté, 
jeudi 25 février 2021, du projet de loi 13-
21 visant à légaliser le cannabis, mais de 
manière strictement réglementée, après 
un premier pas franchi avec l’Organisa-
tion des Nations Unies qui a accepté, en 
décembre dernier, d’extraire le cannabis 
de la liste IV des conventions sur les dro-
gues, lors d’un vote historique ouvrant la 
voie à la fin de l’interdiction du cannabis. 

Aujourd’hui, le marché mondial du cannabis médical est 
en nette évolution. Pour le Maroc, il s’agit d’une opportuni-
té qui permettra de résoudre la problématique du trafic de 
drogues et la structuration de cette activité avec un meil-
leur rendement pour les producteurs. 

Sur le plan religieux, le Maroc serait le premier pays 
islamique à légaliser le cannabis.

Grâce au projet de loi 13-21, relatif à l’usage légal 
du cannabis au Maroc, qui figurait à l’ordre du jour du 
Conseil de gouvernement du jeudi 25 février, une nou-
velle filière devrait s’ajouter aux 19 filières agricoles déjà 
existantes au Maroc. Élaboré par le ministère de l’Inté-

Vers une lÈgalisation de la culture du cannabis ?

ActuAlités

En évoquant la plante du cannabis, c’est son aspect stupéfiant qui s’impose aux souve-
nirs de notre tendre jeunesse, en tant que «kif» fumé dans des cafés populaires où 

des hommes, appelés «hchaïchias»,assis sur une natte, à même le sol, se passaient, dans un 
cérémonial traditionnel, une sorte de calumet composé d’une longue tige creuse en bois ou en métal, appelée «Sebssi», 
avec, au bout, une petite pipe, sorte de mini-cuve en terre cuite, appelée «shkaf» (pluriel : shkofas), d’environ 10 mm de 
diamètre, garni d’une petite portion de kif (poudre de cannabis ou chira) mélangé à du tabac local moulu, le tout fumé 
en deux ou trois aspirations à des fins psychoactives. 

L’autre aspect thérapeutique 
du Cannabis ! 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 



6

Le Journal de Tanger  • N° 4148 •  Samedi 06 Mars 2021

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME ActuAlités

Flux agro-alimentaires : projet en cours 
de développement au port d’Abidjan

Dans le cadre du développement de ses métiers en 
tant qu’aménageur et développeur de zones indus-
trielles logistiques et portuaires, Tanger Med vise la 
poursuite de l’accompagnement de flux d’export maro-
cains vers l’Afrique. Ainsi, le protocole d’accord relatif 
à l’aménagement, au développement et à la gestion 
de la plateforme logistique de commercialisation des 
fruits et légumes au Port autonome d’Abidjan constitue 
une offre de solution logistique pour le développement 
des exportations agro-alimentaires marocaines. «Les 
études techniques sont en cours de finalisation. La 
plateforme vise la consolidation et la massification des 
flux agro-alimentaires depuis le Maroc vers l’Afrique de 
l’Ouest», nous explique-t-on auprès de Tanger Med.

Plateforme portuaire de référence
Premier port à conteneurs en Méditerranée, et premier 

port à conteneurs en Afrique pour la quatrième année 
consécutive, «Tanger Med poursuivra ses objectifs de 
productivité et de compétitivité et vise d’intégrer le classe-
ment des 20 premières plateformes portuaires à l’échelle 
mondiale. Parallèlement, Tanger Med poursuivra son déve-
loppement en tant que hub logistique majeur, notamment 
par le renforcement des flux Monde-Monde et particuliè-
rement des flux vers l’Afrique», explique le management.

Task Force portuaire africaine
Leader en Afrique depuis 4 années consécutives, 

la plateforme s’est ainsi érigée en modèle à l’échelle 
du continent, celui d’une plateforme intégrée, à la fois 
portuaire et industrielle, agissant comme un hub logis-
tique majeur pour la connectivité et la facilitation des 
échanges. Tanger Med assume ainsi pleinement son 
rôle pour partager son expérience et œuvre à dévelop-
per les meilleures pratiques en termes de conduite et 
de gestion de plateformes portuaires intégrées. C’est 
dans ce cadre que son management a initié, auprès 
d’une trentaine d’autorités portuaires, le lancement, 
en juillet 2019, d’une plateforme collaborative régulière 
d’échanges focalisée sur les thématiques d’intérêts 
communs dénommée «Task Force portuaire africaine».

Dans cette optique, plusieurs thématiques de travail 
ont été identifiées, ayant pour objectifs de déceler les 
meilleurs «learnings» académiques et pratiques pour la 
communauté portuaire africaine, tels que la résilience 
et l’agilité des ports du continent face à la crise de la 
Covid-19, mais également la digitalisation au service 
de la facilitation des échanges et de la compétitivité. Il 
faut également y ajouter la connectivité des ports avec 
l’arrière-pays «Hinterland», ainsi que la problématique 
de congestion des ports africains et son impact sur la 
logistique et sur la supply chain.

Hubs de distribution vers 21 pays afri-
cains

La présence de grands acteurs mondiaux tels qu’APM 
Terminals, Eurogate, Happag Lloyds, Maersk Line ou CMA 
CGM, et les trafics drainés sur les terminaux à conteneurs 
qu’ils contrôlent et opèrent témoignent de l’importance 
du choix porté sur Tanger Med qui jouit d’une proposition 
de valeur qui intègre à la fois une dimension maritime, lo-
gistique et industrielle. Adossée au complexe portuaire, 
la zone «Medhub» constitue un hub logistique pour les 
grands opérateurs logisticiens, avec à la clé des échanges 
logistiques directs avec plus de 100 pays. Cette zone lo-
gistique offre des entrepôts prêts à l’emploi.

Les principales activités sont la logistique à valeur 
ajoutée de groupage, de distribution et d’approvision-
nement, ainsi que la préparation de commande, l’entre-
posage, le conditionnement, l’étiquetage, l’assemblage 
et le contrôle qualité pour une distribution rapide et 
efficiente vers les marchés cibles. La zone logistique 
compte des clients de renommée internationale.

Des distributeurs tels que Decathlon, 3M, Sharabati 
Denim, et des logisticiens tels que DHL, Nippon Express, 
CEVA Logistics, Gefo, Emirates Logistics et OMSAN ont 
choisi de s’installer dans la zone logistique afin d’opti-
miser leurs opérations et la redistribution vers l’Afrique, 
l’Europe et l’Amérique. Ces grandes multinationales uti-
lisent donc cette complémentarité en développant des 
hubs de distribution régionaux tels qu’Adidas et 3M qui 
desservent 21 pays africains ou encore Decathlon qui 
dessert 9 pays africains dont le Congo, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, le kenya, le Sénégal et l’Afrique du Sud. L’en-
semble de ces activités, réalisées au sein du complexe 
portuaire et logistique Tanger Med, permettent d’an-
crer davantage les flux logistiques et maritimes liés et 
consolident la position développée par Tanger Med sur 
les flux du détroit en Méditerranée et sur les flux en par-
tance/provenance d’Afrique.

Connexions maritimes hebdomadaires 
vers près de 40 ports

Tanger Med est connecté à plusieurs ports africains 
dont celui de Tema au Ghana (7 services hebdoma-
daires réguliers), les ports de Dakar, Abidjan et Conakry 
avec 5 services hebdomadaires réguliers. Les ports de 
Cotonou, Freetown, Banjul et Monrovia sont desservis 
4 fois par semaine. On recense 3 services hebdoma-
daires réguliers pour les ports de San Pedro, Apapa et 
Tin Can, 2 dessertes hebdomadaires pour les ports de 
Lagos, Cape Town et Lomé, ou encore 1 service hebdo-
madaire régulier pour les ports de Pointe-Noire, kribi, 
Djibouti, Luanda, Douala, Bata et Malabo. Le livret de 
connexions maritimes dresse une liste exhaustive des 
différents ports desservis. 

Revue de presse Lu pour vous dans 

P orté par une vision royale, Tanger Med jouit d’une position de choix à l’échelle des 
flux maritimes et logistiques vers l’Afrique. Stratégiquement situé sur le Détroit 
de Gibraltar, Tanger Med s’est positionné, depuis son démarrage, comme une 

plateforme de transbordement majeure sur les flux intercontinentaux et sur les flux 
d’éclatement vers l’Afrique.

Près de 40% des flux conteneurisés traités actuellement ont pour origine ou destina-
tion l’Afrique, avec des connexions maritimes hebdomadaires vers près de 40 ports et 
20 pays sur le continent. Grâce à une capacité de traitement opérationnelle de 9 mil-
lions de conteneurs, l’offre de connectivité se voit élargie pour offrir davantage de com-
pétitivité à travers le hub de Tanger Med, et ainsi renforcée sur les flux intra-africains.

de la plume de Modeste Kouamé  

Transbordement vers l’Afrique 

 Le port Tanger Med 
consolide sa position

C’est avec une profonde 
affliction et une im-

mense consternation que 
nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nou-
velle du décès survenu le 
3 mars 2021, du très cher 
regretté Saïd DAÏLAL.

La dépouille du défunt 
a été inhumée, le lende-
main, après salat Addohr, 
au cimetière de Sidi Amar où elle a été convoyée 
au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint 
eu égard à l’observation de mesures sanitaires 
imposées par la pandémie. Ainsi, seuls quelques 
proches ont été autorisés à accompagner le re-
gretté disparu à sa dernière demeure pour lui 
rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous pré-
sentons nos condoléances les plus attristées 
aux frères du défunt Jaâfar et Mourad ; à ses 
sœurs Anissa, Aouatif et karima ; à l’ensemble 
des membres des familles Daïlal, Senhaji, Marsi, 
Mouchtanim et familles alliées ; ainsi qu’à tous les 
proches du regretté disparu qui tiennent à formu-
ler 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

C’est avec une profonde 
affliction et une im-

mense consternation que 
nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nou-
velle du décès survenu le 
1er mars 2021, du très cher 
regretté Younès SENHAJI.

La dépouille du défunt 
a été inhumée, après sa-
lat Al3asr, au cimetière d’Al Moujahidine où elle a 
été convoyée au milieu d’un émouvant cortège fu-
nèbre restreint eu égard à l’observation de mesures 
sanitaires imposées par la pandémie. Ainsi, seuls 
quelques proches ont été autorisés à accompagner 
le regretté disparu à sa dernière demeure pour lui 
rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous pré-
sentons nos condoléances les plus attristées à la 
veuve du défunt, Mme Souhaïr El Begdouri ; à ses 
sœurs Lilia, Houda, Nihad et Siham ; à son frère 
Hicham ; à l’ensemble des membres des familles 
Senhaji, Begdouri et familles alliées ; ainsi qu’à 
tous les proches du regretté disparu qui tiennent 
à formuler leur profonde gratitude aux très nom-
breuses et aimables personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil et partagé leur douleur en se ma-
nifestant 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

Saïd DAÏLAL  
rappelé à Dieu 

Younès SENHAJI  
rappelé à Dieu 

Nécrologie

Nécrologie
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ActuAlités

Tétouan 

Des jeunes sauvent 
« héroïquement » 

une femme, 
une fillette et un bébé 

des inondations 

Dans un geste héroïque spontané, de jeunes gar-
çons ont été filmés en train de lutter contre les 

crues provoquées, lundi, par les pluies torrentielles qui 
se sont abattues sur  plusieurs quartiers de la ville de 
Tétouan, pour sauver une femme et ses deux enfants 
dont un nourrisson, qui luttaient contre les grosses va-
gues qui culbutaient et emportaient même des voitures 
automobiles.

Sans le précieux concours de ces jeunes garçons, 
cette maman qui se débattait avec ses deux enfants  au 
milieu des vagues sombres, aurait, sans doute, eu du 
mal à sauver sa fillette et son bébé qui sont, fort heureu-
sement, sortis indemnes de cette dure  épreuve.

La vidéo lancée sur la toile a donné lieu à des félicita-
tions de la part des internautes.

uuuuuu 

Trafic d’appareils 
électroniques 

Une enquête menée depuis la récente découverte 
au port Tanger Med d’une importante quantité de 

téléphones portables de dernière génération, impor-
tés clandestinement, d’une valeur de six millions de 
dirhams, a donné lieu, à ce jour, à l’interpellation de 21 
individus, à la suite du démantèlement, par les services 
de sécurité, d’un large réseau international de trafic de 
matériel électronique,

L’opération a permis la saisie de 2.496 téléphones 
portables, 51 montre-bracelet, sept ordinateurs por-
tables, 12 ardoises électroniques, 18 porte-clés ardoises 
et autres accessoires, ainsi que quatre voitures. De 
même, une somme de 931.870, 00 dirhams a été saisie 
chez les personnes interpellées. des Marocains et un 
ressortissant irakien qui  ont été placés en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier 
judiciaire d’usage.

Ces objets volés qui ont été illégalement introduits 
au Maroc via l’Espagne, étaient destinés à la vente aux 
marchés aux puces, après falsification des numéros 
de série et le remplacement de  l’emballage des appa-
reils. L’enquête, a révélé  l’implication dans ce réseau  
de conducteurs du transport international de marchan-
dises. 

Ancienne Médina 

Découverte 
d’un vieil “explosif” 

dans un chantier 

Lors des travaux d’aménagement en cours à la 
vieille médina à Tanger, les ouvriers sont tombés, 

mardi dernier, sur un vieil engin explosif enfoui dans la 
terre.au quartier de la kasbah. 

Une fois l’alerte donnée, des forces de l’ordre se sont 
déplacées sur les lieux et emporté l’engin pour exper-
tise. 

A souligner que la Casbah n’a pas livré tous ses se-
crets puisqu’il y quelques jours, on y avait découvert un 
supposé passage souterrain datant apparemment de 
l’ère médiévale.

uuuuuu 

Tanja El Balia

Saisie de 680 kg 
de chira 

Les éléments de la Brigade des stupéfiants relevant 
du Service préfectoral de la police judiciaire de 

Tanger, ont mis en échec, mardi soir, une tentative de 
trafic international de drogue en procédant à la  saisie 
de 680 kg de chira au quartier «Tanger El Balia» où 20 
colis de cette drogue ont été découverts à l’intérieur 
d’une voiture utilitaire.

Cette opération a donné lieu à l’interpellation de trois 
individus âgés de 29, 37 et 39 ans, en flagrant délit de 
préparation d’une expédition de cette cargaison par 
voie maritime depuis les plages de Tanger.

Il a été également procédé à la saisie d’un bateau 
pneumatique et de bidons d’essence. 

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et la procédure judiciaire 
d’usage, devant conduire les mis en cause devant le 
juge.

uuuuuu

Tanja Balia

Deux jeunes époux
 fuient la fête de leur 

mariage 
Cette fois, la fête de mariage battait son plein au 

quartier Tanja Balia à Tanger, lorsque la police aler-
tée par des voisins, pour usage nocturne  abusif d’appa-
reils sonores, ont fait une descente dans la villa où se 
déroulaient  les festivités.

Alors que 35 convives ont été embarqués au com-
missariat et contraints de payer une amende pour inob-

servation des mesures sanitaires d’usage, les deux 
nouveaux mariés, alertés, ont pris la fuite juste avant 
l’arrivée des forces de l’ordre. 

La police a procédé à la saisie des instruments de 
musique appartenant à l’orchestre qui animait la soirée. 

uuuuuu 

Une femme et son 
enfant meurent noyés 

près d’Al Hoceïma 

Une femme d’origine subsaharienne et son fils de 5 
ans sont récemment  morts noyés, après le nau-

frage de leur embarcation qui a pris de l’eau au large 
d’El Hoceima, alors qu’elle tentait de regagner les côtes 
espagnoles, avec à son bord, 59 candidats à l’émigra-
tion clandestine d’origine subsaharienne.

L’embarcation avait entamé son périple depuis les 
côtes de la région  d’Al Hoceïma, lorsque son  moteur 
est tombé en panne, en haute mer.

La Marine royale marocaine a repéré le bateau et por-
té secours à 57 rescapés dont 33 femmes, 7 enfants et 
7 bébés.

uuuuuu 

Hay Bouhout

Découverte 
d’un homme pendu 

Dans la soirée de jeudi 4 mars courant, le corps 
inerte d’un homme a été découvert pendu dans 

une pièce du domicile familial situé à hay Bouhout à 
Tanger.

L’homme en question, âgé de 37 ans, sans travail, ne 
souffrait, apparemment, d’aucun malaise psychique, 
psychologique ou social, et les premiers éléments de 
l’enquête n’ont pas révélé les causes probables de ce 
geste fatal.

Après le constat établi par les forces de l’ordre qui 
se sont rendues sur le lieu du  drame, la dépouille de la 
victime a été évacuée à la morgue pour autopsie.   

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

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

A la fin de la victoire 3-0 
de Séville contre Cádiz 

samedi, le Marocain Youssef 
En-Nesyri a ramené le ballon 
du match à la maison pour 
l’ajouter à une collection qui 
prend de l’ampleur. Ce fut en 
effet le second match d’affilée 
où il a marqué un triplé pour 
Los Nervionenses, ces trois 
buts portant son total à 12 
pour la saison 2020/21 de Liga 
Santander. Seul Luis Suárez de 
l’Atlético de Madrid fait aussi 
bien, personne ne fait mieux.

Cette victoire place Séville à la quatrième position en Liga Santander et 
il est certain que En-Nesyri a été leur joueur le plus important cette saison. 
Les douze buts de l’attaquant né à Fes représentent 46% des 26 buts 
inscrits par Séville, et En-Nesyri marque également des buts essentiels. 
Aucun autre joueur de l’élite espagnole n’a ouvert le score plus souvent 
que l’ancien élève de la prestigieuse Académie Mohammed VI.  

L’attaquant de 23 ans est dans la forme de sa vie et a rendu la confiance 
démontrée par les dirigeants de Séville quand ils l’ont recruté au CD 
Leganés lors du dernier mercato hivernal. Lors de la seconde moitié de la 
saison 2019/20, l’attaquant a marqué six fois plus de buts que lors de leur 
campagne victorieuse en Europa League. Mais la saison dernière, c’était 
Luuk de Jong qui a inscrit les buts les plus importants pour Séville lors de 
leur conquête du trophée européen. En-Nesyri a ensuite manqué un face 
à face crucial contre Manuel Neuer lors de la victoire du Bayern Munich 
contre Séville en UEFA Super Cup, en septembre, un échec qui laissa le 
Marocain en larmes après le match.

Cependant, il a répondu de la meilleure manière possible. « La vie 
vous offre toujours des secondes chances, » a expliqué le directeur sportif 
Monchi à En-Nesyri et ce dernier s’est tellement amélioré qu’il est devenu 
un des joueurs les plus dangereux de la Liga Santander. « C’est le résultat 
d’un dur travail et de la concentration », explique le joueur.

A l’heure actuelle, il est à égalité avec Suárez en tête du classement 
des buteurs de Liga mais En-Nesyri voudrait devenir le deuxième joueur 
de l’histoire de Séville à finir une saison en tant que meilleur buteur de la 
Liga. Le premier fut Juan Arza lors de la saison 1954/55. De plus, le seul 
joueur africain ayant conquis ce titre honorifique en Liga fut Samuel Eto’o 
en 2005/06. En-Nesyri pourrait donc écrire l’histoire cette saison. Il serait 
d’ailleurs également le premier joueur d’Afrique du Nord à remporter ce 
prix.

Séville, en tant que club, veut également faire de cette saison une 
campagne historique. Ils ne pourront conserver leur titre en Europa League 
mais visent plus haut, étant toujours qualifiés en Ligue des champions - où 
En-Nesyri a inscrit quatre buts – et les Andalous affronteront le Borussia 
Dortmund en huitièmes. L’équipe de Julen Lopetegui est également toujours 
en course en Copa del Rey et n’a qu’un point de retard sur Barcelona et 
quatre sur le Real Madrid en championnat.

En-Nesyri sera essentiel pour que Séville atteigne ses objectifs, 
puisque les défenseurs ne peuvent contenir ses appels et sa vitesse à 
l’heure actuelle et que les gardiens n’arrivent plus à arrêter ses frappes qui 
démontrent que le Marocain s’est grandement amélioré.

Portrait  SPortif  Tribune du Sport

Youssef En-Nesyri est dans la forme de sa vie. 
L’attaquant marocain de Séville a été nommé 
joueur du mois de janvier en Liga Santander, 

après avoir marqué sept buts en six matchs, dont deux 
triplés consécutifs à domicile face à la Real Sociedad et au 
rival local Cadiz CF. 

Avec 13 buts en Liga Santander cette saison, le joueur 
de 23 ans a déjà amélioré son total du dernier exercice. Un 
an après son arrivée à Séville, il explose vraiment et une 
personne a assisté à cette évolution de près : son barbier 
Kasawi.

Kasawi coupe les cheveux de Youssef depuis qu’il est 
arrivé à l’académie de Malaga en 2015, après un passage à 
la prestigieuse académie Mohammed VI du Maroc. Kasawi 
se souvient de cette période dans une interview pour la 
Liga : « Il est arrivé à Malaga à l’âge des Juvenils et m’a 
contacté un jour pour dire qu’il cherchait un barbier et qu’il 
n’avait trouvé personne qui lui convenait totalement. J’ai 
commencé à travailler avec lui et cela continue depuis».

Depuis ses premiers pas avec l’équipe première de 
Malaga jusqu’à son transfert à Séville en janvier 2020 en 
passant par Leganés,la progression d’En-Nesyri a été 
aussi impressionnante que graduelle. Mais, en cette saison 
2020/21, le Marocain a encore passé des paliers afin de 
devenir un des meilleurs buteurs d’un championnat réputé 
pour ses talents offensifs.

Interrogé sur le secret de cette réussite, Kasawi a 
expliqué : « C’est le fruit de son travail sérieux et de ses 
sacrifices. Il n’est pas seulement un client mais également 
un ami. Et j’ai vu son processus de maturation aux niveaux 
personnel et professionnel. Ce succès n’est pas dû à 
la chance ou à une coincidence. Tout le mérite revient à 
son grand travail, au dévouement, à l’entraînement et il 
se consacre à 100% à son travail. On voit aujourd’hui les 
résultats, que ce soit dans les matchs ou au niveau des 
stats. Nous n’aimons pas parler seulement de stats, mais 
elles sont importantes et tout le monde peut les voir».

Le barbier, qui est également né au Maroc et qui vit en 
Espagne depuis l’âge de quatre ans, révèle qu’En-Nesyri 
a décidé de changer de look au début de l’année 2021, 
avant ses triplés face à la Real Sociedad le 9 janvier puis 
Cádiz le 23. «Avant, En-Nesyri demandait des coiffures 
avec plus de motifs. C’était le style d’une jeune personne. 
Par coincidence, avant les matchs récents qui lui ont 
bien réussi, nous avons décidé d’opter pour un style plus 
classique, un sans trop de motifs ou designs. Je suppose 
que c’est l’image de la maturité».

Voyages à Séville… et Madrid
En tant que barbier d’En-Nesyri, Kasawi l’a suivi lors de 

ses déménagements à travers l’Espagne. Il voyage ainsi de 
son salon à Benalmádena sur la Costa del Sol, qu’il possède 
depuis cinq ans, jusqu’à Séville pour couper les cheveux 
de son ami.

Ce trajet est bien plus court que celui réalisé quand 
En-Nesyri jouait à Leganés dans la capitale. Kasawi est 
venu quelques fois à Madrid jusqu’à ce qu’un barbier de 
confiance soit trouvé là-bas. « Quand il est parti à Madrid, 
j’y suis allé quelques fois pour couper ses cheveux jusqu’à 
ce qu’on trouve un ami là-bas qui s’occupait d’autres 

footballeurs. Puis quand il est revenu en Andalousie en 
signant avec Séville, il a repris contact et on a commencé à 
travailler ensemble à nouveau».

Pendant le mercato hivernal, En-Nesyri était annoncé 
du côté de West Ham et, même si Kasawi blague qu’il aurait 
pris l’avion jusqu’à Londres pour s’occuper de lui, il est 
heureux  qu’il soit resté à Séville et pense que le projet à 
Ramón Sánchez-Pizjuán est le bon. « J’aurais été content 
d’aller là-bas avec lui ! » réagit-il aux rumeurs envoyant 
le Marocain à West Ham. «Mais il est très heureux en 
Andalousie. West Ham est un grand club, historique mais 
Séville est également un grand club et ils sont performants. 
C’est une des meilleures équipes d’Espagne et il s’y sent 
bien. Je pense qu’il a beaucoup d’objectifs à réaliser ici. Il 
est encore très jeune».

Le barbier préféré des joueurs de Malaga
Dans son salon situé juste à l’extérieur de Malaga, 

Kasawi travaille avec de nombreux footballeurs qui évoluent 
avec l’équipe de Liga SmartBank, tels Hicham Boussefiane, 
Caye Quintana et Cristian Rodríguez. D’autres footballeurs 
viennent à son salon quand ils sont dans le sud du pays en 
vacances. Ce fut le cas de Theo Hernández de l’AC Milan, 
Erling Haaland, Achraf Hakimi, Alexandre Pato ou encore 
Leo Balerdi entre autres.

Kasawi pense qu’il continue à attirer des stars grâce 
à l’atmosphère décontractée du lieu. « Mon barber shop 
est un lieu assez fermé puisque vous avez besoin d’un 
rendez-vous, donc les joueurs se sentent au calme et à 
l’aise. Ils peuvent discuter de ce qui se passe dans leur vie 
tranquillement et ils savent que tout restera confidentiel. 
Quand les joueurs ont besoin d’une bonne coupe et d’une 
bonne discussion, ils me contactent».

Kasawi aime voir ses clients régaler sur les terrains 
et est particulièrement content quand Málaga a des bons 
résultats. « J’ai toujours beaucoup aimé le football. J’ai une 
équipe favorite dans beaucoup de pays mais je soutiens 
aussi vraiment Málaga parce que c’est l’équipe de ma ville».

YOUSSEF EN-NESYRI: 
L’INTERNATIONAL MAROCAIN EN 

TÊTE DU CLASSEMENT DES BUTEURS 
EN LIGA SANTANDER ET MEILLEUR 

JOUEUR DU MOIS

KASAWI :  LE BARBIER DES STARS AU PREMIER 
RANG POUR ASSISTER À L’ASCENSION ÉCLAIR 

DE YOUSSEF EN-NESYRI

Le joueur de 23 ans a inscrit 12 buts en Liga 
Santander cette saison, le meilleur total de la division  

et il a ouvert le score plus que quiconque.

sport



9ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  • N° 4148 •  Samedi 06 Mars 2021

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique

 

 

Jour

As
-S

ou
bh

Ad
-D

ou
hr

Al
-A

sr

Al
-M

ag
hr

ib

Al
-Ic

ha
e

  Sam. 06 06:16 13:40 16:52 19:27 20:43 

 Dim. 07 06:15 13:39 16:53 19:28 20:44 

 Lun. 08 06:13 13:39 16:53 19:29 20:45 

 Mar. 09 06:12 13:39 16:54 19:30 20:46 

 Mer. 10 06:11 13:39 16:54 19:31 20:47 

 Jeu. 11 06:09 13:38 16:55 19:32 20:47 

 Ven. 12  06:08 13:38 16:55 19:33 20:48

HORAIRES DES PRIÈRES
du 06 Au 12 Mars 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous mettre au service de la collectivité, à oeuvrer pour la com-
munauté et à travailler de manière plus appliquée que trop personnelle !
Amour : Vous êtes lucide. Si une personne vous fait des belles promesses, vous 
n’y croyez qu’à moitié, vous préférez attendre des preuves d’amour de sa part.
Argent : Faites vos comptes et voyez si vous pouvez-vous offrir cet objet 
qui vous fait tant rêver.
Travail : Vous avez l’esprit léger, vous êtes plein de bonnes idées, votre 
samedi et votre dimanche se passeront dans une bonne ambiance.. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Un éclairage qui vous pousse à revendiquer votre droit de parole, 
à vous valoriser mais également à tenter votre chance en amour !
Amour : Vous ressentez plus vivement vos désirs et l’envie de les satisfaire. 
Si vous êtes en couple, vous êtes en harmonie, dans une meilleure entente.
Argent : La routine convient bien à votre personnalité discrète si elle vous ap-
porte des revenus stables et qu’elle est pimentée par des recettes inattendues.
Travail : Vous devez gérer votre budget ou des contraintes d’ordre domes-
tique. Cela vous oblige à vous enfermer pour vous isoler dans un silence relatif.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Si vous êtes mobilisé sur le front pro par des dossiers qui 
exigent de vous beaucoup, songez à ne pas trop négliger les vôtres !
Amour : Vous avez du mal à faire cavalier seul et vous vous ennuyez 
rapidement mais vous n’arriverez pas à changer l’ambiance.
Argent : Les conseils que vous recevrez vous donnent de quoi réfléchir, 
une meilleure gestion financière en ressortira.
Travail : Changez-vous les idées, pour repartir travailler du bon pied dès 
lundi. Être entouré de vos meilleurs amis est aussi un bon programme.. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Le moment idéal pour échanger et tenter de trouver des consen-
sus ou accords.
Amour : Les investissements amoureux, les aménagements et les enga-
gements ou tout simplement l’harmonie de votre relation sentimentale !
Travail : Vous êtes en mesure d’investir très efficacement votre énergie 
dans des actions qui visent le long terme, pour des résultats inattaquables.
Argent : Vous aurez les idées plus claires et évaluerez avec lucidité les 
objectifs auxquels vous aspirez pour votre avenir financier.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : la pleine lune vous invite à explorer et exploiter plus pleinement 
vos potentiels et pourquoi pas également à vanter vos mérites. 
Amour : L’ambiance rationnelle, encourage nettement la stabilité émotionnelle 
au détriment d’une agitation liée à une recherche de passion inopportune.
Argent : Vos finances se portent bien, vos projets sont maîtrisés, vous 
gardez le cap grâce à vos bonnes méthodes et votre sens de l’organisation. 
Travail : Vous êtes attentif à la marche de vos affaires et vous réglez mille 
détails avant de vous évader.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Profitent pour bien vous situer face à l’autre. Histoire de ne plus 
passer après tout le monde tout en restant à l’écoute de l’autre !
Amour : On admire votre sympathie et votre aura, on se sent bien en votre 
présence. En plus, vous faites montre de volonté et de personnalité.
Argent : Vous aurez le champ libre pour faire le point sur vos dépenses à 
venir, vos actions ne rencontrent pas d’obstacles. Alors, profitez-en !
Travail : Les meilleures pistes de progression pour votre créativité vous 
sembleront tout à fait évidentes.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous serez ensuite davantage en mesure d’évaluer ce qui doit être 
fait ou pas (ou plus) pour que vos intuitions soient nettement plus efficaces !
Amour : Veillez à ne forcer la main à personne si vous souhaitez que le 
résultat soit à la hauteur de vos espérances sentimentales.
Argent : Malgré cela vos comptes sont florissants, il y a des rentrées d’argent 
que vous n’aviez pas prévues.
Travail : Faites appel à votre imagination pour surprendre vos proches et 
organisez une petite sortie fortuite..

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : La pleine lune met en lumière des projets qui comptent pour vous 
et la possibilité pourquoi pas de rallier les suffrages de vos proches et amis !
Amour : Si vous souhaitez que l’on vous remarque c’est chose faite.
Argent : Vous avez traversé les turbulences financières haut la main. Vous 
êtes sous une excellente configuration planétaire. 
Travail : Les constructions, projets collectifs sont clairement favorisés, les 
rencontres sont fécondes en accords au long terme.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : La pleine lune vous place sur le devant de la scène et vous de-
mande de vous investir sur le plan pro peut-être un peu délaissé ce mois-ci!
Amour : Pas de panique, tout ce qui sera analysé avec calme et lucidité ne 
posera aucun problème voire se verra réglé.
Argent : Quelques restrictions sont nécessaires pour harmoniser vos 
comptes, cherchez votre faiblesse, vous sécuriserez ainsi votre position. 
Travail : Pas de fausses excuses, vous devez vous reposer sans quoi vous 
arriverez toujours aussi fatigué au bureau le lundi.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : La pleine lune vous invite, aux voyages du corps ou de l’esprit 
et surtout à élargir vos horizons mais également à porter vos ambitions. 
Amour : Vous construisez votre vie affective comme un maçon attentionné 
et vous ajoutez une pierre à l’édifice de votre amour. 
Argent : Bonne nouvelle, voici une journée très favorable pour les contacts 
financiers et commerciaux.
Travail : La Lune remet de l’ordre rapidement, dans un projet qui n’était pas tout 
à fait bouclé. Cela vous autorise les petites folies, auxquelles vous aviez renoncé.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : C’est un belle moment pour faire le point sur votre hygiène de vie 
et prendre des résolutions modérées, réalistes, dans un programme souple.
Amour : Les astres favorisent les contacts. Aux oubliettes les contrariétés, 
vous prenez votre vie amoureuse en main. Votre esprit est libre.
Argent : Le moment d’épurer vos dettes, de renflouer vos caisses ou de 
solliciter aides et crédit !
Travail : Vous verrez ainsi si vous évaluez votre travail à sa juste valeur et si 
vous êtes reconnu par les autres..

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : La pleine lune vous recommande de faire un pas vers l’autre, de 
coopérer, collaborer. La meilleure approche pour espérer boucler le moins 
en douceur et bien entouré !
Amour : Vous avez l’occasion de renforcer vos liens les plus précieux, peut-
être signer un contrat. 
Travail : Les échanges qui en découlent peuvent vous aider à améliorer 
votre situation professionnelle et vous permettent de vous détendre.
Argent : Vous avez vu juste en écoutant votre raison et en ne mettant pas 
tout votre argent dans le même panier, les faits vous le prouvent. 

HOROSCOPE

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
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Lundi 08 marS 2021 
Pharmacie Ben Abbou
Rte Aswak Assalam avant Bayt sahafa
Tél. : 05.39.38.83.90 
Pharmacie Assalam
Jirari 2 rue N°26 en face café Iram 
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia 
Tél. : 05.39.30.23.82      
Pharmacie Makarim
Route Sidi Driss prés 4éme Arrd°
Tél. : 05.39.31.51.18  
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto California 
Tél. : 05.39.94.77.08 
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08

MArdi 09 marS 2021
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia
Tél. : 05.20.28.35.90
Pharmacie Atlas
16, Rue Ibn Ardoun Casabarata 
Tél. : 05.39.31.18.40
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Complexe Hassani
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.48 
Pharmacie El Hadri
Sidi Driss Achenad 2 Bahraouien
Tél.: 05.39.38.55.55

Mercredi 10 marS 2021 
Pharmacie Bir Chifa
Rue Arabie Saoudite Bir Chifa 
Tél. : 05.39.31.64.75 
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri en face Marjane
Tél.: 05.39.31.18.27
Pharmacie Aswak Assalam
Aswak Assalam rond point ziaten
Tél. : 05.39.39.35.46  
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Aouama Charkiahay Frisha 
Tél. : 05.39.95.83.21
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92
Jeudi 11 marS 2021
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Cplx Ibrahim Al Khalil, rte de stade
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Im. coop Al Boughaz 
Tél. : 05.39.94.42.88 
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 prés marché Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
Pharmacie Hay Gambouria
Aouama hay Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie San Francisco
Habib bourguiba quartier souk el bakar
Tél. : 05.39.93.13.56
Vendredi 12 marS 2021
Pharmacie El Yousr
Boulevard Mohamed V, 32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Ghailane
Hay Ouarda 2 n° 41 Bendibane 
Tél. : 05.39.31.59.59
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Ikrae
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie Camelia
Av. Mly Rachid prés bain val Fleuri 
Tél.: 05.39.37.31.37
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78 
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, Route de 
lotissement Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 

Samedi 06 et dimanche 07 
marS 2021

•  SAMedi
Pharmacie La Source
Lots Majd Rue Al Kadissia Aouama
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Al Raha
115; Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah de côté Bain Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05        
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkirane Achenad rte principale
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Tanja Balia
En face station taxis Banja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Tingis
Bd Imam Mouslim Dradeb prés BP
Tél. : 05.39.93.36.35
 •  diMAncHe
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derriére la prison
Tél. : 05.39.31.89.09
Pharmacie Al Hourria
Rte Aouama monté Bouziane
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Provence
Av. Barcelone et Provence Ali Bay
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817 
Tél. : 05.50.00.62.45
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59

Samedi 06 et dimanche 07 
marS 2021

Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés khayriya Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66 
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta prés Café Abderrahman 
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Bouarraquia
Av. Hassan II n°34  
Tél. : 05.39.37.58.85
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, derrière Hotel Ahlen
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Mehdia Golf
Tarik Mesnana Imm. Mehdia 
Tél. : 05.39.37.73.43           
Pharmacie Hay Mrabet II
Rempoind bureau Doha hay Mrabet II
Tél.: 05.31.00.13.23
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 05.39.30.19.32     
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
162

تمهيد :
المتكبر، سبحانه  الجبار،  العزيز،  المهين،  المذل،   ، المعز  العالمين،  رب  الحمد هلل 
وتعالى عما يصفون، والصالة والسالم على أشرف المرسلين الذي علمه جبريل عليه 

السالم، الكتاب والحكمة، وكان من قبل أميا فأصبح حكيما نبيا مختارا..
قال اهلل تعالى في محكم آياته :

ْلَك ِمَّْن َت�َساُء َوُتِعزُّ  ْلَك َمْن َت�َساُء َوَتْنِزُع امْلُ ْلِك ُتوؤِْتي امْلُ »ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك امْلُ
َمْن َت�َساُء َوُتِذلُّ َمْن َت�َساُء ِبَيِدَك اْلَرْيُ اإِنََّك َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر« )26( آل عمران.

فاهلل سبحانه وتعالى هو المعز ألنه هو الغالب القوي الذي ال يغلب، وهو الذي يعز 
األنبياء بالعصمة والنصر، ويعز األولياء بالحفظ والوجاهة، ويعز المطيع ولو كان فقيرا، 

الغافر لهم برحمته، المانح لهم دار كرامته.
واهلل سبحانه وتعالى هو المذل : أي الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده، فاهلل 
الجبار بالمرض أو بالشهوة أو بالمال أو باالحتياج إلى سواه. وقد ربط  يذل اإلنسان 
اهلل العز بالطاعة، فهو طاعة ونور وكشف حجاب، وربط سبحانه الذل بالمعصية فهي 

معصية وذل وظلمة وحجاب بين العبد وربه.
وإذا أراد اهلل إذالل عبده ربطه بشهواته، وحال بينه وبين قربه ومخاطبته، فال عز إال 

عز طاعته، واإلعزاز واإلذالل يكونان في الدنيا 
واآلخرة، قال تعالى :

َفَيُقوُل  ِبَيِميِنِه  ِكَتاَبُه  اأُوِتــَي  َمــْن  ــا  »َفــاأََمّ
ِنّ ُمَلٍق  ِنّ َظَننُت اأَ وا ِكَتاِبيْه اإِ َهاوؤُُم اْقَروؤُ
َيٍة« الحاقة :-19 ِح�َساِبيه َفُهَو يِف ِعي�َسٍة َرا�سِ

.20
قال تعالى :

اِحُبُكْم َوَما َغَوى َوَما َينِطُق  لَّ �سَ »َما �سَ
َعلََّمُه  َوْحــٌي ُيوَحى  اإِالَّ  ُهَو  اإِْن  اْلَهَوى  َعِن 
اهلل  َفا�ْسَتَوى« صدق  ٍة  ِمــرَّ ُذو  اْلــُقــَوى  �َسِديُد 

العظيم ]س النجم 5/1[.
ذو مرة : ذو قوة.

»اهلل يغار وغيرة اهلل أن ياتي المرء ما حرم 
اهلل عليه« عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.

قصة العدد :
كانت  فاس  مدينة  باشا  أن  األجداد  يحكي 
وال  المدعين،  بين  الفصل  له  تخول  سلطته 
يتهاون في فك النزاع بينهما، وله أتباع أقوياء 
يحضرون الخصمين وكثيرا ما يُشاع أن صاحب 
الحق يُنصف قبل أن يحضر مجلس الباشا، ألن 
هذا األخير صارم صادق في حكمه، عادل، يحكم 
بالقسط وبما أمر اهلل، إذا امتنع المدعى عليه 
عن رد الحق لصاحبه، يستعمل معه الباشا كل 
أنجع وسيلة،  )فالفلقة( وهي  وإال  اللين  وسائل 

ثم المبيت ب� »بنيقة« بقصر الباشا يوما أو أيام حتى يرجع الحق لصاحبه..
ينصر  هذا  المحامون  ويتدخل  المساطير  تعددت  مالك،  أو  حقك  لتأخذ  اليوم،  أما 
موكله ولو كان ظالما وإنما ربحا للوقت ثم زيادة األتعاب، فكم من حقوق ضاعت وكم 

من مسجون يرثى لحاله، جرت عليه الدوائر سجن ظلما..
وقصة صديقنا خير دليل :

اشترى شقة ينص عقد البيع على أنها سالمة من أي رهن أو ضريبة، دفع المشتري 
قيمتها نقدا وعدا بحضور محامي كفء حرر العقد وأن على المشتري التسجيل بالمالية 
وبالمحافظة، مرت أيام وسكن المشتري الشقة في انتظار جمع المال للتسجيل، ففوجئ 
بكون الشقة محجوزة من طرف أبناك، وعليها ديون أضعاف أضعاف ثمنها، ونظرا لعدم 
وأسكن  أثاثه  بها  وركن  الشقة  المشتري  أصلح  وقد  وتشعبت  تكاثرت  ديونه  تسديد 
األثاث  الشقة إلحصاء  دخول  يطلبون  قضائيين  بمفوضين  فوجئ  أيام  وبعد  أوالده.. 

لكونه يدخل في الحجز أيضا لصاحل أبناك..

بالوعيد  ومرة  بالترغيب،  ومرة  باللين  مرة  الحجز  لفك  السبل  كل  المشتري  اتخذ 
واللجوء إلى القضاء، لكن البائع عنيد ويماطل ويواعد وعودا كاذبة وأن المحامي )فالن( 

يقوم باإلجراءات الالزمة للوصول مع األبنك إلى حل.
مرت أيام وشهور وأعوام، والزال الملف على ما هو عليه، اضطر المشتري الرحيل 

عن الشقة وكراء شقة مقابلة ليكون على مقربة وعلم بما قد يحدث.
قال عليه السالم :

إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا وردوا إلى صاحب األمر حقه كامال غير منقوص، هذا 
بالء تفعله أيدينا، وهو بالء نستطيع ردعه ويجب أن نتستر عليه.

فإن المقولة شرعا، فمن غلبت عليه شهوته وتظلمه فوقع في معصية فإنه مأمور 
شرعا أن يستر وال يفضح نفسه بين العباد ويهان من نفسه ومن الناس ومن الخالق 
الذي ال تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء، كتب على صفحته أنه شر وأعظم 

إذاية يساق إلى جهنم مذموما مدحورا.
مال الدنيا يفنى ويفنى صاحبه
ألم يقرأ في كتاب اهلل تعالى :

 َ َمــْت اأَْيــِديــُكــْم َواأَنَّ اهللَّ ــا َقــدَّ ـــَك ِبَ »َذِل
العظيم ]س  اهلل  لِّْلَعِبيِد« صدق  ٍم  ِبَظلَّ َلْي�َض 

آل عمران 182[.
العبد  ظلم  لها  يحلو  الشريرة  والنفس 
فيما  له حق  ليس  أنه  يعرف  وهو  وسلب حقه 
المشتري  وأعطى  تاب  لو  منه وسرق،  اغتصب 

حقه، لكان فضل اهلل عليه عظيما.
قال تعالى :

ـــَقـــْوا  ــاِب اآَمـــُنـــوا َواتَّ ــِكــَت ــــَل اْل ــــْو اأَنَّ اأَْه »َوَل
ْرَنا َعْنُهْم �َسيَِّئاِتِهْم َواَلأَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت  َلَكفَّ

النَِّعيِم« 67.
وقال تعالى :

النَِّعيِم  َجنَّاِت  َربِِّهْم  ِعْنَد  ِلْلُمتَِّقنَي  »اإِنَّ 
ْجِرِمنَي )35(  �ْسِلِمنَي َكامْلُ امْلُ اأََفَنْجَعُل   )34(
اأَْم َلُكْم  ُكُموَن )36(  َما َلُكْم َكْيَف َتْ
ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُر�ُسوَن )37( اإِنَّ َلُكْم ِفيِه مَلَا 
وَن )38( اأَْم َلُكْم اأَْيَاٌن َعَلْيَنا َباِلَغٌة اإَِلى  ُ َتَخريَّ
ُكُموَن )39( �َسْلُهْم  َيْوِم اْلِقَياَمِة اإِنَّ َلُكْم مَلَا َتْ
َكاُء  �ُصَ َلُهْم  اأَْم   )40( َزِعيٌم  ِبَذلَِك  ُهْم  اأَيُّ
اِدِقنَي  �سَ َكاُنوا  اإِْن  َكاِئِهْم  ِب�ُصَ َفْلَياأُْتوا 
َوُيـــْدَعـــْوَن  �ــَســاٍق  َعــْن  ُيْك�َسُف  ـــْوَم  َي  )41(
َخا�ِسَعًة   )42( َي�ْسَتِطيُعوَن  َفــَل  ُجوِد  ال�سُّ اإَِلــى 
ُيْدَعْوَن  َكاُنوا  َوَقْد  ِذلٌَّة  َتْرَهُقُهْم  اُرُهْم  اأَْب�سَ

ُجوِد َوُهْم �َسامِلُوَن« ]القلم:34-43[. اإَِلى ال�سُّ

عباد الرحمان :
- عباد الرحمان صفات يتخلق بها المسلم، فيفوز ويسعد في الدنيا واآلخرة..

وأقواله  أحواله كلها،  مُلما بشرع اهلل، في  أن يكون  الرحمان  - ومن صفات عبد 
وأخالقه وتعامله مع اآلخرين..

- فالمخادع ال يسلم في الدنيا وله خزي في اآلخرة فالدنيا ال تدوم ألحد..
والدار اآلخرة هي جنة المأوى..

قال تعالى :
َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد اإِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة اإِنََّك اأَنَت  »َربَّ

اُب« ]آل عمران 8[. اْلَوهَّ
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العبد المؤمن من صدق 
في كل معامالته

، اأَْن َياأِْتَي املَْرُء  »اإَنّ اللهَّ َيَغاُر، َوَغرَيُة اللهَّ
َعَليِه« َم الل  َحَرّ َما 
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وش��ارة  هيئ�ة  ذوي  العرب  قب�اذل  أفناء  من  أشراف  صيابة)337(  في  خرجت 
شمر  أبي  بن  الحارث  نريد  ونحن  باكسائها)339(،  المهارى)338(  بنا  ترتمي  حسنة 
إذا  حتى  القيظ)341(،  حمارة  في  المسير  بنا  فاخروط)340(  الشام،  ملك  الغساني 
المعزاء)344(  الجوزاء  وأذكت  المياه)343(  وسالت  الشفاه  وذبلت  األفواه)342(  عصبت 
في  وج�اوره  الض�ب  العصف�ور)347(  الجندب)346(، وض�اف  الصيهد)345(، وصر  وذاب 
جح�ره، وقال قائلن�ا : يا أيها  الركب! غوروا )348( بنا في ضوج هذا الوادي)349(.. وإذا 
وأطياره  مغنة)353(،  شجراؤه  الغلل)352(،  دائم  الدغل)351(  يمتنا)350(  كثير  قديد  واد 
مرنة)354(، فحططنا رواحلنا في أصول دوحاتٍ كنَهْبالت)355( فأحبنا من فضالت 
إذا  ومماطلته  ذلك  يومنا  حرّ  النصف  فإنا  البارد،  الماء  وأتبعناها  المزَاورد)356( 
جال)358(  أن  لبث  ما  فواهلل  بيده،  األرض  وفحص  أذنُه،  الخيل  أقصى  صرَّ)357( 
فتضعضعت)360(  فواحدا،  واحدا  يليه  الذي  فعله  وفعل  فبال)359(،  حَمحَم  ثم 
نافٍر بشكاله)362(، وناهض  البغال، فمن  اإلبل، وتقهقهرت  الخيل، وتكعكعت)361( 
بعقاله، فعلمنا أن قد ُأتينا، وأنه السّبع ففزع كل رجل منا إلى سيفه فاستله من 
جُربّانه)363(، ثم وقفنا له رزْدقا)364( فأقبل أبو الحارث من أجمته يتظالع)365( من 
بغيه)366( كأنه مجنون)367( أو في هجار)368( لصدره نَحيط)369(، ولبَالعيمه عطيط، 
يطأ  وإنما  هشيما)372(  يخبط  كأنما  نقيض)371(،  وإلرساغه  وَميض)370(،  ولطرفه 
صريما)373( فإذا هامته كالمجنّ)374(، وإذا خدّ كالمسنّ)375( وعينان سحروان)376( 
كأنهما سراجان يقدان)377( وقصرة رِبلة)378( ولِهِزمٌة رَهِلة)379(، وكتِد مُغبَط)380(، 
وزَوْر مُفرط)381( وساعد مجدول)382(، وعَضُد مفتول، وكف شَشْنة البراثن)383(، 
أنياِب  عن  فأفرج  وكشَر  فأرهَج)384(،  بيديه  فضرب  كالمحاجن.  مخالب  إلى 
كالمعاول مصقولة غير مفلولة، وفم أشدق كالغار األخرق)385( ثم تمطى فأشرع 
أقعى)387( فاقشعرّ)388(، ثم  بيديه، وحفز وركيه برجليه)386( حتى صار ظله، ثم 
تميّل)389( فاكفهرّ)390(، ثم تجهّم)391( فازبأرّ..)392( فال والذي بيته في السماء ما 
نَفضه  ثم  فوَقصه)394(  الجُزارة)393(  كان ضخْم  فزارة  لنا من  أخ  بأول  إال  اتقيناه 
نفضًة، فقضَْقضَ متْنيه)395(، ثم جعل يلُغ في دمه. فذمرتُ أصحابي)396( فبعد 
ألٍي)397( ما استقدموا، فهجهجنا به)398(، فكرّ مقشعرا بزُبرة)399( كأن بين كتفيه 
شيْهمًا حوليًّا)400(، فاختلج)401( رجال أعجر)402( ذا حَوايا)403(، فنفضه نفضة تزايلت 
ثم  فجْرجَر)409(  زأر  ثم  فبربر)408(  زفر)407(  ثم  ففرَفر)406(،  نهم)405(  ثم  مفاصُله)404( 
لحظ..)410( فواهلل لخِلتُ البرق يتطاير من تحت جفونه من عن شماله ويمينه، 
األسماع،  وارتجّت  األظالع)412(،  واّطت  األرجل)411(،  واصطّكت  األيدي،  فُأرعشت 
وجمّجت العيون)413( ولحقت البطون)414(، وانخرلت المتون)415(، وساءت الظنون..

قلوب  أرعبت  فقد  لسانك!  اهلل  قطع  اسكت،   : عنه  اهلل  رضي  عثمان  فقال   ،)416(

المسلمين!!)417( واترشفت شاي جرعة جرعة وقد جف فمي، وبعدما اشتففت ما 
في كأسي أترعتها فتمززت ثم قلت : ووسيم آخر كان أحسن الناس وجها، فإذا ما 

كشف عنه ُلقِع)418( فيمرض، فكان يضطر أال يمشي إال مقنعًا..
++++++++

الهوامش :
)337( صياب : خيار الناس وأخلصهم نسبا

)338( المهارى ج مهرية : إبل عتاق نجائب تسبق الخيل، وهي تنسب إلى مهرة قبيلة من اليمن.
)339( األكساء ج كسْء: مؤخر كل شيء. يريد أن اإلبل تمضي بهم مسرعة متتابعة يتوالى بعضها في أدبار بعض.

)340( اخروط به السير : امتد وطال.
)341( حمارة القيظ : شدته كأنه حمي حتى احمر.

)342( عصب الفم : يبس ريقه وخف من عطش أو خوف.
)343( شالت المياه : قّلت ونشفت.

)344( أذكت : أوقدت - الجوزاء : نجم معروف هو من بروج الشمس ومن زمن القيظ - المعزاء: األرض الخربة الصلبة 
اتلكثيرة الحصى.

)345( الصيهد : شدة الحر والسراب الجاري.
)346( : حر: صوّت - الجندب : صغار الجراد. ويقال في المثل : صرّ الجندب، ويضرب لألمر يشتد حتى يقلق صاحبه.

)347( ضاف الرجل : نزل ضيفًا عليه.
)348( غور القوم: أتوا الغور وهو ما انحدر من األرض، أو: إذا نزلوا للقيلولة نصف النهار، والغائرة: القائلة، ومنه : 

التغوير وهو النومة القليلة عند القائلة.

)349( ضوج الوادي : منعوه ومنعطفه
)350( قديديمتنا : قدامتا وأماننا، منصوب على الظرفية.

)351( الدغل : الشجر الكثيف الملتف المتشبك.
)352( الغلل : الماء الذي يتغلل األشجار ويسيل بينهما ظاهرا على وجه األرض ظهورا قليال.

)353( الشجراء : األشجار المتكاثفة، وهو اسم مفرد يدل به الجمع - أغن الوادي فهو مغن: إذا أخصب وأعشب، فكثر 
ذبابه، فسمعت لطيرانه بين العشب والشجر غنة.

)354( مرنة: مصوتة مغردة، من ارنت الطير: غنت أو بكت، من الرنة وهي الصوت في فرح أو حزن.
)355( الكنهبل واحدة كنهبلة: شجر عظام وقد ذكره امرؤ القيس في قوله :

فأضحى يسجّ الماء عن كل فيقة     يُكبّ على األذقان دَوح الكنهبل
)356( المزاود ج مزود : وعاء يجعل فيه الزاد.

)357( صرّ الفرس أذنيه: حددهما وشدهما ونصبهما للتسمُّع، وهو يفعل ذلك عند المخافة.
)358( جال : دار في مكانه من القلق.

)359( حمحم : صوت صوتا دون الصهيل. والفرس يبول من الفزع.
)360( تضعضعت: ذلت وخضعت من الخوف.

)361( تكعكعت : أحجمت وتأخرت رلى الوراء من شدة الحياء.
)362( الشكال : قيد تشد به قوائم الفرس.

)363( الجربان: غمد السيف.
)364( الرزدق : الصف المستوي.

)365( تظالع: مال وكأنه يعرج وغمز في مشيته. وتلك هي مشية األسد في تيهه.
)366( البغي من بغى في مشيته بغيا: اختال.

)367( المجنوب: الذي به ذات الجنب، وهي قرحة تصيبه في جنبه، فيشتكي منها ويمشي في شق يميل من شدة 
األلم.

)368( الهجار: حبل يشد يد البعير ورجله في أحد الشقين ثم يشد إلى رأسه. ومشية المهجور فيها غمز وميل.
)369( النحيط : الزفير الثقيل من الغيظ.

)370( وميض : لمعٌ.
)371( نقيض : صوت مفاصل اإلنسان والحيوان إذا أثقله الحمل.

)372( الهشيم : الشجر اليابس.
)373( الصريم : الرملة المنقطعة من معظم الرمال. يقول : يسمع صوت نقيض أرساغه كأنه يطأ هشيما وإنما هو 

يطأ الرمل.
)374( المجن : الترس العريص.

)375( المسن : الحجر الذي يسن به أو عليه السيف والسكين وغيرهما فيصقل ويجد.
)376( عين سجراء : فيها سُجرة، وذلك أن تخالط بياضها أو سوادها أو زرقتها حمرة يسيرة.

)377( وقد السراج يَقِد وتوّقدك تألأل.
)378( القصرة: أصل العنق إذا غلظت - ربلة : ضخمة، وهي من الرّبالة أي كثرة اللحم.

)379( اللهزمة : مجتمع الكتفين ما بين الماضغ واألذن، من اللحى عند أصول الحنكتين - رهلة: مضطربة مسترخية 
من رخاوتها ومسنها.

)380( الكتد : مجتمع الكتفين ما بين الكاهل رلى الظهر - مغبَط: مرتفع ممتلئ كأنه غبيط، وهو رحل للنساء يشد 
عليه الهودج.

)381( الزور: ملتقى أطراف عظام الصدر - مفرط : ممتلئ باللحم، يريد وصفه يضخامة الصدر.
)382( مجدول : تام حسن الطيّ كأنه مفتول.

)383( شتنة : خشنة غليظة - البراثن لألسد كاألصابع لألسنان وفيها المخالب.
)384( أهرج : أثار الرهج وهو الغبار.

)385( أشدق : واسع الشدقين - األخرق : واسع الخرق، ويروى: األخوق أي الواسع، وهو من الخَوَق أي السعة.
)386( حف : دفع من الخلف.

)387( أقعى : جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه.
)388( اقشعر : تقبض وتجمع يستعد للوثوب بعد أن تقلض جلده ووقف شعره.

)389( تميّل : تمايل، ويروى: تمثل: انتصب قائما.
)390( اكفهر : عبس وكلح وجهه وكشر.

)391( تجهم : صار وجهه كريها.
)392( اربأرّ : تنفش حتى ظهرت زصول وبر شعره. وهذه صفات تبدي تهيؤ األسد للشر.

)393( الجزارة : اليدان والرجالن والعنق، يريد أنه عظيم الجسم.
)394( وقصه : دق عنقه وكسرها.

)395( قضقض متنيه: كسر متنى ظهره ودقهما، وسمع صوت كسر العظام.
)396( ذمر أصحابه: المهم وحضّهم وشجعهم.

)397( وبعد ألي: جهد ومشقة وإبطاء منهم.
)398( هجهجنا به: صحنا به وزجرناه لكيف.

)399( الزبرة: الشعر المجتمع بين كتفي األسد.
أشد شوكا  عندئذ  كاملة، وهو  أي سنة  الحول  عليه  أتى  القنافذ- حوليا:  ما عظم شوكه من ذكور  الشيهم:   )400(

وأعظم.
)401( اختلج : انتزع

)402( أعجز : ضخم عظيم البطن
)403( الحوايا ج حاوية وهي األمعاء.

)404( تزايلت : تباينت وتفرقت.
)405( نهم : زأر. والنهيم أشد من الزئير، وهو صوت فيه توعد وغيظ.

)406( فرفر : صاح، من الفرقرة، وهي الصياح.
)407( زفر : تنفس تنفسا شديدا.

)408( بربر: هاج وقذف صوتا فيه شدة وغضب.
)409( جرجر: ردد الصوت في حنجرته.

)410( لحظ : نظر بمؤخر عينه وهو اللِّحاظ، والنظر السرر عند الغضب.
)411( اصطكت : اضطربت وأرعشت وضربت الركبة بالركبة.

)412( أطت الظروع : سمع لها أطيبط وهو صوتها حين تضطرب من الخوف.
)413( حجمت : انفتحت وحدقت وتغير معها الوجه وذلك من الفزع المستبد بها.

)414( لحقت البطون : ضمرت أي انضمت من الخوف فلحبت بالظهر.
)415( انخدلت : انقطعت فلم يستطع الرجل أن يقيم صلبه وكاد يخرّ.

)416( ساءت الظنون : صارت الخواطر تخامر النفس بالهرب وترك المحاماة.
)417( »طبقاة فحول الشعراء« ج 2/594 -و- »األغاني« ج12/128 -و- »نهاية األرب« ج9/234 -و- »تاريخ مدينة 

دمشق« ج12/321 -و- »الحيوان في األدب العربي« ج1/80.
)418( لقع : أصابته العين.

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)يتبع(
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خبر األسبوع

نيمار  جاهزية  بشأن  للغاية  قوية  مؤشرات  األفق،  في  تلوح 
جونيور، نجم باريس سان جيرمان، للمشاركة في مباراة برشلونة، 
األربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشارت 
صحيفة ليكيب في خبر حصري لها، إلى أن نيمار يتعافى بشكل 
البارسا  أمام  مشاركته  فرص  وباتت  العضلية،  إصابته  من  جيد 
تزداد بشكل قوي مع مرور الوقت. وأضافت أن الالعب البرازيلي 
لها  خضع  التي  القاسية  التدريب  برامج  نشر  على  حريصًا  كان 
ليتخلص من إصابته في أسرع وقت ممكن. ولفتت إلى أن نيمار 
أصيب في مباراة كان يوم 10 فبراير الماضي ضمن منافسات دور 
ال� 32 لكأس فرنسا. وأوضحت أن المعد البدني الخاص بالنجم 
البرازيلي، لعب دورًا كبيرًا في تأهيل نيمار، الذي ضحى كثيرًا، 
وبدأ يجني ثمار عمله الشاق. وأكدت ليكيب أن نيمار تخلص تمامًا 

من إصابته، ولم يعد نزياًل بمستشفى مصابي الفريق الباريسي.

الدوري اإلسباني
ديربي مدريد يخطف الأ�شواء 

وبر�شلونة يفقد بيكيه
اأمام اأو�شا�شونا

نيمار يتخل�س من اإ�شابته 

يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد في الجولة السادسة 
يحدد  قد  الذي  اإلسبانية  العاصمة  ديربي  في  األحد  غدا  والعشرين 
مصير لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم هذا الموسم. ويتصدر أتلتيكو، 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 58 نقطة جمعها من 24 مباراة، 
وبفارق خمس نقاط عن برشلونة والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 
25 مباراة. وتراجعت نتائج أتلتيكو خالل األسابيع األخيرة، لكنه حافظ 
على نظافة شباكه للمباراة التاسعة، في اللقاء الذي فاز به على ملعب 
أتلتيكو  يظهر  ولم  الماضية.  الجولة  في  رد  دون  بهدفين  فياريال 
بمستواه المعهود في مباراته األخيرة، وسيطر فياريال على أغلب أوقات 
الريال في  أمام  الفوز على ملعبه  أتلتيكو من  المباراة.  ولم يتمكن 
الدوري اإلسباني خالل المواسم الخمسة األخيرة، وخسر أمام خصمه 
بهدفين دون رد في ديسمبر الماضي. وكان الفوز مهما للريال الذي 
كان يعاني آنذاك، وظهر بشكل جيد منذ ذلك الحين. وجاء التعادل مع 
ريال سوسيداد 1 1/ يوم االثنين الماضي لينهي مسيرة االنتصارات 
الخمسة المتتالية للريال على مستوى جميع المسابقات. ويأمل زيدان 
الريال، جاهزا للعب في ظل  أن يكون مواطنه كريم بنزيما، مهاجم 
استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ. ويدرك زيدان أن تباين النتائج أمر 
وارد في الصراع على اللقب. على الجانب اآلخر، يخرج برشلونة لمالقاة 
أوساسونا اليوم السبت أمال في فرض المزيد من الضغط على قطبي 
مدريد قبل مواجهة الديربي. وفاز برشلونة على إشبيلية 3 / 0 األربعاء 
في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا ليتفوق -3 2 في مجموع لقائي 
الذهاب واإلياب، ويحجز مقعده في النهائي، في خطوة منحت الفريق 
جرعة كبيرة من الثقة. وأثار المدافع بيكيه بعد االنتصار على إشبيلية، 
خالل  للراحة  وسيخضع  طبية  لفحوصات  وخضع  إصابته.  بعد  القلق 
مواجهة أوساسونا ليكون جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري 

األبطال. وانطلقت الجولة أمس الجمعة بمباراة فالنسيا مع فياريال. 

نتائج الدورة 25: 
ليفانطي / أ.بلباو: 1 – 1 

إيبار / ويسكا: 1 – 1 
إشبيلية / برشلونة: 0 – 2 

أالفيس / أوصاصونة: 0 – 1 
خيطافي / فالينسيا: 3 – 0 
سلطا / بلد الوليد: 1 – 1 
قاديس /   بيتيس: 0 – 1 

غرناطة / إلتشي: 2 – 1 
 فيا الريال / أ.مدريد: 0 – 2 

ريال مدريد / ريال صوصيداد: 
 1 – 1

برنامج الدورة 26: 
أمس الجمعة:

)الساعة  الريال  / فيا  فالينسيا 
التاسعة ليال(

اليوم السبت: 
بلد الوليد / خيطافي )الساعة 

الثانية ظهرا(
)الساعة  إشبيلية   / إلتشي 

الرابعة والربع مساء(
)الساعة  إيبار   / قاديس 

السادسة والنصف مساء(
برشلونة   / أوصاصونة 

)الساعة التاسعة ليال(
غدا األحد: 

)الساعة  سلطا   / ويسكا 
الثانية ظهرا(

أ.مدريد / ريال مدريد )الساعة 
الرابعة والربع مساء(

ليفانطي   / صوصيداد  ريال 
والنصف  السادسة  )الساعة 

مساء(
)الساعة  غرناطة   / أ.بلباو 

التاسعة ليال(
بعد غد اإلثنين

)الساعة  أالفيس   / بيتيس 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 58 نقطة

2 - برشلونة: 53//
3 - ريال مدريد: 53 //

4 - اشبيلية: 48//
5 - ريال صوصيداد: 42 //

6 - بيتيس: 39 //
7 - فيا الريال: 37 //
8 -  غرناطة: 33//  
9 - ليفانتي: 32 //
10 - أ.بلباو: 30 //
11 - سلطا: 30 //

12 - أوصاصونة: 28 // 
13 -  خيطافي: 27 //
14 -  فالينسيا: 27 //

15 - قاديس: 25//
16 - إيبار: 22 //

17 - بلد الوليد: 22 //
18 - أالفيس: 22 //

19 - إلتشي: 21 /
20 - ويسكا: 20 //

الملحق الرياضي16

واصل فريق اتحاد طنجة مساء األربعاء الماضي، مسلسل النتائج السلبية 
نهائي  ثمن  دور  لحساب  المرة  وهذه  تواليا،  الخامسة  للهزيمة  تلقيه  بعد 
كاس العرش للموسم الرياضي 2019 / 2020، أمام فريق الجيش الملكي 
بثالثة مقابل واحد بعد احتكام الفريقان للضربات الترجيحية. حيث انتهى 
الوقت القانوني واإلضافي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله. وكان الفريق 
وأحرز  بواسطة رضا سليم،   20 الدقيقة  منذ  التسجيل  الى  العسكري سباق 
الفريق  وكان   .38 الدقيقة  في  التحاد طنجة  التعادل  اجروتن هدف  توفيق 
الطنجاوي تلقى هزيمته الرابعة عقب سقوطه بميدانه أمام ضيفه مولودية 
بطنجة  الكبير  بالملعب  جمعتهما  التي  المباراة  في  لواحد،  بهدفين  وجدة 
لحساب منافسات الدورة الثامنة من البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم. 
منذ  دياكيتي  المين  االيفواري  عبر  التسجيل  باب  الوجدي  الفريق  وافتتح 
الدقيقة 18. ومنح المدافع السينغالي التحاد طنجة، حاجي يوسوفا كوناتي 
  . هدية للضيوف بالتسجيل ضد مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 29
الغابوني اكسيل مايي من  المهاجم  الفارق سجله  ولم يفلح هدف تقليص 
ضربة جزاء في الدقيقة 40 من بلوغ مرمى الفريق الوجدي لتحقيق التعادل 
على األقل. وانتهت المباراة بالهزيمة الرابعة وتجمد رصيد اتحاد طنجة عند 

النقطة العاشرة في المركز العاشر.
نتائج دور ثمن نهائي كاس العرش:

نهضة بركان / المغرب الفاسي: 4 – 4 )ض.ت 3 – 4(
الكوكب المراكشي / حسنية أكادير: 1 – 1 )ض.ت 2 – 4(

الرجاء الرياضي / اتحاد سيدي قاسم: 2 – 0 
اتحاد طنجة / الجيش الملكي: 1 – 1 )ض.ت 1 – 3(

وداد قلعة السراغنة / رجاء بني مالل: 1 – 1 )ض.ت 5 – 6(
ش. أطلس اخنيفرة / المغرب التطواني: 1 – 3 

شباب المحمدية / د. ح. الجديدي: 3 – 31 )ض.ت 5 – 3(
سريع وادي زم / الوداد الرياضي: )تاجلت(

نتائج الدورة الثامنة:
الجيش الملكي / شباب المحمدية: 1 – 1 

 المغرب الفاسي / المغرب التطواني: 0 – 0 
حسنية أكادير / نهضة الزمامرة: 1 – 0 

 الوداد الرياضي / نهضة بركان: )تاجلت(
 يوسفية برشيد / سريع وادي زم: 1 – 1 

أولمبيك أسفي / الفتح الرباطي: 0 – 1 
 اتحاد طنجة / مولودية وجدة: 1 – 2 

 د. الحسني الجديدي / الرجاء الرياضي: 0 – 0 
برنامج الدورة التاسعة:

اليوم السبت:
 نهضة بركان / الجيش الملكي )على الساعة الخامسة والربع مساء(

 الرجاء الرياضي / يوسفية برشيد )على الساعة السابعة والنصف مساء( 
الخميس 11 مارس:

المغرب التطواني / الوداد الرياضي )على الساعة السابعة والنصف مساء( 
السبت: 13 مارس

نهضة الزمامرة / أولمبيك أسفي )على الساعة الخامسة والربع مساء(
الفتح الرباطي / حسنية أكادير )على الساعة السابعة والنصف مساء( 

األحد 14 مارس
مولودية وجدة / د. الحسني الجديدي )على الساعة الثالثة مساء(

 شباب المحمدية / اتحاد طنجة )على الساعة الخامسة والربع مساء(
 سريع وادي زم / المغرب الفاسي )على الساعة السابعة والنصف مساء( 

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 18 نقطة

2 - الرجاء الرياضي: 18 //
3 - نهضة بركان: 11 //

4 - أولمبيك أسفي: 11 //
5 - المغرب الفاسي: 11 //  

6 - يوسفية برشيد: 11 //
7 - الجيش الملكي: 10 //

8 - شباب المحمدية: 10 //
9 - حسنية أكادير: 10 //

10 - اتحاد طنجة: 10 //   
11 - الفتح الرباطي: 9 //

12 - د. الحسني الجديدي: 9 //   
13 - المغرب التطواني: 8 //

14 - سريع وادي زم: 7 //
15 - مولودية وجدة: 7 //   
16 - نهضة الزمامرة: 6 //

اجلي�س يلحق الهزمية اخلام�شة تواليا باحتاد طنجة

الجهوية  التقنية  واألطر  الوطنية  التقنية  اإلدارة  بين  المستمر  التواصل  يشكل 
الجامعة  لعمل  اإلستراتيجية  المحاور  أحد  الجهوية  والعصب  الوطنية  لألندية  التابعة 
اإلطار،  هذا  وفي  المملكة.  وأقاليم  مناطق  مختلف  في  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 
الجهوية  القدم  كرة  أسرة  مع  بالتنسيق  المكلفة  الوطنية  التقنية  األطر  قامت 
لحرش،  جمال  الطاوسي،  رشيد  الزاكي،  بادو  السادة:  من  بكل  األمر  ويتعلق  واألندية 
األشهر  خالل  المملكة  وجهات  ألقاليم  تفقدية  بجوالت  قامت  وارد،  ونيل  جمال  فتحي 
الوطنية،  التقنية  اإلدارة  قبل  من  المسطرة  واألهداف  العمل  تقييم  أجل  من  الماضية 
تكوين  القاعدية،  القدم  كرة  الوطنية،  التقنية  األطر  بتكوين  يتعلق   فيما  خاصة 
ركزت  الوطنية  التقنية  اإلدارة  أعضاء  جوالت  النسوية.  القدم  كرة  وأيضا  الالعبين 
محلية،  تظاهرات  تنظيم  القرب،  مالعب  إستغالل  يهم  ما  خاصة  الخبرات  تبادل  على 
اإلداري  الشق  على  أيضا  التركيز  تم  كما  القاعدية.  القدم  وكرة  المدربين  تكوين 
وهيئات  المالي  التدبير  لألطر،  الوظيفية  المسميات  تحديد  لألندية،  التقني  والتأطير 
إلى  بلغت  والتي  الجوالت  من  الثانية  المرحلة  أن  يذكر  التحتية.  والبنية  اإلستقبال 
مواكبة  على  باألساس  ستركزان  الثالثة  والمرحلة   ،40% ب  تقدم  نسبة  اآلن  حدود 
الوطنية  التقنية  اإلدارة  خبراء  طرف  من  القدم   كرة  مهن  في  والعصب  األندية  ودعم 
واإلعداد  األداء  كتحليل  تخصصهم،  مجاالت  في  دولية  تجربة  على  يتوفرون  الذين 

المرمى. حراس  وتدريب  بالفيديو  والتحليل  البدني 

بطاقة  القدم،  لكرة  التطواني  المغرب  ضمن 
فوزه  بعد  العرش،  كأس  نهاية  ربع  دور  إلى  العبور 
أهداف  بثالثة  خنيفرة  أطلس  شباب  مضيفه  على 
بالملعب  بينهما  جمع  الذي  اللقاء  في  لواحد 
وسجل  النهاية.  ثمن  دور  لحساب  بخنيفرة  البلدي 
المواجهة  هذه  في  التطواني  المغرب  لفريق 
و74   46 الدقيقتين  في  الخلوة  هشام  من  كل 
سجل  فيما   ،82 الدقيقة  في  شيلوندا  عيد  وشعبان 
عبد  الالعب  خنيفرة  أطلس  لشباب  الوحيد  الهدف 
الفريق  ويواجه   .80 الدقيقة  في  فورسي  الحي 
الرياضي  المغرب  النهائي،   ربع  دور  في  التطواني 

بركان.  نهضة  حساب  على  المتأهل  الفاسي 

اأطر تقنية تقوم بجولت تفقدية 
عرب اململكة لتقييم العمل والأهداف 

بخ�شو�س تكوين الأطر التقنية الوطنية

املغرب التطواين 
يواجه املا�س يف ربع 

نهائي كاأ�س العر�س

البطولة الحرتافية :
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

زيدان يلجأ لخطة طوارئ
في الديربي

ريال  مدرب  زيدان،  الدين  زين  يلجأ 
مدريد، لخطة طوارئ أثناء خوض الميرنجي 
مهاجمين.  دون  أتلتيكو،  ضد  للديربي 
دياز  ماريانو  تعرض  مدريد،  ريال  وأعلن 
إلصابة جديدة، أول أمس الخميس، وتأكد 
بعض  هناك  أن  كما  الديربي،  عن  غيابه 
على  بنزيما  كريم  قدرة  حول  الشكوك 
لصحيفة  ووفًقا  األحد.  مباراة  قبل  التعافي 
يرفض  زيدان  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو 
أمام  البداية  من  بنزيما  بكريم  المخاطرة 
ماريانو  تعرض  بعد  أو  قبل  سواء  أتلتيكو، 
لإلصابة. وأشارت إلى أن زيدان كان يخطط 
من  الثاني  الشوط  في  بنزيما  إلقحام 
الديربي، إذا كان المهاجم الفرنسي جاهزًا، 
بإصابة  معرفته  رغم  األمر،  هذا  يغير  ولن 
سيخوض  زيدان  أن  وأوضحت  ماريانو. 
الديربي دون مهاجمين، وسيلجأ إلى الدفع 
في  حدث  كما  المركز،  هذا  في  بإيسكو 
مباراة أتاالنتا بدوري أبطال أوروبا. وذكرت 
وضع  في  أيضًا  يفكر  زيدان  أن  الصحيفة 
الهجوم،  قلب  في  دورو  هوجو  أو  رودريجو 
هذا  في  إيسكو  يُفضل  اآلن  حتى  لكنه 

المركز.
بيل يجهز صدمة جديدة

 لريال مدريد
يوم  إنجليزي،  صحفي  تقرير  أفاد 
بيل،  جاريث  الويلزي  بأن  الماضي  األربعاء 
توتنهام،  إلى  المعار  مدريد  ريال  العب 
ما هو منصوص  بكل  الريال  يطالب  سوف 
عليه في عقده من أموال. وانضم بيل إلى 
سبيل  على  الماضي  الصيف  في  توتنهام 
اإلعارة، مع خيار الشراء، علمًا بأن عقده مع 
وبحسب   .2022 صيف  حتى  ممتد  الريال 
لن  بيل  فإن  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة 
الموسم  في  راتبه  تخفيض  على  يوافق 
المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا، سواء 
خرج معارًا مرة أخرى، أو عاد لريال مدريد. 
بيل  من  التخلص  في  مدريد  ريال  ويرغب 
توفير  أجل  من  وذلك  ممكن،  شكٍل  بأي 
كيليان  الثنائي  مع  للتعاقد  الالزم  المال 
الصحيفة  وأشارت  هاالند.  وإيرلينج  مبابي 
يورو  مليون   30 نحو  يتقاضى  بيل  أن  إلى 
بدفع  الريال  ويقوم  الواحد،  الموسم  في 
إلى  ولفتت  توتنهام.  مع  حاليا  راتبه  نصف 
موسمه  في  مجددا  بإعارته  يرحب  بيل  أن 
كل  يرفض  لكنه  الريال  مع  بعقده  األخير 
األمر  راتبه  بتقليص  الخاصة  المحاوالت 

الذي سيمثل أزمة كبيرة لريال مدريد.
بنزيما يعتبر زيدان أخ أكبر

ريال  مهاجم  بنزيما،  كريم  تحدث 
مدريد، عن عالقته المميزة مع مدربه زين 
تصريحات  في  بنزيما  وقال  زيدان.  الدين 
أكبر  أخ  بمثابة  لمجلة أيكون »زيدان 
معي  دائمًا  متواجد  إنه  لي.  بالنسبة 
وأضاف  النصيحة«.  لتقديم  الملعب  خارج 
رونالدو،  بكريستيانو  جدًا  سعيدا  »كنت 
مختلف  دور  بلعب  لي  سمح  رحيله  لكن 
يسجل  كان  »رونالدو  وتابع  الفريق«.  مع 
مع  التكيف  علي  وكان  عام،  كل  هدًفا   50
في  الالعبين  أفضل  أحد  إنه  لعبه.  أسلوب 
العالم وكنت سعيدًا باللعب معه«. وواصل 
أن  باالنتقادات؟ ليس صحيحًا  أتاثر  »أنا ال 
لن  لكن  مشاعر،  لدي  علي،  يؤثر  شيء  ال 
أظهر نقاط ضعفي أبدًا، حتى لو كانت لدي 
الفرنسي  النجم  وأكمل  المشاعر«.   هذه 
»عندما ال أكون على ما يرام، أحتفظ بذلك 
األعلى؟  مثلك  هو  »من  وأردف  لنفسي«. 
في  قدوة  لدي  لكن  أعلى،  مثل  لدي  ليس 
كرة القدم. أود أن أقول إن رونالدو الظاهرة 
لي«.  بالنسبة  به  يحتذى  نموذجًا  كان 
وأتم »أنا معجب أيضًا بمايك تايسون، ألننا 
متشابهان.. أنا وهو جئنا من القاع ووصلنا 

إلى القمة. لم يمنحنا أحد أي شيء«. 

البورتا يمنح وعدا لميسي
أمس  إسباني،  إعالمي  تقرير  كشف 
مستقبل  بشأن  جديد  تطور  عن  الجمعة، 
برشلونة.  نجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
برشلونة  مع  ميسي  ليونيل  عقد  وينتهي 
البرغوث،  ويستطيع  المقبل،  الصيف  في 
لبرنامج«  ووفًقا  اآلن.  نادٍ  أي  مع  التوقيع 
المرشح  البورتا  خوان  فإن  الشيرنجيتو«، 
بأن  ميسي،  وعد  برشلونة،  نادي  لرئاسة 
المهاجم  الموت، لحسم صفقة  يقاتل حتى 
بوروسيا  نجم  هاالند،  إيرلينج  النرويجي 
دورتموند. وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن 
ميسي، بات اآلن أقرب التخاذ قرار البقاء مع 
برشلونة، أكثر من أي وقت مضى. يذكر أن 
ميسي سبق أن حاول الرحيل عن برشلونة 
في الصيف الماضي، بعد أن أرسل بروفاكس 

لفسخ العقد قبل عام من انتهائه.
لميسي يرد على اتهامات مونشي

في  برشلونة،  نجم  ميسي،  دخل 
اشتباك لفظي مع مونشي، المدير الرياضي 
إياب  في  الفريقين  مباراة  عقب  إلشبيلية، 
وفقا  إسبانيا،  ملك  كأس  نهائي  نصف 
برشلونة  ونجح  كتالوني.  صحفي  لتقرير 
اإلياب،  في  إشبيلية،  على   )3-0( الفوز  في 
رد،  دون  بهدفين  الذهاب  خسارة  معوضًا 
لصحيفة »موندو  ووفًقا  للنهائي.  ليتأهل 
كاسترو،  فإن بيبي  ديبورتيفو« الكتالونية، 
النفق  إلى  نزال  ومونشي،  إشبيلية،  رئيس 
المؤدي إلى غرف المالبس، وانتظرا وصول 
المباراة.  انتهاء  عقب  برشلونة  العبي 
دخال في  ومونشي،  كاسترو  أن  وأضافت 
)موظف  كوستا  وبيبي  ميسي  مع  مشادة 
األرجنتيني(،  للنجم  وصديق  برشلونة  في 
»أنتم  البارسا:  لالعبي  مونشي  قال  بينما 
دائمًا تفوزون بنفس الطريقة«، في إشارة 
فرد  الحكام.  قرارات  من  استفادة  يراه  لما 
ميسي عليه قائاًل: »وأنت تعود إلى المنزل 
مشتعاًل«. يذكر أن مونشي سبق أن وصف 
يبكي،  طفل  بأنه  برشلونة،  مدرب  كومان، 
في  األخيرة  قبل  الفريقين  مباراة  خالل 

الليجا، إثر خالف حول لقطة تحكيمية.
مرشح لرئاسة برشلونة يغري 
الناخبين ب550 مليون يورو

برشلونة،  نادي  لرئاسة  المرشح  أعلن 
أنه  الماضي،  الجمعة  يوم  فريكسا،  توني 
الفريق،  رعاية لقميص  يتفاوض مع شركة 
مواسم.   5 في  يورو،  مليون   300 مقابل 
لتقديم  صحفي  مؤتمر  في  فريكسا،  وقال 
في  االنتخابية:«نحن  حملته  عن  تقرير 
 60 سيقدم  للقميص  راع  مع  محادثات 
سنوات   5 خالل  موسم،  لكل  يورو  مليون 
بين  األعلى  سيكون   .22-23 من  اعتبارا 
كل منافسينا«. وأشار إلى أن شركة الرعاية 
ربط  وتريد  فالي«  »سيكلون  من  قادمة 
أن  تطلب  وال  برشلونة،  بصورة  صورتها 
حصري«.  »بشكل  لها  القميص  يكون 
إلى  إضافة  سيكون  المبلغ  هذا  أن  وأوضح 
250 مليون يورو سيجلبها من خالل التنازل 
لمجموعة  برشلونة  شركة  من   49% عن 
أمس  أول  برشلونة،  وأعلن  استثمارية. 
سيتولون  شخص   1900 أن  الخميس، 
الكتالوني،  النادي  رئيس  انتخابات  تنظيم 
المقررة األحد المقبل. ويضم هذا الطاقم، 
عاملون بالنادي ومعاونون سيشرفون على 
تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، 
الصفوف.  وتنظيم  األمنية  والجوانب 
وسيتلقى جميع الموظفين، الذين يعملون 
تأهيل من خالل محاضرت عن  األحد،  يوم 
التعليمات لتنفيذ  بُعد، يتلقون فيها جميع 
مناسب.  بشكل  المعينة  والمهام  األدوار 
جائحة  بسبب  المفروضة  للقيود  ونظرًا 
كورونا، لن يتم إجراء محاكاة قبل يوم من 

الموعد االنتخابي كما هو معتاد.

األرتا ماطادوري�س للمكتب امل�شري للمغرب التطواين : 
»فـــر�شتكـــــم الأخيـــرة انتهـــــت،

ومهلتنــا لكـم قــد ا�شتنزفــــت«

ع�شبة ال�شمال تتوعد املعتدين على احلكام واملناديب

للمغرب  المشجع  الفصيل  ماطادوريس«  »الترا  وجه 
من  انتقدت  النادي  الدارة  اللهجة  شديد  بيانا  التطواني 
بالتنحي.  الحالي  الرئيس  التسيير وطالبت  خالله سياسة 

وفي ما يلي نص البيان:
لمجموعتنا  كان  هذا،  يومنا  من  شهرين  »قبل 
الغالية عدة تحركات وخطوات، شملت التواصل مع بعض 
الالعبين من جهة، ومع بعض األطر العاملة بالنادي من 
للفريق  الحالي  المسير  المكتب  مع  وكذلك  ثانية،  جهة 
من جهة أخرى. حيث تم عقد اجتماع بين نواة المجموعة 
ورئيس الفريق للحديث عن بحر من المشاكل والتخبطات 
التي يغوص فيها نادينا العريق، وحينها قامت المجموعة 
بتقديم ملف مطلبي شامل يضم مجموعة من المطالب، 
التي تهم الجانب اإلعالمي للفريق؛ الذي ال يربطه باإلعالم 
والتواصل سوى الخير واإلحسان. كما تطرقنا فيه للحديث 
اإلستقرار  وغياب  للمدربين  المتكرر  التغيير  إشكالية  عن 
للرئيس، حيث  المفضلة  الهواية  زال هو  ال  الذي  التقني 
الثامنة فقط،  الدورة  الموسم وإلى حدود  أنه منذ بداية 
رفقة  دريدب  الدين  جمال  السيد  التطواني  اإلطار  فإن 
مساعده المقتدر السيد إبراهيم الزواق، هو المدرب الثالث 
الذي يقود سفينه األتليتي خالل هذا الموسم. باإلضافة 
للحديث عن جسم الفريق المكون من المنخرطين وأعضاء 
المكتب، الذين تأكد وبالملموس بعد فضيحة الجمع العام 
أنهم مُجرد بيادق وكراكيز يتم تحريكها خدمة لمصالح 
الرئيس البئيس، غير مهتمة بالدفاع عن الفريق وأجندته 
ومصالحه. كما تم عرض مجموعة من الحلول، فضال عن 
عرض خدمات المجموعة للتعاون قصد إخراج الفريق من 
من  لإلنفراج  سُبل  عن  والبحث  المالية  األزمات  دوامة 
هذه المُعضلة، عن طريق البحث عن جلب مستشهرين 
خزينة  في  مهمة  مالية  مبالغ  ضخ  بإمكانهم  حقيقيين 
الفريق، لكن االنطواء كان السمة األبرز للمكتب الذي جلب 
أخرى  مطالب  وعدة  الطموح.  لمستوى  ترقى  ال  عالمات 
شخصية  من  العريق،  باألتليتي  عالقة  له  ما  كل  شملت 
اللسان يمل  بالفريق. صار  آخر عضو يعمل  إلى  الرئيس 
من ذكرها نظرا لكثرة ترديدها والتغني بها. ومن النقط 
األخرى التي فشل المكتب في تدبيرها هي مشكلة إغالق 
الملعب  بأن  الرئيس  وعدنا  إذ  »الهيبيكا«،  القرن  ملعب 
سيعود الحتضان مباريات الفريق بعد نهاية الكان، بقوله: 

»الملعب إن شاء اهلل فأواخر فبراير غيكون واجد، الرئيس د 
الجامعة واحد السيد مسؤول مستحيل ميوفيشي بالهضره 
ديالو«. واليوم وها هو شهر فبراير ودعنا واستقبلنا شهر 
مارس، والملعب أهم ما أنجز به لحدود اللحظة هو اقتالع 
الفريق  أن  إلى  تشير  المؤشرات  كل  أن  علما  األرضية، 

سيستقبل كل مبارياته هذا الموسم خارج تطوان.
الخلل  مكامن  لجميع  شامال  جاء  مطلبي  ملف  هو 
المتعلقة بالفريق، والواضحة للعيان؛ إال أن لهذا المكتب 
المسير المُتبني لسياسة االنغالق واآلذان الصامة رأي آخر 
وتوجه ال نعلمه. فمجموعتنا والجماهير التطوانية عامة، 
اليوم تعبر عن سخطها وغضبها تجاه إدارة الفريق، فمن 
العار أن فريقا يقترب من المئوية، وهو في كل عام يلعب 
على تفادي شبح النزول لقسم الظلمات، فكابوس االحتفال 
بالمئوية في دهاليز القسم الثاني الذي كان ال يتراود حتى 
لخيال أي تطواني، اليوم صار مسألة وقت فقط أمام أعين 
من  وكل  الذل  مكتب  سياسة  بسبب  الكيان  هذا  عشاق 

يحيط به.
والجدير بالذكر أن المجموعة قامت باجتماعات مطولة 
على مدى األيام األخيرة بين األعضاء المقربة والنواة، وتم 
الذي  والقرار  الفريق  حال  حول  الملل  بالتفصيل  النقاش 
ستتخذه المجموعة في هذه القضية، فكان باإلجماع ان 
المكتب برئيسه أصبح من المستحيل أن ينجح في تسيير 
الفريق، فال شيء غير رحيله، وحتى ال يسلك كالمنا وقرارنا 
اننا  أبدًا  يعني  ال  الغازي  برحيل  فمطلبنا  فجِّه،  غير  فجًّا 
مع عودة الناهب والمكتب السابق، فوجب التسطير على 
ذلك بخط عريض. فالمجموعة ومنذ التأسيس وهي ثابثة 
على مبادئها، وخطواتها المقررة، هي صوت أعضائها قبل 
صُوبت،  االتهامات  من  العديد  نواتها.  صوت  يكون  أن 
واألصابع وجهت، واألصوات ارتفعت، سعيا لإلطاحة بسمعة 
هذا الكيان، لكننا أقوى من أي كان، وكنا وال زلنا وسنظل 
النجاح.  وأعداء  والبرغماتيين  الفاسدين  حلق  في  شوكة 
وبعد انتهاء المجموعة من تطهير الفريق من الفساد ومن 
كل عضو من مكتب الذل الحالي«. وتوعد البيان، رئيس 
الفريق في ختامه وشدد على ضرورة رحيله«سنتفرغ لكل 
كلمة  كل  على  سيحاسب  منكم  وكل  علينا،  تطاول  من 
تحدث بها عنا. بالصمت أو بالهرج أو بالسلم أو بالحرب 

رحيلكم مؤكد مهما كلفنا األمر، والسالم«.

المنضوية  األندية  القدم  لكرة  الشمال  عصبة  توعدت   
تحت لوئها باتخاذ إجراءات زجرية اإلجراءات التالية على خلفية 
المباريات.  ومناديب  حكام  على  البدني  االعتداء  حاالت  انتشار 
األولى  الحالة  ارتكاب  عند  الكبار،  فئة  حق  في  العصبة  وقررت 
من االعتداء برسم الموسم الرياضي الحالي، سيتم الزام النادي 
بتوفير التغطية األمنية بعدد مضاعف للحد األدنى من عناصر 
رجال األمن المطلوب توفره النطالق المباراة. وفي حالة التكرار 
المطلوب من رجال األمن تبعا  العدد  تتواصل عملية مضاعفة 
مدونة  في  المقررة  المالية  الغرامة  تطبيق  مع  العود،  لحالة 
التأديب بنسبة خمسين في المائة. وبخصوص مباريات الفئات 
األمنية  التغطية  بتوفير  النادي  إلزام  العصبة  قررت  الصغرى، 
المتمثلة في عنصرين إثنين من رجال األمن على األقل سواء كان 
الفريق ضيفا أو مستضيفا بعد ارتكاب الحالة األولى من االعتداء 
التغطية  النادي بتوفير  الحالي. وإلزام  الرياضي  برسم الموسم 
األمنية بعدد مضاعف من العدد المطلوب من رجال األمن في 
تبعا  األمن  رجال  من  المطلوب  العدد  ومضاعفة  التكرار،  حالة 
مدونة  في  المقررة  المالية  الغرامة  تطبيق  مع  العود،  لحاالت 

التأديب بنسبة عشرون في المائة.
ونبهت العصبة الى ان الحاالت التي تسجل عند آخر دورة 

من البطولة فإن أثر العقوبة يصل مداه إلى الموسم الرياضي 
الموالي. وحرمان كل العب أو مسير قام باالعتداء على الحكم 
بين  تصدر  التي  العفو  قرارات  من  االستفادة  من  المندوب  أو 
فترة وأخرى. ودعت العصبة انديتها الى تفادي هذه االعتداءات 
على  االحتجاج  قصد  لها  المخولة  القانونية  الطرق  كل  بسلك 
أو  تأكيده،  مع  التقني  االعتراض  بتقديم  المباراة  حكم  قرارات 
والمديرية  للتحكيم  الجهوية  اللجنة  إلى  تقديم شكاية كتابية 
الجهوية للحكام، مع افضلية ارفاقها بلقطات مصورة. واضطرت 
العصبة الى تفعيل المذكرات الصادرة سابقا في هذا الشأن، على 
خلفية ما شهدته بعض مباريات مختلف البطوالت الجهوية ومن 
ضمنها بطولة الفئات الصغرى من حاالت مؤسفة من االعتداء 
على الحكام، من اجل الحد من هذه الظاهرة المشينة والتي تؤثر 
تزايد عدد  التحكيم وتساهم في  االنخراط بمدارس  سلبا على 
المنقطعين عن ممارسة التحكيم بعصبة الشمال لكرة القدم. 
الرياضية  الممارسة  تخليق  في  المساهمة  الى  األندية  ودعت 
الحكام  على  البدني  االعتداء  ظاهرة  على  بالقضاء  والمبادرة 
للمباريات  نفسيا  وتهيئته  الفريق  وإعداد  تحضير  على  بالعمل 
التأديبية  بالعقوبات  والمرافقين  الالعبين  من  كال  وتوعية 

المعتمدة وبآثارها السلبية على مسار النادي وباقي مكوناته.
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كأس  منافسات  من  طنجة  اتحاد  خرج 
الملكي بضربات  الجيش  أمام فريق  العرش 
تواليا  الخامسة  الهزيمة  وهي  الترجيح... 
للفريق هذا الموســم بعدما حقق انطالقــة 
تراجع  مسؤولية  يحمل  البعض  إيجابية.. 
والبعض  المرابط،  ادريس  للمدرب  الفريق 
طنجة  اتحاد  أن  والحقيقــة  لالعبين..  اآلخر 
نموذجي  مسير  مكتب  غيــاب  ثمن  يــؤدي 
تقنية  لجــن  إطــار  في  باحترافية  يشتغل 
تطويـــر  في  تساهــم  وتسويقية  وإدارية 
منظومة التسيير والقطع مع سياسة التسيير 
ذات  األشخاص  نصالح  على  المبني  الفردي 

ارتباط بالسياسة والمنافع الشخصية.
حين  الحالــي  للمكتــب  برافو  سأقول 
استطاع تحقيق الصعود بالفريق إلى القسم 
السقف من خالل  األول، ومن تم تجاوز هذا 
المنافســـات  في  المشاركــة  الفريق  بلوغ 
اإلفريقية  الكونفدرالية  كأس  في  القارية 
في أول المطاف في عهد المدرب عبد الحق 
في  األول  التاريخي  التتويج  وتاله  بنشيخـة، 
الوطنية  بالبطولة  والمدينة  الفريق  مشوار 
األبطال  عصبــة  كــأس  في  المشاركــة  ثم 
الحالي  المكتب  نجاح  يكمن  هنا  اإلفريقية. 
الحقا  حصل  ما  لكن  النتائج..  مستوى  على 
خالل  من  الفشل  نحو  المكتب  اندحار  أكد 
عدم استثمار هذه النتائج بعدما كانت أمامه 
الحميد  عبد  الفريقن  رئيس  امام  فرصىة، 
أبرشان طبعا ليقوي مكتبه المسير ويطعمه 
التسيير  في  ثورة  نهج  على  قادرة  بعناصر 
مختصة  لجان  عنه  تنبثق  محترف  بمكتب 
اإلدارة.  بالكرة.. كما قلت  في كل ما يتعلق 
والتسويق.  المالي  التدبير  التقني..  المجال 
البطل  صفة  يملك  الفريق  كان  حيث 
وبرنامج  استراتيجية  وضع  باإلمكان  وكان 
بناء  وبداية  بالجهة  الشركات  على  وطرحه 
مدينــة  حجم  مستــوى  في  نموذجي  فريق 
في  تكمن  حاليا  فالمشكلة  لهذا  طنجــة. 
أننـــا  يعقـل  وال  التسيير..  منظومة  ضعف 
يضمن  ال  والالعب  االحتراف  زمن  نعيش 
حقوقه من رواتب شهرية تضمن له العيش 
الكريم، دوم أن نتحدث عن مصاريف األكرية 
ومكافآت التوقيع وووو.. وهذا ما يؤثر على 
الالعب على المستوى التحضير النفسي الذي 
النتائج  في  الخوض  قبل  ملحا  مطلبا  يبقى 
الملعب  تتحقـق بالعـب جسده في  لن  التي 
الكراء  األســرة وفواتيـــر  وعقله مع مطالب 

والماء والكهرباء والبقال...

روبرتو مارتينيزحوار السبت

احتاد طنجة يف حاجة 
اإلى تغيري جدري.. 
والبداية من هنا..

»ال تقل لي ما هو خطأ، بل قل لي كيف يمكنك 
إصالحه!«. يُمكن لروبرتو مارتينيز أن يستوعب اليوم 
أن حياته الشخصية ومسيرته المهنية قد تم صقلهما 

بهذه الكلمات وبالرجل الذي نطق بها. فهذا التحدي، 
المتمثل في حل مشكلة تم تحديدها على أرض 

الملعب، ورثه عن والده، الذي كان أيضًا العبًا ومدربًا 
ومهووسًا بكرة القدم. وطرحه مرارًا وتكرارًا على 

روبرتو منذ سن التاسعة. ويتذكر مارتينيز بأنه، عندما 
كان صبيًا، كان يواجه التحدي بأنظمة تكتيكية 

جديدة، وتعديالت على مستوى المراكز والالعبين، 
»وكل ذلك إلبهاره حقًا«. ولغاية اليوم، وقد بات 

مدربًا في سنّ الـ47 ومديرًا فنيًا ألفضل منتخب 
في العالم، ال يزال يُواجه نفس النقاشات واألسئلة 

والتحديات من هذا الموجّه الصارم. بيد أن مدرب 
بلجيكا لم يكن ليودّ أن تسير األمور بطريقة أخرى، 
ويستمتع بفرصة التحدث مع الرجل الذي جعله يرى 
اللعبة »ليس كرياضة فحسب، وإنما كنمط عيش.« 

واليوم، انضافت إلى تلك الدردشة الفنية بين األب 
واالبن مجموعة من األدلة التي تؤكد أوراق اعتماده 

كمدرب كبير وقادر على حل اإلشكاليات. وتشمل 
أحدث هذه المؤهالت قيادة منتخب بلجيكا إلى تحقيق 

 ،FIFA أفضل إنجاز له على اإلطالق في كأس العالم
والحفاظ على مدى السنوات الثالث الماضية على قمة 

التصنيف العالمي Coca-Cola. وكل ما ينقص 
كتيبة الشياطين الحمر الفوز بلقب كبير. وفي هذه 
المقابلة، يتحدّث الرجل الذي يقود »الجيل الذهبي« 

مع موقع FIFA.com عن مدى استمتاعه بهذا 
التحدي. في ما يلي الجزء الثاني من الحوار.

األمم  للتتويج في كأس  لديكم فرصة سانحة  بأن 
األوروبية وكأس العالم المقبلة؟

قبل كأس العالم كنت أراها عالمة غير منصفة، 
ألن الجيل، بالنسبة لي، يصبح ذهبيًا بفضل إنجازاته، 
وكنت  والمتتبعين.  الجماهير  تطلعات  جراء  وليس 
غير ضروري.  إضافيًا  يجلب ذلك ضغطًا  أن  قلقًا من 
أما اآلن، فأنا ال أقلق بشأن ذلك ألنه بعد ما حدث في 
روسيا، والطريقة التي لعب بها هذا الفريق ليعود إلى 
الديار بالميدالية البرونزية، فقد باتوا يستحقون لقب 
الجيل الذهبي لبلجيكا. وأنا ال أشعر بأن هذه العالمة 
ال  هذا  ولكن  الالعبين.  هؤالء  على  ضغط  أي  تضع 
بكأس  أو  األوروبية  األمم  بكأس  سنفوز  أننا  يعني 
العالم المقبلة، ففي بطولة كرة القدم هناك الكثير 
من التفاصيل الصغيرة التي تكون حاسمة. والمؤكد 
هو أننا سنقدّم كل ما في جعبتنا، دون االلتفات إلى 
التوقعات، وسنستعد للذهاب إلى هناك للتنافس معًا، 

العبين ومدربين ومشجعين.
اعتالئه  في  فريقك  وثبات  استمرارية  تتجّلى 
الثالث  السنوات  مدى  على   Coca-Cola/تصنيف
الماضية. صحيح أن األمر ال يتعلق بلقب أو ميدالية، 

ولكنه يشّكل مصدر فخر حقيقي، أليس كذلك؟
أو  لقبًا  ليس  أنه  في  محق  أنت  تأكيد!  بكل 
إنجازًا نحتفل أو نتباهى به، لكنها الطريقة الوحيدة 
لقياس استمرارية والتزام وقوة الفريق في مواجهة 
السهل  من  فليس  العالم.  عبر  األخرى  المنتخبات 
تحكمنا  هو  ذلك  من  واألهم  فعلناه،  ما  نفعل  أن 
تلك  طوال  أظهرناها  التي  الخاصة  معاييرنا  في 
السنوات الثالث. كما أنها أيضًا سابقة في كرة القدم 
البلجيكية، إذ لم يسبق لنا أن عشنا فترة كهذه في 
صدارة التصنيف العالمي، وهذا ال يظهر فقط مدى 
استمرارية هؤالء الالعبين، ولكن أيضًا كونهم سفراء 

رائعون لبلدهم.
»ثقافـــة«  بنــاء  لمسألــة  بالغة  أهمية  تولي 
الفريق، ولكن مدربين آخرين عانوا من صعوبة هذا 
التحدي مع بلجيكا بسبب تعدّد المجتمعات واللغات 
وغيرها من األمور. فهل كونك مدربًا أجنبيًا ساعدك 

في هذا الصدد؟
عامل  كان  التحدي  إن هذا  أقول  أن  وأود  تمامًا 
جذب كبير في تولي هذا المنصب في المقام األول. 

من  العديد  غرار  على  بلجيكا،  أن  الواضح  من 
التاريخ  هذا  مثل  إلى  تفتقر  األخرى،  المنتخبات 
لكم  بالنسبة  تحديًا  كان  فهل  العريق.  الكروي 
التي  الموهبة  عن  النظر  بغض  بفريقكم،  الدفع 
يملكها على مستوى الالعبين، إلى أن يؤمن بقدرته 
أخرى  ومنتخبات  وألمانيا  البرازيل  مقارعة  على 

تتفوّق عليه من حيث األلقاب؟
بالطبع، وأعتقد أنه كان هناك أيضًا عنصر التعامل 
ك�«جيل  بهم  تدفعه  كانت  التي  التطلعات  تلك  مع 
المستويات.  تلك  إلى  فجأة  الوصول  إلى  ذهبي« 
آمال  يحملون  أنهم  يدركون  الالعبون  كان  فقد 
وتوّقعات الماليين، وهذا ليس باألمر الهيّن. وكان 
من الممكن أن يكون من الصعب للغاية على هؤالء 
الالعبين حمل عالمة »الجيل الذهبي«، كما رأينا في 
كيفية  على  رائعًا  مثااًل  قدّموا  لكنهم  أخرى.  بلدان 
عن  التعبير  في  االستمرار  مع  الضغط  هذا  مواجهة 

أنفسهم واالستمتاع بكرة القدم.
تحدثت عن عالمة الجيل الذهبي. كيف تعاملت 
مع ذلك، علمًا أن العديد من العبي هذا الجيل يبدو 
انطباع  يراودك  هل  عطائهم.  أوج  في  اآلن  أنهم 

“ل اأزال اأ�شتمتع بعملي مع بلجيكا ومتحم�س جدًا للمع�شكر الدويل املقبل”
روميلو  من  كل  تدريب  على  أشرفت  قد  كنت  إذ 
في  ميراالس  وكيفن  فياليني  ومروان  لوكاكو 
هؤالء  أن  كيف  ذلك  اهتمامي  أثار  وقد  إيفرتون، 
الالعبين بشخصياتهم المتميزة للغاية - وجميعهم 
مختلفون جدًا - ينتمون إلى نفس المنتخب الوطني. 
بالتنوع  مليء  بلد  بلجيكا؛  أن هكذا هي  أدركت  ثم 
والخصائص والصفات المختلفة، وإذا كان بإمكانك 
توجيه تركيز الجميع لتحقيق نفس الهدف، فإن هذا 
ومجموعتنا  هائلة.  قوة  يصبحان  والتنوع  التعدّد 
تجتمع  حيث  اإلنجليزي،  الدوري  بفرق  تذكرني 
اللغات  إلى  باإلضافة  المختلفة،  والعقليات  الثقافات 
تكن  لم  وإذا  رائعًا.  كان  وهذا  الثالث،  الرسمية 
أن  السهل جدًا  فإنه من  الحساسيات،  منتبهًا لهذه 
تتفّكك األشياء وتفقد ذلك الهدف المشترك. ولكن 
حتى  كثيرًا،  ساعدني  أجنبيًا  كوني  أنه  أيضًا  صحيح 
في  ألنه  البداية،  في  كذلك  يبدو  األمر  يكن  لم  لو 
اللحظة التي بدأت فيها اتخاذ قرارات كبيرة، كان من 
لفعل  الذي كان يدفعني  الوحيد  السبب  أن  الواضح 
ذلك هو بناء فريق أفضل. ليس لدي ارتباط بأي من 
عنصرًا  شّكل  محايدًا  وكوني  الفردية،  المجتمعات 

حاسمًا بالنسبة لي في هذا المنصب.
حدة،  على  العب  كل  موقف  فإن  ذلك،  ومع 
جعل  الذي  هو  واحد،  هدف  لتحقيق  التكاتف  في 
سهلة  المهمة  تكن  لم  وممتعًا.  ناجحًا  الفريق  هذا 
بالنسبة لهؤالء الالعبين. فقد اضطر معظمهم إلى 
مغادرة بلجيكا في سنّ مبكرة جدًا، وحيثما ذهبوا، 
أعتقد  ويتأقلموا.  ويتطوّروا  يقاتلوا  أن  عليهم  كان 
أن هذا هو السبب في أن ال أحد منهم يعتبر اللعب 
لهم،  فبالنسبة  منه.  مفروغًا  أمرًا  الوطني  للمنتخب 
وكل  جهودهم،  كل  تتويج  يشبه  للمنتخب  اللعب 
وذرف  الصعوبات  على  والتغلب  الشاق  العمل  ذلك 
الدموع بسبب مغادرة أسرهم. وهذا أمر رائع. ففي 
األحيان نسمع عن العبين مدّللين حققوا  كثير من 
ومع  للغاية،  سهلة  وبطريقة  جدًا  مبكرًا  شيء  كل 
تجعلهم  أن  الصعب  من  القبيل  هذا  من  العبين 
متسقين  ويكونوا  يعيشونها،  لحظة  كل  يقدّرون 
مع أنفسهم ويتحلوا بقيم قوية. أما بالنسبة لالعبي 
منتخب بلجيكا، فإنه بسبب التحديات التي واجهوها، 
ولغات  مختلفة  بلدان  مع  والتأقلم  الديار،  ومغادرة 
ومعنى  لحظة  كل  أهمية  يدركون  باتوا  جديدة، 

تمثيل منتخبهم بالدهم.
مدّدت عقدك حتى عام 2022؛ فهل ستكون 
هذه اللحظة، بغض النظر عن كيف ستسير األمور 
في قطر، محطة للتطلع إلى خوض تجربة جديدة؟ 
لمواصلة  إقامتك  لتمديد  إمكانية  هناك  أن  أم 

المشوار؟
لعل الجواب على ذلك السؤال يتجّلى فيما حدث 
بالفعل. ففي البداية، جئت إلى بلجيكا لمدة عامين 
في  والمنافسة  العالم،  لكأس  الفريق  إعداد  قصد 
روسيا ثم العودة إلى كرة القدم لألندية. هذه كانت 
الفكرة في بداية األمر، ولكن بعد مرور أكثر من أربع 
سنوات، ما زلت هنا، ال أزال أستمتع بعملي ومتحمس 
ال  السبب  لهذا  المقبل.  الدولي  للمعسكر  جدًا 
أو  اآلن،  السؤال  هذا  على  إجابة  أعطي  أن  أستطيع 
حتى ترجيح أي خيار، ألنني حقًا ال أعرف ما سأفعله. 
أفعله  بما  الحدود  أقصى  إلى  أستمتع  أن  أريد فقط 
الفترة  طوال  يوم  كل  بذلك  القيام  وأواصل  اليوم، 

التي سأقضيها هنا.
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2020/6703/3541

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 
من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت حكمها 
عدد:  الملف  في   .... عدد  تحت  بتاريخ:2020/09/28 

 .2018/1303/1127
ذ/يونس  عنه  ينوب  ناوري،  يوسف  السيد  بين: 

ناوري المحامي بهيئة طنجة.
وبين: السيد المختار جباري، الساكن: شارع عبد 
العزيز الدوائري، عمارة رقم 13 الطابق األول الشقة رقم 

05 طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا.

- في الشكل: بقبول الدعوى والطلب االضافي.
لفائدة  عليه  المدعى  بأداء  الموضوع:  في   -
عن  المتبقى  الفرق  برسم  درهم   500 مبلغ  المدعي 
كراء شهر فبراير 2018 وكذا مستحقات الكراء ابتداء 
بحسب  التنفيذ  تاريخ  غاية  إلى   2018/03/01 من 
سومة شهرية بقيمة 2500 درهم، مع شمول المبالغ 
المحكوم بها بالنفاذ المعجل و بأدائه له عن المطل 
تعويضا بمبلغ 1800 درهم وتحميله الصائر وتحديد 
مدة اإلكراه البدني في األدنى عند االمتناع عن األداء 

ورفض الطلب اإلضافي.
- وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعا 
من  مقامه  يقوم  ومن  عليه  المدعى  بإفراغ  لذلك 
السكنى الكائنة بشارع عبد العزيز الدوائري عمارة رقم 
13 الطابق األول الشقة رقم 05 طنجة وباالشهاد على 
براءة ذمة المدعى عليه من مبلغ 200 درهم المؤدى 
البنكي  مقابل جزء كراء شهر فبراير 2018 بالحساب 

للمدعي تحت المراجع أعاله.
وقابال  نهائيا  سيصبح  الحكم  هذا  فإن  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2020/6703/2263

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 
من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت حكمها 
بتاريخ:2020/07/27 تحت عدد 356 في الملف عدد: 

 .2019/1303/1036
ينوب عنه ذ/يونس  السيد محمد مرصو،  بين: 

الحرشني الصخري، المحامي بهيئة طنجة.
شارع  الساكن:  الودراسي،  عدنان  السيد  وبين: 

األطلس زنقة 46 رقم 07 حي الجديد طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا.

- في الشكل: بقبول الدعوى.
لفائدة  عليه  المدعى  بأداء  الموضوع:  في   -
عن  المتبقى  الفرق  برسم  درهم   900 مبلغ  المدعي 
الفترة  كراء  مستحقات  وكذا   2019 نونبر  شهر  كراء 
الممتدة من 2015/11/01 إلى 2017/05/31 وابتداء 
بحسب  التنفيذ  تاريخ  غاية  إلى  من2019/12/01 
سومة شهرية بقيمة 1500 درهم، مع شمول المبالغ 
المحكوم بها بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد 

مدة االكراه البدني في األدنى عند االمتناع عن األداء.
- وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعا 
من  مقامه  يقوم  ومن  عليه  المدعى  بإفراغ  لذلك 
السكنى الكائنة بشارع األطلس زنقة 46 رقم 07 حي 

الجديد طنجة. 
المدعى عليه من  براءة ذمة  - وباالشهاد على 
مبالغ  الكراء بقيمة 44.100 درهم المؤداة عن الفترة 
 2019/10/31 غاية  إلى   2017/06/01 من  الممتدة 
وجزء من شهر نونبر 2019 المودعة بالحساب البنكي 

للمدعي تحت المراجع أعاله.
وقابال  نهائيا  سيصبح  الحكم  هذا  فإن  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد:26/2016/69

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان، ينوب عنه ذ/عبد 
العزيز البقالي المحامي بهيئة طنجة.

ضد : السيد عبد القادر الحبوشي.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ :2021/04/07 على الساعة 
الواحدة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
عدد 36/25698  العقاري  الرسم  ذي  )الضحى 1-20( 
بمدينة  الكائنة  العمارة  الثالث من  بالطابق  والكائن 

القصر الكبير حي سيدي رضوان.
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث مساحتها 73 
متر مربع، مع مشتمالتها بما في ذلك األجزاء المشتركة 
رقم  العقاري  للرسم  موضوع  الملك  من  العمارة  في 

.36/20515

 180.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
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 
)الفصل 479 من ق م م(.  البيع األصلي والمصاريف 
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة،  ومصاريف 
التنفيذ بواسطة شيك مضمون. وللمزيد من اإليضاح 
دفتر  على  لالطالع  التنفيذ  بمكتب  االتصال  يمكن 

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

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف تنفيذي عدد 26/2015/255 
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.

ضد: شركة سفانسكا ش م م، مقرها األساسي ب 34، 
محج طانطان إقامة سليمان الطابق 1 رقم 14 طنجة.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/04/07 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   )14 )سليمان  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
للشركة  المملوك   06/94599 عدد  العقاري  الرسم 
الكائن بمدينة طنجة  أعاله،  المذكورة  المنفذ عليها 
شارع طانطان. والعقار عبارة عن شقة بالطابق السابع، 
مساحته 155 م 2 سبعة أمتار منها تمثل الشرفة وستة 

عشر مترا منها تمثل الساحة.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.435.000.00 

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

بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ    

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد :2017/8516/217

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ العربي 
الغرمول المحامي بهيئة الرباط.

ضد: السيد محمد العمراني ومن معه.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ :2021/04/06 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني،  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
)الضاوي(  ذي الرسم العقاري عدد 36/2595، والكائن 
بالعرائش، المحل المدعو الغديرة. وهو عبارة عن 561 
سهما مما مجموعه 1953 سهما أي 105.475.93 متر  
مربع، في عقار مساحته اإلجمالية 29 هكتار و 78 آر و 

20 سنتيار. 
حدد الثمن االفتتاحي لحصة المنفذ عليهم  في 

مبلغ 300.00 درهم للمتر المربع. 
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 
ثمن  السدس  بمقدار  يفوق  العرض  يكون  أن  على 
البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق م م(، ويؤدى 
الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة، ومصاريف 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

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية  

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2016/355

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : التجاري وفا بنك، ينوب عنه ذ/حميد األندلسي 

محام بالدارالبيضاء.
ضد : السيدة أمال الغجدامي، عنوانها 54 شارع موالي 

يوسف »الدرج«E« الطابق الثالث إقامة موالي يوسف 
الدارالبيضاء.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/04/06 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   )1/13 )منى  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 19/13785 المملوك للمنفذ عليها 
المذكورة أعاله،  وهو عبارة عن شقة بالطابق األرضي، 
طريق  تطوان  بإقليم  الكائن  سنتيار،   110 مساحته 

مرتيل كابونيكرو.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2017/8516/67
إعالن عن بيع عقار   

لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك ش م، ينوب 
عنها ذ/ العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.

ضد: السيد طه المتيوي ومن معه، عنوانهم لدى 
شركة المتيوي والضامني لألشغال العقارية 23 شارع 

الوحدة الطابق الثاني تطوان.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/04/06 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الرسم  ذي  )طه(  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
عليهم  للمنفذ  المملوك   19/11605 عدد  العقاري 
بناية  بها  أرض  عن  عبارة  هو  و  أعاله،  المذكورين 
تتكون من سفلي وأربعة طوابق علوية، مساحته 2 آر 

22 سنتيار، الكائن بشارع الوحدة تطوان. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

������������������������������������������������������������������
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد :6201/20-503 
بطلب من: السيد أحمد الشاط

ضد: شركة  الشمال االفريق للسيارات
الساعة  على   2021-04-20 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات رقم 
3 بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 

العلني وألكبر وآخر مزايد موسر لالصل التجاري:
الكائن بمدينة طنجة: 37 شارع المقاومة الحامل 
للسجل التجاري عدد 613 الخاص ببيع اجزاء السيارات، 

بجميع عناصر المادية والمعنوية.
  555.285.00: مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط، حيث يوجد دفتر 
ناجزا  الثمن  اإلجراءات. ويؤدى  االلتزامات ومستندات 

نقدا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة %10 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيد المدني

نداء اإلى ذوي القلوب الرحيمة
يعاني المواطن ) ياسن.ع( البالغ من العمر 35 سنة من مرض في القلب، بعد 
أن أجرى عملية جراحية في وقت سابق، حيث أصبح حاليا عاجزا عن العمل ودون مورد 
مالي، علما أن أسرته ضعيفة الحال، في حين يجد نفسه مطالبا بشراء األدوية وإجراء 
التحاليل والتنقل من حين إلى آخر،  إلى المستشفى الجامعي »ابن سينا« بالرباط، 
لمتابعة عالجه واالطمئنان على صحته، تتوفر الجريدة على ملفه الطبي، األمر الذي 
أجبره على نشرهذا النداء، الموجه إلى المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، متوسال 
إليهم، بعد اهلل سبحانه وتعالى،  أن يساعدوه، حسب قدرتهم، وذلك لمواجهة محنته 

الصحية والمادية، واهلل اليضيع أجر  المحسنين.

لالتصال:  0600730288
العنوان :  حي بوحوت الزنقة 27 رقم 34 العوامة ـ طنجة

وذلك ي��وم اإلثني��ن 1 م��ارس 2021، 
األه��ل  الطاه��ر، بحضور  و شي�ع جثمان��ه 
واألحب�اب ودف�ن بمقب��رة المجاهدين بع��د 

صالة العصر.
أس�رة  تتق��دم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد 
جمي����ع  وإلى  البكدوري  سهيــر  السي�دة 
وهشام  وهدى  ليليا   : وأخوات��ه  إخوان��ه 
الصنهاجي  عائلتي  وإلى  وسهـام،  ونهاد 
والبكدوري، راجي�ة لهم الصب��ر والسل�وان 

وللفقي��د عظيم األج��ر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته مع النبيين والصديقين والشه�داء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

)�سدق اهلل العظيم(

َيــًة  ـــِك َرا�سِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُض امْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   } ًة َفاْدُخِلـــي  يِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ َيّ َمْر�سِ

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل، المرحوم

يون�س ال�شنهاجي 

عزيزة مغني.. طنجاوية تنا�شل باإ�شبانيا 
دفاعا عن ق�شايا املهاجرين واملراأة

مهووسة بالعمل بدون كلل وعلى أكثر من 
واجهة، من تقديم الدعم والمساعدة في مجال 
خاصة  يطلبها،  من  لكل  القانونية  االستشارة 
الجنسيات،  مختلف  من  للمهاجرين  بالنسبة 
المرأة واستقالليتها، مرورا  والدفاع عن قضايا 
بدعم  الخاصة  المبادرات  كل  في  باالنخراط 
والدفاع عن القضايا العادلة للمملكة في إسبانيا، 
تواصل عزيزة مغني المحامية بهيئة المحاماة 
بمدريد، نضالها الذي تصر على اعتباره فرضا 
وواجبا على كل من يدافع عن الحق والقانون في 

إطار شموليته وبمختلف تجلياته.
هيئة  إلى  تنتمي  التي  الحقوقية  فهذه 
المحاماة بمدريد )كوليخيو دي أفوكادو(، تعتبر 
وعزم  بإصرار  تمكنت  ألنها  محظوظة  نفسها 
التي  أحالمها  من  جزءا  تحقق  أن  من  كبيرين 
بالمغرب،  للقانون  دراستها  أيام  منذ  راودتها 
محامية  تصبح  وأن  طنجة،  بمدينة  وتحديدا 
ممارسة بإسبانيا تعمل بشغف كبير في الترافع 
عن الحق والقانون في ردهات المحاكم وتناضل 
تؤمن  التي  القضايا  عن  دفاعا  ال��خ��ارج  في 
وقضايا  وتمكينها  المرأة  قضايا  خاصة  بها، 
المهاجرين مع االنخراط في كل المبادرات التي 

تشارك فيها دفاعا عن المغرب وقضاياه.
لوكالة  تصريح  في  مغني  عزيزة  تقول 
النور بمدينة  رأت  إنها  العربي لألنباء،  المغرب 
الذي  والدها  عمل  ظروف  وبحكم  لكن  طنجة 
كان يشتغل في صفوف القوات المساعدة، فقد 
انتقلت األسرة إلى مدينة مكناس حيث ولجت 
بهذه  االبتدائية  دراستها  وتابعت  المدرسة 
المدينة، قبل أن تشد األسرة الرحال مرة أخرى 
اإلعدادية  دراستها  واصلت  حيث  طنجة  إلى 

والثانوية.
وتؤكد هذه الحقوقية أنها لم تفكر كثيرا 
منذ  كانت  ألنها  الباكلوريا  شهادة  نالت  حين 
عن  تدافع  محامية  تصبح  بأن  تحلم  صغرها 
إلى  مباشرة  لتتجه  والقانون،  والعدالة  الحق 
القانونية واالقتصادية  العلوم  التسجيل بكلية 
بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في 
شعبة القانون الخاص )فرنسية(، وتتوج مسارها 
عام  اإلج��ازة  شهادة  على  بحصولها  الجامعي 

.2004

 2005 ع��ام  إسبانيا  إل��ى  انتقلت  وحين 
قررت  زواجها،  بعد  العائلي،  التجمع  إطار  في 
تعلم اللغة اإلسبانية وفي نفس الوقت دراسة 
القانون باللغة اإلسبانية لتحصل على المعادلة 
بعد  لها  تأتى  ما  وهو  الجامعية،  لشهادتها 
للقانون،  )الوني(  بجامعة  الدراسة  من  سنتين 
لتحصل على شهادة اإلجازة في القانون باللغة 
دولية  بشركة  وتلتحق   ،2012 عام  اإلسبانية 
للمحاماة متخصصة في مجال التأمينات بفرعها 
ب�  لاللتحاق  أخرى  مرة  تعود  أن  قبل  بمدريد، 
الماستر  شهادة  لنيل  للقانون  ليون(  )جامعة 
لها  الذي يخول  القانونية،  الممارسة  تخصص 

االنتساب إلى هيئة المحاماة.
مكتبها  فتحت  التي  مغني  عزيزة  تقول 
بقضايا  احتكاكها  إن   ،2014 عام  منذ  بمدريد 
المهاجرين حيث أن أغلب الملفات التي تشتغل 
بقضايا  مرتبطة  المائة(  في   80 )حوالي  عليها 
األح��وال  إل��ى  باإلضافة  والجنسية،  الهجرة 
الشخصية وقضايا القانون الجنائي في إطار ما 
يسمى بالمساعدة القضائية، قد فتح أعينها على 
قضايا أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون في 
البعض  التي تعترض  المشاكل  إسبانيا، وعلى 
األطفال  وكذا  المهاجرة  المرأة  خاصة  منهم، 
ولذلك  االستقبال،  ببلد  االن��دم��اج  ومشاكل 
انخرطت منذ التحاقها بالعمل بهيئة المحاماة 
بمدريد في مختلف المبادرات التي تروم الدفاع 
وتقديم  ومساندتهم  ودعمهم  حقوقهم  عن 

االستشارة القانونية لفائدتهم.
ورغم انشغاالتها، فإن هذه الحقوقية التي 
تصر دائما على واجب الدفاع عن العدالة وعن 
الحقوق األساسية للبشر، ال تتوانى في تقديم 
للمهاجرين  والمساعدة  والدعم  االستشارة 
وجه  على  المغاربة  وللمهاجرين  عامة  بصفة 
منهم  العديد  أن  تؤكد  الذين  الخصوص، 
وبالنظر لجهلهم بالقانون اإلسباني وبالمساطر 
من  دوام��ة  في  يعيشون  المعتمدة،  اإلداري��ة 
المشاكل القانونية التي تترتب عنها في بعض 
األحيان مآسي اجتماعية عويصة تطال األسرة 

خاصة األطفال.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
و الصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 

بإحسان إلى يوم الدين.
أيتها الصالحات أيها الصالحون:

قال تعالى:
ْنَيا يِف ااْلآِخَرِة اإِالَّ َقِليل« سورة التوبة. َياِة الدُّ »َفَما َمَتاُع اْلَ

قال تعالى:
َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت ااْلأَْر�ِض ِمَّا َياأُْكُل  ْنَيا َكَماٍء اأَنَزْلَناُه ِمَن ال�سَّ َياِة الدُّ َا َمَثُل اْلَ »اإِنَّ
يََّنْت َوَظنَّ اأَْهُلَها اأَنَُّهْم َقاِدُروَن  ْر�ُض ُزْخُرَفَها َوازَّ النَّا�ُض َوااْلأَْنَعاُم َحتَّىٰ اإَِذا اأََخَذِت ااْلأَ
ُل  ْ َتْغَن ِبااْلأَْم�ِضٰ  َكَذٰلَِك ُنَف�سِّ يًدا َكاأَن لَّ َعَلْيَها اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْيًل اأَْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َح�سِ
اٍط  َ َلِم َوَيْهِدي َمن َي�َساُء اإَِلىٰ �صِ ُ َيْدُعو اإَِلىٰ َداِر ال�سَّ ُروَن )24( َواهللَّ ااْلآَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

�ْسَتِقيم« سورة يونس. مُّ
صناعة اإلنسان لحياته:

قال الشيخ الجليل محمد الغزالي رحمه اهلل:
�صاحلة  �أفكار  من  يغريها  ما  ح�صب  و�لتوجيه  �ل�صلوك  م�صدر  هي  وحدها  »�لنف�س 

و�صائبة وي�صيبها من عو�طف«.
ترتبط  ومكانتها  وأوضاعها  وأحوالها  شؤونها  وتسيير  لحياته  وصناعته  اإلنسان  فقيمة 
كيانه  تصنع  التي  وأفكاره  ومشاعره  وتصرفاته  وسلوكاته  األخالقية  بسيرته  وثيقا  ارتباطا 

ومقوماته ومؤهالته وبلوغ أهدافه وطموحاته.
أراد أن يصنع حياته بمنهج مضبوط فيه حكمة وتبصر وعصمة أن  فيمكن لإلنسان إن 
يبادر بدون تردد إلى تجديد أفكاره ومشاعره وتغيير اتجاهها بأسلوب سليم طاهر نحو جوانب 
حياته بفطنة وذكاء وعزيمة ويقظة وتهذيب النفس وإصالحها روحا وأدبا واستقامة إلسعاد 

نفسه وصيانة حياته وحياة أسرته والمجتمع.
فهذه الصناعة الجميلة والعناية بالنفس واالهتمام بتجديد األفكار والرفع من مستواها 
التنظيمي والتوجيهي لدعامة الستقرار حياته والعيش والكرامة وعزة النفس ورسوخ وثبوت 

قدمه وصيانتها وهو يُحَلِّقُ في آفاق المستقبل واالطمئنان والسعادة.
فالحياة نعمة وكرامة وضياء وأمانة وعزة النفس وثروة هائلة من اإلمكانات واإلدراكات 
واإلشراقات وشعلة من العبادات والطاعات وكتلة صائبة من التوصيات والتوجيهات الدينية 
والسياسية واالجتماعية هدية ثمينة من العلي القدير الرحمان الرحيم لعباده وهي أيضا رزق 
وافر كامل يدعو إلى حسن التصرف والمعامالت والوفاء، وكما نصت عليه الثوابت والضوابط 

اإلسالمية.
و الحياة أمتع وأمتن وأفضل تكريم لإلنسان يعتز به وبامتيازاته وضيائه ونعمائه وبالعافية 
التي تسري في أوصاله والقوة والقدرة ورجولة اإليمان التي زوده اهلل بها عبر وجوده في هذه 

الحياة الدنيا.
قال تعالى:

وَن َوَما  ُ َيْعَلُم َما ُت�ِصُّ ِحيم)18( َواهللَّ َ َلَغُفوٌر رَّ وَها ٰ اإِنَّ اهللَّ �سُ ِ اَل ُتْ وا ِنْعَمَة اهللَّ »َواإِن َتُعدُّ
ُتْعِلُنوَن« سورة النحل.

قال تعالى:
ْلَناُهْم  يَِّباِت َوَف�سَّ ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّ »َوَلَقْد َكرَّ

يًل« سورة اإلسراء. َّْن َخَلْقَنا َتْف�سِ َعَلىٰ َكِثرٍي مِّ
قال العالمة الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل:

لقد ورثنا ثروة كبيرة من األدب النفسية واالجتماعية يتدبرها المرء فيتساءل: إلى أي أفق 
من الكمال والسناء تدفعنا هذه النصوص لو أننا إعتصمنا بها وحولناها إلى مسالك حية؟ 

و قال أيضا رحمه اهلل :
تكسب  درجة  إنها  والدعاية  الخطابة  أو  والكتابة  بالقراءة  يكسب  شيئا  ليست  األخالق  و 
بالمعاناة الشديدة، كيف تنقل من أدنى إلى أعلى ومن الطراوة إلى الصالبة! والمرء في هذا 
الميدان يصنع نفسه وهو أدرى الناس مما يشينه من كسل أو بخل أو خوف، فيرسم طريق 

الشفاء ومراحل الخالص وال يزال يتابع السير ويغالب العقبات حتى يبرأ من عَِللِهِ.

وربما  منطقها  إلى  وتتحاكم  اختالفها  على  الشعوب  بها  تتفاهم  عالمية  لغة  األخالق  و 
الفطرة من تحسين  أودع اهلل في  ما  إلى  األخالق تظل مرتكزة  لكن  وأحكام  تقاليد  اختلفت 

الحسن وتقبيح القبيح.
جانب من سلسلة تتعلق بصفات الحياة وخصائصها اإلنسانية الفاضلة:

�  الحياة عالقات ومعاشرة وترابط وتمازج.
� الحياة ثقافة اجتماعية، حضارات وعادات وتقاليد.
� الحياة اعتدال تناسق وتماسك وترابط اجتماعي.

� الحياة تطورات وتجديدات وتغييرات عبر المراحل.
� الحياة فضاءات ومجاالت ومرافق وعمران.

� الحياة أسرار وخفايا وتاريخ وأخذ وعطاء.
مباركة  ميمونة  وهبّه  وافر  ورزق  ورحمة  وكرامة  نعمة  الحياة  أن  القارئ  سيدي  أذكرك 
من العلي القدير لعباده، وهي أيضا أخالق وعالقات وترابط وميوالت ورغائب وأهداف وغاية 

إنسانية واجتماعية، هي كذلك طموحات وتفاؤالت وتأمالت.
واندفاعات  واجتماعية،  إنسانية  ومشاكل  ومحنًا  وشدائد  أزمات  تشهد  قد  الحياة  هذه  و 
عنيفة، وتفاعالت خاطئة وأوهاما أوتيها والجهل والتجاهل والغرور واألنانية، وهذا من صناعة 
بعض الفئات من المجتمعات دهمتهم بل غرّتهم التنافسات الفارغة والتسابقات الفاشلة نحو 
الدنيا ومفاتنها وهم منهمكون في صراع  والفوز بمحاسن  والمظاهر  والقوة  والجاه  الكسب 

منبوذ ترفضه المجتمعات اإلسالمية.
فتجاهل هؤالء أن اهلل جلت قدرته كلف اإلنسان ببناء مجتمعات إنسانية على قواعد عتيدة 
متينة مستقرة، دعائمها الحب والرحمة والتعاون والتضامن والبر واإلحسان وفعل الخير في 

نطاق طاقة اإلنسان مع توثيق الروابط األسرية والمجتمع واألمة.
وملذاتها  بمحاسنها  البشري  المجتمع  فئات  جميع  تعيشها  جميلة  راقية  فطرة  فالحياة 
وبهجتها وبأنعامها أيضا أتعابها وشقائها وأزماتها فيرحل عنها بتدرج جيل ليلتحق بها جيل 
وفضاءاتها  ومناكبها  الشاسعة  أرجائها  حول  مروره  عند  ومرها  حلوها  اآلخر  هو  ليتذوق  آخر 
ومجاالتها الواسعة، إذ يتشابه الجيل األول مع الجيل المقبل في بعض ويختلف معه في بعض 
االجتماعية  الحياة  وسائل  تطور  إثر  وهذا  اإلنساني،  الواقع  من  وجزء  الحياة  فهذه سنة  آخر، 
وأحوالها المتجددة خالل كل مرحلة، حيث يتغير جانب من صفاتها وهدفها وغايتها وحتى في 

مدلوالتها ومقوماتها وتقاليدها وعاداتها وصوال إلى حالة العرف.
و من خفايا وأسرار هذه الحياة األحداث التاريخية االجتماعية منها واإلنسانية والسياسية 
والعلمية والثقافية والدينية تتشابه وتتكرر  فيها نقائص ونقائضها وإبداعات وهاجة ازدهرت 

بها المجتمعات البشرية.
أهدافها  في  المجتمعات  فيها  اختلفت  اليوم  اإلنسان  يعيشها  التي  الغامضة  فاأللفية 
وغاياتها وألوانها االجتماعية وفي صفات اتجاهاتها االقتصادية والعلمية والفكرية والثقافية 
عليه  واعتمدت  الجنوني  المادي  االتجاه  أغلبها  فاختارت  واعتقاداتها،  واألخالقية  والسياسية 
حتى أصبحت الحياة وسيلة للتنافس وللتسابق وللمزاحمة ولالحتكار وعدم التوازن والكسب 
واختلفت مصادره ومنابعه فبهتت فئات من هذه المجتمعات بالصراع المنبوذ الذي يقود إلى 
خيالية  وتفاوتات  واألنواع  واأللوان  األشكال  مختلفة  اجتماعية  وجرائم  وانحرافات  خصومات 
مع  أخرى  في  وتتفاوت  المجاالت  بعض  في  تتقارب  االجتماعية،  الفوارق  أسرار   انبثقت  حيث 
ذلك  في  أفرادها  ينغمس  لم  التي  مختلفة  درجات  على  االجتماعية  الطبقات  بقية  تهميش 
الصراع وفي مغامرات ذلك التسابق والتنافس ولم يسعدهم الحظ من ولوج مستوى الطبقة 
البطالة  شملتهم  ومن  والمستخدمين  واألعوان  البسيطة  المهن  على  واقتصرت  المنافسة 

والفقر والحرمان، فهل من عالج؟
أنها تتركب من صنفين، صنف االحتكاريين  الطبقات والفوارق أوضحت وبينت  إن أسرار 
واالنتهازيين واغتناميي الفرص، وصنف آخر يتعلق بأفراد ذاتيين ساعدهم الحظ بانفرادهم 
وتصرفاتهم  وذكائهم  لفطنتهم  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  االعتبارات  ببعض 

وتدبيرهم ونشاطهم الفردي خالل مراحل الحياة. فيعد هذا الصنف من الطبقة الوسطى.
إن اقتناء المال والسعي إليه يهم معاش اإلنسان وأرزاقه في الحياة التي تدعو إلى الحركة 
والنشاط والمعامالت التجارية واالقتصادية والمثابرة عليها وبتريث يسمح لإلنسان المساهمة 
أوضاع  مسايرة  إلى  ويؤهله  المجتمعات،  صرح  وبناء  الغذائي  األمني  القطاع  في  والمشاركة 
الضرورية  حاجاتهم  لسد  الكافي  المال  لجمع  الحظ  يساعدهم  لم  للذين  قاهرة  اجتماعية 

وإنقاذهم من بؤرة الفقر والحاجة، فهي من الصفات المتميزة من أخالق اإلسالم الطاهرة.
)يتبع(

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )الباب الأول ـ اجلزء الثالث(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

احلياة محبة وعبادة و اجتهاد و اإرث م�شرتك تظفر به جميع فئات و اأ�شناف املجتمعات

)2/1(



11

4148 • ال�شبـت  06 مـار�س  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

و�أتــم  �ل�صالة  و�أف�صل  �لعامليـن،  رب  هلل  �حلمد 
�آله  �لنبي �لأمني، وعلى  �لت�صليم على �صيدنا حممد 

و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد، معا�صر �لقر�ء �لكر�م: 

خامت  �إلينا  بعث  �أن  علينا،  �هلل  منن  �أعظم  من  �إن 
وِمِننَي  �ملمْ َعَلى   ُ �هللهّ َمنَّ  »َلَقدمْ  �أنبيائه:  وخري  ر�صله، 
�آَياِتِه  ِهم،  َعَليمْ ُلو  َيتمْ ِهممْ  �أَنُف�صِ نمْ  مِّ وًل  َر�صُ ِفيِهممْ  َبَعَث  �إِذمْ 
ِمن  َكاُنو�مْ  َو�إِن  َمَة  كمْ ِ َو�حلمْ ِكَتَب  �لمْ ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهممْ  َوُيَزكِّ
ِبنٍي«، وجعلنا من خري �أمة �أخرجت  الٍل مُّ ُل َلِفي �صَ َقبمْ

للنا�س. 
�هلل  �صلى  نبينا  به  ف�صل  ما  علينا،  �هلل  نعم  ومن 
ه من ف�صائل ومعجز�ت، ومن تلك  عليه و�صلم، وخ�صَّ
جاء  وقد  و�ملعر�ج«،  »�لإ�صر�ء  و�ملعجز�ت:  �لف�صائل 
)�صورة  با�صمه؛  �صميت  �صورة  يف  و�ملعر�ج  �لإ�صر�ء 
�لإ�صر�ء(، و�ملعر�ج يف مطلع �صورة �لنجم وغريها، كما 
جاءت  وقد  و�مل�صانيد،  و�ل�صنن،  �ل�صحيحني،  يف  ثبت 
�هلل  �صلى  �لنبي  مقام  �آخر  يف  �لهامة  �حلادثة  هذه 
�ل�صهر؛  هذ�  يف  قيل  �لهجرة،  قبل  مبكة  و�صلم  عليه 
وهو �صهر رجب، وقيل غريه، ومل يثبت يومًا بعينه، 
�مل�صروع و�مل�صنون  و�إمنا  �أو �حتفاًل لها،  �أو �صرع عبادة 
تدبر هذه �حلادثة، و�لعتبار و�لتعاظ منها، وتاأمل 
ما ورد من كتاب ربنا، ومن �صنة نبينا يف هذ� �حلدث 

�لعظيم و��صتلهام �لعرب منه.

أيها األفاضل الكرام: جاء �لإ�صر�ء و�لر�صول �صلى 
�هلل عليه و�صلم يو�جه �أعتى �صورة �لتكذيب بدعوته 
و�ل�صتهز�ء ب�صخ�صه، و�لإيذ�ء له ولأ�صحابه، فكان 
ربه  رفعه  �أن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  للنبي  ت�صلية 
وروحه،  بج�صده  �هلل  رفعه  �صماء،  �صابع  �إلى  وموله 
كما رفع �صبحانه ذكره، و�صرح له �صدره وو�صع عنه 
�أمره، فهو  وزره، وجعل �لذل و�ل�صغار على من خالف 
خليل �لرحمان و�صيد �لأنام و�صاحب �ملقام �ملحمود، 

�أعطاه �هلل �لكوثر و�ختاره من بني �لعاملني.

عليـه  �هلل  �صلى  وخ�صائ�صـه  ف�صائلـه  من  وكـان 
�أما  و�ملعر�ج،  �لإ�صر�ء  �لعظيمـة؛  �لرحلـة  هذه  و�صلم، 
�إلى  �لب�صر من مكة  �أر�صية يف ملح  �لإ�صر�ء فهي رحلة 
ِذي  �لَّ َحاَن  بمْ بيت �ملقد�س، يقول �صبحانه وتعالى: »�صُ
ِجِد  َ�صمْ �ملمْ �إَِلى  َر�ِم  َ �حلمْ ِجِد  َ�صمْ �ملمْ َن  مِّ اًل  َليمْ ِدِه  ِبَعبمْ َرى  �أَ�صمْ
ُه ُهَو  َيُه، ِمن  �آَياِتَنا  �إِنَّ َلُه، ِلُنِ َنا َحومْ ِذي َباَركمْ ى �لَّ �صَ �لأَقمْ
رُي «، و�أما �ملعر�ج، فهو رحلة �صماوية من  ِميُع �لَب�صِ �ل�صَّ
بيت �ملقد�س �إلى �ل�صماء �ل�صابعة، �إلى �صدرة �ملنتهى، 
حيث ر�أى �لآيات �لعجيبة كما قال �صبحانه وتعالى: 

ى«. َ ُكربمْ ِه �لمْ »َلَقدمْ َر�أَى ِمنمْ �آَياِت َربِّ

�لنبوية  �ل�صنة  �إلى  ننتقل  الكرام:  األحبة  معاشر 
يف  رويت  وقد  �لعظيم،  �حلدث  هذ�  لنا  تروي  �لتي 
عليه  يقول  متفاوتة،  باألفاظ  و�ل�صنن  �ل�صحيحني 
وهو  �حلطيم،  يف  نائم  �أنا  بينما   « و�ل�صالم:  �ل�صالة 
�صدري  ف�صق  �آت  �أتاين  �إذ�  �حلر�م،  بالبيت  �حلجر 
لهذه  يهيئونه  مالئكة  وهوؤلء   - قلبي؛  ��صتخرج  ثم 
�أتيت  ثم  �أخرى-،  كر�مة  هي  �أو  �لعظيمة  �لرحلة 
مملوء  ذهب  من   - �لإناء  وهو   - ط�صت؛  �أو  بط�صت 
�أعيد،  ثم  ح�صاه،  ثم  قلبي،  فغ�صل  وحكمة،  �إميانًا 
منتهى  �أق�صى  عند  خطوة  ي�صع  بالرب�ق  �أتيت  ثم 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  فحمل  ب�صره،  حد  �أي  طرفه؛ 

و�صلم �إلى بيت �ملقد�س، فجاء جربيل باإناء فيه خمر 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  فاختار  لب،  فيه  و�آخر 
ثم  �أمتك،  وهديت  هديت  جربيل:  فقال  �للبـن، 
جمع �هلل له �لأنبياء يف بيت �ملقد�س، - و�هلل على كل 
ــ ، جمعهم كر�مة للنبي �صلى �هلل عليه  �صيء قدير 
و�صلم، وفيه وحدة �لدين، ومتامه بالر�صالة �لأخرية، 

ون�صخها ملا عد�ها،

بالأنبياء  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �صلى  باأن  وذلك 
ثم  ولأمته،  له  كر�مة  �ملتبوع  �لإمام  فهو  ركعتني، 
�صعد به جربيل �إلى �ل�صماء �لدنيا، فلما و�صلها طلب 
قال:  معك؟  من  �لدنيا:  �ل�صماء  حار�س  فقال  �لإذن، 
فمرحبًا  قال:  نعم،  قال:  ُبِعث؟  �أوقد  قال:  حممد، 
كل  يف  معه  يفعل  وهكذ�  جاء،  �ملجيء  فنعم  به، 
عليه  �آدم  وجد  �لأولى  �ل�صماء  ويف  به،  يرحب  �صماء 
و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  عليه  ف�صلم  �ل�صالم، 
�ل�صالح،  و�لنبي  �ل�صالح  بالإبن  مرحبًا  �آدم:  فقال 
بن  عي�صى  فوجد  �لثانية  �ل�صماء  �إلى  به  عرج  ثم 
�ل�صماء  ويف  �ل�صالم،  عليهما  زكريا  بن  ويحيى  مرمي، 
�لثالثة وجد يو�صف عليه �ل�صالم، وقد �أعطى �صطر 
ويف  �ل�صالم،  عليه  �إدري�س  وجد  �لر�بعة  ويف  �حل�صن، 
�ل�صاد�صة  ويف  �ل�صالم،  عليه  هارون  وجد  �خلام�صة 
وجد مو�صى عليه �ل�صالم، ويف �ل�صابعة وجد �إبر�هيم 
�إلى �لبيت �ملعمور، يدخله كل  عليه �ل�صالم م�صتند�ً 
عليهم  منهم  وكل  يعودون،  ل  ملك  �ألف  �صبعون  يوم 
عليه  به  غادر  ثم  به،  ُب  وُيرحِّ عليه  ُم  ُي�صلِّ �ل�صالم 
�ل�صالم �ل�صبع �ل�صماو�ت، وعرج به �إلى �صدرة �ملنتهى 
ول  �َصى«،  َيغمْ َما  َرَة  دمْ �ل�صِّ �َصى  َيغمْ »�إِذمْ  �ملخلوقات:  نهاية 
�هلل  فاأوحى  وح�صنها،  جمالها  من  و�صفها  ي�صتطيع 
�صالة،  خم�صني  عليه  وفر�س  �أوحى،  ما  عبده  �إلى 
�ل�صالم، قال ر�جع ربك،  فلما نزل ومر مبو�صى عليه 
ز�ل  فما  ذلك،  من  �أقل  يف  �إ�صر�ئيل  بني  جربت  فقد 
يخفف �ملولى �صبحانه وتعالى من خم�صني �إلى �أربعني 
ن�صحه  يف  �ل�صالم  عليه  ومو�صى  وع�صرين،  وثالثني 
للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�أمته، يقول ر�جع ربك 
حتى بلغت خم�صًا، فقال ر�جع ربك و�صله �لتخفيف، 
فقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: ��صتحييت من ربي، فقال 
لدي،  �لقول  يبدل  ل  )�إنه  وتعالى:  �صبحانه  �ملولى 
قد �أم�صيت فري�صتي على عبادي؛ خم�س يف �لعمل، 
و�لنار،  �جلنة  رحلته  يف  ور�أى  �مليز�ن(،  يف  وخم�صون 
�لربا،  �آِكِلي  و�ملنعمني،  �ملعذبني  �أ�صنافًا من  ور�أى فيها 
ومن  �ملغتابني،  من  �لب�صر  حلوم  و�آكلي  �لزناة،  وجز�ء 
و�ملتثاقلني  �ليتامى،  �أمو�ل  و�آكلي  �أعر��صهم،  يف  يقع 

عن �ل�صلو�ت �ملكتوبة. 

يف  فر��صه  �إلى  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  عاد  ثم 
ق�سَّ  �ل�صبح،  من  كان  فلما  �ل�صبح،  قبل  �لليلة  نف�س 
�مل�صركون  فاأكرث  �لإ�صر�ء،  �صيما  ل  ر�أى،  ما  �أهله  على 
و�أ�صحابه،  و�صبه  له،  و�لتكذيب  به  �ل�صتهز�ء  من 
�رتدَّ بع�س من  �لنا�س يف �صحة كالمه حتى  ُكو�  و�صكَّ
�صدق،  بكر:  �أبو  قال  بكلمٍة،  تكلم  كلما  وكان  �آمن، 
ُق ما يقول �صاحبك  �أُت�صدِّ �أبا بكر  �أبو جهل: يا  فقال 
�أنه ذهب �إلى بيت �ملقد�س وعاد يف نف�س �لليلة، ونحن 
ُقه  �أُ�صدِّ �ل�صديق:  فقال  �صهر؟،  ونعود  �صهر  نذهب 
ُقه ببيت �ملقد�س،  باخلرب ياأتيه من �ل�صماء، �أفال �أُ�صدِّ
َي �صديقًا، قال �أبو جهل م�صتهزء�ً مكذبًا بالنبي  مِّ ف�صُ

�إلى  �إن كنت ذهبت  �صلى �هلل عليه و�صلم: يا حممد! 
ه لنا؟ ومل ي�صبق للنبي �صلى �هلل  فمْ بيت �ملقد�س ف�صِ
ذهابه  وكان  ذلك،  قبل  �إليه  ذهب  �أن  و�صلم  عليه 
�ل�صالة  عليه  يقول  �صديد،  �لأنبياء  وزحمة  لياًل 
مل  كرب  )فاأ�صابني  م�صلم:  �صحيح  يف  كما  و�ل�صالم 
فقال  لهم(،  فو�صفته  يل  �هلل  فجاله  قط،  ي�صبني 
ُهممْ َل  �أبو جهل: �لو�صف �صادق، و�لو��صف كذ�ب: »َفاإِنَّ
نَي  امِلِ �لظَّ »َوَلِكنَّ   ،- �صدقك  يعلمون  �أي   - ُيكذُبوَنَك«، 
ِم �إَِذ� َهَوى  جمْ َحُدوَن«، وقال تعالى: »َو�لنَّ ِ َيجمْ ِباآَياِت �هللهّ
َهَوى  �إِنمْ ُهَو  ِحُبُكممْ َوَما َغَوى  َوَما َينِطُق َعِن �لمْ لَّ �صَ َما �صَ
َتَوى  ٍة َفا�صمْ ُقَوى  ُذو ِمرَّ َمُه، �َصِديُد �لمْ ٌي ُيوَحى  َعلَّ �إِلَّ َوحمْ
 ِ �َصنيمْ ى  َفَكاَن َقاَب َقومْ َلى ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّ أَعمْ أُُفِق �لمْ َوُهَو ِبالمْ
ُفوؤَ�ُد َما  َحى  َما َكَذَب �لمْ ومْ ِدِه َما �أَ َحى �إَِلى َعبمْ ومْ َنى  َفاأَ �أَومْ �دمْ
َرى  ِعنَد  َلًة �أُخمْ َر�أَى �أََفُتَمُروَنُه َعَلى َما َيَرى َوَلَقدمْ َرء�آُه َنزمْ
َرَة َما  دمْ �َصى �ل�صِّ َاأمَْوى  �إِذمْ َيغمْ ُة �ملمْ َتَهى  ِعنَدَها َجنَّ ُنمْ َرِة �ملمْ دمْ �صِ
ِه  ُر َوَما َطَغى  َلَقدمْ َر�أَى ِمن �آَياِت َربِّ َب�صَ �َصى  َما َز�َغ �لمْ َيغمْ

ى«، هكذ� كانت رحلة �لإ�صر�ء و�ملعر�ج. َ ُكربمْ �لمْ

السادة القراء األفاضل: يف هذه �لرحلة �لعظيمة 
مكانة  عظم  فمنها:  وعظات،  درو�س  �لباهرة،  و�لآية 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عند ربه ورفعه �إلى �أعلى 
َيَك  مقام، و�صالته بالأنبياء، وقد قال �صبحانه: »ِلُنِ
�ل�صابقة  �ل�صر�ئع  ن�صخ  ومنها  ى«،  َ ُكربمْ �لمْ �آَياِتَنا  ِمن- 
و�أنه �لإمام �ملتبوع، فالأنبياء كلهم  �لنبوة به،  وختم 
يقتدون به، فغريهم من باب �أولى، ومنها وحدة ر�صالة 
�لأنبياء، �إذ جميعهم يف �صالة و�حدة خلف �إمام و�حد 
يعبدون ربًا و�حد�ً، ومنها معية �هلل ون�صرته لر�صوله 
ا  �صلى �هلل عليه و�صلم يف جتلية بيت �ملقد�س له: »�إِنَّ
َم  َوَيومْ َيا  نمْ �لدُّ َيوِة  َ �حلمْ يِف  ء�آَمُنو�  ِذيَن  َو�لَّ َلَنا  ُر�صُ ُر  َلَنن�صُ
َهاُد«، ومنها �أهمية �ل�صلو�ت �خلم�س، حيث  أَ�صمْ َيُقوُم �لمْ
�إلى  �أعلى مكان من �ملولى �صبحانه وتعالى  فر�صت يف 
نبيه عليه �ل�صالة و�ل�صالم، و�أنها لها مزية عن �صائر 
�لعباد�ت، خم�س يف �لعمل وخم�صون يف �مليز�ن، ومنها 
ميزة �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لأق�صى، وما لهما من 
�صرف عظيم، وقد قال �صبحانه عن �مل�صجد �حلر�م: 
َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ ِذي  َللَّ ا�ِس  ِللنَّ َع  ُو�صِ ٍت  َبيمْ َل  �أَوَّ »�إِنَّ 
وقال  فيه،  �لأجر  م�صاعفة  بركته،  ومن  َعَلِمني«،  لمْ لِّ
َنا  ِذي َباَركمْ ى �لَّ �صَ ِجِد �لأَقمْ َ�صمْ عن �مل�صجد �لأق�صى: »�ملمْ
�لفطرة،  على  باأنها  �لأمة  لهذه  مزية  ومنها  َلُه«،  َحومْ
و�لدعاء للنبي و�أمته بالهد�ية، ومنها ميزة لل�صديق 
وت�صديقه،  �إميانه  وعظيم  عنه،  تعالى  �هلل  ر�صي 
ومنها ف�صيلة �ملجاهدين يف �صبيل �هلل تعالى، و�صوء 
�لربا،  و�أكلة  �ل�صالة،  عن  و�ملتثاقلني  �لزناة  عاقبة 
يف  �لأنبياء  �صاأن  عظم  ومنها  �لب�صر،  �أعر��س  و�أكلة 
عليه  �هلل  �صلى  حممد  نبينا  و�أعالهم  �ل�صماو�ت، 
ِجِد  َ�صمْ �ملمْ َن  مِّ اًل  َليمْ ِدِه  ِبَعبمْ َرى  �أَ�صمْ ِذي  �لَّ َحاَن  بمْ »�صُ و�صلم: 
َلُه،  َحومْ َنا  َباَركمْ ِذي  �لَّ ى  �صَ �لأَقمْ ِجِد  َ�صمْ �ملمْ �إَِلى  َر�ِم  َ �حلمْ

رُي«. ِميُع �لَب�صِ ُه، ُهَو �ل�صَّ َيُه، ِمن �آَياِتَنا  �إِنَّ ِلُنِ

�هلل  ورحم  خري�،  �أمته  عن  نبي  من  �هلل  فجز�ه 
�لعرب  منها  و�أخذ  �لباهرة،  �ملعجزة  هذه  تاأمل  عبد� 

و�لدرو�س.

و�صلى �هلل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد، وعلى 
�آله و�صحبه �أجمعني.

و�حلمد هلل رب �لعاملني.

في ظالل اإلسراء والمعراج
إعداد : محمد أمني بنعمان -
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n  كوطا الشباب
يبدو أن محللي القناة األولى ذاهبون إلى تشريع كوطا الشباب إرضاءا لنساء وأبناء زعماء األحزاب، 
عبد الحميد شباط نموذجا وهذا ال يستقيم في برلمان هو أوال وأخيرا إرادة شعبية تتمثل فيه جميع 

األجيال دون إنتقاء.
ال نريد أن نفاجأ بالعزوف االنتخابي.

n  تشييب طنجة
األعم��ال على ق��دم وساق في جميع مناطق طنجة بتفه��م الساكنة وخصوصا الراجلي��ن بالخصوص 
اهلل  يعاون..  اهلل  مرددين:  الناس  تشجيع  وسط  في  وهذا  أعماله  بدأت  للعمارات  التجيي��ر  بينم�ا 

يعاون.
n  رئيس العسكر الذي ال يذكر اسمه

رئيس العسكر في الجزائر ال يذكر اسمه إال محرفا أمام تتبع األخبار الدولية في جلوس األسر واألبناء 

يتهم جهات خارجية ضمنيا بتشجيع انتفاضة شعب الجزائر.
شعب الجزائر لم ينتقض إال بعد مشاهدة محاكمات مسؤوليه باختالس مدخرات بالده.

n  العنصري أحمد عصيد من أجل الشهرة
مازال العنصري أحمد عصيد من أجل الشه��رة يردد بأن العرب دخالء على المغرب، وغاب عنه أن 

الداعي إلى البربرية األمازيغية المحجوبي أحرضان أصوله عربية بل شريف إدريسي.
ابحث عن جذورك يا أحمد عصيد.

n  بايدن لن تتراجع
األمريكي  الشيوخ  مجلس  في  والجمهوريين  الديمقراطيين  من   27 السياسة  على  المحسوبون 
يطالبون الرئيس بايدن بأن تتراجع أمريكا عن اعترافها بحق المغرب في صحرائه. وهذا يعتبر من 
الحقد الحزبي على الرئيس ترامب المنتهية واليته، وهذا سوف ال يستقيم ألن تسرع الرئيس بايدن 

في شأن المفاوضات النووية مع إيران أوقع أمريكا في ورطة.

أنه  لمعارفه  فكريا كمنطلق  نجده  قانون،  ورجل  والتربوي،  الفيلسوف  الناصري  المكي  الشيخ 
سلفي مقاتال في سبيل مفهوم اإلسالم الصحيح، ينقى الشوائب مما أريد اإلضافة إليه من تطرف، 

أو خروج عن الجادة، أو تشويها لعبادة اهلل بالخروج عن المألوف.
الناصري،  محمد  وأخيه  الدكالي  الشيخ شعيب  أمثال  كبار  علماء  يد  على  المكي  الشيخ  درس 
ومحمد بن عبد السالم السايح، والمدني بن الحسني، والفقيه محمد بن عمر عاشور وغيرهم من 

علماء رباط الفتح.
ألف كتاب يحمل عنوان: »إظهار الحقيقة وعالج الخليقة« للرد على بعض الممارسات الطرقية 

تأثر  فقد  طرقية،  بيئة  في  نشأ  فهو  الدين.  على  دخيلة  أنها  يعتقد 
بالفكر السلفي، إذ كان كل العلماء الذين درس على يدهم سلفيين، 
بأن  للطرقية،  اللدود  العدو  يعتبر  الذي  السلفي  بالفكر  المتأثر  وهو 
البيئة  في  على مشاهدتها  وممارسات شب  تقاليد  على  الشيخ  يثور 
من  كغيرها  كانت  التي  الناصرية،  الزاوية  وهي  فيها،  ترعرع  التي 

الزوايا معقال للممارسات الطرقية.
المتفحص لسيرة هذا الزعيم وعمره الخمسة عشر ربيعا أن أسس 
والمتمثل   1920 الفرنسي سنة  االحتالل  لمقاومة  تنظيم سري  أول 
المغربية«، وبذلك حاز قصب السبق على كتلة العمل  في »الرابطة 

الوطني التي لم تتأسس إال في الثالثينيات.
أن  بعد  العلمي  تحديه  كان  الموسوعة  الناصري  المكي  الشيخ 
بناه على صراع فكري  بيئته  تقليدي استمده من  انطلق من تعليم 
إلى  طقوس  من  الطرقية  إليه  ذهبت  وما  والسلفية،  الطرقية  بين 
ترشيد  في  وبنائه  القانون  إلى  وتركيباتها  تحليالتها  في  الفلسفة 
المجتمع وصوال إلى أصول التهذيب والتربية من الجامعات المصرية 
اهلل،  لكتاب  والتفسير  التشريع  إلى  رجوعا  والسويسرية،  والفرنسية 
هذه النقلة من اتساع مداركه، جعلت كل مؤلفات��ه مرجعا لتحديث 
إلى كل باحث على  تراثنا من منظ�ور علمي يثب�ت أصالت��ه موجها 

المنهج في دراسة التراث.

الشيخ المكي الناصري
زعيم حزب الوحدة المغربية

على  تعتمد  ركائزها  كانت  الحزبية  عقائدنا  توجه  في  األساس 
االستقالل أوال يواكبه الحوار والشورى لبناء أي فكر جماعي ليخلص 

إلى تنفيذ أي مشروع متفق عليه في ظل الوحدة الوطنية إلى إشراك الوحدات الشعبية في اتحاد 
ببلورتها من  االشتراكية  الفصح عن  وبإنجازه في  القومي  أعم وأشمل في بعدها  أفق  وطني في 
في  علمي  منطلقها  بجعل  عليها  االعتماد  كخلفية  تلقائيا  ممارستها  في  شعبنا  ممارسة  طبيعة 
االتحاد االشتراكي مما حدا بالحزب الشيوعي المغربي أن يغير اسمه بجعل التقدم كهدف تتقدمه 
االشتراكية أو يكون نتيجة لبناء المجتمع االشتراكي ويأتي حزب للطليعة كصفوة فكرية لتنافس 
الباقي من منظورها لتدمج دينامية الفعل بالحركة وفي ظل الممارسات اإليديولوجية ينبثق التجمع 

همومها  وجعل  األمة  بوحدة  أي  للتجمع  بتقديمه  الطبقات  بين  يجمع  كفصيل  لألحرار  الوطني 
االجتماعية من األولويات.

بنظرة قبلية بحكم الزمن يكون حزب الوحدة المغربية جاعال من وحدة اإلنسان والتراب أوال 
بما يفرز بعدها من مبادئ تنويرية في االقتصاد واالجتماع والممارسة.

تميز مسار الشيخ المكي الناصري بمزاوجته النضال في المجال السياسي وبتبحره في الحقل 
العربية  العلم من مختلف األقطار  التي كانت يومئذ قبلة لطالب  الرحال إلى مصر  المعرفي فشد 
ومصطفى  أمين،  وأحمد  حسين  طه  أمثال  والتنوير  العلم  أساتذة  من  نخبة  تضم  كانت  لكونها 
»ليتمان«  واأللماني  »نيللينو«  المستشرقين  وكذا  الرزاق،  عبد 
وعلم  الفلسفة  لدراسة  وذلك  »الالند«  الفرنسي  والفيلسوف 
االجتماع على يد هذه القمم الفكرية، وبعد حصوله على اإلجازة 
الدستوري  القانون  لدراسة  الحقوق بسويسرا  كلية  اتجه صوب 

والقانون الدولي العام بعدها بفرنسا لدراسة علوم التربية.
االهتمام  العلمية هذه، فقد كان دائم  وموازاة مع مسيرته 
بمصير بلده المغرب الذي كان يرزح تحت ظل االستعمار، وفي 
بمصر،  المغرب  دار  تأسيس  في  بصمات  له  كانت  السياق  هذا 
والتعريف  المغرب  صوت  إسماع  هو  تأسيسها  من  الهدف  كان 
لتخليصه  جادة  عربية  جهودا  يتطلب  مستعمر،  كبلد  بوضعيته 

من االستعمار.
جعل  الذي  سويسرا  في  أرسالن  شكيب  األمير  على  تعرف 
العربية  البلدان  استقالل  عن  ودبلوماسيا،  إعالميا  الدفاع 
المستعمرة قضيته األساسية حيث كان يصدر من جنيف جريدة 
وسيلة  المكي  الشيخ  اتخذه  منبرا  كانت  »األمة«  إسم  تحمل 
للتعريف بقضية بلده بواسطة عدة مقاالت صحفية كان يدبجها 

بقلمه الصحفي.
بعد عودته إلى المغرب اهتم بالتدريس في عدد من المعاهد 
الهمة،  السياسي بنفس  الخليفية، كما واصل نضاله  بالمنطقة 
مما أثار انزعاج السلطات اإلسبانية التي عمدت إلى نفيه مرتين 

األولى إلى »رندة« باألندلس والثانية إلى »غينيا االستوائية.«
له موعد يومي مع  بالتدريس كان  اشتغاله  إلى جانب  هذا 
المستمعين على أمواج اإلذاعة الوطنية بفهم وتأويل عميقين 
ستة  في  بيروت  في  الدروس  هذه  وطبعت  جمعت  اهلل،  لكتاب 

أجزاء تحت عنوان »التيسير في أحاديث التفسير«.
إقليم  على  عامل  سامية)  إدارية  مناصب  عدة  االستقالل  بعد  شغل  الشيخ  أن  المعلوم  ومن 

أكادير(  كما عين سفيرا للمغرب بالمملكة الليبية.
وفي بداية السبعينيات عين وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية حيث جمع في وقت من األوقات 
بين األوقاف والثقافة، كما كان رئيسا للمجلس العلمي � الرباط وسال وعضوا بأكاديمية المملكة 

وأمينا عاما لرابطة علماء المغرب خلفا للعالم الجليل سيدي عبد اهلل كنون.

حديث الناسحديث الناس

الزعيم ال�شيخ املكي النا�شري الظاهرة
ال�شلفي ـ الفيل�شوف ـ الرتبوي

• عبد العزيز الحليمي
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موق���ع “كوط���ا« األثري من المواق���ع 
بمدينة »طنجة«،  والجميلة  المهمة  األثرية 
نظرا لقيمته التاريخية والعتباره من معامل 
تاريخيا،  والمهمة  القديمة  األسماك  تمليح 
وكذا لعودة تهيئ�ة بنائ�ه فى الق�رن الثال�ث 
قبل الميالد، وف�ق ما كشفت عن��ه حف��ريات 
والتركيز  العودة  لها  نتمن�ى  التي  المنطقة، 
مواقعها  من  العدي��د  وعلى  المنطقة  على 

المهمة وشبه المنسية...

كيلومترات  بع���د  على  الم�وق��ع  يق�ع 
ع�ن  بعي��د  غي���ر  طنج��ة،  مدين�ة  جن���وب 
عبارة  وهو  »أشق��ار«،  و  هرق��ل«  »مغ��ارة 
� كما  عن مجم�ع صناعي لتمليح األسم��اك 
أشرنا إلى ذلك � ويتك��ون من ع�دة وحدات 
وتجدر  العمق...،  من  متري�ن  ذات  أح�واض 
اإلش���ارة أن موق��ع »كوط�ا« سب��ق له أن 
الستقبال  وشب���اك  مجه�زة  بمحافظة  تهيأ 

السياح وبيع التذاكر... 

فإذا سلمنا أن هذه اإلشارة باختصار شديد هي موقع »كوطا« األثري، الذي يمكن للمهتم 
به أكثر االتصال بالمحافظة الجهوية للتراث واآلثار أو باإلخوة في »المرصد الجهوي لحماية 
فقط  نود  هنا  فإننا  علمي،  وكرم  ونشاط  حيوية  وكالهما  بطنجة،  التاريخية«  والمآثر  البيئة 
ما  ثقافية، فنية وسياحية، وإلى كل  إلى وضعية  الحالية  الخروج بموقع »كوطا« من وضعيته 
»صاحب  وبالخصوص  واألجانب،  والمغاربة  السياح  من  طنجة  مدينة  ساكنة  يفرح  أن  يمكنه 
الجاللة الملك محمد السادس« نصره اهلل وأيده، الذي يعرف الموقع حق المعرفة، كما يريد 
لطنجة ومجالها الكامل ضمن مشاريع طنجة الكبرى مكانة مهمة على شاطئ المحيط األطلسي 

لمدينة البوغاز...

مـــا هـــي حاجـة موقـع »كوطا« 
األثــري اليـوم؟

أولويات حاج�ات�ه دراس��ة  ال ش�ك أن من 
لتهيئته مع مهندسين خب�راء في التراث وفي 
الهندسية«،  »البه�رج�ة  في  وليس  الحدائق، 
على  يتسلطون  فت��ئ��وا  ما  الذين  أولئك  مع 
مشاري�ع دون أي�ة رؤي��ة هن�دسي��ة وال ح��س 
في  الخوض  يتج�رؤون  وممن  وجمال�ي،  فني 
إلى  اللجوء  دون  تهيئة فضاءات  تفاصي�ل  كل 
ذوي االختصاص، وكأن األم�ر ال يحتاج لذلك، 
أو كأن األمر ال يتطلب دعوة تلك االختصاصات 
وأصحابها إلى ممارس�ة عمله��م، لنتفاج��أ في 
نهايات مشاريع بنتائج ال أشكال وال مضامين 
لها، وال بد أن نتوقف الحقا عند أمثلة من هذه 

النماذج...

إلى  حاجة  في  »كوط�ا«  موق�ع  ك�ان  وإذا 
اليوم  من  نقترح  أن  مانع  فال  تهيئته،  دراسة 
ضرورة تنظيفه، إضاءته، تجديد طريق مدخله 
إلى الموق��ع، النظ�ر م���ع المصال��ح المختصة 
للقيام بعملية حفر فيه وتهيئته في حدود اإلمكان، فتح مقهى به لالستمتاع ببحره ومناظره، 
وفصله بحديقة جميلة وكثيفة األشجار والنباتات عن فندق »الميراج« والشاطئ المحاذي له من 
جهة الموقع، على أساس أن يأخذ الشاطئ حصة مهمة من األرض المحاطة به، ألن الموقع له 
ما يكفيه وزيادة لتنشيطه واالستفادة منه، خاصة وأنه يحد من جهته الجنوبية بقصر »الملك 

سلمان«، وهذا ما يضمن لنا تنفيذ المقولة المعروفة »بال ضرر وال ضرار«...

ال شك أن موقع »كوطا« وطنجة يستحقان هذه العناية، وال شك أيضا أن دورنا نحن هو أن 
نلفت نظر المسؤولين إلى مثل هذه االقتراحات الجميلة والمفيدة...   

عن موقع »كوطا« الأثري �شنتحدث و�شنقرتح
من أحاديث الساعة :

• د. رشيد أمحجور

مواطن ي�شتنجد بالوايل �شد 
جماعة �شاللية بال�شانية القدمية

الوطنية  التعريف  لبطاقة  )الحامل  البقالي،  الخليل  المواطن،  وجه 
الشرف  مكرر،   10 مقاطعة  القديمة،  السانية  بحي  الساكن   ،k105032
نائب  ضد  الحسيمة،   – تطوان   - طنجة  جهة  والي  الى  شكاية  مغوغة(، 
أوكلت  التي  النيابية  الهيئة  وأعضاء  القديمة  السانية  الساللية،  الجماعة 
لها تدبير الئحة ذوي الحقوق من سكان السانية. واستنادا الى الشكاية، 
»عرفت الالئحة خروق��ات عدة وتزوي��ر فاضح من ط��رف نائب الجماع��ة 
نتوفر  التي  في شكايته،  المشتكي  أك�ده  ما  – حسب  عليها«  والقائمين 
على نسخة منها، وتضيف: »وقاموا بالغدر وخيانة األمانة، ويستغل منصبه 
بسوء نية لمصلحته الخاصة. حيث قام بتسليم أقاربه وأصهاره ومعارفه 
من الغرباء والسماسرة بشواهد إفادة وتصريح موقعة بخط يد ومصادق 
عليها، مصرحا بأنهم من ذوي الحقوق ومكنهم من االستفادة دون وجه 
حق من قطع أرضية جماعية مع العلم أن هؤالء األشخاص ال عالقة لهم 
ما  المرفقات  في  الساللية، حيث ستجدون  بالجماعة  بعيد  وال  قريب  من 
يثبت ذلك«. وتابع المشتكي بملتمس للسيد الوالي »لذا، نلتمس منكم 
الحقوق  للبحث في الئحة ذوي  تعليماتكم  إعطاء  المحترم،  الوالي  السيد 
محضر  مع  مقارنة  صفحة   19 من  والمكونة  الشكاية  هذه  في  المرفقة 
من  المكون   544-17-9 عدد:  المعاينة  ملف  المحكمة،  مرجع  المعاينة، 
10 نسخ تضم 237 طلب بحث مرتبطة بالرخص بأرض الجماعة الساللية 
البناء ال يستحقونها. كما قام  مع نموذج من الئحة أسماء وأرقام رخص 
بتفويت عدد من قطع أرض في ملك الجماعة الساللية وتم بناؤها بدون 
رغم  المعاينة  محضر  في  التوقيع��ات  في  البح�ث  نلتمس  كما  ترخيص. 

تنازالت عضوين من الهيئة النيابية«. 
يذكر أن الشكاية مرفقة بنسخة، من ذوي الحقوق، محضر المعاينة، 
نم�وذج الرخص »ال عالق�ة لهم« مسطر عليها باألحم�ر، رق�م رخص البناء 
الرخصة  رقم  والتركات  مقاسمة  عرفي  بعقد  الساللية  الجماعة  ملك  في 
2016-213، عقد عرفي لبيع شراء أرض جماعية من ذوي الحقوق، محضر 
االجتماع مع عقد وكالة الجماعة الساللية. و20 نسخة من إفادات واشهاد 
مصادق عليها رقم الرخصة 2016-213. ونسختين من رقم الرخص من 
ذوي الحقوق ال عالقة لهم بالجماعة. ونسختين من تنازل أعضاء الهيئة 

النيابية.
محمد الطنجاوي
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كانت أسر المجمع السكني بقشلة جانكير� إبان الستينيات � تجمع بينهم 
أواصرالمحبة وحسن الجوار، رغم تباين أصولهم وفروعهم  ولهجاتهم..

وبحكم انتمائها إلى مناطق وقبائل، ذات أعراف وتقاليد عريق�ة،  سع�ت 
بعض األسر إلى توطيد عالقات حميمية  فيما بينها عبر تبادل الزيارات في 
شتى المناسبات، تزكية لفرحة اللقاء وتبديدا لوحشة  الغربة بالدار البيضاء، 
بعيدا عن ربوع األهل واألقرباء.. حيث دأبت نساء الجنود، بين الفينة واألخرى، 
على تحديد أوقات اجتماعهن في بيت إحداهن، الرتشاف كؤوس شاي منعنعة 

أوإلعداد وجبة للتسمين والتسخين إرضاء لنزوات أزواجهن..
المناسبات،  من  عدد  في  تستقطب،  كانت   »جانكير«  بقشل�ة  فشقتن��ا 
وفدا من الباعمرانيات اللواتي يتواصلن باللهجة السوسية وجلهن ينطقن 
الوزاني  األصل  ذات  والدتي،  أن  كما  سليمة..  غير  بلكنة  المغربية  اللهجة 
واللسان الجبلي ،كانت تتواصل مع صديقاتها السوسيات بنفس اللهجة التي 
اكتسبتها في مرتع صباها بربوع آيت باعمران وهي ذات اللهجة التي نهج 
مع  تواصلها  لكن  حياتها..  شريك  مع  والتحاور  التخاطب  في  لسانها  عليها 
األكثر  الشعب  بلسان  إال  فاليستقيم  أمازيغيات  الغير  جاراتها  وباقي  أبنائها 

تداوال وانتشارا.
وصديقات والدتي السوسيات اليذكرن في غيابهن بأسمائهن الشخصية 

بل بألقاب أزواجهن وقبائلهن نحو:
توطاشت(   � تايعليت   � تاصبايوت   � تازركيت   � تاشحورت   � )تاخصاصيت 
الصديقات  أقرب  كان�ت  التي  والدتي  على  يطل�ق  ك�ان  األخي�ر  اللقب  وهذا 
بالتمام: »أنيقة  الملقبة ب »تصبايوت« وهي سيدة عصرية  إليها »حبيبة« 
الهندام.. رشيقة القوام.. دائمة االبتسام.. التخفي مالمح وجهها باللتام..«.

أما صديقتها »زاينا« الملقبة ب »تازركيت« ذات الجسد المكتنز والوجه 
التدبير  حسن  في  المثل  ومضرب  الكالم..  قليلة  فكانت  المستدير،  المنير 

والنظام..  
السيدة  »تايعليت«  ب  الملقب��ة  »عائشة«  المقربات  صديقاتها  وثالثة 
الممتلئة الفارعة الطول، الواسعة العينين، صاحبة الخال على الخد، الشبيهة  
ب »سميرة توفيق«.. فكانت ودودة بشوشة محبوبة بين صويحباتها لرقة 

مشاعرها ونبل عواطفها وكثرة جودها وعطائها.
ومما وطد الصلة بين  هؤالء الصديقات كون أزواجهن كانوا من حملة 
الملكي  الجيش  التحاقهم بصفوف  وبعد  باعمران  آيت  انتفاضة  في  السالح 
في بداية الستينيات استقروا وأسرهم إلى حين بالدارالبيضاء.. ومن قشلة 

»جانكير« شد رجالهن الرحال إلى حاسي بيضا للقتال في حرب الرمال .
والزالت العديد من األشرطة اإلعالمية األجنبية التي واكبت هذه الحرب 
المغاربة  الجنود  أوالئك  من  لعدد  تذكارية  ولقطات  بصور  تحتفظ  القذرة 
البواسل الذين أبانوا عن شجاعتهم وصمودهم وعلو كعبهم في الدفاع عن 

حوزة الوطن.     
وإثرعودة الجنود المقاتلين إلى ديارهم  سالمين ألف اهلل بين قلوبهم 

 فتوطدت روابط الصلة أكثر بين أسرهم وذويهم..كبيرهم وصغيرهم..
واتسعت العالقات لتمشل عددا من األسر األطلسية  والريفية والجبلية.. 

المفرج عن  أنيس األسر ومخبرها..  المذياع هو  الحقبة كان  تلك   وفي 
تمثيليات  من  وماينقله  أخبار..  من  وماينشره  أغاني   من  يبثه  بما  كربتها 
وأزليات.. لذا كان يحظى بمكانة الشرف في كل بيت فوق طاولة أوعلى مرفع 

التطاله يد الصبيان..
وكان والدي الحريص على تتبع األخبارمن مصادر موثوقة قد اقتنى في 
تلك الفترة مذياعا خشبيا من نوع »فيليبس« له سلك هوائي متصل بقطع 
خزفية بيضاء وضعه في بيت الضيافة حيث يتابع باهتمام  التعاليق السياسية 
الكنانة كل  العرب« من أرض  إذاعة »صوت  تبثها  التي  اإلخبارية  والنشرات 

مساء .. 
فضولي  يثير  الالمع  الخشب��ي  اإلطار  ذو  العجيب  الصندوق  ذاك  كان 
ما  الكتشاف  الخلفي  غطاءه  عنه  أزحت  حتى  بال  لي  يرتح  ولم  الطفولي.. 
بداخله من أسرار.. لكنني ما وجدت في جوفه سوى  بضعة مصابيح ومسامير 

ونسيج عنكبوت وبقايا أجنحة صرصار. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

يعتبر التأطير من بين الوظائف األساسية 
لألحزاب السياسية، ذلك أن هذه األخيرة تهدف 
إلى ممارسة السلطة، وهذا يفرض عليها ضرورة 
االرتكاز على هيكلة تنظيمية محكمة والتوفر على 
إيديولوجية متميزة ومستقلة، حيث إن العنصر 
التنظيمي وكذا اإليديولوجي يعتبران دعامتين 
أساسيتين لكل ظاهرة حزبية. غير أن ما يالحظ 
في المشهد السياسي المغربي هو تراجع الدور 
التنظيمية  التأطيري لألحزاب بفعل االختالالت 
عن  وعجزه�ا  السياسي�ة  برامجه�ا  وكذا ضعف 
إذ  االجتماعية.  الشرائح  لمتطلبات  االستجابة 
تعاني األحزاب السياسية المغربية من اختالالت 
تنظيمية، حيث يالحظ غياب آليات الديمقراطية 
الداخلية في أغلب التنظيمات الحزبية، باإلضافة 
إلى ضعف االهتمام بالتنظيمات الشبابية، مما 
انعكس على القدرة التأطيرية والتعبوية لألحزاب 
السياسية، وبالتالي ضعف قواعدها وامتداداتها 

الجماهيرية. 
ضعف الديمقراطية الداخلية 

الركائ��ز  إحدى  الديمقراطي��ة  تشك���ل 
األساسية للتنظيمات الحزبية، حيث إن اعتماد 
هذه اآللية يساهم في تقوية البنية التنظيمية 
لألحزاب السياسية. غير أن ما يالحظ هو غياب 
الحزبية.  التنظيمات  أغلب  في  الديمقراطية 
فرغم تأكيد األحزاب السياسية في أدبياتها على 
الخيار الديمقراطي ومطالبتها بدمقرطة النظام 
السياسي وضمان نزاهة االنتخابات، فإن معظم 
هذه األحزاب ال تمارس بين صفوفها ديمقراطية 
محمد  الباحث  أشار  السياق  هذا  وفي  داخلية. 
شقير إلى أن “األحزاب السياسية المغربية هي 
تتخفى  ما  رغم كل  ديمقراطية،  غير  تنظيمات 
وراءه من شعارات تؤكد تمسكها بالديمقراطية 

نهجا وتنظيما”. 
داخل  الديمقراطية  ضعف  يتجلى  وهكذا 
التنظيمات الحزبية في انغالق بنياتها التنظيمية 
نظرا  الداخلية،  النقاشات  على  االنفتاح  وعدم 
قيادييها،  سلوك  على  المخزني  الطابع  لغلبة 
وممارسة اإلقصاء والتهميش في وجه الكفاءات 
الشابة، ومحدودية التواصل مع القواعد الحزبية. 
فعوض أن تشكل بنيات المؤتمرات الحزبية إطارا 
لتجسيد الديمقراطية الداخلية وتقوية البنيات 
تحولت  فقد  السياسية،  لألحزاب  التنظيمية 
الصراعات  وبروز  الحسابات  لتصفية  مجال  إلى 

الداخلية واالصطفاف حول الزعامات. 
وقد ترتب عن ذلك اتسام االختالفات بطابع 
التنظيمية  البنيات  أصبحت  وبالتالي  شخصي، 
عاجزة عن استيعاب التيارات، مما أدى إلى بروز 

أزمات تنظيمية داخل األحزاب. 
فعوض تفعيل اآللية الديمقراطية وضمان 
يالحظ  القيادية،  المناصب  على  سلس  تناوب 
الهرمية  رأس  على  بمواقعها  القيادات  تشبث 
التنظيمية لألحزاب، مما شكل عائقا في إفساح 
نحو  الشابة  والطاقات  الكفاءات  أمام  المجال 
التسلق العتالء المراكز القيادية. وهذا ما أفضى 
إلى جمود النخب الحزبية وإهدار مجموعة من 
االستفادة  األحزاب  بإمكان  كان  التي  الطاقات 
منها. فالجمود الذي يطال دورة النخب الحزبية 
يؤدي إلى بقاء العديد من المناضلين في الظل 
وتعطيل كفاءاتهم وقدراتهم، كما يفضي ذلك 
هذه  لدى  والسخط  التذمر  من  نوع  خلق  إلى 
الفئات، أدى إلى ظهور خالفات شخصية كان من 
نتائجها توالي االنشقاقات التي أصبحت تطال 
مختلف األحزاب السياسية على اختالف مشاربها 
ومرجعياتها الفكرية. فاالنشقاقات أصبحت إحدى 
المعالم المميزة للمشهد الحزبي المغربي، حيث 
إن هناك وتيرة مرتفعة لتناسل األحزاب. فالنزعة 
االنشطارية لألحزاب تعتبر نتيجة طبيعية للعجز 
عن التدبير الديمقراطي لالختالف وسيادة لغة 
اإلقصاء والتهميش نتيجة ضعف قنوات الحوار 

أو انعدامها. 
وغالبا ما يكون الباعث وراء االنشقاقات هو 
الزعامة  مواقع  الحتالل  الشخصية  الطموحات 
وقناعات  العتبارات  وليس  األح���زاب،  داخ��ل 

إيديولوجية. 
وتوالي  الديمقراطية  لغياب  ك��ان  وق��د 
التماسك  على  تأثير  الحزبية  االنشقاقات 
أدوارها  انكماش  وبالتالي  لألحزاب،  التنظيمي 
التأطيرية والتعبوية، خاصة مع افتقار الزعامات، 
القيادة،  على  القدرة  إلى  شيخوختها،  بفعل 
وكذلك افتقارها إلى مقومات الزعامة في أبعادها 

والسيكولوجية  الكاريزمية  وجاذبيتها  القيادية 
والثقافية، وبالتالي يصعب اعتمادها كمرجعية 

فكرية بالنسبة للمواطنين والشباب. 
وعموما، يمكن القول إن غياب الديمقراطية 
وقدرته��ا  جاذبيته��ا  األحزاب  أفق�د  الداخلية 
قواعدها  ضع��ف  إلى  أدى  وبالتالي  التأطيرية، 

وامتداداتها الجماهيرية. 
ضعف االهتمـام بالتنظيمـات 

الشبيبية 
في  السياسية  األح���زاب  تجذر  يتطلب 
المجتمع عمال متواصال على مستوى التنظيمات 
الموازية، من نقابات وتنظيمات شبيبية وطالبية 

ونسائية.
تصنف  التي  األح��زاب  أن  يالحظ  وهكذا 
ضعف  م��ن  تعاني  اليمين  أح���زاب  ضمن 
خصومها  يتهمها  حيث  الشبابية،  التنظيمات 
السياسيون بأنها ليس لها امتداد في المجتمع 
المدني بسبب غياب اتحادات طالبية ونسوية 

متجذرة في الشارع المغربي. 
هذه  ضعف  من  تعاني  الشعبية  فالحركة 
التنظيمات الشبابية والنسوية. كما أن االتحاد 
منظمة  على  توفره  من  بالرغم  الدستوري، 
شبيبية، يحاول جعل دورها أكثر إشعاعا وفاعلية 
ألنها ما زالت تعاني من الضعف والقدرة على 
األمين  التأثير. ويظهر ذلك من خالل تصريح 
اللطيف  عبد  الدستوري،  لالتحاد  األسبق  العام 
المغرب  أنحاء  جميع  في  “عندنا  السماللي، 
أننا ال  تنظيمات نسائية وشبابية، ولكن عيبنا 
نعرف كيف نستغل ما نصطاده من سمك، ولكن 
لم  الدستورية  فالشبيبة  سيزول”.  العيب  هذا 
تتمكن من التحول بعد إلى آلية تعبوية قادرة 
على التأثير بكيفية فعالة في الحياة السياسية 
فاعليتها  من  يحد  ما  وه��ذا  الشباب،  وتعبئة 
المستوى  على  التأثيرية  قدرتها  ومحدودية 

االجتماعي. 
إلى  اليمينية  األحزاب  افتقار  فإن  وعموما، 
تنظيمات شبابية قوية وفاعلة يبرز ضعف التجذر 
على  قدرتها  ويحد من  األحزاب  لهذه  الشعبي 
الليبرالي  الخطاب  فطبيعة  السياسي.  التأطير 
جعال  الحكومي  بالعمل  االشتغال  فترة  وطول 
هذه األحزاب ال تولي اهتماما كافيا لتفعيل مثل 

هذه التنظيمات. 
وخالفا لذلك، فإن أحزاب اليسار كانت تتوفر 
على تنظيمات شبابية وازنة كالشبيبة االتحادية 
إال  السياسية.  الساحة  في  ثقل  لها  كان  التي 
قوتها  تفقد  بدأت  االتحادية  الشبيبة  هذه  أن 
من  بها  االهتمام  تراجع  بسبب  اإلشعاعية 
طرف حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
الحكومية.  الوظيفة  لشغل  انتقاله  بفعل 
داخل  االختالالت  من  وهكذا ظهرت مجموعة 
الشبيبة االتحادية بسبب سيادة منطق اإلقصاء 
ال��والء  منطق  وسيادة  الكفاءات  وتهميش 
والزبونية في إسناد وتقلد المسؤولية الحزبية 
على المستوى المحلي، كان من نتائجها طرد 
بعض األعضاء من الشبيبة االتحادية وتقديم 

أعضاء آخرين استقالتهم. 
وفي هذا اإلطار، عرفت الشبيبة االتحادية 
إقدام المكتب السياسي للحزب، في اجتماع له 
عضو  طرد  على   ،2010 غشت   15 في  انعقد 
قيادي من الشبيبة من المكتب الوطني للحزب، 
حزبية  تأديب  لجنة  على  آخرين  اثنين  وإحالة 
التخاذ قرار مناسب في حقهما على خلفية إصدار 
العناصر الثالثة نشرة اعتبرتها قيادة الحزب مسا 

ببعض أعضائها ومنافية لثقافة الحزب. 
غ��دان،  محمد  ق��دم  نفسه  السياق  وف��ي 

الكاتب العام للشبيبة االتحادية، استقالته من 
الحزب رفقة مجموعة من األعضاء أواسط شهر 
أكتوبر 2010. وقد حاول أحد الباحثين تشخيص 
التأطيري  الدور  التي كانت وراء تراجع  العوامل 
للشبيبات التابعة لألحزاب في عدة أسباب، من 

أبرزها: 
غياب تصور شمولـي في برامج 

األحزاب لقضايا الشباب 
ارتكاز األحزاب في تعاملها مع الشباب على 
اقتربنا  “كلما  أنه  ذلك  االنتخابية.  الموسمية 
من استحقاق انتخابي تبادر األحزاب السياسية 
كالمرأة  الموازية  لتنظيماتها  إحياء مؤقت  إلى 
والشباب، فتخلق مؤتمرات صورية وتجمع حشدا 
من الشباب، ثم تستدعي وسائل اإلعالم لتظهر 
للدولة بأنها تتوفر على تنظيمات موازية، وغالبا 
أعضاء  أحد  إلى  الشبيبة  هذه  رئاسة  تسند  ما 
المكتب السياسي يتجاوز معدل عمره الخمسين 
سنة، وبمجرد انتهاء االستحقاقات تصبح هذه 

التنظيمات في خبر كان”. 
وهكذا يالحظ أن معظم الشبيبات الحزبية 
عادة ما توجد على رأسها قيادات شائخة، حيث 
تسند رئاسة الشبيبات الحزبية إلى أحد أعضاء 
عمره  معدل  يتجاوز  الذي  السياسي،  المكتب 
القيادات  هذه  تفرض  حيث  سنة،  الخمسين 
بطريقة  الشبيبية  التنظيمات  على  الشائخة 
إلى  يؤدي  مما  المركزي،  الترشيح  أو  التعيين 
الحد من عملية التجديد والحيلولة دون وصول 
الكوادر الشابة إلى المراكز القيادية. وعادة ما 
تتم صياغة خطاب تبريري من أجل استمرارية 
القيادات القديمة، يرتكز على الخبرة والتمرس 

كمسوغات إلقصاء القيادات الشابة. 
وقد نجم عن هذا اإلقصاء الممنهج إقبال 
جمعيات  في  االن��خ��راط  على  الكفاءات  ه��ذه 
الحقوقي��ة  كالجمعي���ات  المدن��ي  المجتم��ع 

والجمعيات االجتماعية.
اليسارية  األح���زاب  جعل  ما  ه��ذا  ولعل 
وجودها  بتقلص  الجماهيرية  امتداداتها  تفقد 
الجامع���ات  في  خاص��ة  والنضالي،  الشبيبي 
األحزاب  لفائدة  والعمالية،  الطالبية  واألوساط 
على  عملت  التي  اإلسالمية،  المرجعية  ذات 
الحلول محل األحزاب اليسارية نتيجة انسحابها 

من الساحة السياسية. 
التي  التنظيمية  االختالالت  أدت  وإجماال، 
تعاني منها األحزاب السياسية إلى عزوف الشباب 
السياسية النضمام  األحزاب  االنخراط في  عن 
قسم منهم إلى جمعيات المجتمع المدني، في 
في  الشباب،  من  أخ��رى  شرائح  أصبحت  حين 
غياب أي تأطير حزبي، عرضة لالستقطاب من 
اليسارية  الراديكالية  التنظيمات  بعض  قبل 
وخاليا  تنظيمات  بعض  خاصة  األصولية،  أو 
وسائل  استغلت  التي  الجهادية،  السلفية 
الشرائح  للتأثير على هذه  التواصل االجتماعي 
داخل  سواء  إرهابية،  عمليات  في  واستقطابها 

المملكة أو خارجها. 
الشباب  من  مجموعة  رص��د  تم  وهكذا 
المغاربة الذين التحقوا بتنظيم “داعش”، سواء 
مواجهة  في  حتفهم  ليلقوا  سوريا،  أو  بالعراق 
كما  المتحدة.  الواليات  بقيادة  التحالف  قوى 
من  العدي�د  بتفكي��ك  األمنية  األجهزة  قامت 
مشبع  شباب  من  المكونة  اإلرهابية،  الخاليا 

بالفكر المتطرف بكل تلويناته.

• بوبكر شقير 
باحث سياسي

تراجع الدور التاأطريي لالأحزاب باملغرب
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في غضون الشهور القليلة القادمة سيطوي المغاربة صفحة الحكوم�ة في انتظار ما سيجود به الزمان.. في 
انتظار موعد  انتخابات المجالس التشريعية والجماعية والجهوية .. في انتظار مسلسل انتخابي في حلقات كوميدية 
حيث الشعارات الطنانة والوعود الخرافية التي عودتنا عليها أحزاب في كل موسم انتخابي ممتع قريب إلى الفرجة 
منه إلى الواقع الذي يتطلع إليه المغاربة.. ستنتهي الحكومة كما انتهت من قبل سالفتها التي رحلت في صمت 
القليلة القادمة ستنطفئ شمعة الحكومة التي أضاءت  دون أن يلتفت إليها وال أن يحاسبها أحد ؟؟ في الشهور 
ماحولها »عمال بسياسة القرب« وفي ارجاءها عتمات وظلمة حالكة.. سيتالشى كل شيء مع حكومة عجزت عن 
تحقيق آمال وتطلعات المغاربة.. سيتبخر ما يسمى بسياسة وبرامج ومخططات الحكومة بعد أن أبانت هذه األخيرة 
عن فشل اليقاوم .. جزء من هذه االنتقادات جاءت من قبل فئة واسعة من الشباب على مواقع التواصل االجتماعي.. 
والوعود الخرافية التي التزمت بها الحكومة طيلة مدة واليتها تبخرت في الهواء ودفعت بالشباب إلى مزيد من 
التهميش والبؤس واإلقصاء بسبب إنعدام فرص الشغل.. وعدم تكافئ الفرص.. والتراجع في سياسة التوظيفات 
في مؤسسات الدولة.. والتلكؤ في الحوار مع المركزيات النقابية وهلم جرًا .. إجماال هذه حكومة تراجعات كبرى قد 
ال يتسع المجال لتشخيص مكامن الداء والنقائص وإالختالالت.. لن نغوص أيضا في المعترك االنتخابي الممتع 
والعجيب قبل أوانه ..لكن دعونا نلقي إطاللة سريعة نميط فيها اللثام عن بعض أوجه عجز الحكومة وهي على 
وشك الرحيل إلى غير رجعة.. بات من المؤكد ان حكومة سعد الدين العثماني في مفترق طرق وفي سياق مرحلة 
معينة يصعب تشخيصها لكنها تحتاج إلى استراتيجية أمثل وإلى خطة للتعامل مع األزمة وهذا أمر لم يكن واردا 
في حسابات الحكومة مما أفقدها السيطرة والتحكم بزمام األمور... إلى ذلك فإن الوقوف امام مفترق الطرق لم 
يعد يسمح بإعادة ترتيب األوراق وإعادة صياغة المنطلقات والتوجهات إلصالح ما يمكن إصالحه.. والبحث عن 
بالديون  المثقلين  الفقراء  المواطنين  من  البسطاء  جيوب  عن  بعيدا  واالقتصادية  االجتماعية  للمشكالت  حلول 
الوعود وامام  الكثير من  الحكومة- تجتاز مرحلة صعبة تبخرت فيها  .. هي اآلن - أي  اليومي  المعيش  وبهموم 
إنفالت الوضع وخروجه عن السيطرة .. فيما يمكن اعتبار االختيارات التي التصب في صلب االهتمامات الشعبية 
والسياسات المتبعة التي ال تضع في حساباتها التوجهات المرحلية بما يعني أن العنصر البشري كان وسيظل هو 
المرتكز األساسي لكل عمل تنموي.. فالنتيجة كما نستشعرها ويحس بها القاصي والداني ال مزايدة عليها ويمكن 
اختزال األمر في أزمة حكومة.. وحكومة أزمة.. وليس لألزمة إال وجه واحد مهما تعددت صيغها.. حكومة غير قادرة 
على معالجة مشاكل وهموم المغاربة وتحقيق تطلعاتهم إلى ماهو أفضل باعتمادها سياسة عرجاء غير واضحة 
المعالم وغير شجاعة ولعه  بيت القصيد.. حكومة لم تحقق شيئا مما كان منتظرا من آمال وطموحات وتطلعات 

المغاربة!
الفوارق  وتوسيع  المكتسبات  ضرب  في  تمثلت  خطيرة  تراجعات  أن  الحكومة  رئيس  سمع   إلى  تناهى  فهل 
بين الفئات المجتمعية مع إجماع على اإلدانة للسياسة »الالشعبية« التي بصمت حضورها الملفت في عهده كما 
في عهد سلفه بن كيران؟؟ ومن حقنا أن نطرح السؤال مجددا هل يصح القول أن حكومتنا الحالية على اختالف 
مكوناتها وتوجهاتها  السياسية تمتلك رؤية حقيقية لالصالح ؟؟ يبدو واضحا أن حكومة العثماني تفتقد مقومات 
اإلصالح االقتصادي واالجتماعي لمواجهة المعضالت االجتماعية والخروج من األزمة !؟ في هذا السياق البد من 
التذكير بتصريح مقتضب لسعد الدين العثماني عقب تشكيل الحكومة »الجديدة القديمة« استقيته من بعض 
واضعة  السابقة  الحكومات  بدأته  الذي  اإلصالحات  مسلسل  ستواصل  حكومته  أن  بالحرف  فيه  يقول   - المراجع 
مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار.. إنه التجسيد األمثل لمعنى ومفهوم  الهراء والضحك على الذقون.. عن 
أي مسلسل إصالحي يتحدث العثماني إن لم يكن جزءا من مسلسل أفرغ من الفراغ الحكومي ذاته  اللهم إذا كان 
التفاهة  الموغلة في  العاطفية وحواراته  الحميمية والمغامرات  الزائدة في  يقصد المسلسل المكسيكي بجرعاته 
يقال  القول ولكل غاية مفيدة كما  الصراحة تقتضي  المغاربة؟؟  الكثير من وقت  التي أهدرت بدورها  والمراهقة 
بأن مسلسل »رئيس الحكومة« ال يرتكز على أسس معقولة كفيلة بإخراج البالد مما تتخبط فيه من المعضالت 
أزمة  ثقافة..  أزمة  إستشفاء..  او  صحة  تعليم..أزمة  شغل..أزمة  أزمة   - تعدها  حين  األزمات  أكثر  وما  واألزمات.. 
فساد واستفحاله في دواليب ومرافق الدولة .. أزمة استراتيجية إلنقاذ أطفال الشوارع والقضاء على التسول وهلم 
جرا..   فالمسلسل اإلصالحي كما يتصوره رئيس الحكومة عديم الصالحية ال يستجيب آلمال وانتظارات وطموحات 
المواطن المغربي ! بالمجمل يبدو واضحا من حيث الشكل والظاهر هي حكومة كفاءات تتحدث كثيرا وتلغو كثيرا 
يغلب على خطابها الطابع الشفوي المحض الذي ال يخطئ لكنه بدون مضمون عملي وبنتائج ملموسة.. والواقع 
أن الحلقة المفقودة في المسلسل المفترى عليه يسائل الحكومة من موقع مسؤوليتها الدستورية عن اإلصالحات 
واإلنجازات التي قامت بها لصالح البالد والعباد ! هو نفس الواقع  الذي يستفز الحكومة بضرورة البحث عن الحلول 
العملية ألزمات المجتمع واالسراع نحو تصحيح الرؤى والتصورات قبل فوات األوان ! والحكومة تعلم قبل غيرها 
أن معظم اإلنجازات التي أعادت شيئا من الثقة إلى النفوس هي إنجازات تتأسس على رعاية واهتمامات ملكية 
أن  إستثناء حكومة يجب  المغاربة من دون  لكل  تكون حكومة  أن  المفروض دستوريا  رائدة.. هذه حكومة من 
إرادة قوية وسياسة شجاعة واستراتيجية عملية محكمة  ومخططات تنموية قابلة للتنفيذ على أرض  تكون لها 
الواقع تستجيب النتظارات وتطلعات الشعب المغربي كما هو الشأن لدى بلدان العالم المتحضر او السائر في هذا 
الطريق!!؟ كم من الوقت يلزم هذه الحكومة العادة صياغة منطلقاتها وتوجهاتها إن كانت لديها فعال توجهات 
ورؤى وتصورات؟ على الجانب اآلخر نتوجه إلى أحزابنا السياسية الغائبة عن المشهد السياسي لنسائلها عن دورها 
وأهدافها وتوجهاتها ورصيدها  به من منطلق مبادئها  تقوم  أن  بما يجب  تقوم فعال  والتعبئة، هل  التأطير  في 
النضالي والتاريخي ؟؟ هل األحزاب التي تسمي نفسها »مناضلة« ادركت بحسها النضالي أنها ساهمت من الموقع 
الحكومي الذي تدبر شأنه اليوم في تحقيق تطلعات وآمال المواطنين والسعي الى تحسين احوالهم وظروفهم 
المعيشية ؟؟ كثيرة هي األسئلة التي نطرحها للتأمل والتدبر واستقراء واقع حكومة استنفذت الكثير من الوقت في 

غياب النتائج التي لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع؟؟
 مهما يكن من أمر فإن المواطن المغربي في الحاجة الى  حكومة والى حكومات قوية منسجمة لها من القدرات 
والطاقات والكفاءات مايؤهلها لمعالجة االشكاليات واالزمات االجتماعية وتأمين العيش الكريم للفئات االجتماعية 
الهشة من الفقراء والمعوزين والعاطلين عن العمل !! هذا مايريده الشعب اما الخطابات والتصريحات والشعارات 
غير المنسجمة مع تطلعات وانتظارات المواطنين، فإنها قطعا ويقينا لن تؤدي سوى الى تأجيج الوضع المؤدي الى 
مزيد من الغليان والتوتر  واالحتقان !! فعلى الحكومة التي تقف امام مفترق الطرق ان تضع في حساباتها التطورات 
المتسارعة في ظل الظروف الحالية البالغة الصعوبة وان تبادر بما يقتضيه االمر من حزم وجدية ومسؤولية الى 

تصحيح االختالالت وإيجاد حلول سريعة لألزمة االقتصادية التي يمر بها البلد قبل فوات األوان./.

من صميم المجتمع

حكومة اأمام مفرتق طرق .. واأحزاب 
بني �شعارات كوميدية ووعود م�شللة !!!؟ التي  صديقتي  »الكبيرة«،  قصة  لكم  أحكي  أن  اليوم  ارتأيت 

تعرفت عليها في السنوات األخيرة ، أحببتها، واستوحيت الكثير من 
خالل تجربتها، وتعلمت دروسا حياتية، كنت أجهلها.

من هي »الكبيرة«؟
»الكبيرة«، فتاة ازدادت بإحدى القرى، في بيت يعج باإلناث، من 

أخوات، وعمات، وخاالت، وبنات الخالة...وجدتين من األب واألم.
رقما  السنوات  في  تتدحرج  وهي  نفسها  وجدت   ،« »الكبيرة 
إضافيا متكررا، ال حاجة إليه! حاولت أن تكون متميزة، بادرت إلى 
المسبق  والديها،لعلمها  استئذان  بالمدرسة دون  تسجيل نفسها 

برفضهما لتمدرس الفتاة!.
والدها،  على  مناديا  المنزل،  باب  السلطة  عون  طرق  عندما 
طالبا منه إحضار »الكبيرة« للمدرسة،اهتزت الدنيا،وغرقت األسرة 

والعائلة في بحور العار.ماذا سيقول أهل الدوار؟
ماذا فعلت يا »الكبيرة«؟ هل من أخواتك او خاالتك...من دخل 

المدرسة؟ كيف تجرأت؟ من دفعك لهذا الفعل الرهيب؟؟؟
وتخرج » الكبيرة« عند  عون السلطة،مؤكدة حضورها للمدرسة 

ال مبالية بأحد!
ابنته��م،  تسجي��ل  رفضهم  بخطورة  األسرة  المس�ؤول  يخب�ر 
ومنعهم »الكبي��رة« من الحصول على حقها في التعليم،وأن ذلك 

سيجر عليهم متاعب كثيرة.
رغم كل التأنيب، وكل العتاب... نامت »الكبيرة« في عالم من 
التعليم،  وكراسة  المدرسية،  البذلة  لباس  بين  السعيدة  األحالم 
العنان  طالقة  عينيها،  مغمضة  النجاح،  وفرحة  المدرسة،  وساحة 

البتسامة الطفولة البريئة.
جديدة  لحياة  وتطلع  وشغف  فرحة  وكلها  الباكر،  الصباح   في 
المدرسة،وتستقبلها  تدخل  طوال،  لسنوات  راودها  حلم  لعيش 

المديرة مرحبة بها،   وتوصلها لقسمها.
معلمة  جدد،  أصدقاء  الحياة.  على  التعرف  بداية  ستكون  هنا 
جميلة يزيدها بياض الوزرة جماال ورونقا، سبورة سوداء، طبشورة، 

محفظة، كتب، وأدوات.
تشعر  لم  أنها  إال  وأعجبها،  »الكبيرة«  أثار  ذلك  كل  صحيح 
بالطمأنينة الكافية! لقد كانت وحيدة داخل هذا الفصل الذكوري! 
تمنت وجود صديقة تجلس معها، ويتقاسمان اإلهتمامات، وإنجاز 
تحاضير  إلنجاز  الذكور  التالميذ  يتواعد  عندما  التمارين،خصوصا 

جماعية، تجد نفسها وحيدة ملزمة باإلعداد الفردي!
، تلو أخ��رى، و »الكبي�رة« سعيدة في مدرستها  تم��ر األي��ام 

مجتهدة تحصل على أعلى النقط.
المدينة  إلى  »الكبيرة«  أسرة  سافرت  المدرسية،  العطلة  في 
لزيارة األقارب، ومع مرض والدها الذي دخل المستشفى اضطرت 
األسرة المكوت بالمدينة مدة أطول تجاوزت فترة العطلة المدرسية. 
وصارت »الكبيرة« ممنوعة من الدراسة. مر شهر، فاثنين، فثالثة... 

ووالدها مازا يتنقل بين بيت العائلة والمستشفى.
في صبيحة أحد األيام استيقظت »الكبيرة« على صياح وعويل 
والدتها، وأفراد األسرة ، الكل ينوح، ويردد : »مات عمي الحاج، مات 

عمي الحاج...«.
ولماذا  يموت؟  وكيف  والدها؟  هو  هل  »الكبيرة«   اندهشت 
نحو  متسارعة  فراشها  من  نزلت  والدها؟...  سيكون  ومن  يموت؟ 
أمها وإخوتها : »ماذا أمي، الخبر ليس صحيحا، أليس كذلك؟... أمي 
اليجب أن يموت أبي ،لقد وعدته ان أصبح طبيبة، وأعالجه... أبي... 

أبي..« كلمات رددتها ، ثم سقطت مغشى عليها .
في الحلقة المقبلة نتابع وقائع من الحياة التي تنتظر »الكبيرة«.

األستـاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
مدربة، مرشدة اجتماعية ووسيطة أسريـة

• إدريس كردود
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اللفظ املفيد

ال شك أن المنادين والرافعين شعار »ضرورة اإلصالح« أصبحوا بالكثرة 
، فالكل ينادي باإلصالح ويطلب التعجيل به،  التي ال يمكن معها إنكارها 
المنشود  اإلصالح  طبيعة  للجمهور  يوضح  األمر،  واقع  في  أحد،  ال  لكن 
ومجاالت إجرائه، وال أحد من هؤالء بيّن للناس أسباب الدعوة  لإلصالح 
كالم  مجرد  وباعتباره  إصالحه،  المرجو  الفساد  مكامن  على  اليد  بوضع 
الجميع  اعتاد  فقد  للغير،  إساءة  أو  أحد  بمصلحة  إضرار  دون  قوله  يمكن 
ترديد مطلب اإلصالح في مناسبة، وبدون مناسبة في كثير من األحيان، بل 

دون وعي حقيقي أو مرجعية فكرية تُسند هذا المطلب المُبْهم.
خطاب السياسي، بانتماءاته الحزبية المتنوعة، يطالب على وجه الدوام 
ب»اإلصالح«، دون أن يبين للناس طبيعة الفساد وشكله، أو يفصح أمام 
ما   ، اإلصالح  لتحقيق  مباشرتها  ينوي  التي  التدابير  ماهية  عن  الجمهور 
التزام أدبي أو مادي أمام جمهور المُنصتين، هذا  يجعله في حل من أي 

إن لم يقع هو نفسه في بؤرة فساد كان ينادي بإصالحه قبل زمن يسير.
»رؤاه  و  المختلف���ة  المذهبي��ة  بتوجهاته  الديني«،  »المنبر  خطاب 
لمحاربة  والدعوة   باإلصالح  المطالبة  قاعدة  عن  يحيد  ال  المتجاذبة«، 
الفساد، دون أن يمتلك في الواقع أية رؤية علمية عن طبيعة هذا الفساد، 
بمجرد  أم  الحقة  العلوم  تؤكده  حقيقي  بفساد  يتعلق  األمر  كان  إذا  وما 
تهيؤات صوفية، لكنه، في جميع األحوال، خطاب ال يقدم للجمهور منهجية 
أو  الموجود  الفساد  أسباب  وتُْقِبرُ  أمامه  اإلصالح  أدوات  تفتح  علمية 
»الفساد«  أسباب  يلخص  الزمته،  التي  الديني،كعادته  فالخطاب  المتخيل، 
بإن »اإلصالح  للقول  النهاية  ليخُْلصَ في  الدين،  تعاليم  التخلي عن  في 
ما  وهو  الدين،  هذا  بتعاليم  التمسك  عبر  إال   للناس  يتأتى  لن  الشامل« 
يمكن إدراجه في خانة التفكير المنافي والمضاد للواقع الفعلي والطبيعي، 
لذلك فال غرابة أن ينخرط رجال دين أنفسهم في متاهات الفساد سواء في 

بعده الديني أو في منحاه األخالقي أو حتى في شكله الجنائي.
إن مفهوم الفساد، رغم كونه مجرد حكم قيمة يصعب تحديد مالمحه 
ظاهرة  تجلياته  فإن  محدد،  قالب  في  والصياغة  للضبط  قابلة  كداللة 
دوائر  الفساد شملت  فتجليات  وجودها،  وإنكار  تجاوزها  يمكن  وال  للعيان 
السياسة العليا، كما ضمت الطبقات الدنيا من المجتمع، ويمكن مالحظتها 
في سلوك الغني كما الفقير، المتعلم واألمي، العامل والعاطل، في سلوك 
حارس السيارات كما في ممارسات مقاول العقارات، لدى بائع متجول كما 
عند تاجر ثري، عند العالم كما عند الجاهل، فالكل في فلك الفساد يسبحون.

الفساد، لكنه واقع  المغرب غارق في  إقرار متفق عليه بأن واقع  هناك 
يستشف منه أنه متصالح مع الفساد بل ومتعاي��ش معه ومستفي��د من��ه، 
وتقويم  إصالح  اتجاه  في  للمضي  نية،  مجرد  نوى،  العالمين  من  أحد  وال 

الفساد المزعوم والرُّسُوِّ بالبلد على بر اإلصالح والفالح.
التساؤل عن مصدر األشياء  الفلسفة والعلوم تفرض  إذا كانت قواعد 
البحث  عن  عاجزة  بقيت  اإلصالح  ودعوات  فإن مطالب  وجودها،  أسباب  و 
إدراك  على  قادرة  وغير  البلد  في  الفساد  لواقعة  المعقولة  المسببات  في 
أسبابه الحقيقية، وما إذا كانت أسبابا زائلة أم أنها أسباب أزلية، وأمام هذا 
المناداة باإلصالح  العجز، الحقيقي أو المصطنع، بقي الجميع يردد خطاب 
جهرا، وفي نفس اآلن يواصل االنتفاع من »مزايا الفساد« األدبية والنقدية، 
في السر  كما في العلن. وهذا ليس سوى دليل على غياب سلطة حقيقية 
مستبدا،  الحاكم  يجعل  وهذا  المؤسسية،  الرقابة  مهام  تمارس  ومستقلة 
ويؤهله، بانعدام الرقابة، لممارسة الفساد. ولعل هذا األمر واقع ملموس 
ينتعش  الرقابة  تغيب  فحين  حجة،  من  وأكثر  دليل  من  أكثر  عليه  يشهد 

االستبداد ومعه تمنو خاليا الفساد.
لقد سبق للمصلح السوري عبد الرحمن الكواكبي، أواخر القرن التاسع 
أصل  بأن  تقول  جوهرية  لفكرة  وتمحيص،  نظر  بعد  اهتدى،  أن  عشر، 
الفساد القائم إنما هو ناجم بالضرورة عن االستبداد بالرأي والحكم، وأن 
القضاء على هذا الفساد لن يتأتى إال بإنهاء االستبداد، ورغم أن الكواكبي 
أن  إال  المغرب،  بالد  لزيارة  الفرصة  له  تتح  ولم  والنشأة،  المولد  مشرقي 
فكرة » طبائع االستبداد« التي انتهى إليها كانت من طبيعة أممية، فالرجل 
النظرية  وبين  والعلم،  الحكمة  بين  يجمع  المعارف،  موسوعي  كان  الذي 
والتجريب، أنتج نظرية فريدة في وقتها مفادها أن »االستبداد«،  بأشكاله 
وأنماطه المتنوعة، هو األصل األول لكل »فساد« قائم، وهذا قبل أن ينتهي  
»مناهضة  فعلينا  اإلصالح  تبغي  أمة  كنا  إذا  بإننا  يقول  منطقي  الستنتاج 

االستبداد«.

»مناه�شة 
ال�شتبداد«

استدعاء

بـــالغ

المالك المشتركين لعمارة المسيرة
15 شارع بيتهوفن  ـ  طنجة

تحية طيبة وبعد،
استنادا إلى المادة 48 من القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات 
المشتركين  المالكين  أحد  القانون، يشرفني بصفتي  16 من نفس  والمادة  المبنية 
في »عمارة المسيرة« الكائنة بطنجة 15 شارع بيتهوفن، بأن أستدعي جميع المالك 
المشتركين لحضور الجمع العام الذي سينعقد يوم السبت 20 مارس 2021 على 
المسيرة  بعمارة  الكائن  »أنوار«  الحفالت  بمكتب ممول  )5( مساء  الخامسة  الساعة 
شارع لبنان طنجة، وذلك بقصد تأسيس اتحاد المالك المشتركين انسجاما مع أحكام 
نصه  بتنفيذ  والصادر  المبنية  للعقارات  المشتركة  للملكية  المنظم   18.00 القانون 
الظهير الشريف رقم 1.02.298 المؤرخ بـ 25 رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002، 

كما تم تعديله في سنة 2016.
ووفقًا للمادة 16 مكرر 1 أعرض على حضرتكم جدول األعمال التالي :

ــ  مشروع النظام العام التحاد المالك المشتركين لعمارة المسيرة.
ــ  تعيين الوكيل المسير لعمارة المسيرة ونائب له.

ــ ميزانية تقديرية للتسيير السنوي.
وتقبلوا فائق تقديري واحترامي

ينهي السيد منتصر ابضالص رئيس اتحاد المنعشين العقاريين إلى علم كافة المنعشين 
العقاريين بوالية طنجة وإلى المهتمين بقطاع اإلنعاش العقاري والرأي الع�ام المحلي والوطني، 
المعمول  الوقائية اإلحترازية  للتدابير  تام  للقانون األساسي لإلتحاد وفي احترام  أنه طبقا  إلى 
بها بسبب الظرفية الصحية الحالية، تم بتاريخ 26 فبراير 2021 بمقر غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات عقد جمع عام عادي تم خالله، بعد المصادقة على التقريرين األدبي والمالي، اختيار 
باإلجماع الالئحة الوحيدة التي تقدم بها وشملت 13 عضوا لتكوين المكتب الجديد الذي جاء 

تشكيله كاآلتي:
الرئيس: منتصر أبضالص  -

النائب األول للرئيس: عيسى بن يعقوب،  -
النائب الثاني للرئيس: محمد سباعي،    -

الكاتب العام: يوسف السباعي ،  -
نائب الكاتب العام: نصر اهلل الكرطيط ،  -

أمين المال: هشام الحمري ،  -
نائب أمين المال: محمد الشنتح ،  -

أربعي، ياسين أحمدي  أبوبكر  الوعري،  أبعقيل، فهمي  أربعي، طه  : امحمد  المستش�ارون 
وهشام الوزاني. 

الئحة  على  ومصادقتهم  الغالية  ثقتهم  على  الجمعية  أعضاء  جميع  شكر  بعد  والرئيس، 
المكتب الجديد، يأمل من مكوناته التي تجمع بين عنصري الخبرة والشباب أن يشكلوا دعامة 

قوية للدفاع عن مصالح القطاع ومهنييه.
واهلل ولي التوفيق.

إلى
السادة المالك المشتركين

طنجة  في 2021/03/01

طنجة  في 1 مارس 2021

توقيع :

الرئيس :
منتصر أبضالص



)تتمة ص1( 
وال غرو، فلقد كانت الفيدرالية المغربية لناشري 
المغاربي،  وساهمت  اإلعالم  رواد  بين  من  الصحف 
تحريره  تم  الذي  المهنة  أخالقيات  ميثاق  وضع  في 
بتونس،   منذ  الحمامات  بمدينة  عليه  والمصادقة 
بين  من  الفيدرالي��ة  أيضا  وكان��ت  سن�وات،   تس�ع 
لناشري  مغاربي�ة  فيدرالية  تأسي��س  إلى  الداعين 
الوح���دة  بن��اء  أج��ل  من  عم��ل   ك���أداة  الصحف، 
السابقة، في مغرب  األجيال  المغاربية  وتحقيق حلم 

كبير موحد ومندمج. 
المغربية  للفيدرالية  الجهوي  المكتب  تأسيس 
هام  وفد  عليه  أشرف  الذي  بوجدة،  الصحف  لناشري 
الدين  نور  األستاد  برئاسة  التنفيدي  المكتب  من 
مفتاح، رئيس الفيدرالية، وُضع تحت شعار »المغرب 
 : بعنوان  وطنية  ندوة  بتنظيم  وتميز  الكبير«،  
المغاربي«  االندم��اج  في  الكبير  المغرب  »صحافة 
اإلدريس��ي،  الهاشم�ي  خليل  األساتدة،   بمشاركة  
مدير وكالة المغرب العربي لألنباء والصديق معنينو، 
صحافي وكاتب،  وعبد الحميد اجماهري، مدير جريدة 

االتحاد االشتراكي. 
اإلعالم  وسائل  أن  على  المحاضرون  أجمع  وقد 
يجب أن تكون جزءا من الحل ال جزءا من المشكلة، 
للمغرب  التاريخي  المشروع  بلورة  على  تعمل  وأن 
القوى.  بميزان  وليس  التكامل  روح  إطار  في  الكبير، 

تقارب   أداة  تكون  أن  المغاربية  اإلعالم  وسائل  على  فإن  وبالتالي 
وليس أداة مواجهة و انقسام.   

وقد تشكل مكتب جهة الشرق من خمسة عشرعضوا، يمثلون 
مختلف المقاوالت الصحافية بأقاليم ومدن الجهة، خاصة  بوجدة،  
وبركان، وجرسيف،  وزايو،  والناظور،  وفكيك، وانتخب لرئاسة هذا 
وأنس  رئيسا،   الهرد،  محمد  والزميالت:  الزمالء  اإلخوة  المكتب،  
الراجي،  والمصطفى  الرئيس،  نائبي  بالعزيز،  الصمد  الزيزي  وعبد 
أمين  صابرين،  العلي  وعبد  نايبته،  الحداوي،  ومنية  عاما،   كاتبا 
بالعالقات  مكلفة  بودرة  وحفيظة  نائبه،   العرايس،  وأحمد  المال،  

العامة، وعبد المجيد أمياي، ناطقا باسم الفرع. 
وقد ثمنت الفيدرالية جهود صحافيي الجهة،  وروح المسؤولية 
التي طبعت أشغالهم، معتبرة أن تأسيس فرع الفيدرالية في جهة 
الشرق  وهو الرابع  لآلن، بعد  فروع العيون، والداخلة، وكلميم، يعدّ 
مكسبا هاما لصحافة جهة الشرق،  كما أنه يندرج في إطار الحركية 
الجهوي  التأطير  من  تتخذ  التي  الجديدة  للفيدرالية  التنظيمية 
المقاوالت  بأوضاع  النهوض   أجل  من  لعملها  أساسيا   مرتكزا  

الصحافية وطنيا وجهويا. 
وصحافيي  لصحافيات  مناسبة  الجهوي  الفرع  تأسيس  وشكل 
الجهة، لتقييم وضع الصحافة الجهوية بمختلف أقاليم ومدن الجهة 
خصوصيات  تراعي  شراكات  غياب  في  تواجهها  التي  والمشاكل 
على  التواصل  وضعف  اإلعالنية،  الموارد  انعدام  وشبه  المنطقة، 
لصحافة  الدنيا  الشروط  توفر  ال  أمور  وهي  المؤسسات،  مستوى 

جهوية »قابلة للحياة« والتطور.  
تستجيب  مستعجلة،  بإجراءات  للمطالبة  مناسبة  شكل  كما 
التي   الشرق  جهة  في  خاصة  الجهوي  اإلعالم  مهنيي  لمتطلعات 

يعطيها موقعها الجغرافي بعدا وطنيا برمزية قوية.  

نــداء  وجــدة 
تأسيس فرع جهة الشرق للفيدرالية، لم يكن ليمرّ دون 
في  الجهة  موقع  بحساسية  مرتبطة   وطنية  مواقف  تسجيل 
الجهة   به  اضطلعت  الذي  الدور  وأهمية  المغاربي   النضال 
في دعم  كفاح الشعب الجزائري ، عدة وعتادا   طيلة سنوات 
حرب التحرير، ولهذا أصدرت الفيدرالية في ختام ندوتها حول 
أجل  من  وجدة«  »نداء  الكبير،   المغرب  بناء  في  دوراإلعالم  
المستنيرة،  والصحافيين  والنخب  الصحف  ناشري  انخراط  
التقارب  تحقيق  إلى  الهادف   العمل  في  المغاربية،  الدول  في 
بين الشعوب المغاربية  والكف عن كل ما من شأنه أن يمس 
من  المنطقة  شعوب  نضال  إلى  ويسيء  المغاربية.  باألخوية 

أجل االستقالل والوحدة. 
اإلع�الم  قطاع��ات  في  للعاملي��ن  بالن�داء  توجهوا  كما 
االنخراط  في  أجل  المغاربية، من  المنطقة  ببلدان  المختلفة 
العمل الوحدوي من أجل تحقيق التكامل  والكرامة  والحرية  
وربط العمل اإلعالمي  بالدفاع عن »المستقبل  اإلندماجي«  

للمنطقة. »بدل أن نبقى رهائن الجترار ضغائن الماضي«. 
األخ��وة  روابط  وج�دة«   »نداء  على  الموقع��ون  وأب�رز  
المتجذرة في قلوب ووجدان  شعوب المغرب الكبير، إيمانا منها 
للدول  الحقيقية  »المصالح  وأن  والمصير،  المستقبل  بوحدة 
الضروري  التكامل  وفي  المشتركة،  المصالح  هي   المغاربية  
والحرية«  معتبرين  والكرامة  والديمقراطية   التنمية  لتحقيق 
ال  جزءا  »يشكل  الكبير،  المغرب  وحدة  أجل  من  النضال  أن 
نساء  عمل   تطبع  التي  الفضلى«  المهنية  القيم  من  يتجزأ 

ورجال اإلعالم  بالمغرب،  وأن »تحقيق طموح الوحدة،  يدفع 
في اتجاه الترافع من أجله وتجنب كل ما يعاكسه ، من أخبار 
تتناقض  وتجاذبات  تشنجات  أو  عقيمة  مواجهات  أو  زائفة 
ترجمة  في  كمساهمين  ودورنا  االجتماعية  مسؤوليتنا  مع 

طموحات مجتمعاتنا المشروعة«. 
وأضاف النداء أن »حال المغرب الكبير ليس بحاجة إلى من 
وحدوية  ألقالم  بحاجة  ولكنه  التشرذم  وضع  تأجيج  في  يزيد 
مسؤولة،  وكلمات تترجم، بصدق، طموحات الشعوب المغاربية 

في التكامل الضروري للتنمية   والحرية والديمقراطية. 
ودعا »نداء وجدة« في الختام إلى تفعيل »ميثاق أخالقيات 
والعمل  بتونس،   2012 الموقع عليه سنة  المغاربي«  المهنة 
على  إخراج »الفيدرالية المغاربية  لناشري الصحف لتكون رافعة 
من رافعات البناء الوحدوي ولتكون الصحافة الحرة والمسؤولة 

في ساحة  البناء من أجل االتحاد المغاربي المنشود«.  
عن  واإلعالن  الكبير  المغرب  ندوة  اختتام  بعد  ومباشرة 
»نداء وجدة« نظمت على شرف وفد الفيدرالية وصحافيي جهة 
الشرق وشخصيات بارزة من أهالي  الجهة، زيارة رمزية لخط 
»نداء  عن  اإلعالن  تم   حيث   ، والجزائر  المغرب  بين  الحدود 
ودعوة  مغاربية،   إعالمية   كوثيقة  وتوزيعه،  وتالوته  وجدة« 
من  المغاربية  البلدان  في  األشقاء  إلى  المغرب،  من  صادقة 
أجل العمل على تحقيق أمل الرواد في مغرب كبير  بال  قيود 
وال حدود، مغرب كبير لكل المغربيين من حدود مصر إلى واد 
السينغال )أو واد صنهاجة كما كان يسمى قديما( على الحدود 

الجنوبية لموريتانيا.
عبد الحق بخات
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الفيدرالية املغربية لنا�شري ال�شحف  تفتح فرعًا جديدًا بجهة ال�شرق 
الكبري املغرب  اأجل  وتطلق “نداء وجدة” من 
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

منذ  تباشر،  بطنجة،  العمومية  اإلدارات  لموظفي  العامة  التعاضدية 
شهور،  نوعا غير مقبول من اإلهانة في حق المؤتمنين، الذين يسعون 
إليها لوضع ملفاتهم الطبية  بغاية استرجاع جزء من مصاريفهم، مقابل 
اشتراكاته���م لعش�رات السني��ن في  صن��دوق التعاضدي��ة، وه�و أم�ر 
ال يخلو من معاناة ،  كما هو الشأن في تعامل المواطنين مع جل اإلدارات 

العمومية !.... 
المهانة  األخالقية  أمام  »المادية«  تهون  المعاناة  تلك  كل  ولكن 
المخزية والمستفزة، التي أصبحوا يواجهون بها  كلما اضطروا للتوجه 
إلى مكتب التعاضية الواقع في الطابق الثاني من العمارة رقم 7 بشارع 
خالد بن الولي�د  حيث يواجه�ون بمعامل��ة  يعتبرونه��ا مسيئة  لكرامة 

المواطنة.  
كان  حيث  السابق،  في  به  جاريا  العمل  كان  لما  وخالفا  أنه،  ذلك 
ملفه  وثائق  يتفحص  عون  طرف  من  المكتب  داخل  يستقبل  المؤتمن 
ويرشده إلى ما يجب تصحيحه، قبل أن يأذن له بولوج مكتب  التسجيل، 
تفتقت  اإليداع،  وتاريخ  برقم  توصيال  ويتسلم  وثائقة  كل  تسجل  حيث 
عن  المنخرطين،  أموال  على  المؤتمنين  التعاضدية  أصحاب  عبقرية 
واالحتقار   بما تحمله من  اإلساءة،  للسخرية،  طريقة »تقشفية«  مثيرة 

والمهانة !كما يقولون. 
ماذا حصل ؟ 

طنج�ة،  وه�ي  الحديدي��ة  لمكتب  الب���اب  أغلق��ت  التع���اض�دي��ة 
بالداخل  وما  بالداخ�ل،  ما  رؤية  تمك�ن من  »فتح��ات« صغيرة  ب��  ب�اب 

منكرٌ وأي منكر ! 
مكتب فاغر من األعوان والموظفي���ن،  شب��ه مهج��ور، حي��ث تبدو 
كرسي  على  كارطوني  موض�وع  اإلهم�ال،.  صن�دوق  عالم�ات  بداخل�ه 
خلف الباب وعلق كارطون آخر على سارية بالداخل، كتب عليه ما معناه 
الكارطوني   الصندوق  داخل  بملفاتهم  يرموا  أن  عليهم  المؤتمنين  أن 
الهاتف  طريق  عن  معهم  التواصل  يتم  حتى  سبيلهم  لحال  وينصرفوا 
أسلوب  هو  هذا  ملفاتهم !!!. هل  على  رقمه  يضعوا  أن  عليهم  الذي 
التعامل مع المواطنين في بلد »فرعوا« دماغ أهله بأنه »بلد االستثناء« 

إال أن يكون استثناء »سلبيا«...... ! 
باب حديدية مغلق�ة،  ب� »زواق�ة« تحمل فتح�ات ضيقة،...  ومكت�ب 
موضوع  كرسي  على  كارطوني  وصندوق  اهلل«،   رحمة  من  »حتى  فارغ  
خلف الباب، وتعليمات ب� »رمي« ملفات التأمين في الصندوق الكارطوني،  

وانتظار االتصال !  
وبباب العمارة مواطنون من الجنسين،  غاضبون،  يلعن�ون  الظروف 
المشين، فال  الوضع  التعاونية وكل يشتكي من هذا  إلى  التي ساقتهم 
استفساره  يمكن  استخبار  مكتب  وال  معهم،  التعامل  يمكن  موظفين 
باألظرفة  غصّ  وقد  كارطوني  الطارئة،  فقط،  صندوق  المشاكل  في 
البريدية، ومواطنون  يتسلقون سلم الطابقين، ثم ينزلون وهم يوزعون 
غضبهم ولعناتهم  على التعاضدية، وعلى اإلدارة المغربية ككل، لعنات 
والمسؤولين  وإدارتهم  بلدهم   في  المواطنين  ثقة  الصميم  في  تمس 

كافة.   

 عندما ُتهان كرامُة املواطنني يف مغرب احلّق 
والقانون.. اأو كما َيزعمون ! 

مطلوٌب من الوايل مهيدية التدخل العاجل 

الكثير من الناس يعتبرون أن اليوم العالمي للمرأة 
8 مارس هو يوم احتفالي نحتفي فيه بالمرأة. بينما هو 
العكس تماما ف8 مارس هو يوم نضالي بامتياز، تقف 
خالل  تحقيقها  تم  التي  المنجزات  لتقييم  النساء  فيه 
تحقيقها  يتم  لم  التي  بالحقوق  المطالبة  ثم  السنة، 

خالل هذه الفترة.
المغربي أعطى   2011 الرغم من أن دستور  فعلى 
الحقوق وخصها بالمساواة وعدم  للمرأة مجموعة من 
التمييز والتمتع بمعظم حقوق الرجل، وحق الوالية على 
التزويج  وحق  والتطليق،  الطفل  حضانة  وحق  النفس 
القانون  أن  الرغم من  لولي ذكر... وعلى  الحاجة  دون 

الجنائي ق��د ن�ص على 
من  مجموع��ة  اتخ��اذ 
الخطوات ض�د العن��ف 
الجنس��ي  واالع�ت���داء 
زواج  قان���ون  وإلغ���اء 
أن  إال  المغت�ص�����ب، 
إذ  آخ��ر،  ش�يء  الواقع 
تمييز  هناك  الزال  أنه 
جميع  في  المرأة  ض�د 
المستوي���ات، س����واء 
االجتماعية  أو  الثقافية 
وخاص��ة  العلمي��ة،  أو 
ح�ي����ث  السياس��ي��ة، 
أن  تستطع  لم  نجدها 

تحقق ذاتها بعد وأن تتساوى مع الرجل وأن تصل إلى 
التي  الشرسة  المنافسة  بسبب  القرار،  ومراكز  مواقع 
على  الجميع  وحرص  المواق���ع  هذه  داخ�ل  تحصل 

الكراسي.
ونحن اليوم بصدد االحتفال ب8 مارس نكون على 
مشارف مرحلة خاصة أال وهي مرحلة االنتخابات، فوجب 
السياسيين  الفاعلين  لدعوة  الخطر  ناقوس  دق  إذا 
سواء  االنتخابية  اللوائح  في  النوع  مقاربة  اعتماد  إلى 
على المستوى الوطني أو المحلي والجهوي. وفي هذا 
الصدد البد أن يحرص المجتمع عامة على جعل المعيار 
مطلوبة  فالكفاءة  الرجل،  دون  المرأة  يلزم  الكفائي 

وواجبة عند المرأة كما هو الحال عند الرجل، وإذا كانت 
هذه األحزاب ال تعترف بكفاءتها أو ال تجدها طيلة فترة 
هذه  وتكوين  دعم  على  تحرص  أن  فيجب  انتخابها 

القدرات النسائية التي تنتمي إليها.
التي  الراهن��ة  للظروف  ونتيجة  آخر،  جانب  ومن 
عام��ة،  بالب�الد  كورونا  فيروس  انتشار  جراء  نعيشها 
كشفت  فقد  خاصة،  الحسيمة  تطوان  طنجة  وجهة 
واالقتصادية  االجتماعية  الهشاشة  عن  الجائحة  هذه 
والثقافية للساكنة، خاصة بمدينة الفنيدق التي تعاني 
نساؤها من كل أنواع الهشاشة نتيجة إلغالق معبر باب 
وذله،  قساوته  رغم  الوحيد  معيلهن  كان  الذي  سبتة 
هذا فضال عن االرتفاع 
نس��ب  في  المه���ول 
مورست  الت��ي  العنف 
المرأة،  ض�د  وتمارس 
خاصة في فترة الحجر 
الصح����ي، ف��وج���ود 
 103.13 الق���ان��ون 
العن�ف  يناهض  الذي 
لم يكن كفيال إليقاف 
المرتكب���ة  الجرائ��م 
النساء  في ح�ق هؤالء 
والح��د من�ه بالفاعلية 
مع  السيما  المطلوبة، 
تطبيق  تعرقل  التي  التشريعية  الثغرات  بعض  وجود 
ينتج عنها تدهور شروط عيش  النصوص، مما  بعض 

النساء.
أن  خصوصا  المدني  المجتمع  على  وجب  وعليه، 
يتجند وأن يدعم التمكين االقتصادي للنساء لتمكينهن 
من تحقيق االستقاللية المالية، مع توعيتهن بحقوقهن 
إطار  في  عنهن  الترافع  وواجباتهن، فضال عن ضرورة 
تتبع السياسات العمومية التي خولها الدستور المغربي 
2011، والعمل على إيجاد حلول سريعة وحقيقية للحد 
تراكمات  عن  والناتجة  المنتشرة  العنف  ظاهرة  من 

اجتماعية مختلفة ومتعددة.  

اليوم العاملـي للمراأة
والن�شـــال الحتـفـــال  بيــــن 

•  رميساء بن راشد

عقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة يوم 
الختامية  الجلسة  الجاري،  مارس   02 الثالثاء 
لدورة فبراير الماضي، بحضور عمدة المدينة، 

البشير العبدالوي.
الجلسة خصصت لمناقشة دفتر التحمالت 
النظافة  لقطاع  المفوض  بالتدبير  المتعلق 
بعاصمة البوغاز، مع عرض ألهم المراحل التي 
مرت منها عملية انتقاء الشركات المخول لها 

تدبير هذا القطاع.

وفي تصريح للنائب األول لعمدة المدينة، 
النظافة  ملف  فإن  للجريدة  أمحجور،  محمد 
التقني  العرض  تقديم  بسبب  بعد  يجهز  لم 
الملف،  هذا  على  ستعمالن  اللتين  للشركتين 
شركة بالمنطقة »أ« »طنجة الغربية« وشركة 
بالمنطقة »ب« »طنجة الشرقية«، وذلك نظرا 
منطقتين  تسيير  واحدة  شركة  إمكانية  لعدم 
في آن واحد. وأضاف المتحدث نفسه، أنه وبعد 
الشركات  طرف  من  المقدمة  العروض  دراسة 

المطلوب  للمعدل  تجاوزهم  وبعد  المعنية، 
»70 نقطة« تم فتح الباب للعرض المالي الذي 
تحرص الجماعة على تدقيقه ومراجعته، في إطار 
القانون وعدم اإلخالل بالمنافسة التي تمت بناء 

على دفتر التحمالت. 
ولإلشارة، فإن الجلسة الختامية قد اقتصرت 
فقط على حضور فريق العدالة والتنمية، وسط 

غياب تام لباقي الفرقاء السياسيين.
رميساء

املجل�س احل�شري يناق�س ملف قطاع النظافة
اجلل�سة اخلتامية لدورة فرباير :

ملفات
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يف دورتها 
العادية..

فضاء األنثـى   :

المرأة، وحقوقها،  العالم  مع حلول شهر مارس من كل عام،  يتذكر 
مج�االت  ك��ل  في  الرج�ل،  مع  الكامل�ة  المساواة  أجل  من  ونضاله�ا 

الحياة  وتكاليفها  األسرية والمهنية. 
بالذات، توج��د على مساف���ة  والمغربي��ة  الشرقي��ة،  المرأة  أن  ولو 
»ضوئية« من منجزات المرأة الغربية التي استطاعت أن تحدث تغيرا ولو 
التي  المرأة  إلى  المجتمع  نظرة  وفي  المجتمعية،  العقليات  في  تام  غير 
اقتحمت، في النهاية، جل المجاالت الذكورية، دون اعتراض »عدواني«، 
النسائية  الحركات  أن  دينية،  إال  عرفية،  أو  أو  تراثية  »خلفيات«  ودون 
المغربية واعية بصعوبة النضال الذي تخوضه وأن عليها أن تستمر في  

نضالها بالرغم من أن الهدف ال زال بعيدا. 
الحق���وق  مج�ال  »الجه��ادي���ة« ف�ي  أه��م  القضاي��ا  م��ن  ولع��ل 
على  طغ��ت  والتي  المغربي��ة،  الم�رأة  عنها  تناضل  التي  والواجبات، 
انتخابي��ة  والجهوي��ة وقضاي��ا  الوطنية  االنتخابي��ة، واللوائح  »الكوطا« 
تري����د  قضي��ة  ال  اإلرث،  وه��ي  في  المساواة  ه���ي  قضي���ُة  أخ�رى، 
على  تطفو  أن  متحجرة،  بعق��ول  فقهاء  من  لها  الذكوري�ة  المدعم��ة 
السط��ح، وتكتسب المزيد من الدعم، من طرف  العديد من المنظمات 
وطني،  إجماع  وتصبح مادة  واألهلية،  والثقافية  والسياسية  الحقوقية 

ويرتف���ع ما تعتبره النساء  حيف��ا وظلما واستبدادا ذكوريا وطغيانا. 
إن تسلح أعداء المساواة في اإلرث ب »القوامة«  أمر  فقد السند الذي 
إنه أمر مادي صرف، وبه مجلبة للربح والثروة،  اعتمد عليه في السابق. 
ولذا فإنهم يتشبثون   بمسألة »حظ األنثيين«، حتى وإن لم يكن بينهم 

وبين الدين اإلسالمي والقرآن الكريم، »ال خيرٌ وال إحسان«.. !. 
واألعراف،  والمال  الدين  فيها  يتدخ�ل  اإلرث  أن  مادة  يعلم  والكل 
العملية، حيث إن نساء كثيرات  الحلقة الضعيفة في هذه  المرأة  وتكون 
وفاة  وعز قبل  أنفة  والضياع، بعد  للتشرد  وبناتهن  وأبناءهن  تعرضن 
يخشون  ال  »التركة« ممن  على  غرباءٌ  لينقضّ  المعي�ل،  الوالد  أو  الزوج 
اهلل وال يخافون العاقبة، ويكون مصيرهم جميعا الفقر والتشرد والضياع. 

إلى  بواقعي��ة  النظ��ر  يريدون  التزمت  ال  فقهاء  أن  الجمي��ع  ويعلم 
»القوامة«  أن  إلى  وينتبهوا  المسلمة،  للمجتمعات  الحالية  األوضاع 
انقلبت،  ولعل  األوضاع  األولى.  الجاهلية  من  ذكريات  وصارت  سقطت 
وينفقن  أسرهن  يعلن  وأصبحن  الشغل،  سوق  النساء  اقتحمت  أن  بعد 
على أطفال األسرة ، أحيانا، على الزوج نفسه، في حالة عجزه عن القيام 
بغاية  النصوص  واجبا مراجعة  وبالتالي فقد صار  و »قوامته«  بوظيفته، 
مالءمة المفاهيم االجتماعية مع التطورات الهائلة التي شهدتها البشرية، 
ومفاهيم،  ساعدت  وثقافة  علما  الثالثة،  وبداية  الثانية  خالل  األلفية 
تكنولوجية االتصاالت الحديثة، على انتشارها وتبنيها على نطاق عالمي. 

إلصالح  جاء  خاص،  بوج�ه  واإلسالم  السماوية،  األديان  إن  حقيقة 
أن  إال  كامل،  بوعي  التطور  صراط  على  ووضعها  البشرية،  المجتمعات 
لمجتمعات  بالنسب���ة  النصوص  يفرض مراجع�ة  التطور أصب��ح  هذا 
المرأة  لم تكن مسؤوليات  والم�رأة،  إن  الرجل  فيها مسؤوليات  تساوت 
العلمي�ة  الحي�اة  مجاالت  من  العديد  في  الرج�ل  مسؤولي�ات  فاق�ت  قد 

والمهنية واكتساب الثروة. 
وبينما اتخذت المجتمعات في جهات أخرى من الكون حال، بخصوص 
الميراث  للهالك،  قسّم  الح�رة  الوصي��ة  على  ينبني  الميراث،  مسألة 
بالمساواة  متنورين  تطالب  فئ���ة  فئتين:  إلى  اإلسالمية  المجتمعات 
وفئة منغلقة  متحجرة تتمسك بمسألة حظ الذكر مقابل حظ األنثيين. 
وهو  حكم يركب عليه  المؤمنون  والملحدون سواء  بسواء، بدافع الطمع 
والجشع، والظلم، من أجل االستي�الء  على حق�وق تعود لورثة شرعيين، 
وأبنائه  أهله  إسعاد  أجل  من  حياته،  قيد  الهالك  جهد  من  يستفيدون 
بعد رحيله، إال أن »فتحة« في فقه المواريث، تمكنهم من الوصول إلى 
تركة الهالك، لالستفادة مما يسمونه »حق الشرع«،  من باب الحق في 
لم  الذي  الرجل  »معاقبة«  به  يراد  الذي  الظالم،  »التعصيب«  التركة  أو 
ينجب سوى اإلناث  )؟(.... وكثيرا ما يتحايلون على »القواعد« ويستولون 

على التركة، ويدفعون بالورثة الشرعيين إلى التشرد والضياع. 
فهل يقبل الشرع بهذه الحاالت الالإنسانية،  وغيرها كثير مما تتناقله 
دين  اإلسالم  أن  صباح،  والحال  كل  اإلعالم  مواقع  تردده  وما  األلسن، 
الحق وأن اهلل سبحانه  وتعالى هو الحق والعدل والرحمة ....وإال ، فكيف 
ب�الفقهاء يغضون الطرف، عنوة،  عن كل هذه المظالم، ويقفون عند حكم 
يعلمون أن سلبياته تتجاوز إيجابياته  المنتفية أصال،  حكم قابل لالجتهاد 
وفقا لمنطق الدين، واعتبارا للتطورات الهائلة التي شهدتها  المجتمعات 
اإلنسانية..... إال أن تكون خساسة من خساسات ذلك اإلنسان »الظلوم 

الجهول«..... !!!!. 

-•  سمي�ة أمغ�ار

عيٌد يعود كّل عام  ل يحمُل 
حاّل ول َيعُد بجديد  )تتمة ص1(  

أحزاب  بين  قائما  زال  ال  الصراع  أن  إال 
ح��ول  مقترحاته��ا  ضمنت  التي  المعارضة  
مبدئيا  اتفاق���ا  االنتخابية،  القوانين  تعديل 
يتعلق باعتم��اد القاسم االنتخابي على أساس 
المسجلين، على الرغم من المعارضة  الشرسة 
التي أبداها حزب العدالة والتنمية والذي ظل 
إنه  الحزبي حيث  وحيدا في مواجهة اإلجماع 
على  االنتخاب��ي  القاس��م  باحتساب   يطالب 
أس��اس األص�وات الصحيح���ة    ولي��س على 

أساس المسجلين.  
المعارض��ة  أحزاب  تفاه�م  عدم  ورغم 
وتيارات من األغلبية ، على تعديالت جماعية 
بخصوص القوانين االنتخابية،  إال أن طريقة 
اتفاق  عليها  وقع  المشترك،  القاسم  احتساب 

المعارضة، ليتم التقدم بها بصفة مجتمعة.  
م����ن  البرلم���اني���ة  الف���رق  وب����ررت 
على  االنتخابي  للقاسم  المعارضة،  تقديمها 
تمثيلية  تحقي���ق  به���دف  المقترح،   الشكل 
المحلية،  الدوائر  برسم  للناخبين  موسعة 
القوى  كافة  أمام  المجال  فتح  مؤكدة ضرورة 
خ���الل  من  الق��رار  في  للمشاركة  السياسية 

المؤسسة التشريعية. 
 ويبدو أن حزب العدالة والتنمية مصمم 
على إسقاط تعديالت المعارضة حول القاسم 
عليها  التصويت  خالل  المشترك،  االنتخابي 
العمراني،  سليمان  أكد  حيث  البرلمان،  في 
نائب األمين العام لحزب العدالة والتنمية، في 

عق�د مجلس ج�ه���ة طنج��ة - تطوان- 
العادي��ة لشهر  الحسيمة يوم اإلثنين دورته 
والي  امهيدية  محمد  بحضور   ،2021 مارس 
وبرئاس���ة  الحسيمة،   � تطوان   � طنجة  جهة 

فاطمة الحساني رئيسة الجهة.
للمناقش��ة  خصص��ت  الدورة  أشغ��ال 
والمصادقة على 21 نقط���ة ته��م ك��ال من 
والبيئ��ي  واالجتماع��ي  االقتصادي  المجال 
على  المصادق���ة  منه��ا،  بالجهة،  والثقاف��ي 
مغوغة  الصناعية  المنطق�ة  تأهي��ل  مشروع 
المشروع  هذا  يه��دف  حيث  طنجة،  بمدينة 
إلى إكمال تهيئة المنطقة عبر تقوية الشبكة 
الطرقية داخل المنطقة الصناعية، من إنارات 
وتهيئة للفضاءات والتشوير األفقي والعمودي، 
وتقدر كلفة هذا المشروع ب10 مليون درهم. 
توسعة  مشروع  على  المصادقة  تمت  فيما 
وتقوية وتهيئة الطريق اإلقليمية رقم 4600 

و 4602 بعمالة طنجة- أصيلة.
هذا وقد تم�ت المصادق��ة على اتفاقي�ة 
ونقل  لتجميع  وشاحنات  آليات  القتناء  شراكة 
لفائدة  لها  والمشابه��ة  المنزلية  النفايات 
الجماعات الترابية بالجهة، من جماعة أصيلة 
والعوامة وحجر النحل وأقواس برييش وسبت 
اليماني  وسيدي  الشمالي  والساحل  الزينات 
الجماع���ات  ومجم��وع��ة  لو  ووادي  ومتيوة 
األخماس، بكلفة إجمالية تقدر بستة ماليين 
المصادقة على إحداث  درهم. هذا وقد تمت 
التخصصات  متع��دد  المهني  للتأهيل  مركز 

خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.
وفي مايخص معامل المدينة، فقد تمت 
على  الحاضرين  األعضاء  بإجماع  المصادقة 
التي  الوحدات  إليواء  صناعية  منطقة  إحداث 
بمدينة  المهيكل  الغي��ر  القطاع  في  تنشط 
االقتصادية  الظ��روف  تحسي��ن  بغية  طنجة 
ذلك  في  بما  القط��اع،  لفاعلي  واالجتماعية 
التي  الحرفية،  الخدماتية،  اإلنتاجية،  الوحدات 
تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محالت غير 
إلى  باإلضافة  بالمدينة،  ألنشطتهم  مالئمة 

إدماجها في القطاع المهيكل...
العادية  دورته  في  المجلس  صادق  كما 
المالية  للسنة  الحقيقي  الفائض  برمجة  على 

بمجلسي  فريقي  حزبه  أن   ، تصريح صحافي 
هذا  ضد  سيصوتان  والمستشارين  النواب 

المشروع.  
أي  أن  اعتبر  والتنمية«  »العدالة   حزب 
االنتخابي  القاسم  احتساب  طريقة  في  تغيير 
االنتخابية  العملية  في  للتحكم  محاولة  يعدّ 
قيادات هذا  أن بعض  عليه. كمل  والتضييق 
احتساب  قاعدة  تغيي��ر   أك��دت  أن  الح��زب 
بعض  مقترحات  حسب  االنتخابي،  القاسم 
»مشكلة  أمام  البالد  يضع  المعارضة،  أحزاب 
أصوات  احتساب  سيسهل  حيث  دستورية«، 
والتنمية هو  العدالة  وأن حزب  أيضا  الموتى 

»المستهدف الرئيسي من هذه المطالب«. 

2020، وطل��ب ق�روض من صندوق التجهيز 
الفوارق  تقلي��ص  برنام��ج  لتمويل  الجماعي 
المندمجة  والبرامج  واالجتماعية  المجالية 

بعمالتي وأقاليم الجهة برسم سنة 2021.
وعلى هامش أشغال الدورة وفي تصريح 
لفاطمة الحساني للجريدة، فقد أشادت بنقط 
أغلب  تالمس  نقاط  باعتبارها  الدورة،  أعمال 
قضايا التنمية بمختل��ف تراب الجه��ة، والتي 
تجيب عن سؤال التنمية والتشغيل والمقاوالت، 
الحسيمة  تطوان  أن جهة طنجة  إلى  مشيرة 
تعمل حاليا على تجهيز أرضية خصبة وصالحة 
العمل  مع  المقاوالتي،  النسيج  أنواع  لكل 
أن  مضيفة  األجنبية.  االستثمارات  جلب  على 
»العدالة الحضرية« هي عنوان المرحلة والذي 
كرس بشكل جدي في مجموعة من األنشطة 
وتحقيق  التراب  تجويد  بهدف  االقتصادية، 
اإلقالع االقتصادي الجهوي عبر تقريب الهوة 

بين مختلف أقاليم الجهة. 
أن  على  أكدت  فقد  الفنيدق  ملف  وعن 
الحسيمة قد عملت على  جهة طنجة تطوان 
إحداث منطقة حرة لألنشطة االقتصادية، في 
انتظار القرار السيادي للدولة، مساهمة ب 80 
مليون درهم من أصل اتفاقية أخرى شاركت 

المعارضة  أحزاب  تواف��ق  إلى  إضافة  و 
والمعاص��رة   األصال��ة  االستق��الل،  الثالثة،  
االتح�اد  ح��زب   فإن  واالشتراكي��ة   والتق�دم 
في  الشعبية  المشارك  للق��وات  االشتراك�ي 
األغلبية الحاكمة،  يعتب��ر أن موق�ف العدال��ة 
معزول،  رأي  إلى  »ف���رض  يسعى  والتنمية 
يجب  الذي  الديمقراطي  التوجه  مع  يتنافى 
»خطاب  وأن  خاصة  العملية،  هذه  يشمل  أن 
المظلومية« الذي يتبناه هذا الحزب، »ال يستند 
يرى  حين  في  ديمقراطي«.  أساس  أي  إلى 
والتنمية  العدالة  قيادات  موقف  أن  متتبعون 
الديمقراطية  العملية  نطاق  توسيع  يخدم  ال 
والمشاركة االنتخابية، بل  إن الحزب يحرص 
فقط، على المحافظ��ة على مكاسبه وتحقيق 
مكاسب أخرى على حساب ضع��ف المعارضة 
وعدم توافقها على تعديل القوانين االنتخابية 

وتقديمها بصفة جماعية . 
وكما كان متوقعا، قدمت أحزاب األصالة 
والمعاصرة والتقدم واالشتراكية واالستقالل، 
االنتخابية،  القوانين  مشاريع  على  تعديالتها 
مجتمعة فيما يخص تعديل القاسم االنتخابي، 
عدد  أساس  على  اقترحت  باحتسابه  حيث 
نهائي،  بشكل  العتبة  إلغاء  مع  المسجلين، 
معللة ذلك بالرغبة في تحقيق تمثيلية موسعة  

للناخبين  برسم الدائرة االنتخابية المحلية. 

ع.ك

الدولة مع شركاء آخرين ب400 مليون  فيها 
التي من  المشاريع  إحداث هذه  درهم، قصد 
المتضررين  المواطنين  تس�اع��د  أن  شأنها 
من إغالق معبر باب سبت�ة. هذا وقد أضافت 
الحساني أن الجهة انخرطت مع كل الفاعلين 
وشركاء الدولة المغربية إليجاد حلول سريعة 
حلول  تطرح  أن  انتظ��ار  في  المدى  وقصيرة 

حقيقية ومستدامة.
في  البت  تأجيل  ت�م  قد  فإن�ه  ولإلشارة، 
الدورة،  أعمال  جدول  في  مدرجة  نقط  ثالث 
بعض  تعديل  على  بالمصادقة  األمر  ويتعلق 
والمصادقة  والدراسة  الداخلي،  النظام  بنود 
منطقة  إلحداث  شراكة  اتفاقية  مشروع  على 
والحرفية  والصناعية  االقتصادية  لألنشطة 
على  المصادقة  عن  فضال  تطوان،  بمدينة 
منطق��ة  إلح�داث  شراك�ة  اتفاقي��ة  مشروع 
التقليدية  الصناعة  حرف  الحتواء  مخصصة 

الملوثة والمزعجة بالعرائش.
يذكر أن الدورة عرفت أيضا انتخاب محمد 
حلمي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية 

والبرمجة، وانتخاب فاطمة سعدي نائبة له.
  رميساء

املعار�شة تدافع عن مقرتحها بتعديل القا�شم 
النتخابي امل�شرتك على اأ�شا�س امل�شجلني �شدًا 

على موقف العدالة والتنمية   

جهة طنجة- تطوان- احل�شيمة ت�شادق على 
اإحداث منطقة �شناعية بعا�شمة البوغاز   
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

طنجة

اْلْف ْكَداِوي.. رْي ْللَتّ ِريْق اْلَواْطَية ْت�صِ الّطْ
اْكَدة ْفْتْبَحاُرو ْتِهيْج ْبْرَغاِوي.. َواْج الَرّ ْواْلْ

ْجُذوْب ْفْنَظاُمو ْيْجَرْح ْقْبْل َما ْيَداِوي.. اْلْ
يُدو َغاِوي.. ْبَعاْن ْبْخِليْع ْقِدّ و �صْ َما ْيْغُرّ

زير حزامك يا بنادم ورفع را�صك..
راه اخلوف ال�صاكن فيك �صباب �صقاك..
ك ب�رضا�صك.. حتى الين تبقى طاحن هّمْ

ر وجهو يلقاك.. لط فني ما ْدَوّ والّزْ

تونس والمغرب يعيشان منذ مدة على المستوى المدني تراجعا في 
الحقوقية  خاصة  المدنية  الحركة  بين  موجودة  كانت  التي  الديناميات 
التغيرات  بفعل  تراجعت  التي  الدينامي��ات  هذه  والتونسي���ة،  المغربية 
العميقة التي شهدتها تونس، و هي تغيرات شملت بنية المجتمع المدني 
والسياسية  منها  الشبابية  خاصة  جديدة  تعبيرات  تشكلت  بحيث  هناك، 
هذه  علي،  بن  مرحلة  على  منفصلة  شبه  أو  منفصلة  كلها  والحقوقية 
لمركز  تونس  تحول  بفعل  المنطقة  في  تأثيرها  حجم  ازداد  التعبيرات 
اشتغال المنظمات والمانحين األروبيين، كما أن تونس في بعض اللحظات 
عموما،  وأروبا  فرنسا  نحو  عبور  محطة  إلى  تحولت  محددة  ملفات  وفي 
كانت  ألروبا  عبورهم  فنقطة  النشطاء  العديد من  يتابع مسار  بحيث من 
هي تونس، وهو ما جعل تونس تتحول لمركز ثقل، لنقطة تمركز مختلف 
التعبيرات الراديكالية والمدنية ومع الجيل الجديد الذي شهدت المنطقة 
ككل ميالده بعد »ثورات الربيع العربي«، جيل شبه منفصل ومفصول عن 

المرحلة التي سبقت 2011 بكل ارتباطاتها المدنية والحقوقية.
التغير الكبير الذي شهدته تونس، وابتعاد الحركة المدنية والحقوقية 
ازعاج  لمصدر  تونس  حولت  شهدتها،  التي  التغيرات  كل  مواكبة  عن 
للمغرب، وحولتها إلى قبلة لبعض األسماء ممن تريد المرور نحو أروبا عن 
طريق محطة تونس لتمركز المنظمات االروبية فيها، و لتدفق حجم كبير 

من أموال الدعم المالي لهذا البلد ولمجتمعه المدني.
المدني  المشهد  اليوم في حاجة إلعادة ترتيب عالقته بكل  المغرب 
وال  نهائية  لقطيعة  يحت��اج  ال  ال�ذي  المشه�د  هذا  الجدي��د،  التونس�ي 
االنغ�الق  التفاهم بسبب حالة  لبعض  ما تحتاج  بق�در  لالصطدام معه�ا، 
الكلي إال من بعض التعبيرات المناضلة التي كانت تتحرك في تونس إبان 
مرحلة بن علي، ولمواكبة جيل جديد من المدنيين والحقوقيين المغاربة 
خاصة  التونسي،  والمدني  الحقوق��ي  المجتم��ع  اتج��اه  مبادرات  باتخاذ 
اإلنتقالية،  بالعدالة  متعلقة  وحقوقية  مدنية  مشتركة  قضايا  هناك  وأن 
مرتبطة باالتتقال الديموقراطي ومآالت كال التجربتين بعد عشر سنوات 
من المطالبة المنادية بالتغيير هنا وهناك رغم اختالف بعض مضامينهما 
من حيث تجربة المغرب التغيير في إطار نفس النظام، وتونس التغيير هو 

خارج النظام.
في  بفورة  مرتبطة  عميقة  كبيرة،  تحوالت  وتعي��ش  عاشت  تونس 
الغالب  في  هي  و   ،2011 سنة  من��ذ  تأسست  التي  والتعبيرات  التعبير 
تعبيرات تريد إشباع الحاجة التي تولدت في مرحلة بن علي، اغلبها شبابي، 
وحقوقي ونسائي/جندري، هذه التعبيرات الجديدة تم اختراق بعضها من 
طرف منظمات داعمة للبوليساريو احيانا وهو ما تجلى في بيانات صدرت 
وتصدر داعمة للبوليساريو، و أخرى لها موقف مسبق من كل الملفات التي 
تثار في المغرب خاصة الحقوقية والسياسية ألنها تأثرت بالرأي المرتبط 
بالجهات المانحة أو الن هناك تقصير مغربي مدني-حقوقي اتجاه كل ما 

هو تونسي. 

استقبل رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة 
طنجة � تطوان � الحسيمة، عمر مورو، يوم األربعاء 3 مارس 
بالجهة،  الطباعة  فنون  مهنيي  جمعية  عن  وفدا   ،2021
في إطار انفتاح الغرفة على مختلف الفعاليات المهنية على 

صعيد جهة طنجة � تطوان � الحسيمة.
اللقاء كان مناسبة لوفد الجمعية، قصد بسط اإلكراهات 
التي يعيشها القطاع، وما خلفته جائحة كورونا من تراكمات 
سلبية، أثرت بشكل كبير على اإلنتاج والمردودية، وبالتالي 

على الدخل واالستمرارية.
 وفي ظل هذه األزمة الخانقة التي تعرفها جل الشركات 
العامل��ة في القط�اع، على مست�وى الجه��ة، طالب الوف��د 
التي  الجديدة  الصناعية  المناطق  االستف�ادة من مشاريع 
يتم اإلعداد لها حاليا، قصد المساهمة في هيكلة القطاع 

وإعطائه دفعة جديدة.

كما ق�ام وف�د الجمعية، بعرض مشروع إحداث متحف 
اآلالت  والذي سيعرض مجموعة من  بطنجة  الطباعة  دار 
بجهة  الطباع��ة  تاريخ  تب���رز  التي  القديمة  والمطبوعات 

الشمال.
الغرفة حريصة وواعية  من جهته، أكد عمر مورو، أن 
أنها  الطباعة، وشدد على  بها قطاع  يمر  التي  بالمشاكل 
ستعمل على اإلنخراط في جميع الجهود المبذولة مع كافة 
المتدخلين، وفقا لما تسمح به اختصاصاتها وإمكانياتها 
التراف���ع  وك�ذا  المحلي،  االقتصاد  إلنع��اش  المتوفرة، 
لفائدة مهنيي القطاع لدى السلطات والمصالح الخارجية 
التسريع في  أجل  الصلة، من  المعني��ة ذات  والمؤسسات 

حلحلة بعض المشاكل اآلنية. 
الطباعة بطنجة،  دار  إنشاء متحف  بفكرة  وأشاد مورو 
الذي اعتبره إضافة نوعية للمشهد الثقافي بجهة الشمال.

نحن وتونس

 
)�سدق اهلل العظيم(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما يِف ااْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض َماَذا  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�سَّ { اإِنَّ اهللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍض َتُوُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِسُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض ِباأَيِّ اأَ

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

�شعيد الديـالل
وذلك يوم األربعاء 3 مارس 2021 و شي�ع جثم���ان�ه الطاه�ر، 
بع�د صالة  اعم�ار  بمقبرة سي�دي  ودف�ن  واألحب�اب  األه�ل  بحضور 

الظهر بمسجد بنجلون بجانب مدرسة بن األبار.
وبهذا المصاب الجلل، تتق��دم أس�رة جريدة طنجة بأحر التعازي 
وكريمة،  وعواطف  أنيسة   : وأخوات��ه  ومراد  جعفر   : أخوي�ه  إلى 
راجي�ة  وموشتنيم،  ومارسي  والصنهاجي  الديالل   : عائالت  وإلى 
تغمده  والغفران،  األج��ر  عظيم  وللفقي��د  والسل�وان  الصب��ر  لهم 
اهلل بواس�ع رحمت��ه وأسكنه فسيح جنات��ه م��ع النبيين والصديقين 

والشه�داء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

»امل�شاكل و امل�شاريع« جتمع عمر مـورو 
مبهنيي قطاع الطباعـة بجهة ال�شمـال

نوفل البعمري
محامي وباحث
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

ش��ه��دت م��دي��ن��ة وج����دة ال��م��ج��اه��دة، 
إع�المي�ا  ح�دث�ا  الماض��ي،  الشه��ر  نه�اي���ة 
مغاربي��ا  ب�ارزا، لما ترم��ز إلي�ه جه��ة الش�رق 
من نضال طوي�ل بهدف تحقي�ق أمل شعوب 

المغرب الكبير في الوحدة واالندماج. 
الحدُث صنعته الفيدرالية المغربية لناشري 
الصحف، بمناسبة إنشاء فرع الفيدرالية بهذه 
الجهة، إال أنه فرعٌ بمسؤوليات وطنية مغربية 
ومغاربي��ة بامتي��از،  نظرا لكون عمل��ه يعتبر 
أج�ل  المغرب�ي من  اإلع�الم  لنض�ال  امت�دادا 
تحقيق الوحدة المغاربية الكبرى، وفاء لجهاد 
اآلباء واألجداد، الذين ناضل�وا،  جنبا إلى جنب، 
في خندق واحد، ضد االستعمار،  وم�ن أج��ل 
بشع�وب  االستعمارية، والعودة  الح�دود  محو 
المنطقة إلى األصل/ إلى كيان موحد وشعوب 
الوح�دة  لتحقي��ق  مت�وارث��ة،  وآمال  موحدة 

المغاربية الكبرى. 

الفيدرالية املغربية لنا�شري ال�شحف  تفتح فرعًا 
جديدًا بجهة ال�شرق وتطلق “نداء وجدة”

من اأجـل املغـرب الكبيـر

مرحل��ة  في  مبعث��ه،  أدري  ال  أمل  يحذوني 
لتعلن  القريب�ة،  اآلج��ال  في  قادم��ة  بها  أحس 
الخروق��ات  كل  مع  الحاسمة  الجذرية  القطيعة 
إلى  السعي��د  البل�د  بهذا  أدت  التي  والتجاوزات 
من  كاذبة  وع��ود  في  وإغراق��ه  األزمات،  تراكم 
ألنفسهم  حقق�وا  الذين  الدونكيشوطيين  طرف 
ضاربين  ورفاه،  مآرب  من  إليه  تصبو  كانت  ما 
عرض الحائط كل القيم األخالقية والدينية التي 
اعتمدوها في خطاباته�م السياسوي��ة الجوف���اء، 
اهلل  عباد  من  أمورهم  على  المغلوبي��ن  لتمويه 
قاله  لما  ماكر  باستغالل  والفاسدين،  الصالحين 
اهلل سبحانه في كتابه الحكيم، وما تواتر عن سنة 

نبيه الكريم..!
عليها  راهن  التي  االستباقية  االختيارات  إن 
تجربته  مع  تزامنا  األخيرة،  المرحلة  في  المغرب 
المعقل�ن  وتصديه  الكوفي��د،  وب�اء  مع  العسي�رة 
لهذه الجائحة الرهيبة، لدليل قاطع ال يحتاج إلى 
حجة أو برهان، أن الذين تحملوا مسؤولية تدبير 
أو  برنامج  أي  عن  مطلق  غياب  البالد،في  شأن 
عن  العجز  كل  لعاجزون  حزبهم،  يتبناه  مخطط 
باالقناعات  القادمة  المرحلة  مستجدات  استيعاب 
ويرغ��دون  يهرج�ون  التي  البئيسة  والتصورات 
الوهم  ذلك  خامره�م  وإن  حتى  لها،  ويزب�دون 
العنتري أنهم الفائزون والغالبون.. لتحقيق مزيد 
من الرفاه الذي سيرفلون في نعيمه المؤقت من 
اهلل  قاله  لما  مصدقين  وال  مبالي��ن  غي�ر  جديد، 
سبحانه عز من قائ��ل في كتاب�ه المبي�ن »تلك 
الدار االآخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا 
للمتقني..«  ف�سادا،واالعاقبة  وال  االأر�ض  يف 

صدق اهلل العظيم )سورة القصص - اآلية 83(.
وقد استقب��ل الرأي الع�ام الوطن�ي خرج��ات 
بعض المهرجين المستبدين من ه��ذا الره��ط 
الدخول  لمحاول��ة  واحتق�ار،  باستغ�راب  البئيس 
أخالقي  وازع  ألي  مراعاة  دون  جديدة،  لعبة  في 
أو ديني، ما دامت الغاية عندهم تبرر كل وسيلة، 
ما  وتلطخ  الوحل،  في  أنوفهم  تمرغت  وإن  حتى 
أخجل من ذكره في  بما  ماء وجوههم  تبقى من 

هذا المقام أكرمكم اهلل.
وكان البد أن يصل اإلسفاف إلى الحد الذي 
وصل إليه على  يدكم، حتى يتسنى لمواقع القرار 
نهج سبيل بديل، يقطع مع كل أساليب االستهتار 
إلى  السفينة  بهذه  أبحرتم  به  الذي  التدبي��ري 
بالبالد،  تعص��ف  ك��ادت  التي  المتالطم�ة  اللجج 

وتزرع غضبا كاسحا في قلوب العباد.
فبعد مواسم التهريج والصراخ والكرّ، سيبدأ 
موسم االنسحاب والهرولة والفرّ، وقد صرنا نرى 
نماذج من هؤالء الفارين الذين يحسبون أنفسهم 
أذكى األذكياء، بينما نحن في دينهم وملة ملتهم 

أغبى األغبياء..
قريبـا  ستــرون   : لك�م  أق�ول  الختم  في 

عجبـا، اللهم إني قد بلغت..!!

)البقية ص3(

بيليكي  ال�شيد  “فرار 
وتاِبعه الديب�شخي”

املعار�شة تدافع عن مقرتحها بتعديل القا�شم 
النتخابي امل�شرتك على اأ�شا�س امل�شجلني �شدًا 

على موقف العدالة والتنمية   

النتخابـات
العامـة: 

أمام تضارب األقوال حول  إمكانية 
تأجيل موعد إجراء االنتخابات العامة، 

المقرر منتصف السنة الجارية، أكد  
وزير الداخلية  خالل تقديمه، مؤخرا، 

لمشاريع القوانين االنتخابية، أمام 
لجنة الداخلية  والجماعات الترابية  

والسكنى وسياسة المدينة،  بمجلس 
النواب،  أن جميع العمليات االنتخابية  
المقبلة ستجري  في موعدها المحدد، 

قانونيا ودستوريا  بالرغم من الظرفية 
االستثنائية  التي يشهدها العالم ، 

ويتعلق األمر باالنتخابات التشريعية 
والجهوية والجماعية وانتخابات الغرف 

المهنية، وذلك قبل موعد افتتاح 
الوالية التشريعية الجديدة، في شهر 

أكتوبر المقبل. 
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