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Le secrétaire général du 
PJD, Saâd-Eddine El Othma-
ni, ne participera pas, en tant 
que candidat, aux prochaines 
élections législatives, nous ap-
prend Le 360. Il aurait annoncé 
à ses proches qu’il n’allait pas 
briguer un sixième mandat, afin 
de laisser la place aux jeunes.

Il était initialement prévu 
qu’il tente sa chance dans 
l’une des deux circonscrip-
tions de Salé, mais il a fini par 
changer d’avis. Les dirigeants 
du parti pourraient essayer de 
le convaincre de revenir sur 
sa décision, mais il est peu 
probable qu’il cède et fasse 
marche-arrière, estime-t-on.

Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du 
vaccin est de 10.119.393, alors que celui des personnes com-
plètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.181.595. 

Les contaminations sont en hausse au Maroc, avec au total 
534 797 cas, dont 9 329 décès selon un dernier bilan officiel, 
poussant le ministère de la Santé à appeler au respect des me-
sures de prévention.

Signalons, à l’occasion, la production par le Maroc  du vac-
cin chinois Sinopharm qui démarrera,  à court terme, avec une 
capacité de 5 millions de doses par mois.

Lire en pageS 3 et 4

Covid-19
L’opération de vaccination 

a franchi le cap de 10 millions
de bénéficiaires au Maroc

Dangers du « Delta Plus » 
et ... inobservation, par insouciance, 
des mesures sanitaires anti covid-19

Confinement : 
probabilité d’un retour
à la case-départ 

Ce n’est pas un canular ! 
El Othmani ne se présente pas 
aux prochaines législatives ! 

covid-19
DELTA +Sous la pression du variant Delta, la pandémie repart à la 

hausse au Maroc, comme partout dans le monde. 
Avec une couverture vaccinale toujours insuffisante, la 

situation est propice à une résurgence de l’épidémie, comme 
à l’apparition de nouveaux variants, encore plus virulents et 
dangereux !

Le «Delta» indien ou celui pire, le «Delta plus» qui est le plus 
dangereux de tous, se répand rapidement, au point qu’il a 
tendance à devenir prédominant, quoique placé sous haute 
surveillance. Ce nouveau virus inquiète tant la communauté 
scientifique, étant deux à trois fois plus contagieux que son 
prédécesseur le variant « Alpha » (britannique).

Safi, baraka !
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En présence du 
wali de la ré-

gion tanger-tétouan-al 
Hoceima, Mohamed Mhi-
dia, le conseil de la région 
tanger-tétouan-al Hocei-
ma, réuni lundi dernier 
en session ordinaire du 
mois de juillet 2021, a ap-
prouvé, à l’unanimité, 53 
points inscrits à l’ordre du 
jour concernant des pro-
jets environnementaux, 
économiques, sanitaires, 
culturel et sociaux.

ainsi, il a été procédé à 
l’adoption d’une conven-
tion avec l’Etat concernant 
le programme régional de 
promotion de l’emploi, la 
création et la gestion de 
centres de formation et 
d’insertion professionnelle 
à Larache, Ouezzane et 
ketama, le soutien du pro-
jet du Centre socio-sportif, 
relevant du Centre Lalla Me-
ryem de formation profes-
sionnelle par apprentissage 
à tétouan, et la construction 
de deux facultés pluridisci-
plinaires à Ouezzane et à 
Chefchaouen (voir détails 
par ailleurs).

du financement et de la 
mise en œuvre du projet 
du « Quartier écologique 
de Merchane », du projet 
de végétalisation de l’an-
cienne décharge publique 
de tanger, de la réhabili-
tation des parcs de Bouji-
bar Souani et de tadghin 
à al Hoceima, cela outre 
un projet de réutilisation 
des eaux usées pour 
l’irrigation des espaces 
verts à tanger (deuxième 
tranche), la création d’une 
station d’épuration à ksar 
El kébir, et la réhabilitation 
de l’espace Ras El Maa à 
Chefchaouen.

Concernant l’aménage-
ment urbain, il a été procé-
dé à l’adoption d’accords 

Dans le volet sanitaire, 
le Conseil a approuvé des 
conventions de partena-
riat pour le renforcement 
et la modernisation des 
équipements techniques 
et scientifiques de l’Insti-
tut Pasteur à tanger, l’amé-
lioration de l’offre de santé 
dans la région, la gestion 
des centres d’addictolo-
gie, et le renforcement des 
centres de santé en res-
sources humaines.

Sur le plan culturel, des 
conventions ont vu le jour 
pour l’aménagement et 
l’équipement de la Biblio-
thèque abdellah Guen-
noun à tanger, la création 
d’un centre culturel dans 
la commune de Beni 
Bouayach (province d’al 
Hoceima), la valorisation 
de l’édifice du Tribunal 
de première instance à 
tétouan; la réhabilitation 
d’un musée à tétouan, et 
d’un espace historique à 
assilah.

D’autre part, des ac-
cords ont été approuvés 
pour la création d’une 
une zone industrielle à 

pour la réhabilitation des 
communes d’Oued Laou 
et de Gzenaya, la réhabili-
tation et valorisation de la 
Médina de tanger (2020-
2024) ; le traitement des lo-
gements menaçant ruine 
et le relogement des habi-
tants du quartier Hafa, ain-
si que la réhabilitation et la 
valorisation de la médina 
de tétouan (2019-2023).

Dans ce même volet, le 
conseil régional a approu-
vé la poursuite du projet 
de piscine municipale et 
de salle couverte à al Ho-
ceima.

Dans le domaine du 
transport, le Conseil il a 
été procédé à l’adoption 
de l’amendement d’une 
convention de partenariat 
pour la réalisation des 
travaux d’extension et de 
renforcement de la route 
provinciale n°4602 sur 11,5 
km dans la préfecture de 
tanger-assilah, la réalisa-
tion d’études techniques 
de la rocade de ksar El 
kébir, la mise en place de 
ponts sur l’oued Martil, 
et l’amendement d’un ac-

Chefchaouen et une zone 
d’activités économiques à 
kasr Bjir dans la province 
de Larache, ainsi que pour 
la mise en œuvre d’un pro-
gramme régional d’appui 
aux petites entreprises et 
aux auto-entrepreneurs de 
la région.

Sur le plan environ-
nemental, le Conseil a 
approuvé l’amendement 
d’une convention de par-
tenariat pour la réhabilita-
tion de parcs urbains dans 
la province de Larache ; 
des accords pour la ré-
alisation de la deuxième 
tranche de la station de 
traitement des déchets de 
trituration des olives dans 
la province d’Ouezzane ; 

cord de partenariat avec 
Royal air Maroc pour ren-
forcer la liaison aérienne 
entre Casablanca, tétouan 
et al Hoceima.

Concernant la gestion 
de l’eau, le Conseil a ap-
prouvé des annexes de 
conventions de partenariat 
relatives au programme 
d’approvisionnement en 
eau potable des collecti-
vités du cercle de Jebha 
dans la province de Chef-
chaouen (2019-2026), en 
plus de la mise en œuvre 
de projets d’approvision-
nement en eau potable 
dans le cadre du pro-
gramme de réduction des 
disparités territoriales et 
sociales en milieu rural au 
niveau de la région (2019-
2023).

Le Conseil a enfin ap-
prouvé l’acquisition du 
foncier pour la création de 
deux centres de formation 
professionnelle à Larache 
et Ouazzane, et examiné 
une série de pétitions dé-
posées par la société civile 
dans le cadre de la démo-
cratie participative.

Session ordinaire du conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Adoption de projets environnementaux,
culturels et économiques 

Le président de l’arrondissement Beni Makada avise 
le public du commencement d’une enquête commode 
incommode d’une durée de 15 jours à compter de la 
date de parution. 

Cette enquête concerne la demande déposée par la 

Sté AKMOTEX Sarl 
représenté par

ABDELHAK MARSO et KHADIJA MARSSO  
pour l’obtention d’une autorisation d’ouverture 

et d’exploitation d’une activité de 

« COnfECTIOn »  
sis au quartier El Majd, immeuble « Nada 01 » , 

rue 16, N° 162 Tanger   
Un registre des observations est mis à la disposition 

du public à l’arrondissement Beni Makada service des 
affaires économiques 

Le président de l’arrondissement Beni Makada avise 
le public du commencement d’une enquête commode 
incommode d’une durée de 15 jours à compter de la 
date de parution. 

Cette enquête concerne la demande déposée par : 

BEn CHARKI nABIL 
pour l’obtention d’une autorisation d’ouverture 

et d’exploitation d’une activité de 

vEnTE DE BOUTEILLES D’OXygènE 
pOUR RépARATIOn AUTOMOBILE 

sis au quartier Aouama Gharbia, 
N° 712 Tanger. 

Un registre des observations est mis à la disposition 
du public à l’arrondissement Beni Makada service des 
affaires économiques 

ROyAUME DU MAROC
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
préfecture Tanger Assilah

Commune de Tanger 
Arrondissement Bni Makada

ROyAUME DU MAROC
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
préfecture Tanger Assilah

Commune de Tanger 
Arrondissement Bni Makada

AVIS D’ENQUETEAVIS D’ENQUETE

Gestion des réclamations 
au CRI-TTA

Dans le cadre des efforts continus déployés pour 
l’amélioration des  services fournis à ses usagers, 

le Centre Régional d’Investissement de la  Région de 
tanger – tétouan – al Hoceima « CRI tta » a mis en 
place, en partenariat avec l’agence de Développement 
du Digital « aDD », un  nouveau dispositif de gestion des 
requêtes et des réclamations en ligne.

L’objectif principal de cette initiative est d’instaurer 
une communication  directe et transparente entre le CRI 
TTA et ses usagers citoyens et  entreprises afin de ré-
pondre à leurs attentes dans les meilleurs délais. 

Ce nouveau dispositif permet de recueillir rapidement 
les requêtes, les  réclamations et les différents besoins 
d’assistance à propos de tous les  services offerts par 
le CRI tta.  

Il offre également une meilleure visibilité et un suivi ri-
goureux de la  progression du traitement des demandes 
des usagers. 

En pratique, une fois la requête ou la réclamation enre-
gistrée, un numéro  de ticket est automatiquement déli-
vré,  permettant à l’usager de suivre à  tout moment l’état 
d’avancement de sa demande ou sa réclamation. 
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alpha, Beta, Delta, Gama... les 
variants du virus initial du Sars-
CoV-2 se multiplient. 

aujourd’hui, nous en sommes au va-
riant «Delta Plus», réputé très contagieux 
et pouvant présenter un réel danger pour 
la santé publique. 

Comment peut-on expliquer ce phéno-
mène ?

Les études scientifiques étant toujours 
en cours, les experts se limitent à expli-
quer que, depuis le déclenchement de la 
pandémie, nous avons eu la souche clas-
sique suivie d’autres variants, jusque-là 
plus ou moins maîtrisés. 

En effet, vers la fin de 2020, il y eu l’ap-
parition du variant «alpha» détecté en 
Grande-Bretagne, le «Beta» en afrique 
du sud, et le «Gama» au Brésil. 

Puis, le variant «Delta» détecté en 
Inde, en avril dernier, s’est vite converti 
en «Delta Plus» qui a détrône tous les 
autres, parce qu’il se propage plus rapi-
dement, et possède le pouvoir de déjouer 
l’effet de l’immunité acquise par la vacci-
nation. 

La question critique serait donc de sa-
voir si cette situation qui est encore as-
sez floue, ferait-elle craindre une reprise 
de l’épidémie, ce qui équivaudrait à un 
retour à la case départ, favorisé et aggra-
vé par un relâchement délibéré dans l’ob-
servation des mesures barrières ? 

Sans contestation, la réponse est Oui ! 
il faut s’inquiéter! Car, qui dit présence de 
variants sur le territoire, dit transmission 
rapide de virus. 

Le constat est alarmant et on ne ces-
sera jamais de dénoncer le relâchement 
des mesures barrières. On a constaté 
que, dès qu’il y a un assouplissement, 
les mesures sanitaires ne sont plus res-
pectées. Malheureusement, la population 
déduit que nous avons gagné la bataille 
contre la pandémie, alors que c’est com-
plètement faux. Nous sommes toujours 

il faut s’attendre à un renforcement des 
mesures restrictives au cas où les conta-
minations continueraient sur leur ten-
dance haussière», dira-t-il.

De son côté, le Chef de gouvernement 
a annoncé que les réunions du conseil 
du gouvernement, qui avaient repris leur 

en phase vulnérable. Les experts esti-
ment que le seul moyen de garder la si-
tuation épidémiologique sous contrôle 
afin de contrer le virus, c’est de renforcer 
davantage le respect des mesures bar-
rières individuelles et collectives.

On parle d’une 4ème vague dans le 
monde, vers la fin de la saison estivale 
en cours, ce qui signifie beaucoup plus 
de cas positifs au Covid19. La seule 
consolation c’est que la plupart des cas 
découverts ne sont pas nécessairement 
sévères, nécessitant une hospitalisation 
en réanimation ou entraînant des décès, 
sachant que la vaccination joue un rôle 
important pour éviter les cas graves de 
la maladie.

Mais, malheureusement, les nouvelles 
ne sont pas toutes aussi rassurantes. En 
effet, l’OMS a averti, jeudi 1er juillet 2021, 
d’un risque réel de nouvelle vague de la 
pandémie portée par le variant Delta en 
afrique où le nombre de cas augmente à 
un rythme alarmant.

au Maroc, on risque de voir une re-
crudescence de nouveaux cas dans les 
semaines à venir à cause du relâchement 
et du variant Delta Plus. Dès lors, des me-
sures plus restrictives s’imposeraient pour 
éviter une reprise probable de l’épidémie.

Pour le moment, quatre clusters du va-
riant Delta ont été découverts jeudi 1er 
juillet 2021 au Maroc, au sujet desquels 
on sait très peu de choses, notamment 
le nombre de personnes infectées et le 
degré de gravité de leur infection.

Ceci met le pays en alerte maximale 
et fait craindre aux épidémiologistes un 
retour à la case départ, qui obligerait les 
autorités à restaurer le couvre-feu noc-
turne ou même le confinement. 

après la hausse des contaminations 
ces derniers jours, pour atteindre 776 
cas, le ministre de la Santé a haussé le 
ton pour appeler les Marocains à plus 
de respect des gestes barrières. «Sinon, 

mode présentiel, se tiendront désormais 
à distance, pour empêcher la propaga-
tion du nouveau Delta. Un signe pour 
éviter tous les autres genres de rassem-
blements.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Dangers du «Delta Plus» et ... inobservation, 
par insouciance, des mesures sanitaires anti covid 19 

Confinement : 
probabilité d’un retour à la case-départ ! 

Sous la pression du variant Delta, la pandémie repart à la hausse 
au Maroc, comme partout dans le monde. 

Avec une couverture vaccinale 
toujours insuffisante, la situation 
est propice à une résurgence de 
l’épidémie, comme à l’apparition 
de nouveaux variants, encore plus 
virulents et dangereux !

Le «Delta» indien ou celui pire, 
le «Delta plus» qui est le plus dan-
gereux de tous, se répand rapide-
ment, au point qu’il a tendance 
à devenir prédominant, quoique 
placé sous haute surveillance. Ce 
nouveau virus inquiète tant la com-
munauté scientifique, étant deux à 
trois fois plus contagieux que son 
prédécesseur le variant « Alpha » 
(britannique).

Capable de mieux s’accrocher aux cellules des poumons, ce 
virus serait aussi plus résistant à certains traitements à base 

d’anticorps monoclonaux ou à des vaccins utilisés à travers le 
monde …!

Selon les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS), il s’agit absolument de 
rester concentré sur ce variant 
car, partout où il devient dominant, 
l’épidémie reprend, ce qui signifie, 
en clair, qu’une reprise de l’épidé-
mie est envisageable dans notre 
pays comme partout ailleurs.

C’est ce qui justifie les récentes 
interpellations multipliées des au-
torités sanitaires et du gouverne-
ment, face à la flagrante relâche 
par la très grande majorité des ci-
toyens ayant sciemment abandon-
né, par négligence, mais surtout par 
insouciance, les incontournables 

règles vitales de protection contre la propagation du coronavirus. 
Le mal est toujours là, et il ne s’attaque pas qu’aux autres… 
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Rubrique   
Culturelle

Le mercure remonte et le soleil s’installe : pas de 
doute, la période estivale arrive et apporte avec 

elle l’envie pressante de lézarder en compagnie d’un bon 
livre. Cette semaine on laisse son esprit vagabonder avec 
ce roman aux couleurs de l’été !

Résumé : Diane, jeune « executive woman » au caractère 
bien trempé, dirige avec succès une banque d’affaires pa-
risienne. Son ascension professionnelle fulgurante est aux 
antipodes de sa vie personnelle, qui se résume à un mot : 
désert. Un désert dont l’aridité résulte des zones d’ombre 
de son enfance.

Survient la mort de sa grand-mère, qui lui laisse en héri-
tage la mythique Villa taylor de Marrakech. Ce lieu a accueil-
li quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle: 
Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Charlie Chaplin. 
Churchill y a fait plusieurs séjours et y a peint durant la Se-
conde Guerre mondiale l’unique tableau de sa main. Cette 
demeure renferme aussi toutes les clés du passé de Diane, 
clés que lui a scrupuleusement dissimulées sa famille.

La première idée de Diane est de vendre la maison, mais ce 
lieu mystérieux, protégé du monde par la luxuriance de son 
parc, va entrer en résistance. Revient alors l’envie chez Diane 
de retrouver la trace de sa mère, qu’elle n’a pas connue.

Les derniers habitants de la Villa taylor : Halima, la gou-
vernante, ahmed, le jardinier aveugle, agathe, l’amie de sa 
grand-mère, vont l’aider à lever le voile sur ces énigmes. 
tout est prêt, il ne manque qu’un amour violent et étrange, 
aussi ténébreux que les sous-bois du parc. Il attend, char-
gé d’un enivrant parfum de menthe, et va bientôt emporter 
Diane, enfin prête à vivre.

Ce roman nous emmène littéralement au Maroc ; on a vrai-
ment l’impression de connaître la Villa et son jardin, de ressen-
tir la chaleur du Maroc et de ses habitants… C’est donc un mo-
ment de lecture très agréable : évasion et émotions garanties !

Bonne  lecture ! 

@ par Meryem Cherradi

   VILLA TAYLOR    
de Canesi & Rahmani 

Eaux usées traitées pour 
l’arrosage des espaces verts

Dans le cadre de la préservation des ressources hydriques et 
de la valorisation des eaux usées pour l’irrigation, tanger se dote 
d’un projet de réutilisation des eaux usées traitées pour l’arro-
sage des espaces verts de la ville se situant au niveau de la RN1, 
la RN2, la rocade maritime, la corniche, les boulevards al Qods, 
Moulay Rachid, le quartier de Ziaten,et Gzenaya. 

D’un investissement global de 124 millions de dirhams, les tra-
vaux consistent en l’élargissement et le renforcement du réseau 
de distribution de l’eau épurée, la mise en place de huit stations 
de pompage et la pose de 64,5 km de réseau principal de dia-
mètre. 

tout porte à croire que 
le gouvernement planche 
aussi, actuellement, sur le 
rétablissement de certaines 
mesures restrictives qu’il va 
annoncer à la veille de l’aïd 
al adha très proche, dont 
probablement la fermeture 
de certaines villes pour frei-
ner les déplacements mas-
sifs des personnes, sachant 
que, pour les voyages en interne 
ou à l’étranger, il y a toujours un 
risque d’une reprise de l’épidé-
mie. 

Les citoyens redoutent ce scé-
nario catastrophe qui nous rap-
pellera le cauchemar de la fête 
de l’année dernière qui avait été 
marquée par la décision du gou-
vernement de fermer huit villes 
marocaines, à quelques jours 
seulement de l’aïd al adha 2020.

En conclusion, ce que nous 

devons retenir tous, c’est que les 
mutations font partie de la nature 
même du virus. a chaque fois 
qu’on avance dans la pandémie 
et dans la vaccination, on aura 
des mutations qui seront de plus 
en plus inquiétantes et graves. 
C’est ce qu’on appelle la pres-
sion immunitaire. 

Certes, il y a eu des décès de 
par le monde, mais plus de 99% 
de la population s’en sortent parce 
qu’ils possèdent des anticorps. 

Parallèlement, la vaccination 

avance et les personnes 
vaccinées développent 
davantage d’anticorps, ce 
qui est rassurant, même si 
le virus connaît des muta-
tions.

Sur le long terme, la 
vaccination et l’immunité 
finissent par vaincre le 
virus; ce dernier s’affaiblit 
et devient un virus comme 

les autres, à l’image de la grippe 
ou le rhume. 

De toutes les manières, on n’a 
pas d’autres alternatives : il faut 
vacciner le maximum possible de 
la population pour freiner les mu-
tations. De même, il est important 
de réduire et de gérer les rassem-
blements, et de respecter les me-
sures de protection que chacun 
connaît aujourd’hui par cœur.

C’est la seule solution pour 
rompre la chaîne du virus...!

Dangers du «Delta Plus» et ... inobservation, par insouciance,
des mesures sanitaires anti covid 19 

Royaume du Maroc
Ministère de de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme,

de l’Habitat et de la politique de la ville

C’est acté. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville décide pour la première fois d’organiser régionalement le concours d’accès 

aux Ecoles Nationales d’Architecture (ENA) de Rabat, Tétouan, Fès, Marrakech, Agadir et Oujda au 
titre de l’année 2021-2022. Une initiative adoptée par Madame NOUZHA BOUCHAREB, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, afin de 
répondre aux demandes croissantes d’année en année des candidats pour passer le concours d’accès 
aux Ecoles Nationales d’Architecture et qui s’inscrit résolument dans le cadre de la mise en œuvre des 
Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, Que Dieu l’ Assiste, visant l’accélération du 
processus de régionalisation avancée pour accompagner les régions dans leur essor et de les doter de 
compétences qualifiées pour améliorer la cadre de vie des citoyens.

Ainsi, Chaque Ecole organisera son propre concours de façon autonome, sous forme d’une sélection 
établie par chaque établissement, suivie d’un examen écrit organisé aussi de façon autonome par la 
même entité. Le concours se déroulera dans des centres d’examen dans la ville ou la région dont relève 
l’ENA.

Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été instaurées au niveau des ENA pour la prochaine 
rentrée, notamment le doublement du nombre de candidats à passer le concours. S’y ajoute le maintien 
de l’augmentation de la capacité d’accueil des ENA, et ce, pour la deuxième année successive, en vue 
de renforcer l’offre publique d’enseignement en architecture. 

- Calendrier de déroulement des concours des ENA :

préinscriptions en ligne Du mardi 15 juin au vendredi 02 juillet 2021 
à 16h sur le site web : www.concoursena.ma

Annonce des résultats de la sélection 
propres au concours de chaque école vendredi 16 juillet 2021

Examen écrit du concours de chaque école Dimanche 01 août 2021 à 08h

Annonce des résultats finaux propres 
à chaque école (liste principale et listes 

d’attentes de chaque EnA)
vendredi 06 août 2021

Inscription des admis à la liste principale
de chaque EnA Jeudi 09 et vendredi 10 septembre 2021

Inscription des admis aux listes d’attentes
de chaque EnA 14, 16, 20, 22 septembre 2021 à 10h

 Pour plus de détail : Veuillez consulter le site : http://www.concoursena.ma/2021/

Communiqué de presse
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
régionalise le concours d’accès aux Ecoles Nationales d’Architecture
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DiplomAtie

Plus que celle de la raison, 
la logique de l’absurde est 

impitoyable, d’autant plus que 
ceux et celles qui, depuis longue 
date, appelaient au strict respect 
de la souveraineté nationale des 
Etats, et à ne pas s’immiscer dans 
une crise bilatérale, qui ont ren-
du la résolution (2747(RSP)2021) 
controversée condamnant le Ma-
roc pour « violation de la conven-
tion des Nations Unies relative 
aux droits de l’Enfance et utilisa-
tion de mineurs non accompa-
gnés par le Maroc dans une crise 
de migration à Ceuta ».

Le parlement européen ne peut 
s’impliquer dans une crise entre 
le Maroc et l’Espagne, crise bilaté-
rale ne pouvant être résolue que 
par des moyens diplomatiques 
et à l’aide de négociations bilaté-
rales directes.

Cette résolution concentre, à 
n’en point douter, des données 
critiquables, infondées, erronées, 
voire provocatrices, car en contra-
diction totale avec les faits sur le 
terrain, ignorant complètement 
les efforts inédits déployés par le 
Maroc dans ses actions pour la 
lutte contre le terrorisme, l’immi-
gration illégale, la traite des êtres 
humaines etc… 

Provocations injustifiées, vu 
que S.M LE ROI Mohamed IV 
avait ordonné le 1er juin 2021, le 
rapatriement des mineurs non 
accompagnés dans certains pays 
européens, soulignant l’engage-
ment clair et ferme du Maroc à 
accepter le retour des mineurs 
non accompagnés dûment iden-
tifiés, les amalgames existants 
à ce niveau ne relevant pas de la 
responsabilité du Maroc, des mé-
canismes de coopération ont été 
mis en place récemment avec la 
France et l’Espagne qui ont abouti 
au retour de plusieurs dizaines de 
mineurs, les lenteurs à cet égard, 
sont dues aux lenteurs de concré-
tisation de la coopération des 
états européens avec le Maroc, 
anomalies liées aux blocages des 
procédures ( administratives et ju-
dicaires ) complexes, dans la plu-
part des pays européens. 

L’Etat marocain avait insisté sur 
son souhait de voir l’U.E en mesure 
à dépasser ses contraintes procé-
durales pour clôturer ce dossier.

L’ordre de SM réitérant Ses 
Hautes instructions aux minis-
tères chargés de l’Intérieur et 
des Affaires étrangères, afin que 
cette question des mineurs Ma-

rocains non accompagnés, soit 
définitivement réglée, a été salué 
par l’UNICEF, l’ICESCO, la Ligue 
arabe, le Président du Groupe 
d’amitiés France –Maroc (Sénat), 
le Parlement Panafricain et les 
députes des différents Groupes 
politiques au sein du Parlement 
européen, ce qui atteste que la 
question migratoire, essentielle-
ment celle des mineurs, soit utili-
sée comme alibi afin de contour-
ner le fond des véritables causes 
de la crise politique actuelle avec 
l’Espagne, dont les fondements 
et les origines sont bien connus 
à plus d’un titre.

La résolution du Parlement 
européen sur le Maroc est criti-
quable, constituant une prise de 
position masquant les véritables 

origines de la crise, résolution 
qui ne change en rien la nature 
politique de la crise bilatérale 
entre le Maroc et l’Espagne, les 
tentatives de l’internationalisa-
tion ou, plus précisément de 
l’européanisation de ladite crise, 
résolution sans issue et en aucun 
cas ne peut remettre en cause la 
nature purement bilatérale de la 
crise, ses causes profondes et la 
responsabilité inéluctable et in-
contournable de l’Espagne dans 
son déclenchement et les consé-
quences qu’elle a eu. 

De ce fait, loin de contribuer à 
la solution, l’instrumentalisation 
du parlement européen ne pou-
vait avoir que des effets négatifs, 
pour s’inscrire dans une logique 
du surenchère politique, faux pro-
cès à un Etat partenaire, l’objectif 
vise en définitive à contourner le 
débat sur les réelles causes pro-
fondes de la crise.

Résolution controversée, ayant 

divisé le Parlement européen, vu 
qu’elle n’a pu recueillir l’adhésion 
escomptée, et a été boycottée 
par un nombre important de Dé-
putés européens qui ont déclaré 
inopportun et irraisonnable de 
remettre en question les efforts 
d’un partenaire aussi important, 
utile pour L’UE, qu’a toujours 
constitué le royaume du Maroc.

Le partenariat avec l’UE ne 
doit pas être jugé à l’aune d’inci-
dents conjoncturels, mais suite à 
des actes, actions responsables 
fiables s’inscrivant dans la durée.

Le président du Groupe d’amitié 
France – Maroc (Senat français ) a 
regretté une prise de position qui 
n’incarne pas la densité du par-
tenariat privilégié du Maroc avec 
L’UE, affirmant sa déception de la 

résolution adoptée le 10 juin 2021 
au sujet du diffèrent bilatéral entre 
l’Espagne et le Maroc dont les 
causes sont, d’une part, l’accueil 
du chef du front polisario dans un 
hôpital espagnol, et son entrée en 
Espagne sous une fausse identité 
et, d’autre part, la résolution prise 
par les Eurodéputés à des fins 
politiques pour masquer l’accueil 
par le pays ibérique d’un sépa-
ratiste sous identité algérienne 
usurpée le 17 avril 2021.

toute européanisation de la 
crise bilatérale avec l’Espagne est 
à réfuter, le Maroc n’étant pas à 
considérer comme un gendarme 
de l’Europe et encore moins de 
l’Espagne ; c’est un acteur res-
ponsable, conscient de ses enga-
gements et de ses droits.

L’’Espagne fait payer à l’Europe 
le prix de ses maladresses au 
moment où elle avait plutôt pour 
obligation morale et juridique 
d’expliquer au monde, comme 

un Etat digne de ce nom, qu’elle 
a fait admettre sur son territoire 
un criminel avec une fausse iden-
tité; un criminel devant répondre 
à de multiples plaintes déposées 
contre lui devant la justice espa-
gnole, pour actes graves liés à 
des crimes de guerre, des crimes 
contre l’humanité, viols et graves 
violations des droits de l’homme, 
etc. 

Le Maroc ayant plaidé pour 
l’application, comme dans tout 
Etat de Droit, de la loi espagnole, 
chose qui n’a jamais été faite.

La crise bilatérale trouve donc, 
ses origines dans l’attitude hos-
tile de L’Espagne contre les inté-
rêts fondamentaux du Maroc, et 
n’a aucun rapport avec l’Europe. 

Cette attitude, liée étroitement 

à une question et un dossier 
fondamentaux pour le Maroc, en 
l’occurrence l’affaire du Sahara 
Marocain érigée au Premier Rang 
des Priorités Nationales de l’Etat 
et du Peuple Marocains.

La résolution contenant de 
nombreuses dispositions inap-
propriées constitue un véritable 
procès englobant des arrières 
pensées et des contres vérités, 
manouvres visant à détourner 
l’attention sur une crise politique 
entre le Maroc et l’Espagne ; une 
tentative sans issue d’européani-
ser une question bilatérale dont 
les fondements et la responsabili-
té sont clairs et bien définis.

La résolution se référant à la 
ville de Sebta (Ceuta) n’aborde, à 
aucun moment, le statut juridique 
de cette ville Marocaine occupée, 
pour satisfaire l’activisme et la so-
lidarité de certains eurodéputés 
avec l’algérie et l’Espagne, en-
semble engagés à contrarier les 

intérêts vitaux et supérieurs du 
Royaume du Maroc.

En définitive, la résolution 2747 
(RSP) 2021 reste en déphasage 
avec le registre, sans faille, du 
Maroc en matière de coopération 
migratoire avec l’UE. Ceux qui ont 
remis le Maroc en cause, en vo-
tant cette résolution, tirent profit 
des efforts et résultats concrets 
de la coopération sur le terrain.

résolution, dans le meilleur des 
cas, s’inscrivent dans une logique 
de surenchère politique très limi-
tée, une manœuvre irresponsable 
dont l’objectif est de masquer 
le débat à fond des véritables 
causes profondes de la crise entre 
le Maroc et l’Espagne. La logique 
de l’humanitaire ne peut plus 
tromper personne, le Maroc n’a 
pas à recevoir de consignes, d’ 
ordres et encore moins de leçons 
de qui que ce soit. d’aujourd’hui, 
le Maroc n’est plus ce qu’il était ’il 
y a une vingtaine d’années ; il n’a 
aucun complexe et il est fier des 
acquis capitalisés. C’est un Etat 
en voie d’émergence.

Ces éléments, ignorés par l’Es-
pagne, attestent de la fausse vi-
sion de ce pays, pourtant voisin, 
sur le Maroc réel. 

Les autorités Espagnoles 
doivent plutôt s’attacher à trou-
ver des explications à la grave 
crise dont ils sont à l’origine avec 
le royaume du Maroc, et avoir le 
courage et l’audace de recon-
naître, sans double- langage, ni 
double-jeu, leurs graves erreurs 
et trouver des solutions perti-
nentes et logiques, acceptables 
par tous, dans le respect de la 
souveraineté nationale du Maroc.

Quant à la résolution du Parle-
ment européen, elle est absurde, 
critiquable et infondée, sachant 
que le Maroc qui dispose du sta-
tut avancé depuis 2008, restera 
un partenaire privilégie de l’UE, 
véritable pont entre l’Europe et 
l’Afrique, face aux grands défis 
actuels et de demain, défis sécu-
ritaires, migratoires et de déve-
loppent notamment au Sahel. 

Le renforcement d’un tel par-
tenariat demeure et restera une 
priorité, d’autant plus que, faut-il 
le rappeler, le Maroc est un grand 
pays, comme le démontrent son 
histoire profonde et sa géographie 
sur les grandes routes du monde.

Ni les manipulations des au-
torités espagnoles, ni de celles 
d’autres nations, ne parviendront 
à le déstabiliser.

Chronique d’une 
désinformation 

annoncée, programmée sur la bonne foi du Maroc en matière 
de coopération avec l’Europe, suite à la résolution du Parlement 

Européen sur le Maroc (2021/2747 RSP)

Analyse du

Dr MOHAMED YAHIA
Professeur de Droit constitutionnel à la Faculté de Droit à Tanger 
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Le site électronique 
« Yabiladi » a pu-

blié, jeudi 8 juillet courant, 
un article sous le titre : 
«Des MRE bloqués à Sète».

«Depuis quelques jours, 
rapporte « Yabiladi », plu-
sieurs Marocains résidant 
en Europe sont bloqués 
à Sète sans information 
sur leur voyage avec la 
compagnie maritime ma-
rocaine Intershipping. 
Certaines familles ont 
fait le trajet jusqu’au port 
français, pour réaliser 
que leur départ aurait été 
décalé, voire annulé, sans 
pouvoir obtenir de rensei-
gnements auprès de ladite 
compagnie dont un ferry 
serait bloqué entre l’Es-
pagne et la France.

Pourquoi, comment et 
jusqu’à quand ? Silence 
radio car Intershipping de-
meure injoignable.

En attendant, des di-

La crise Covid 19 
a mis au défi la 

culture managériale 
du “Je commande 
- Je contrôle”. Des 
changements cultu-
rels et organisation-
nels vont s’installer 
dans la durée. 
De nombreux pays 
se sont engagés 

sur la voie de la transfor-
mation digitale. Certains 
pays, comme le royaume 
du Maroc ont, dès le dé-
part, annoncé que la crise 
serait gérée comme une 
opportunité d’accélérer une 
transformation digitale déjà 
en cours depuis quelques 
années. tous les secteurs de 
l’activité économique sont 
aujourd’hui touchés. 

travail à distance ;  chan-
gement d’habitudes des 
consommateurs ;  grandes, 

zaines de familles, plu-
sieurs avec des enfants, 
vivent un calvaire dans 
l’incertitude et la situation 
devient carrément  déses-
pérante. 

« Nous subissons une 
situation stressante et vi-
vons des nuits blanches. 
Nous sommes mécon-
tents, tristes, dégoûtés, fa-
tigués et tout le monde est 
accroché à son ordinateur 
à longueur de journée, 
mais nous n’avons pas de 
communication officielle. 
Nous étions heureux de 

moyennes et petites entre-
prises n’ont de choix que de 
se transformer.

Les sondages auprès de 
chefs d’entreprises et de 
managers sont formels. La 
transformation sera Digitale 
mais devra passer par l’hu-
main et par une refonte pro-
fonde des modes de fonc-
tionnement en entreprise.

Jusqu’à présent les véri-
tables leaders ont su trans-
mettre tant bien que mal une 

préparer nos vacances 
et de pouvoir rentrer au 
pays, surtout depuis le 
temps que nous n’avons 
pas vu nos proches, mais 
nous sommes désespé-
rément bloqués» déplore 
une MRE de Belgique, 
ajoutant : « Le pire c’est 
que la plupart ont pris des 
congés qu’ils ne peuvent 
annuler » déplore-t-il.

En attendant, on perçoit, 
enfin, une lueur d’espoir 
venant de Oumayma, une 
jeune MRE De France qui 
confie s’informer auprès 

énergie positive malgré le 
contexte d’incertitude en-
gendré par le coronavirus. 
Les autres ont dupliqué, à 
distance, leurs modèles hié-
rarchiques de bureau, avec 
des demandes irréalisables 
pour un employé, désor-
mais noyé par de nouvelles 
tâches personnelles et rou-
tinières. 

18 mois plus tard cela 
semble une évidence. Les 
organisations ont besoin 

d’un groupe Facebook: 
«apparemment, il y a un 
blocage de ferry entre 
l’Espagne et la France, 
faute d’autorisations, fai-
sant que le départ prévu le 
soir du 7 juillet ne se ferait 
que le 10, ce qui implique 
que les dates seraient dé-
calées. Mais il n’y a pas 
de déclarations officielles 
à ce sujet», a indiqué la 
MRE, annonçant que « la 
consule du Maroc à Mont-
pellier serait intervenue 
afin que les passagers qui 
devaient partir le 7 juillet, 
soient logés décemment 
en attendant leur départ 
prévu pour le 10 ».

C’est donc ce samedi 
que nos MRE bloqués de-
vraient se réveiller de ce 
cauchemar et pouvoir, en-
fin, rejoindre leurs familles 
au Maroc qui sont aussi 
stressées par l’attente inter-
minable de leurs proches.

d’un leadership fort qui allie 
compétences de manager, 
de leader et de coach. 

Comment (re)motiver les 
équipes? Comment com-
muniquer dans une organi-
sation hybride? Comment 
réinventer un modèle orga-
nisationnel qui répondra 
aux enjeux stratégiques 
d’un nouveau paradigme 
économique? Comment al-
lier la prise de décisions et 
la proximité “bienveillante”? 
Comment assurer le déve-
loppement de compétences 
de collaborateurs? Com-
ment passer d’une culture 
traditionnelle à une culture 
agile et apprenante? Com-
ment organiser l’intelligence 
collective dans un monde 
ou le travail à distance sera 
de plus en plus présent  ? 

( A suivre ) 
Claudia Jimenez

Opération Marhaba 

Des MRE bloqués à Sète
159 MDH pour 

le financement de projets 
de facultés à Ouezzane 

et Chefchaouen 

Le projet de  construction de facultés pluri-
disciplinaires à Ouezzane et Chefchaouen 

vient d’être officialisé par la signature de deux 
conventions de partenariat multilatéral pour le dé-
blocage d’une enveloppe  budgétaire de 159 millions 
de dirhams (MDH), approuvée par le Conseil de la 
région tanger-tétouan-al Hoceima. 

Ces deux conventions réunissent le ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’ad-
ministration, le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, la wilaya, 
le conseil de la région de tanger-tétouan-al Hocei-
ma, l’université abdelmalek Essaâdi, l’agence pour 
la promotion et le développement du Nord (aPDN), 
la préfecture et les conseils provinciaux de Chef-
chaouen et d’Ouezzane.

Ce budget global bénéficiera à hauteur de 78,11 
MDH à la faculté de Chefchaouen devant être érigée 
sur une superficie de 10 hectares, et de 81,26 MDH  
à la faculté de Ouezzane qui s’étendra  sur une su-
perficie de 15 hectares

La durée des travaux s’étalera sur 36 mois.

Les Marocains résidents à l’étranger (MRE) et 
tout voyageur devant se rendre au Maroc par 

voie maritime, sont informés que la vente des billets 
de bateau ne se fait pas dans les ports, mais exclu-
sivement par internet.

Les personnes se présentant dans les ports sans 
billet de bateau sont informées qu’elles ne  pourront 
pas embarquer à bord des ferries, quel que soit le 
port d’embarquement.

Cette mesure est imposée par les contraintes de 
la pandémie du Covid 19. 

Voici la liste des sites web où l’on peut se procurer 
des billets à l’avance, sans se déplacer :

 - Intershipping: www.intershipping.ma
 - Balearia: www.balearia.com/fr
 - La Méridionale: www.lameridionale.fr
 - GNV: www.gnv.it
Rappelons, à l’occasion,  que les Marocains ré-

sidant à l’étranger qui regagnent le Maroc par voie 
maritime durant la période allant du 15 juin au 30 
septembre, peuvent bénéficier d’une indemnité ex-
ceptionnelle de transport maritime fixée à 1.000 di-
rhams pour le billet acheté à moins de 250 euros. Si 
le prix du billet est supérieur à 250 euros, un supplé-
ment de 5 dirhams pour chaque euro de plus sera 
ajouté.

Transport maritime 
vente exclusive 

des billets par internet

Le Conseil régional du 
tourisme tanger-té-

touan-al Hoceima (CRt-
tta) s’apprête à  révéler 
une  nouvelle marque tou-
ristique de la Région Nord 
du royaume, lors d’une ren-
contre programmée pour  
mardi 13 juillet 2021 à 18 h  
à l’hôtel Farah à tanger. 

Selon les organisateurs 
de la rencontre, il s’agirait 
de lancer une nouveauté  
basée sur une innovation  

en matière de marketing 
territorial.

« Cette identité porteuse 

de la promesse unique 
d’une région qui offre à 
ses visiteurs une très large 

palette d’expériences entre 
ses deux façades mari-
times, ses espaces natu-
rels préservés et la culture 
authentique de ses diffé-
rentes destinations : tan-
ger, tétouan, al Hoceima, 
tamuda Bay, Chefchaouen, 
Ouezzane, Larache, asi-
lah» peut-on lire sur une 
carte d’invitation à la ren-
contre de mardi.

Nous y reviendrons dans 
notre prochaine édition. 

Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima
CRT-TTA

Nouvelle marque touristique de la Région Nord
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rs Défis transformationnels  
Deux académies font le pont entre la Belgique et le Maroc pour 

développer «  l’humain » dans le monde du travail de demain.

1ère partie
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M’sallah

Une femme jette d’une 
terrasse un garçon de 5 ans 

Dans la soirée de jeudi 8 juillet courant, un drame 
s’est produit au quartier populaire de M’sallah à 

tanger, lorsqu’une femme demeurant dans ce quartier, 
a jeté un garçon de 5 ans de la terrasse d’une maison.

Apparemment, il s’agirait du fils de ses voisins.
Une fois sur place, les forces de l’ordre ont fait éva-

cuer à l’hôpital, le jeune enfant souffrant de fractures 
graves, et procédé à l’arrestation de la femme concer-
née qui souffrirait de troubles psychiques.

Une enquête est ouverte.

uuuuuu

Oued Al Makhazine

Noyade dans 
les eaux du barrage 

Un père de famille de 42 ans a trouvé la mort par 
noyade, mercredi, dans les eaux profondes du 

barrage de Oued al Makhazine, dans la commune ru-
rale d’asjen, province d’ Ouezzane.

L’homme tentait de se porter au secours de sa fille 
tombée dans l’eau.

Le corps repêché de l’omme a été évacué à la morgue 
d’El ksar El kébir.

On ne sait pas encore ce qu’il en est advenu de la fille. 
La gendarmerie a ouvert une enquête. 

uuuuuu

Tétouan 

Fin de parcours
 pour un faussaire

Un jeune homme de 29 ans a été mis hors d’état 
de nuire, dernièrement, par la police judiciaire de 

Tétouan, pour avoir falsifié des billets de banque de 200 
dirhams.

Le pot aux roses a été découvert lorsque ce faussaire 
s’est rendu chez un marchand de téléphones portables 
à tétouan et en a acheté deux appareils. 

Or, au moment du paiement, le marchand a eu des 
doutes sur la nature des billets de banque que lui a re-
mis le client dont il connaît les coordonnées.

Pour en avoir le cœur net, il a consulté des policiers 
qui se sont penchés sur la question. Il s’avèrera que les 
deux billets étaient effectivement des faux.

C’est ainsi que le faussaire a été vite retrouvé et ar-
rêté alors qu’il tentait d’écouler quatre autres billets de 
même nature. 

L’enquête révèlera que l’intéressé, demeurant à ksar 
kébir, se déplace d’une ville à l’autre pour dépenser les 
faux billets qu’il fabrique lui-même comme l’a démontré 
une perquisition effectuée à son domicile où les enquê-
teurs ont saisi 69 faux billets de 200 dirhams et tout un 
arsenal de faussaire.

Le mis en cause a été présenté devant le parquet gé-
néral près la Cour d’appel. 

Expulsion de 5 journalistes 
étrangers opérant 

clandestinement à Tanger 

Cinq journalistes étrangers ont été pris, dans la soi-
rée de lundi dernier, en flagrant délit de préparer, 

sans autorisation des autorités marocaines, un repor-
tage sur les tristes événements ayant secoué la ville de 
tanger, en février dernier, lors de l’inondation par les 
eaux de pluie, de l’atelier de confection du quartier Bra-
nès, ayant fait 29 morts. Ils souhaitaient pouvoir prendre 
contact et réaliser des interviews avec les familles des 
victimes

Ces reporters de la chaine de télévision espagnole, « 
Channel 6 », ont été évacués à leur pays, conformément 
aux règles internationales en vigueur.

uuuuuu

Nador 

Saisie d’armes 
et de drogue 

La police judiciaire de Nador a, récemment inter-
pellé sept individus soupçonnés d’appartenir à 

un réseau criminel impliqué dans des affaires de trafic 
international de drogue, après la découverte de 61 co-
lis totalisant 3 tonnes de chira, dans un entrepôt et 28 
autres à bord d’un véhicule utilitaire dans les régions 
d’Oulad tayeb, Zeghanghane et Selouane près de Nador. 

Les perquisitions ont également donné lieu à la saisie 
de sept voitures de différents modèles, de cinq fusils de 
chasse dont l’un doté d’un viseur, de 63 pièces de muni-
tions, de téléphones portables,

d’une moto, d’ armes blanches et d’une somme 
d’argent soupçonnée provenir de cette activité crimi-
nelle.

Âgés entre 20 et 39 ans, les mis en cause ont été 
placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête et 
l’instruction du dossier judiciaire d’usage 

uuuuuu 

Sauvetage en mer 
de 244 Subsahariens 

Des vedettes de la Marine Royale Marocaine, en 
récente mission de patrouille en atlantique Nord-

Est et en Méditerranée-Ouest , ont porté assistance à 
244 candidats Subsahariens à l’émigration irrégulière, 
navigant, au hasard, à bord d’embarcations de fortune. 

Plusieurs parmi les rescapés se trouvaient dans un 
état de santé dégradé.

ActuAlités

Les marins ont dispensé les premiers soins aux per-
sonnes mal en point avant de les conduire à différents 
ports du nord du Royaume où ils les ont confiés à la 
gendarmerie royale pour compléments de soins, en-
quête et procédures administratives d’usage.

uuuuuu

Nador

Un policier use de son 
arme pour interpeller 

un criminel

Un policier de la brigade mobile des motards rele-
vant du district provincial de la Sûreté Nationale à 

Nador, a été contraint, dimanche à l’aube, de faire usage 
de son arme de service, lors d’une opération sécuritaire 
visant à interpeller un multirécidiviste qui était dans un 
état de forte impulsivité, dans le quartier de « Ouled 
Lahcen » mettant sérieusement en danger la sécurité 
de citoyens et de policiers à l’aide d’un coutelas.

Lorsque des policiers sont intervenus pour l’appré-
hender, l’intéressé s’est montré réellement menaçant 
pour tout son entourage, ce qui a contraint le policier à 
le menacer avec son arme de service, en tirant un coup 
de semonce.

Il s’agit d’un criminel âgé de 32 ans, aux antécédents 
judiciaires, placé en garde à vue, pour la procédure 
d’usage.

uuuuuu

Al Hoceima

 Saisie de 1216 kg de chira 

Le service régional de la police judiciaire à al Hocei-
ma a déjoué, tout récemment, une tentative de tra-

fic international de drogue, qui s’est soldée par la saisie 
d’une tonne et 216 kg de résine de cannabis (chira) et 
l’arrestation d’un suspect de 26 ans, soupçonné d’en-
tretenir des liens avec un réseau criminel actif dans le 
trafic international de drogues. 

L’opération qui a eu lieu aux environs de la zone cô-
tière « Sidi El abed » à al Hoceima, a abouti à la saisie 
de 35 gros paquets de chira totalisant 1.216 kg.

Le suspect arrêté a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.

uuuuuu

M’diq-Fnideq : 

Prolifération de méduses 
Des plages du Nord, notamment celles de M’diq, 

Fnideq et Martil, connaitraient une invasion inha-
bituelle de méduses qui inquiètent les baigneurs dont 
certains auraient subi des piqûres.

apparemment sans grande gravité, sauf dans cer-
tains cas nécessitant un avis médical, ces piqûres pro-
voquent une réaction inflammatoire, se caractérisant 
par une sensation de brûlure, fourmillement, rougeur et 
démangeaison.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

«Aucune équipe au monde n’est capable de gagner un 
championnat avec onze joueurs. Mais il faut que ceux qui sont 
sur le banc gardent la motivation pour sauver les meubles 
si on a besoin d’eux». Voici la réflexion sage de JavierTebas 
président de de la Liga espagnole. Incroyable mais vrai, en dépit 
de l’épidémie du coronavirus, en dépit de la «fuite» du public, le 
football d’Espagne n’a pas connu de déficit à l’instar des autres 
Fédérations européennes. « Etre en bonne santé » est la devise 
qui gère le sport mondial. Pepe Guerra, directeur général financier, 
a présenté ce lundi le bilan économique de la Liga concernant 
la saison 2019-20, qui a été marquée à sa fin par l’arrêt et les 
restrictions provoquées par le covid 19. Malgré cela, selon les 
chiffres rendus publics, on pourrait dire que le football espagnol 
a sauvé les meubles. Le plus grand impact de la pandémie est 
attendu pour la saison qui vient de s’achever, 2020-21, au cours 
de laquelle les revenus seront bien plus faibles que si Covid 
n’avait pas conditionné la concurrence. Javier Tebas a également 
participé à l’événement. Ainsi, la Liga est la seule des cinq grandes 
compétitions interclubs nationales européennes à présenter un 
solde net positif, estimé à 77 millions d’euros. En Bundesliga, il 
est par exemple de -213, tandis qu’en Serie A, il est de -757. On 
estime que la Ligue1, qui n’a pas terminé son tournoi, a perdu plus 
de 500 millions d’euros, tandis que l’impact sur la Premier League 
dépasse les ---1.000 millions d’euros. Ces 77 millions sont pour la 
Liga une petite victoire, bien qu’il ne soit pas caché que le bénéfice 
devait être de 224 sans pandémie. En termes de chiffre d’affaires, 
la barre des 5 000 millions a été franchie pour la première fois, soit 
5 045, soit 3,6% de plus que la saison précédente. Sans covid, on 
pense que ces chiffres auraient été 5 321. Pour la saison 20-21, 
celle qui vient de s’achever, les perspectives ne sont pas si roses. 
Un revenu estimé à 3 545 millions d’euros est actuellement estimé, 
alors que sans coronavirus, on pense qu’il aurait pu être 5 266. Les 
pertes s’élèveront à plus de 700 millions d’euros, le FC Barcelone 
en absorbant près de la moitié, selon Javier Tebas. Toujours pour 
cette dernière saison qui vient de s’achever,c’est un rapport qui 
n’a pas encore été préparé, il ne s’agit donc que d’estimations. 
Pepe Guerra a terminé en rappelant que le football professionnel 
représente 1’37 du PIB, génère 184 626 salariés et verse 4 089 
millions d’impôts.

LES JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020 ? 

Cô
té o

uve
rt :
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Le gouvernement japonais, le Comité international olympique et le Comité international 
paralympique ont fermement rejeté un rapport du journal britannique The Times, qui affirmait 

que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo de cette année seraient annulés en raison de 
la pandémie COVID-19. Le Times a cité vendredi un haut responsable non nommé de la coalition au 
pouvoir au Japon qui a déclaré que le gouvernement avait conclu en privé que les Jeux olympiques 
de Tokyo seraient annulés cette année dans l’espoir de les accueillir en 2032. Le secrétaire en chef 
adjoint du cabinet du Japon, Manabu Sakai, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait 
«aucune vérité» dans le rapport. «Nous aimerions nier totalement (le rapport) en disant qu’il n’y a pas 
de vérité», a déclaré Sakai. «Bien sûr, nous devons prendre en compte la situation à l’étranger, et nous 
déciderons si nous devons organiser l’événement à un moment donné, mais d’ici là, le gouvernement 
japonais fera ce qui doit être fait», a-t-il déclaré. Le gouvernement métropolitain de Tokyo a également 
nié avec véhémence l’annulation du Tokyo 2020 déjà retardé.

Portrait

sportif

Q-Comment Covid a-t-il affecté le journalisme 
sportif  en Afrique dans le pays ?

R-Il y a eu moins d’événements sportifs et donc 
moins d’opportunités pour les reporters sportifs de 
faire leur travail. 

Q-Y a-t-il eu des pertes d’emplois?
R-Aucune perte d’emplois dans le domaine 

du journalisme sportif n’a été enregistrée. Des 
informations sur les baisses de salaire ? Oui, certains 
collègues ont vu leurs salaires baisser tandis que 
d’autres n’ont pas touché de primes en raison de 
l’impact du Covid. 

Q-Savez-vous si les gouvernements africains 
ont tenté d’intervenir de quelque façon que ce 
soit?

R-Non, les gouvernements ne sont pas encore 
intervenus dans la situation. 

Q-Pouvez-vous nous dire s’il existe un plan 
de déploiement des vaccinations Covid-19 des 
journalistes sportifs ?

R-Il n’y a pas de plan de déploiement spécial 
pour les journalistes sportifs. cependant, en tant 
que membres de la société, ils sont libres de se faire 
vacciner dans les établissements de santé publics 
désignés. 

Q-Comment la création de contenu d’actualité 
sportive a-t-elle été affectée par Covid ? 

R-En raison de la diminution des activités sportives 

et du manque d’opportunités de dialoguer avec les 
sportifs, la qualité et la quantité du contenu ont chuté.

Q- Avez-vous des suggestions sur la voie à suivre 
pour répondre à l’une de ces préoccupations ? 

R-Le monde du sport s’ouvre doucement mais 
sûrement, un nombre limité de fans peuvent désormais 
assister aux événements sportifs. il est important que 
la société adhère aux protocoles Covid pour minimiser 
les risques de contamination et d’infection et permettre 
l’ouverture des contacts et des stades au public.

Q-Comment envisagez-vous l’avenir de la presse 
sportive en Afrique ?

R-Comme dans tous les pays d’Afrique, la presse 
sportive ,bien qu’elle ait des difficultés ,est sur la voie 
du progrès .                                                                                                                                           

Q-En quoi se situe le progrès ?
R- Le progrès enregistré touche la compétence 

dans le travail et les procédés techniques modernes 
utilisés. A vrai dire, le journaliste sportif africain n’est 
pas loin de son confrère européen ou américain.                                                                                                                            

Q-Pensez-vous que l’Afrique aura toutes ses 
compétitions internationales dans les différentes 
disciplines sportives ?

R-Bien sûr, l’Afrique organisera toutes ses coupes.                                                                                      
Q-Etes-vous optimiste avec l’éventuel retour 

du public dans les stades ?
R-Il m’est impossible de me prononcer car tout 

dépend de l’évolution de l’état sanitaire.

EN DIRECT AVEC LA PRESIDENTE DES JOURNALISTES SPORTIFS 

AVEC LE COVID - 19  ,
UN BENEFICE DE 77 MILLION 

EUROS POUR LA LIGA

Tribune du Sport

« LE JOURNALISME SPORTIF EN AFRIQUE
TRES TOUCHE PAR LE COVID -19 »

La Namibie a enregistré plus de 45 000 cas 
de Covid depuis son premier signalement 
d›un cas le 15 mars 2020. Le monde recolle 

les morceaux en essayant de lutter contre le virus 
et de revenir à la normale avec l›introduction des 
vaccins Covid. Présidente de l›Association des 
journalistes sportifs de Namibie, Katrina Growases 
partage les expériences des journalistes sportifs 
traitant du Covid-19 en Afrique lors d›une session 
de questions-réponses.

sport
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tAnger prAtique

Culte Musulman

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

 

Jour
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  Sam. 10 04:21 13:34 17:18 20:46 22:21 

 Dim. 11 04:22 13:34 17:18 20:46 22:20 

 Lun. 12 04: 23 13:34 17:18 20:46 22:19 

 Mar. 13 04:24 13:34 17:18 20:46 22:19 

 Mer. 14 04:25 13:34 17:18 20:45 22:18 

 Jeu. 15 04:26 13:34 17:18 20:45 22:17 

 Ven. 16  04:27 13:34 17:18 20:44 22:16

HORaIRES DES PRIÈRES
du 10 au 16 Juillet 2021 HORAIRE DES

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 12 au 16
 Juillet 2021

Lundi 12 Juillet 2021 

Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chifae
Tél. : 05.39.31.84.58  
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj Dradeb
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia Kasr Diafa 
Tél. : 05.39.30.23.82      
Pharmacie grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46    
Mardi 13 Juillet 2021
Pharmacie Hay Al Inara
Av.Raouda entrée de l’ard° 11 Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19            
Pharmacie nouvelle
Hay Al Hassania rue 4 n°2 Bendibane
Tél.: 05.39.31.31.96                             
Pharmacie Hay gambouria
Aouama Hay El Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout rue 110 
Tél.: 05.39.36.48.96
grande Pharmacie Zeroual
Rue de Fés N° 67-69 
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie gibraltar
Sania Al Jadida la Baie de Tanger 
Tél. : 05.39.32.59.31
Mercredi 14 Juillet 2021 

Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie du grand stade
Rte de Rabat en face City Club 
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia rue au dessus Attijari wafa
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp Fahd
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual à côté cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Jeudi 15 Juillet 2021

Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers. Bir chifae Achenad
Tél. : 05.39.38.94.98     
Pharmacie Massira
Hay Mesnana Khandak Roman
Tél.: 05.39.31.45.15
Pharmacie Metioui
153 Bd Mohamed 5 Imm Al Boughaz 
Tél. : 05.39.94.42.88 
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés de l’Ard 19 
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Vendredi 16 Juillet 2021
Pharmacie Beni Makada
152, Av. Mly Slimane Béni Makada 
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Cplx Boutour Bir Mekraa
Tél.: 06.22.02.99.32
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie el Aouama
27, Av R.A.S Beni Makada
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie el Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89       
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80            

Samedi 10 et dimanche 11 
Juillet 2021

•  SaMedi
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av des Nations Unies Marchan
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64  
Pharmacie Ibouyen
Rte entre Tanja El Balia et Sania
Tél. : 05.39.30.06.90 
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat Rés Habiba prés Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
 •  diMancHe
Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Im Monopolio B
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Jebari
Branes Kdima, Hjar El Hassani 
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie du golf
Lot. Flandria Boubana rte Rmilat kdima
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Al Assil
Lot. Al Assil Omran Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie el Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad 
Tél.: 05.39.30.72.30

Samedi 10 et dimanche 11 
Juillet 2021

Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana 
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Raihani
Rue Kortobi Marchan N° 14
Tél.: 05.39.93.08.40 
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Randa
Complexe mers 2 rte principale 
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie el Alia
Rue Kaddi Ayad Alia place des Arènes
Tél.: 05.39.94.21.70
La grande Pharmacie Assia
Rte principale entre Ahlen et sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Boughlala
Fin cemetière sidi driss rte cplx Nakhil
Tél.: 06.81.01.27.79
Pharmacie Dhar el Mers
Rue Plage Walidia Tanja Balia
Tél.: 06.91.14.91.74
Pharmacie La Source
Cplx Majd en face rpt°Amalat Fahs 
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie eL Yousr
Bd Mohamed V N° 32
Tél.: 05.39.32.23.17

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : C’est avec enthousiasme que vous allez vous montrer entreprenant 
et prendre de nouvelles initiatives.
amour : Vous avez besoin de repos et les astres vous épuisent. La Lune de-
mande toujours plus d’énergie et de mise en action.
argent : Cette semaine est extrêmement bénéfique pour manifester votre volon-
té, vos projets financiers et faire avancer des amorces d’alliances commerciales. 
Travail : Si vous recherchez du travail, c’est un bon moment pour parfaire vos 
connaissances, vous pencher sur de nouvelles méthodes de travail. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vos projets seront appréciés par vos supérieurs. Vous vous stabili-
sez sur un point d’équilibre louable.
amour : Vous bénéficiez d’un ciel torride et vous disposez d’armes magni-
fiques pour séduire ou récupérer un cœur à prendre ou à reprendre !
argent : Vous mettrez les bouchées doubles pour comprendre comment concré-
tiser vos ambitions matérielles mais surtout n’agissez pas trop rapidement !.
Travail : Si votre semaine de travail a été contraignante trouvez-vous une activité 
sympathique pour vous libérer du stress que vous avez sûrement accumulé.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous êtes le pilier du groupe, vous avez l’art de temporiser et de 
trancher sans faire de dégâts.
amour : Bien agréable journée sous les vents d’émotions porteuses de dé-
sirs tous neufs ! Les démarrages d’histoires sentimentales sont favorisés. 
argent : Les cieux s’adoucissent et libèrent un espace amplement suffisant 
pour vous permettre de vous enrichir.
Travail : Quel que soit votre planning, la journée est chargée. Vous avez 
rapporté du travail à la maison ou bien vous envisagez des travaux.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Votre efficacité est remarquable et vous permet de lancer de nouveaux 
projets. Votre entrain vous donne des ailes pour tout ce qui vous passionne.
amour : Les astres sont tous d’accord pour vous faire vivre des moments 
agréables et intenses avec les personnes de votre choix.
argent : L’intuition et l’écoute seront des qualités précieuses pour vous 
mettre sur la voie de la richesse.
Travail : Le mouvement planétaire vous procure un climat énergisant qui vous 
permet de boucler certains problèmes en attente et dépasser vos propres limites.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous avez du mal à vous mettre à la place de certaines per-
sonnes. Ne faites pas d’éclats pour rien, réfléchissez avant de vous lancer.
amour : Les astres vous coachent dans le bon sens et donnent le ton. 
Aujourd’hui, si vous privilégiez l’humour, ça passera mieux.
argent : Vous êtes à votre meilleur niveau pour vous organiser et dégoter de très 
belles opportunités d’affaires et vous engager au moment le plus sûr et approprié.
Travail : Rien ne s’oppose au bon développement de vos judicieuses idées. 
Le ciel facilite l’entente entre pairs ou associés et la bonne volonté de chacun.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous donnez le meilleur de vous-même, aboutir à la reconnaissance 
de par vos actions et vos créations.
amour : Vos amours vous donnent des ailes, vous aimez cette sensation de bien-
être amoureux. Il semblerait que des effets positifs continuent de vous faire du bien.
argent : Si vous cherchez des solutions pour combler un déficit, vous les 
trouvez rapidement.
Travail : C’est un beau week-end qui s’annonce, mais vous vous sentez un peu 
désœuvré. En réalité vous n’avez guère le loisir de vous reposer.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est un bon jour pour une revendication raisonnable, une déci-
sion concrète, une exploration passionnante.
amour : Remettez les explications et les décisions à demain, vous parlez 
trop vite, vous n’arrivez pas à creuser les choses...
argent : Vos réflexions ne vous aident pas beaucoup à sortir votre épingle 
du jeu et vos intuitions vous poussent à dépenser trop.
Travail : Vous ne serez pas de super humeur, votre entourage risque de 
vous le reprocher mais vous n’y prêterez pas attention..

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous êtes plein d’entrain et d’audace pour défendre vos projets, 
prendre un virage important et faire en sorte que vos interlocuteurs.
amour : Belle journée pour apaiser vos tensions, issues sans doute de 
votre sensibilité fougueuse, brûlante à souhait.
argent : Dans le travail vous exprimez vos envies et votre motivation, du 
coup vous gagnez des points pour atteindre vos objectifs. 
Travail : Quelquefois, le meilleur moyen de se détendre est encore de rester 
chez soi. Cette fin de semaine peut s’annoncer studieuse ou travailleuse..

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur :  Le programme du moment rime avec épanouissement, joies rela-
tionnelles, popularité et bien-être sentimental. 
amour : Dans le domaine amoureux l’envie de vivre de nouvelles expériences 
vous pousse à vous dépasser.
argent : Votre grand sens du contact vous permet de favoriser vos échanges 
cela va faciliter l’évolution de votre situation financière.
Travail : D’excellents contacts devraient en découler, ainsi qu’une profusion 
d’idées nouvelles, brillantes et novatrices. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous n’espérez pas en vain, ayez confiance en vous ! Ne croyez pas 
tout ce que l’on vous dit et agissez par vous-même.
amour : En effet, l’atmosphère est positive, l’amour est au rendez-vous, rien 
ne viendra vous décevoir.
argent : Vous pourriez avoir une idée géniale pour gagner ou placer de 
l’argent. Profitez pour tenter d’exposer vos idées avec profondeur !
Travail : Un peu agressif, vous n’avez de cesse d’imposer vos points de vue et 
de convaincre vos interlocuteurs un peu médusés par votre abattage.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous gagnez en crédibilité, c’est le moment de convaincre ceux qui 
peuvent vous soutenir et vous accompagner. 
amour : Soyez à l’écoute de ses vibrations énergiques, chaleureuses et desti-
nées à améliorer ce qui peut l’être dans votre vie affective. 
argent : C’est en bouclant vos comptes que vous serez plus tranquille et que 
vous pourrez ensuite penser à votre avenir plus sereinement.
Travail : Si vous décidez de faire le grand ménage vous manquerez de temps, 
vous ne profiterez qu’à moitié de votre week-end.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous jouez avec les mots de façon remarquable... Plus diplomate et 
direct, vous faites mouche ! 
amour : Aucune secousse catastrophique n’est à prévoir mais plutôt l’oppor-
tunité d’ouvrir un nouveau cycle d’expansion en tirant les leçons du passé. 
argent : Finies les opérations financières hasardeuses, vous êtes résolu à 
faire les choses bien et sans être parasité par les mauvais conseilleurs.
Travail : C’est un beau week-end qui s’annonce mais vous avez tellement de 
travail que vous ne savez plus par quoi commencer. 

HOROSCOPE
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 D E F N U S O T C P

 R A L I M H Y X B V

• Mots fléchés N° 1261

 

 1 2 3 4 2 3 4 2  5 1 6 7 8

 6 9 10 11  4 2 12 7 6 6  13 2

 7 2 4 14 7 6  6 13 10 12 15 6 

 10 16 6  2 11 8 8 14  15 14 1 2

 1 10 8 2 14 1 6  7 13 6 12 14 4

 16 11  5 12 10 7 7 13 14  15 6 6

 8 6 9 2  15 1 2 14 12 6 6  17

  1 6 7 1 6 6 1  16 11 1 7 14

 16  4 6 6  15 2 3 14 1  10 12

 6 9 14 1  3 6 3 6  6 1 1 6

 18 14 8  19 2 1 2 15 6 19 2 8 

 14 12 8 15 14 15  7 2 4 2 9 2 1

 12 10 6 11 16  8  1 20  6 5 10

 6 15  6 8 8 6  16 6 7 1 6 15

     G

       V B  F

GRILLE CODEE N° 740
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 739

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1262

• Mots croisés N° 834

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

NON
PUBLIÉ

POURSUITE
CRIMINELLE

ATTRIBUÉ

AMUSE-
MENTS

CENTRE

ANIMAL
FABULEUX

TOURNE
AUTOUR

AIGU

TONS

GRIVOIS

NOTE

EGARE
FILET

PARENT

PEINTRE
FRANÇAIS

CHIFFRE
ROND

POSENT

EMPEREUR

ECLOS

EXPOSÉE

GARDE
IMMOBILE

MOIS

DUVETS

PIÈCE
LYRIQUE

ENTOURA

EN VILLE

PIERRES
CÉLESTES

PEU
COURANT

ATTIRANTE

ASSEMBLAGE
DE BOIS

DAVANTAGE

PARTICIPE IMPRESSION

VOYELLESTITANE
PAS

RAPIDE

LETTRES
DE CRÉANCE

I GREC

ISOLEMENT

ENSEMBLE
DE LIGNES

RACONTES

CLASSÉS

PORTE-
FEUILLES

POSSESSIF

SIFFLA

POMME

CAPUCIN

CHAMPION

LAC
D’ITALIE

MESURE

SODIUM FLEUVE
D’ITALIE

SALUBRE

  D     J  L  D  N
 M I L I E U  E P O D E
  V I N D I C T E  E V
 D E C E R N E  R A R E
  R O D E  R A D E A U
 S T R I D E N T  R I
  I N T O N A T I O N S
 O S E  N C  R  L  E
  S   I S O L A T I O N
 Z E R O  R E C I T E S
  M E T T E N T  H U A
 C E S A R  T I G E  T
  N E  I S E O  S A I
 E T A L E E  N A  P O
  S U I S S E  S A I N

Horizontalement. — I. Rachetable. - II. Ecouvillon. - III. Critère. It. - IV. 
Rentiers. - V. Gel. Tare. - VI. As. Sloop. - VII. Tir. Ennemi. - VIII. Ilote. Suis. - IX. 
Lesa. - X. Nier. Assis.
erticalement. — 1. Récréation. - 2. Acre. Sil. - 3. Coing. Rôle. - 4. Huet-
tes. Ter. - 5. Eveillées. - 6.  Tire. On. AA. - 7. Alertons. - 8. Bl. Sapeurs. - 9. Loi. 
Mi. - 10. Entremises.

Horizontalement.— I. Préciosité. - II. Clarté. Attention. - III. Iridium. 
Suppression de la voyelle finale. - IV. Sous-vêtement. A rendre. Cuivre. - V. 
Rude. Un peu de philo. - VI. Saison. Irréligieux. - VII. Après bis. Vieux do. - 
VIII. Soldats grecs. - IX. Essaim. Lichen gris. - X. Possessif. Natte.

Verticalement. —  1.  Dérapage. - 2. Pli de vêtement. Trime. - 3. Eclos. 
Petits ifs.  - 4. Insecte piqueur. Epoque. - 5. Spécialiste. Eclatera. - 6. Pareil. 
Difficile. - 7. Né.  Se sert. - 8. Pronom. Vis en crochet. - 9. Gamin. Possessif. 
- 10. Tracas. Plus neuve.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ENCHANTÉ

GENRE
MUSICAL

MARINS

SEICHE

JEUNES
BREBIS

BLESSURES
LÉGÈRES

PERTE
DE

CHEVEUX

ELUDE

ELIMAS

EMETTRE
UN SON

RIVIÈRE
D’AFRIQUE

PORTE
AVEC 

VIOLENCE

EPOQUE

SUPPLIQUE

GÉNISSE

FAIT
AVEC

SUCCÈS

INDIVIDU

VILLE
D’ALGÉRIE

COUPE
DE TÊTE

MEUBLÉ

BERGE

POURVUES
D’UNE ANSE

A MOI NATIONS
UINIS

INDIEN

TOUCHÉES

LAIZE

ARTICLE

APRÈS
VOUS

PROCLAMER

VILLE
D’ALLE-
MAGNE

APPARENCE

SATELLITE

PETITS
PARISIENS

MISES 
EN SCÈNES

FERRURES

GAIE

LOUERA
EVEC 

EXCÈS

PLISSÉES

PALPABLE

CAGES
À POULES

VOYELLES

SAINTE

DERNIER
DÉLAI

IMPÉRATRICE

ACTINIUM

ALLONGE

BÂTIMENTS
MILITAIRES

ACCLA-
MATIONS

REVENUS

TERRAIN
DE COURSE

RÉUNIE

ETOURDIS

• Grille codée N° 1045

• Mots croisés N° 1134

GRILLE CODEE N° 1046

• Mots fléchés N° 1565

MOTS CROISÉS (grille N° 1135) MOTS FLECHES N° 1566
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

خصوصيتهــا  مغربيـــة  مدينــة  لكل 
الهوية  تتشكل  والحضارية،منها  التاريخية 
لمغرب  الطيبــة  الرقعــة  لهـذه  الوطنيـة، 
تنميـة شاملة، رغم  اتجاه  يشق طريقه في 
الداخلية  والمثبطـات  اإلكراهات  من  جملة 
والخارجية التي يسعى إلى تجاوزها، بفضل 
بديل  أفــق  لرسم  تؤهلــه  استباقية  رؤية 
يعلن القطيعة مع اختيارات فاشلة، تعاقبت 
إقالع  بوادر  بدأت  الذي  المغرب  هذا  على 

جديد تبدو واضخة جلية للعيان.
إلى  الحديـــث  بنا  يتشعــب  ال  وحتــى 
عليها  يراهـن  التي  المحتملــة  االنتظارات 
التحــوالت  كــل هـذه  المغرب، في خضــم 
نتيجــة  العالــم،  يشهــدها  التي  المهولة 
يتناسل  زال  ال  الذي  الكوفيد  هذا  جائحة 
أريد  فإننــي  وفتكــًا،  رعبـًا  أكثـر  بفصائـل 
التأهيلي  اإلقالع  هـذا  عند  أتوقــف  أن  هنا 
الذي تشهده مدينـة طنجة، بعيدا  الشامل 
في  الذين  الغوغائيين  انتقادات  كل  عن 
لهم  يحلو  ال  والذين  وغّل،  مرض  قلوبهم 
التفريج عن حقدهم الدفين إال بزرع اليأس 
والتيئيس في قلوب المبتهجين بما تحظى 
بعد  سامية،  عناية  من  المدينة  هذه  به 

مرحلة التهميش واإلقصاء.
زائر  أو  طنجة  مدينة  على  وافد  كل  إن 
للوهلة  انبهاره  يعلن  أن  إال  يملك  ال  لها، 
المذهــل  الجمالـي  التحـول  بهــذا  األولى 
البحريــن،  ذات  المدينة  هذه  تعرفه  الذي 
والمطلة بأبهى فتنتها وجمالها على الضفة 
اإليبيرية، معلنة بكل ثقة أنها واسطة عقد 
إليه،  تنتمي  الذي  المتوسطي  الفضاء  هذا 
وجوهرته الثمينة التي يزيد توهجها مع ما 

تشهده حاليا من رعاية واهتمام.
العشق  هـذا  بكل  متحفزا  أجدني  لذا، 
رأسي  مسقــط  المدينــة  لهذه  أكنه  الذي 
وامتناني  تقديري  أعلن  أن  أجدادي،  ورأس 
لهذه الرعاية الملكية السامية التي حظيت 
المجهــودات  ولكل  طنجــة،  مدينـــة  بها 
السيد  طرف  من  ميدانيا  المبذولة  الجبارة 
الوالي محمد مهيدية، وكافة األطر التقنية 
الجهــة، ســواء  لواليــة  التابعــة  واإلدارية 
العتيقة  الفضاءات  ترميم  لعملية  بالنسبة 
التاريخية  معالمها  وكذا  تأهيلها،  وإعادة 
الوطنــي  الحضاري  بعدها  على  الشاهدة 
إلى  المتجذر في العمق المتوسطي، إضافة 
ما تم إنجازه من بنيات ثقافية بمواصفات 
دولية نتمنى أن نكون في مستوى تفعيلها 
الذي  المتوسطي،  البعــد  بهذا  يليــق  بما 
أكده المفكر الراحل محمد أركون في درسه 
في  به  محتفـــى  ضيفًا  حلَّ  عندما  القيّم، 
إحدى دورات مهرجان تويزا الذي نتمنى أن 
أدونيس من أهم  لنا  أكد  يستمر، ألنه كما 
وأقوى المهرجانات الثقافية والفكرية التي 

شارك فيها على امتداد الرقعة العربية.

طنجة املتو�شطية

جمل�ُس جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة املهّمة اكتملت بنجاح وتفّوق 

)البقية ص2(

صــادق مجلـس جهــة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمـة، 
وصحية  واقتصادية  واجتماعية  بيئيـة  مشاريـــع  على 
وثقافية وأخرى للنهوض بالتشغيل والتكوين المهني. 

العادية لشهــــر  الدورة  وتمت المصادقــة؛ خـالل 
يوليوز المنعقدة يوم اإلثنين 5 يوليوز الجاري برئاســة 
فاطمــــة الحساني؛ رئيســة مجلس الجهـة وحضـــور 
والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة محمد مهيديــة 
الحاضرين  بإجماع  الجهــة،  مجلس  وأعضـاء  ورئيســة 

على النقط الـ 53 المدرجة في جدول األعمال.
ووافـق أعضـاء المجلــس على اتفاقية مع الدولــة 
إلى  بالتشغيل،  للنهوض  الجهوي  البرنامج  بخصوص 
جانب اتفاقيات إلحداث وتسيير مراكز للتكوين واإلدماج 
)إقليــم  كتـامـة  وبجماعـة  ووزان  بالعرائـش  المهني 
السوسيو  االجتماعي  المركز  مشروع  ودعم  الحسيمة(، 
رياضي التابع لمركز لال مريم للتكوين المهني بالتدرج 
بتطوان، وتمويل الدراسات وبنــاء كليتين متعددتـــي 

التخصصات بوزان وشفشاون.

يف خطبة الوداع

ت�شوير : حمودة

العثماين يواجـه ممثلـي الأمـة بـ  »ح�شيلـة« نوعيــة 
»اإيجابيـة« و  »م�شرفـة« وينوه »بتما�شك احلكومـة«

ومت�ّشكهـا بالعمل الإيجابي الت�شامني !.... 
بدا العثماني مزهوا ومنتشيا، 

وهو يعرض عشية الثالثاء 6 يوليوز 
الجاري، أمام نواب ومستشاري األمة، 

ما أسماه »حصيلة مرحلية« لعمل 
الحكومة، خالل فترة انتدابها  التي 
ابتدأت في السابع عشر من مارس 

سنة 2017. كما بدا واثقا من نفسه، 
ومتمكنا  من اللحظة السياسية التي 

نافسته عليها أحزاب المعارضة، 
وهي معارضة ال »تعترض« 

إال على »ما ال يعترض عليه«، 
لتفشل فشال مهينا، في مخططها 
إلسقاط الحكومة، وسط »نزاعات« 

داخلية،  أظهرت نوعا من الغموض 
واالرتباك في مخططها الرامي 

إلى »إرغام« العثماني، ومن ورائه 
العدالة والتنمية، الصيغة المغربية  
»المخدومة« لألحزاب اإلخوانية عبر 

)البقية ص4(العالم، على مغادرة الحكومة. 
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)تتمة ص1(
في الشق الصحي، صادق المجلس على 
التجهيزات  وعصرنة  لتعزيز  شراكة  اتفاقيات 
التقنية والعلمية بمعهد باستور بطنجة، وعلى 
الملحق رقم 2 التفاقية الشراكة مع المديرية 
الجهوية للصحة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم 
الشمال لتجويد العرض الصحي بالجهة، ودعم 
تسيير وتدبير المراكـز المهتمــة باإلدمــان، 

وتعزيز المراكز الصحية بالموارد البشرية. 
بينما على صعيد قطاع الثقافة، فقد وافق 
المجلس على اتفاقيات شراكة لدعــم تهيئـة 
وتجهيز مكتبة عبد اهلل كنون بطنجة، وبنـاء 
وتجهيز مركز ثقافي بجماعـــة بني بوعياش 
المحكمة  بناية  وتثمين  الحسيمـــة،  بإقليم 
االبتدائيــة )قسم القضــاء المدنـي وقضـــاء 
األسرة سابقا بتطوان( لتهيئة »متحف الذاكرة 
السادس  محمد  فضاء  وتهيئة  التطوانية«، 

لذاكرة المقاومة والتحرير األفريقية بأصيلة. 
والنهــوض  االستثمـــار  لتشجيـــع  أما 
اتفاقيــات  على  الموافقــة  تمت  بالمقاوالت، 
إلحداث منطقـة صناعية بشفشاون، ومنطقة 
بإقليم  بجيـــر  قصـــر  االقتصادية  األنشطة 
لدعـم  الجهـوي  البرنامـــج  وتنفيذ  العرائش، 
المقاوالت الصغرى والمقاولين الذاتيين بجهة 

طنجة-تطوان-الحسيمة.  
بيئيا، صادق المجلس على تعديل اتفاقية 
بإقليم  الحضرية  المنتزهات  لتهيئة  شراكة 
العرائش، وعلى اتفاقيات إلنجاز الشطر الثاني 
الزيتون  من محطة معالجــة نفايات معاصـر 
وإنجــاز مشروع »الحي  وزان، وتمويل  بإقليم 
غرس  ومشــروع  بطنجــة،  لمرشان«  البيئي 
للنفايات  القديم  العمومي  بالمطرح  النباتات 
والسواني  بوجيبار  منتزهات  وتهيئة  بطنجة، 
وتدغين بالحسيمة، ومشروع إلعادة استعمال 
المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء بطنجة 
)الشطر الثاني(، وإحداث محطة لمعالجة المياه 
العادمة بالقصر الكبير، وتهيئة فضاء رأس الماء 

بشفشاون.. 
وفي مجــال التهيئـة الحضريــة، صادق 
المجلس على مشروع اتفاقيات لتأهيل جماعة 
وتنمية  لتأهيل  المندمج  والبرنامج  الو،  وادي 
جماعة اكزناية 2021-2022، وبرنامج تأهيل 
وتثمين المدينة العتيقة لطنجة 2024-2020، 
برنامـج  إلنجــاز  التكميلـي  التمويل  واتفاقية 

معالجة السكن المهدد باالنهيــار بالمدينــة 
العتيقة لطنجة . 

ذاتــه  اإلطـــار  في  المجلس  صادق  كما 
على اتفاقية إلنجاز وتمويل برنامج إعادة إيواء 
بطنجة،  باالنهيار  المهدد  الحافة  حي  ساكنة 
التكميلي  البرنامــج  ضمـن  اتفاقية  وملحق 
لتأهيل وتثمين المدينـــة العتيقــة بتطـوان 
المسبــح  مشــروع  واستكمال   ،2023-2019
بالحسيمة، وتهيئة  المغطاة  والقاعة  البلــدي 

المحور الرئيسي لمدينة وزان. 
وبخصوص  النقل الطرقي، وافق المجلس 
األشغال  إلنجاز  شراكة  اتفاقية  تعديل  على 
اإلقليمية  الطريق  وتقوية  بتوسعة  المتعلقة 
بعمالــة  كلم   11.5 طــول  على   4602 رقم 
طنجة أصيلة، وإنجاز الدراسات التقنية للطريق 
الدائرية للقصر الكبير، وإنجاز قناطر على وادي 
الخطوط  مع  شراكة  اتفاقية  وتعديل  مرتيل، 
الملكية المغربية لتعزيز الربط الجوي بين الدار 

البيضاء وتطوان والحسيمة. 
مستـوى  على  المائي  بالتدبير  ولالرتقاء 
اتفاقيات شـراكــة  اعتماد مالحـق  تم  الجهة، 
تتعلق ببرنامج تزويد جماعات دائــرة الجبهة 
للشـــرب  الصالـــح  بالمـــاء  بإقليم شفشاون 
بالماء  التزويد  وإنجاز مشاريع   ،)2026-2019(
الصالح للشــرب في إطـــار برنامـــج تقليص 
الفوارق المجالية واالجتماعية في العالم القروي 

بالجهة )2023-2019(. 
على  المجلس  صادق  آخـر،  صعيـد  على 
تفويت نسبة 30 في المائة من أسهم مجلس 

جهة طنجة تطوان الحسيمة في شركة »تهيئة 
هولدينغ  »تشاينا  شركة  لفائدة  تيك«  طنجة 
شركتي  رأسمال  في  والمساهمة  كومباني«، 
»طنجة-رياضة« و»طنجة – ثقافة«، كما وافق 
المجلس على اقتناء الوعـاء العقـاري الضروري 
بالعرائش  المهني  للتكوين  مركزين  إلحداث 

ووزان. 
جهــة  مجلس  حصيلة  في  يكن  لم  ولو 
طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة سوى هذه المنجزات 
والمخططات التي اختتمت بها واليتها الحالية، 
ولعل  وتقديرا،  وإشـادة  تنويهــا  لكفاها  ذلك 
من النادر في مجالسنا المنتخبة أن نعثر على 
تام  احتــرام  في  المنجــزة  النتائج  هذه  مثل 
لحاجيـات وأولويـــات  كل منطقــة  منطقـــة، 
على شساعة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، 
ومداشرها  وأقاليمها  مدنها  حاجيـات  وتعـدد 
إلى أبسط ضروريات التنمية، باستثناء المدن 
بطبيعة  والحسيمة،  وتطوان  كطنجة  الكبرى  
التي أدركتها عناية جاللة الملك،  الحال،  تلك 

الذي خصها بمخططات تنمية واسعة. 
ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهــة  لمجلس  فهنيئا 
الحساني  فاطمة  السيدة  ولرئيسته  الحسيمة 
على الجدية التي أدارت  بهــا أشغـــال الجهة،  
طيلة هذه الوالية، وعلى النتائج المحمودة التي 
أعضاء  كافة  وتضامن  تفهم  بفضل  تحققت 
نعلم  التي  الوالية  سلطات  وتعاون  المجلس، 
مقدار االهتمام الذي أولته، باستمرار، ألشغال 

مجلس الجهة، وتنفيذ مختلف برامجه.  
ع. كنوني 

جمل�ُس جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة 
املهّمة اكتملت بنجاح وتفّوق 

أهالـي طنجـة  عنـد  المعـروف  عـالل،  بن  الغـنـي  عبد  األستـاذ  ولـد 
ب»العوامي«، سنة 1942 في حي أمراح بالمدينة العتيقة.

القراءة  لتعلم  إخوته  كباقي  صغيرا  الحي  ُكتّــاب  إلى  والـده  أدخله 
بمدرسة  األمر  بداية  في  األولي  تعليمه  تلّقى  القرآن.  وحفظ  والكتابة 
القادر  عبد  األستــاذ  المرحوم  آنذاك  يديرها  كان  التي  الكبير،  الجامع 
العلمي حسون، ثم انتقل إلى المدرسة الشعبية اإلسالمية الحرة )مدرسة 
السقاية(، سنة تأسيسها 1952 على يدي مثقفين من أبناء طنجة وهما 

المرحومان : المختار البقالي وعبد الرحمان الزناكي .
االبتدائية،  الشهادة  االبتدائيـة وحصولـه على  إنهـاء دراستـه  بعـد 
هناك  )الزيتونة(، و  القديم  مقرها  في  الخطيب  ابن  إعدادية  إلى  انتقل 
درس على أستاذه المرحوم محمد أكومي الذي حبّب إليه لغة »موليير« 
وشجعه كثيرا على المداومة على قراءة القصص والكتب باللغة الفرنسية 

ليتمكن من ضبط ناصية هذه اللغة.
جميع  قراءة  على  وانكب  النصيحة  بهـذه  المرحــوم  عمل   وبالفعل 
القصص والروايات والكتب التي تقع بين يديه بغزارة ونهم كبير حتى 

أصبح يتحدث بها بطالقة وهو مازال يافعا. 
ولما حصل على الشهادة اإلعدادية »البروفــي« التحق بثانوية ابن 
الخطيب )زينب حاليــا(، حيث سيظهر نبوغه الشعري والمسرحي باللغة 

الفرنسية. 
فقام بتأسيس فرقة مسرحية آثر تسميتها بفرقة »األمل« التي أدّت 
دينية ووطنيــة، مسرحيات هادفة على خشبة  مناسبات مختلفــة،  وفي 
مسرح سرفانطيس، أشهرها مسرحية »في بيتنا رجل«، لألديب المصري 
رسالة شكر  بذلك،  علم  أن  بعد  إليه  أرسل  الذي  القدوس،  عبد  إحسان 

وامتنان كبير .
وبعد حصوله على شهادة البكالوريا، كانت أمنيته الذهاب إلى الديار 
السينمائي والمسرحي،  الجامعية في اإلخراج  الفرنسية لمتابعة دراسته 
لكن الظروف االجتماعية حالت بينه وبين ذلك ؛ فتوجه إلى مدينة الرباط 
درس  حيث  الفلسفة«  »قسم  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  لاللتحاق 
على كبار األساتـذة هناك خاصة الفيلســوف المصري الشهيـر الدكتـور 
المنهجية كثيرا،  الفلسفية ودقته  استفاد من خبرته  الذي  بلدي،  نجيب 
كما استفاد من مؤلفاته القيمة التي أغنى بها المكتبة الفلسفية العربية 

منها على سبيل المثال : 
ـ  دروس في تاريخ الفلسفة. 

ـ  نوابغ الفكر الغربي )ديكارت ـ باسكال(.
وبعد حصوله على شهادة اإلجازة »الليسانس«، التحق بوزارة التربية 
والتعليم وعين مدرسا لمادة الفلسفة باللغة الفرنسية في كل من مدينة 

العرائش والقصر الكبير. 
وفي سنة 1976 انتقل إلى طنجة وعين بثانوية موالي رشيد أستاذًا 

للغة الفرنسية وبقي هناك إلى أن أحيل على التقاعد.
وفي مطلـع الثمانينـات التحقــت أنا بدوري بهذه الثانويــة العتيـدة 
الثقافيـــة  وشاركته كثيـرا من األقسـام وشاطرتـه كثيرا من األنشطـة 

والتربوية.
 وفي 13 أبريـل من سنة 2007 توفي أستاذنا وصديقنا عبد الغني 
بن عالل والتحق بالرفيق األعلى وعمره ال يتعدى 65 سنة، لكنه بقي حيًا 

وحاضرًا في أذهان أقاربه ورفاقه وزمالئه وتالمذته.. 

¿ عبد الواحد البقالي

شخصيـات
من زمن طنجـة الجميل

من اأبناء طنجة 
الربرة املرحوم 

الأ�شتاذ

عبد الغنـي 
بن عـالل

نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية والمكتب الوطني للصيد 
لقاء تشاوريا بمدينة طنجة مع مهنيي قطاع الصيد التقليدي والصيد 

بالخيط.
اللقاء  هذا  أن  المتوسطية  البحري  الصيد  لغرفة  بالغ  وأكد 
التشاوري، الذي جرى مؤخرا، يندرج في إطار التوجهات االستراتيجية 
لمخطط “أليوتيس” الرامية لهيكلة وتطوير نظام تسويق المنتجات 

البحرية وتحسين وتثمين هذه المنتجات.
جمعيات  رؤساء  حضره  الذي  اللقاء،  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
بميناء طنجة ومكتب  بالخيط  والصيد  التقليدي  الصيد  مهنيي 
نظام  بخصوص  المهنيين  بال  تشغل  قضايا  عدة  تناول  للدراسات، 
تسويق منتجات الصيد البحري واآلليات المرتبطة به، ومشروع رقمنة 
منصة  عبر  المنتوجات  وتسويق  بالموانئ  بالجملة  السمك  أسواق 

إلكترونية.

على  يقوم  اإللكترونـــي  التسويق  أن  إلى  المداخالت  وتطرقت 
أنواع  لجميع  موحد  وتصنيف  فرز  في  تتجلى  أساسية  محاور  ثالثة 
األسماك المصطادة، وتوفير آليات لحمل المنتجات البحرية الى سوق 
الجملة للحفاظ على جودتها، وجمع النفايات ومخلفات األسماك أثناء 

التسويق.
التجارية  العملية  تدبير  في  تكمن  الغاية  أن  المصدر  وأكد 
لألسماك الكترونيا، ما سيتيح لجميع تجار السمك بالجملة المنافسة 

عن بعد لتسويق المنتجات البحرية عبر تطبيق إلكتروني خاص.
بعملية  سيقومون  الذين  األشخاص  بتكوين  المهنيون  وطالب 
البحارة،  لصالح  المنتوج  وتثمين  المراكب،  على  األسماك  تصنيف 
توسيع  وكذا  المنتوج،  جودة  عل  للحفاظ  العمل  معدات  وتوفير 

االستشارة مع كل الفاعلين في القطاع إلنجاح المشروع قيد النقاش.
و.م.ع

طنجة .. لقاء ت�شاوري للمكتب الوطني لل�شيد
مع مهنيي قطاع ال�شيد التقليدي وال�شيد باخليط

ت�شوير : حمودة
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فضاء األنثـى   :

لعّل من بين أهـم األحداث التي ميزت سنة المرأة للعام 2021،  قـرار 
المحكمة االدارية بالرباط، القاضي بإلغاء قرار عامل القنيطرة، القاضي بعزل 
السيدة ربيعة عسول، النائبة الساللية  لجماعة أوالد احماد،  وهي أول امرأة 
تنتزع النيابة الساللية بالمغرب،  بعدما كان األمــر حكرا على الرجـال، ويتم 
بطريقة تتدخل فيها العالقات الشخصية والمصالح والمنافع ، وبطبيعة الحال، 
السيدة ربيعـة عسول  كسرها  بل  التي استطاعــت  الذكورية  »المؤامرة« 
وتفجيرها  من الداخل،  رغم استفحالها  واستقـواء  »القوامة« على النساء 
دفـع  ما  بالمغرب،  السالليات  منظومـة  في  الضعفـى  الحلقـة  كـنّ  الالئي 
بالنساء القرويات المعنيات إلى تنظيم سلسلة من التظاهرات واالحتجاجات، 
آبائهن  أرض  ميراث  في  بحرمانهن من حقهن  للتنديد  ولسنوات طويلة، 
الساللية، إلى  األراضي  حماية  على  هو  القادر  الرجل  أن  بدعوى  الساللية، 
أن انتزعـن حقهــن في ميـراث األراضي الزراعية والضغط على الحكومـــة 
من أجـل سـن قوانيــن  تكـرس المساواة التامـة بين المـرأة والرجل،  في 
الجماعات  على  الوصاية  قانون  تضمنه  الذي  األمـر  والواجبات  الحقوق 

الساللية وتدبير أمالكها،  الصادر سنة 2019. 
هذه المقدمة كانت ضرورية لفهم الجوانب »الخلفية« لقضية السيدة 
ربيعة العسولي، التي فازت، عن طريق االنتخاب، ال التعيين، كما كان العمل 
به في السابق، بمنصب  »نائبة ساللية«  لجماعة أوالد  احماد، ولكن هذا 
المحلية  لتفسد  آليات السلطات  الفوز، لم يدم طويال فسرعان ما تحركت 
عـــزل  عامــة،  بقــرار  األربعــاء  ســوق  وسكان  احماد  أوالد  فرحة  جماعة 
إخالل  في حقها من  ادعـي  ما  بسبب  ربيعة عسول، من منصبها،  السيدة 
بمسؤولياتها  التدبيرية لألراضي الساللية بجماعتها وعدم اتخاذ اإلجراءات 
اإلدارة  أعمال  على  »التشويش«  و  الجماعة،  أرض  على  للحفاظ  الضرورية 
آخر  إلى  السلطة،  إلنذار  االمتثال  وعدم  اإلدارة  عرقلتها  لعمل  ومحاولة 

القائمة.... !. 
ما الذي حصل بالفعل.؟ 

الرواية التي تعرضت لها بعض وسال اإلعالم الوطنية،  من مصادر في 
عين المكان، تقول إن السيدة  ربيعـة عسول، التي تحظى بشعبية واسعة 
أرض  تفويت  »أمـر«  على  اعترضت  الغرب،  أربعاء  سوق  وفي  جماعتها  في 

بمساحة 40 هكتارا من األراضي الساللية،  من أجل إنجاز مشروع »ما«. 
وكمسؤولة عن أراضي الجماعة، طلبت من باشـا  مدينـة سوق أربعاء 
من  تمكينها  القروية،  الشؤون  ومديرية  القنيطرة  إقليم  وعامـل  الغرب، 
األراضـي  من  هكتـارا  على األربعين  إقامتـه  المزمـع  المشـروع  معطيات 
الجماعية  المطلوب تفويتها ألصحاب المشروع، وعززت ملتمسها بعريضة 

للجماعة الساللية ألوالد احماد. 
ولربما استصغر المسؤولون شأنها فلم يردوا على ملتمسها بل سارعوا 
إلى عزلها بقرار من عامل القنيطرة،  المبني على سلسلة من »الحيثيات« 
المعنيون  األراضي  أهل  منه  استاء  الذي  األمر  أعاله.  بعضها  ذكرت  التي 
الحفاظ  النائبة  بعدم  اتهام  يمكن  كيف  إذ  وشططا،  بل  ظلما  واعتبروه 
على أرض الجماعة الساللية وهي التي اعترضت على تفويت 40 هكتارا من 
هذه األراضي تنفيذا ألمر السلطات المحلية دون أن »يتنازلوا«  فيخبروها 

بموضوع المشروع. 
عامل  قرار  ضد  القضاء،  إلى  السيدة  النائبة  تلتجئ  أن  طبيعيا  وكان 
موضوع  أنها  تعتبر  وهي  خاصة  ومجحفا،  اعتبرته  ظالما  الذي  القنيطرة، 
ساللية  نائبـــة  انتخابهــا  منذ  المحلية  السلطــات  طرف  من  مضايقات 
بشأن  الملك  وكيل  إلى  بشكاية  تقدمت  إنها  حيث  احماد.  أوالد  لجماعة 
»التواطؤ« على أرض الجماعة الساللية، األمر الذي أزعج السلطات المحلية 
أنه كان على  بمعنى  الصادر في حقها.  العزل  قرار  واعتبرته  من مسببات 
السيدة النائبة، أن تبادر إلى التوقيع على »أمر« تفويت األربعين هكتارا من 
المشروع  األراضي وطبيعة  تلك  أن تسأل عن مصير  الجموع  دون  أراضي 

الذي أعد إلنجازه بها، لتكون مرضيا عنها  ومن المقربين والمقربات. 
إال أن القضاء كان له نظره السديد في الموضوع، حيث  إنه قرر »إلغاء« 
بشرعيـة  التصريـح  النائبـة  وبالتالي  السيدة  بعـزل  القنيطرة  عامل  قرار 
واليتها واستمرارها في عملها كنائبة ساللية للجماعة التي تمثلها وبالتالي 
بنى  التي  يعتبـر  الحيثيـات  لم  الرباط  إدارية  قرار  بأن  القول  يمكـن  فإنه 
عليها عامل القنيطرة قراره بعزل السيدة ربيعة عسول، أو أنه لم يعتبر أن 
يشهدها  ساللية  نائبة  أول  لمهام  حد  لوضع  كافية  الحيثيات  كانت  تلك 
المغرب  منذ قيام الدولة المغربية، حسب ما هو معروف ومتداول في هذا 

الموضوع. 

سميـة أمغـار -

حني انت�شر الق�شاء 
لنائبة �شاللية 

زميلنــا  تعــرض  غريــب،  حــادث  فـي 
الدكتور »سالي بوبا عمرو« الصحافي بجريدة 
العتداء  الدولية،  القضايا  في  والباحث  طنجة 
همجي، نفـــذه في حقــه عناصر من القوات 
المساعدة، دون سبب، بالقرب من أحد األسواق 
الممتازة، مما جعل زميلنا يستغرب الواقعة، بل 

ولم يهضمها إلى حد كتابة هذه السطور.
وحســب تصريح الضحيـــة، الكاميروني 
الجنسية، أنــه يــوم األحــد 4 يوليــوز الجاري 
وحوالي الساعة الثالثة مساء، كان بصدد نية 
قضاء بعض أغراضه بسوق »مرجان« بناحية 
»أهال« بطنجة،  فأوقفـه شخص كان يرتدي 
توجيه  في  شرع  مقدمات  ودون  مدنيا  لباسا 
هويتـه  عن  اإلفصـاح  غيـر  من  إليه،  لكمات 
يوضـح  لكي  للضحية،  الفرصة  إعطاء  ودون 
وظروف  هويته  بخصوص  توضيحه،  يجب  ما 
إقامته بالمغرب، قبل أن يلتحق بهما شخص 
آخر، بلباس موحد، تبين أنه عنصر من القوات 
ضربه  على  العنصــران  ليتعاون  المساعدة، 
واإلمساك بقميصه، مع َليِّ ذراعيه من الخلف 
ضدهما. مقاومــة  أي  يبـدي  أن  دون  وطبعا 

ورغم إدالئه لهما، لحظات فيما بعد، ببطاقة 
إقامته، إال أنه زج به بداخـل سيـارة الخدمـة، 
من  مزيداً  ليتلقـى   168853  : لوحتهـا  رقم 
التعنيف، بتوجيهما له ضربات ولكمــات على 
مستوى رأسه وعنقـه، مما عرض فمه للنزيف.

السيارة  امتطى  زميلنا،  يضيف  ذلك،  بعد  ثم 
شخص آخر، علم فيما بعد أنه رئيس الفرقة، 
سرعان ما صرخ في وجهه هو اآلخر، قبل أن 
تنضم عناصر أخرى إليه وشرارة الغضب كانت 
أخـرج  بعدمـا  خاصــة  مالمحها،  من  تتطايـر 
الضحيــة هاتفه النقـال واستعمــل كاميرتــه، 
لتوثيــق حالة االعتداء التي كان عليها، السيما 
يائسين  المعتـدون  وحـاول  النزيـف.  لحظــة 
إرغامه على مسح شريط الفيديو الذي يحفظ 
ذلك  وأثنــاء  والعرقية.  العنصرية  عباراتهم 
تواصل زميلنا مع مدير الجريدة وأشعره هاتفيا 
بما وقع له من اعتـداء، قبل أن يتم نقله في 
المذكورة،  السيارة  متن  على  المطاف  نهاية 
الذين كان يتم  أفارقة جنوب الصحراء  برفقة 
إيقافهم على طول الطريق في اتجاه منطقة 
في  مكتبة  من  بالقرب  وبالضبط  »بوخالف« 

طور البناء، ليتم إطالق سراحه، بعـد أن اقتــرب 
منــه عنصر من القوات المساعدة طالبـا منه 

ربطه بما وقــع له وبما فعله..
وعلى إثر هذا االعتـداء الهمجي، يستعد 
زميلنا »سالي بوبا عمرو« لتوجيه شكاية في 
الموضوع إلى كل من والي جهة طنجة تطوان 
رد  ملتمسا  للملك،  العام  والوكيل  الحسيمة 
االعتبار إليه، بفتح تحقيق حول حادث االعتداء 
الذي تعرض له ومتابعة الجناة على ما قاموا به 

من ممارسات مسيئة في حقه، دون سبب.

يشـــار إلى أن الزميـــل »سالـــي بوبا 
عمرو« سبق له أن أصدر رواية بطنجة تحت 
عنـــوان »محلل حتى النهاية« فضـــال عن 
وكما  المتنوعــة.  اإلصدارات  من  مجموعة 
الصحافة  أنه يمــارس مهنــة  القول،  سلف 
ب»جريدة طنجة«، بل وباحــث في القضايا 
الدولية، حيث شارك في لقـــاءات ومؤتمرات 
دوليــة، منها لقاء كان بحضور »كوفي عنـان«، 
األميــن العام األسبق لألمم المتحدة. وسبق 
له كذلك أن خضـع لعمليـة مراقبـة هويتـه 
وتسوية وضعيته القانونية بطنجة، مضيفا 
اعتداء،  أبـدا في حياتـه ألي  يتعـرض  لم  أنه 
قبل أن يجد نفسه، مؤخرا، بمنطقة »بوخالف« 
مارسـت  أن  بعــد  عليــه،  اليحسد  وضع  في 
قمعها  المساعدة  القـوات  من  عناصر  عليـه 
صورة  يعطــي  مما  سبــب،  دون  وساديتها، 
غير مشرفة لهذا الجهـاز الذي يضــم من بين 
عناصره أشخاصا يفتقرون للوعي والنضج وعدم 
مزاولـة  أثنــاء  والسمين،  الغـث  بين  التمييز 

مهنتهــم في الوظيفة العمومية.. .
م. إمغران

عنا�شر من القوات امل�شاعدة تعتدي
على �شحايف وباحـث دويل دون �شبب..

الزميل المعتدى عليه

أثر  النزيف

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 8 يوليوز 
الصحية شهرا  الطوارئ  حالة  تمديد  الرباط،  في  الجاري 

إضافيا، إلى غاية 10 غشت المقبل.
لمسايرة  الحكومــة  طرف  من  القرار  هذا  اتخاذ  وتم 
تفشي  لمكافحــة  المبذولــة  المغربيـة  المملكــة  جهود 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
الحكومــة على مشــروع مرســـوم يقضي  وصادقت 
بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 

التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيــع إضافية.
إلى تمديد مدة حالة  ويهدف مشروع هذا المرسوم 

الطوارئ الصحية من يوم 10 يوليوز الجاري إلى غاية 10 
غشت المقبل.

الحكوميــة  للسلطــة  المرسـوم  مقتضيات  وأجازت 
المناسبـة  التـدابيـر  كافــة  اتخاذ  بالداخليــة  المكلفـة 
على الصعيد الوطني بما يتالءم مــع معطيــات الوضــع 

الوبائي.
الجهـــات  والة  تخويـــل  على  المشروع  ينصب  كما 
التدابير  جميع  اتخاذ  صالحية  واألقاليم  العماالت  وعمال 
خاصـة  العام؛  النظــام  حفظ  يستلزمهـا  التي  التنفيذية 

الصحة العامة.

احلكومة  تقرر  متديد حالة “الطوارئ ال�شحية” 
اإلى غاية 10 غ�شت املقبل
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في  المغاربة  اليساريين  أمل  يجهض  الموحد  االشتراكي  الحزب 
حزب يساري كبير بعد انسحابه »المفاجئ« من فيدرالية اليسار التي 
الموحد«  االتحادي  »المؤتمر  جانب  إلى   ،2004 ومنذ  يشكلها،  كان 

و«الطليعة الديمقراطي االشتراكي«. 
وغير خاف أنه بعد اإلخفاق المدوي لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، توجهت األنظار إلى تجمع لعدد من اليساريين  الغاضبين 
الئحــة  على  متـدن  بترتيب  قبل  الذي  لالتحاد  المؤلم  التراجع  من 
الذين  واسعـة،  وجماهيرية  بمسافــات سياسية  وراءه  كانت  أحزاب 
التأموا حول تيارات اديولوجية، وإن اختلفت، إال أنها تدخل جميعها 

في  نطاق األديولوجية االشتراكية الواسعة. 
ومعلومٌ أن الفيدرالية كمشروع بديل، القت  تعاطفا واسعا من 
اليســار  مناضلي  وأيضا من طـرف  المغربية،  طرف »األنتليجينسيا« 
األزمة  بسبب  االتحــاد،  انسحبــوا من  قد  كانــوا  عام، الذين  بوصف 
الخطيرة التي عصفت به  وأدخلته في سلسلة من األزمات لم يتخلص 
االشتراكية  األحزاب  تحالف  عن  اإلعالن  تم  حين،  في  لآلن.  منها 
الثالثة في سنة 2014،  على أساس إيديولوجي مشترك وإن اختلفت 
تأسيس  إلى  الوصول،  الهدف  التنظيــم  ليبقى  طــرق  إلى  نظرتها 

الحزب االشتراكي الكبير. 
اليسار  مناضلو  أسس  التي  الفيدرالية  أن  المؤســف  من  أنه  إال 
ذلك  في  شأنها  داخلية،  من  صراعات  تنــج  لم  الكبار،  اآلمال  عليها 
التي  النضــاليــة،  وتلــك  التاريخية«  شأن األحـزاب ذات »الشرعيــة 
أمر  وهو  يخدم مصلحتها،  بما  الخاصة،  لنفسها »شرعيتهـا«  صنعت 
جميعها،  السياسية  لألحزاب  الغاية  بالنسبة  دامت  ما  مذموم،  غير 
في نهاية المطاف،  تحقيق المصالح والمناصب والكراسي والمنافع، 
والوصول إلى الحكم. حتــى بالنسبـة لتلك األحــزاب التي ال تتحــرك 

إال في األسابيع القليلة التي تسبق االنتخابات. 
يتطلعون  اليسارية  الفيدرالية  مناضلــو  كان  الذي  الوقت  وفي 
يحبذونه  من  والوحـــدة«، بين  »اإلدمــاج  موعــد  عن  اإلعـالن  إلى 
بشهــور،  بعدها  ما  إلى  يرجئونها  ومن  المقبلة،  االنتخابات  قبل 
في  رفاقها  الموحــد،  االشتراكـي  للحزب  العامة  فاجأت  األمينــة 
بانسحابها  التنظيـم،  هذا  لمناضلـي  العامة  الفيدراليـة والقاعـدة 
من  التزامها  الوحدوي، وسحبها، رسميا،  للحـزب الذي تترأســه  من 
أال وهو  برمز موحد،  المقبلة  االنتخابات  الفيدرالية لخوض  »تحالف« 
»الرسالة«،  وتعلن، فيما بعد، أن حزبها سوف يترشح برمز »الشمعة« 

بدل رمز »الرسالة« الوحدوي. 
في  يراه  خصومها  كما  لمنيب  انفرادي  بقرار  األمر  تعلق  وسواء 
الفيدرالية، أو قرار  مؤسسات الحزب، كما يعلن بعض أنصار األمينة 
حول  تحديد  األطراف،  بين  بخالف  متعلقا  يبدو  األمر  فإن  العامة، 
هوية و »بروفيل« المترشحين على رأس الالئحة الجهوية التي أقرها 
األخيرة  هذه  أن  منيب،  خصوم  بعض  يدعي  وكما  الجديد  التعديل 

كانت تريد تصدر الئحة النساء دون المرور بالمساطر الحزبية.   
الداخل،  من  الفيدرالية  »تفجيــر«  قرار  فإن  األمر،  كان  ومهما 
مناضلي  آلمال  مخيبا  قرارا  يبقى  لذلك،  الدوافع  عن  النظر  بصرف 
الذي  الكبير  االشتراكي  الحزب  إلى  يطمحــون  كانوا  الذين  اليسار 
الصدارة  السابقة،  ويحتل  المغاربة أمجادهم  لالشتراكيين  يعيد 
على رقعة األحزاب السياسية المغربية. وهو أيضا قرار يعبر عن قلة 
»نضج« فكر اليسار وإيديولوجية اليسار، عند بعض مناضلي اليسار 
المناصب  نحو  والتسابق  الداخلية،  الصراعات  الذي شتتـتـه  المغربي 

القيادية. 
حقيقة أن انسحاب منيب كان مفاجئا للجميع بالرغم من اعتراف 
اللوائح  عن  اإلعالن  بعد  اشتدت  داخلية،  صراعات  بوجود  الجميع 
قيادات  وتوجه  الجديد،  االنتخابات  قانون  بهـا  طلــع  التي  الجهوية 
الترشيحـات لالنتخابات  محــددة بخصـوص  مساطــر  إلى  الفيدرالية 
البرلمانية  المقبلة،  األمر الذي يبدو وكانه لم يرق لمنيب التي كانت، 
المرور  على  دون  الجهوية  الالئحة  رأس  تريد  خصومها،  يدعي  كما 
أن  العامة  األمينة  مؤيدو  يرى  حين  في  للترشح.  الحزبية  المسطرة 
قرار مغادرة سفينة الفيدرالية قرار  ينتصر لسيادة قرار الحزب وأنه 
اتخذ بإجماع هياكل الحزب من أجل حماية الحزب االشتراكي الموحد 

من التطاحنات الداخلية للتحالف. 
في  ليؤكد،  جاء  اليسارية  الفيدرالية  منيب سفينة  نبيلة  مغادرة 
على  تشتته  في  المغربي  اليسـار  عطب  أن  المتتبعيـن،  بعض  نظر 
أمرا  واختراقــه  اليسار  الذي يجعـل ضرب  تنظيمات متعـددة، األمــر 

يسيرا لمن لهم مصلحة في ذلك.

يف احلاجة اإلى حزب ي�شارّي كبري 

)تتمة ص1(
من  وبمعنى  الوضوح،  بكامل  العثماني،  إليه  أشار  ما  وهو 
معاني »التشفي« الظاهر، حين قال »إن الحكومة لم تسقط ، كما 
كانوا يتوهمون ويزعمون، ال في الشهور األولى وال بعد سنتين،  
وال بعد ذلك«، في إشارة واضحة إلى أحزاب »األصالة والمعاصرة«  
و«االستقالل« و»التقدم واالشتراكية«، التي راهنت قيادتها على 
بعض  اعتبره   ما  رقابة،  بملتمس  التقدم  عبر  الحكومة  إسقاط 
المتتبعين »مغامرة سياسية«، قد ال تقوى المعارضة على تحمل 
تبعاتها لتتخلى عن فكرة »ملتمس الرقابة« اعتبارا لتخوفها من  
أن »يستغل األمر« في اتجـــاه ال يخـــدم مصالح المعارضة« !. 
والمغاربة المعروف عنهم أنهم »يحسبونها وهي طايرة« فهموا 
»المعنــى« وتأكـدوا من أن »أمـورا« بهـذه الجديـة والخطــورة، 
ال يمكن أن يُعبث بها  في »ندوة صحافية« وفي إطار لعبة »ليّ 

اليد« الصبيانية !. 
نـواب  أمـام  اإلعـالن  في  يتردد  لم  العثماني  فإن  وهكذا، 
من  بالرغم  الحكومي،  االئتالف  تماسك  عن  األمة،  ومستشاري 
»التشويش  والتبخيس من بعض الجهـات«  وتمسك الحكومة  
حصيلة  النهاية،  في  حصيلته،  كانـــت  الذي  الجماعي،   بالعمل 
»نوعية« و »إيجابيـة«  و»مشرفــة«،  ولكن هذا التماسك  الذي 

تباهى به العثماني بخصوص االئتالف الحكومي، 
لم يقنع وزراء حزب األحرار، المنافس األول 

»تصريح«  حضور  بضرورة  للبيجيدي  
رئيس الحكومة حـــول  النتـــائـــج 

الحكـــومـــة   لعمـــل  المشرفـة 
و»المتضامنة«.  »المتماسكة« 
في ظل التفكـــك والتشــرذم 
الذي تعيشـه أحـزاب األغلبية، 
بات يدافع  إن كل حزب  حيث 
عن منجـزات وزرائـه في ظــل 

الخالفــات المعلنـــة الموجودة 
الحكومـــة  تحالف  قيادات  بين 

»المتضامن«. 
لم  األحــرار،  حــزب  موقف  ولكن 

يمنع العثماني من أن يصرح  بأن حصيلته 
تتميز بالعديد من اإلصالحات الهيكلية ، »ســوف 

عمل  تطبع  سوف  أنها  بمعنـى  المقبلة«،  الحكومات  في  تؤثر 
الحكومة خالل السنوات المقبلة كنــوع من »خارطــة طريـــق« 
في  البالد  شؤون  تدبير  يتولون  سوف  لمن  حكومته  وضعتها 
المستقبل. وأن البرنامج الحكومي 2016-2021 أسس النتقال 
أهمية  السياسي  للتعاقد  مرة  ألول  أعطى  حيث  مهم،  منهجي 

كبيرة. 
وكان طبيعيا أن يعمــد العثماني إلى »رقمنــة« منجـــزات 
حكومته حتى ال يتيه في العموميات، فأكد أن اإلجراءات الحكومية  
الـ 98 التي تم اتخاذها،  توجد في مرحلة إنجاز بنسبة 69 بالمائة، 
وأن ما منها في طور اإلنجاز بلغ 24 بالمائة و2 بالمائة فقط توجد 
في مرحلة االنطالق، وأن المتعثر منها لآلن،  أقل من 5 بالمائة. 

إلى  العثماني  السيد  انتقل  الحكومي  العمل  منهجية  ومن 
وصف حكومته  بكونها »حكومة اجتماعية بامتياز« .خاصة والبلد 
والصحة  التعليم  في  االجتماعية،  األزمات  من  سلسلة  يعيش 
والسكن والتشغيل.  فهل جازف الرجل بهذا الوصف، أو  أنه غامر 
لمن  ليؤكد  الحكومة،   على  للناس  التي  المآخذ  في خضم   به 
في نفسه  مرضٌ أو غّل، أن حكومته أعطت من خالل برنامجها  

االهتمام  الكبير للتنمية  البشرية والتماسك االجتماعي، خاصة ما 
يتعلق بمنظومة  التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وهو 
مجال يمكن اعتباره واحدا من اإلصالحات الكبرى التي شهدها 

المغرب منذ االستقالل. 
ارتفعت من 54  التعليم  بأن ميزانية  الحكومة  وأفاد رئيس 
مليار درهم إلى 77 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة تقدر 
ب 33 في المائة، »رغم ظروف الجائحة وتداعياتها السلبية على 

المالية العمومية«. 
وأشار في هذا السياق إلى برامج »تيسير«، و»مليون محفظة«،  
والنقل المدرسي،  والمطاعم الداخلية، األمر الذي أدى إلى تطور 
العرض  البيداغوجي والبنيات التحتية.  كما أن جهودا كبيرة تم 
القيام بها لفائدة مختلف مراحل التعليم من األولي إلى الجامعي. 
المنبـــوذة،   القطاعـات  يعتبــر من  الصحــة  أن قطـاع  ومع 
»المغضوب« عليها، والتي يجمع المواطنون على أنه قطاع فاسد، 
متخلف، ال يقوم بدوره في خدمة المواطنين،  من المستوصفات  
السيد  فإن  البوادي،   أو  الحواضر  في  سـواء  المستشفيات،  إلى 
الميزانيات  من  الرفع  على  ركــزت  الحكومــة  أن  أكد  العثماني 
المجال  فتح  عن  فضال  الصحي،  القطاع  في  المالية  والمناصب 
ميزانية  أن  كما  لمجال،  هذا  في  البشرية  الموارد  لتثمين 
بالمائـة   25 بحوالـي  ارتفاعـا  شهدت  الصحة 
بين 2016 و2020، إضافة إلى إجراءات 

تحسين جودة  الخدمات الصحية . 
يتضمن   أن  طبيعيــا  وكان 
قضيــــة  العثمانــي  تصريــح 
الــذي  االجتماعيـــة  الحماية 
يعــود الفضـــل فيــه كمــا 
في غيـــره من  المنجـــزات 
إلى  الكبـــرى،  االجتماعيــة 
أشـــار  الملك، حيـــث  جاللة 
رئيس الحكومـــة  إلى قانون 
عن  اإلجباري  التأميــن  تعميـم 
 2022 و  المرض لسنتــي 2021 
وتعميم  شخص،  مليـون   22 لفائدة 
يقارب 7  ما  لتشمـل  العائلية  التعويضات 
مالييــن طفــل في سن التمدرس تستفيد منها 
3 ماليين أسرة بين سنتي 2023 و2024 ب 300 درهـم لكــل 
طفل، مع توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد سنة 2024، 
وتعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 . 

وكل تلك المنجزات كانت موضوع تعليمات ملكية سامية. 
الحصيلة  حول  السياسية  الطبقة  فعل  ردود  صدور  وقبل 
»المشرفة« بامتياز،  لحكومة العثماني، تضاربت التعليقات على 
مستوى صفحات التواصل االجتماعي التي  أجمع أصحابها على 
اعتبار أن الحصيلة كانــت »حصلــة«  »بامتيـــاز«  وأن حكومــــة 
كان  البيجيدي  تدبير  وأن  بالوعود،   فقط  »تميــزت«  البيجيدي 
فاشال وتسبب للبلد في أوضاع »مزرية« من بطالة  وفقر وتسول 
وضياع أدى إلى ارتفاع  حاالت االنتحــار ، وتراجع الحريات العامة  
في  الصاروخية  والزيادات  والتعنيـــف،  العنف  منســـوب  وارتفاع 
المواد األساسية وفي الضرائب واالقتطاعات من األجور، وضعف 
في القدرة الشرائية للمواطن،   مقابل »تسمين«  بعض الرواتب 
والتعويضات  واالستفادات، وإغراق البلد في الديون الخارجية التي 

بلغت في الربع األول من السنة الجارية 373،7 مليار درهم،  

ع. ك 

العثماين يواجه ممثلي الأمة بـ »ح�شيلة« نوعية 
»اإيجابية« و »م�شرفة« وينوه »بتما�شك احلكومة« 

ومت�ّشكها بالعمل الإيجابي الت�شامني !.... 
اأزمة فيدرالية الي�شار 

الَغاْفـْل
�َسا�ْس َداُرو �َساِخي

والَعاْقـْل
ْنَيا �َساِخي ْبْو�َسْخ الدُّ

اْنَت ْدَراْهْمـْك
�ْسَباْب َهـّمـْك

َوانا ْدَراْهِمي �ْسَباْب
بنيحيىْو�َساِخي.. اللطيف  • عبد 
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36 مليار فقط لدعم الأحزاب ال�شيا�شية
هـــذه  حازما،  كان  عودنا،  كما  العثماني، 
المرة أيضا،   في حماية الديمقراطية »كما هو 
متعارف عليها عالميا«، أي بمد األحزاب بالمدد 
البـــلد،  في  »تتقعد«  لكي  والكافــي،  الالزم 
وتترسخ،  ويضرب  بها وبنا المثل، كبلد رائد ، 
في الديمقراطية، ريادته في مواجهة الجائحة، 
العجم  بها  وأشاد  الركبان،  بها  سارت  التي 

والعربان، من »اصفهان« إلى »ووهان«....
العام،   هذا  الحال،  اليد وضيق  أن قصر  إال 

لم يسعفا دولة الرئيس في »تبريع« االحزاب السياسية،  كالعادة،  وهي تواجه االنتخابات 
العامة المقبلة،  التي ستتفجر، إن شاء اهلل، عن حكومة قوية، قادرة على تنزيل  النموذج 
التنموي الجديد، كما يجب، وإغداق النعم على الشعب، وخير النعم القناعة والصبر والتحمل 

والتوكل على الواحد القهار سبحانه!.
العلم  أهل  مع  ومشاورات  وحساب  وتنقيب  بحث  بعد   ، الرئيس  دولة  فإن  وبالتالي، 
والدراية »المحاسباتية«،  لم يلق في قاع الخابية، سوى  36  مليار سنتيما وقته وزمانه،  
فقرر أن يتبرع بها على األحزاب،  كرما وإحسانا، ومساهمة من »دولته« في تمويل حمالتها 

االنتخابية  التي نعلم كيف »تُبنى« و »تُدبر«، و »توجه«.
وال شك أن األحزاب، كبيرها وصغيرها، تكون قد قبلت بهذه »البركة«، على »تفاهتها«،   
من باب »التيمن« ليس إال، ألنها ال تكفي، أصال، لتغطية مصاريف  الوالئم والزرود التي  
تقام بهدف إقناع  »المناضلين« بأحقيتها في »تصدر المشهد« السياسي،  والوصول إلى 
»ذروة الحكم« حيث  النعيم، والرخاء، واليسر، والسعادة، أنعامٌ قائمة على الدوام، وال شك 
أن »العجز« في ميزانية تمويل الحفالت، عفوا، الحمالت االنتخابية سوف »تزكيه« محاصل 
المنتفخة،  الشكارات  أصحاب  طرف  من  خاصة،  عليها،  المتهافت  االنتخابية،  »التزكيات« 
أو حتى لوعود كاذبة، ألن »الزرقة« تقوم مقام كل ذلك  إلى برامج،  الذين ليسوا بحاجة 

وتزيد....
تلك هي »اللعبة«، لعبة الديمقراطية، التي قال عنها وينسون تشرشيل،  »الديمقراطية 

نظامٌ سيء، ولكنها أقل سوءا من كل األنظمة األخرى«!.......

  QQQQQQ

ناطٌق »غري ر�شمي«...
»غيــر  ناطقا  أصبح  المغرب،  سجون  مدير 
اإلنسان  حقـوق  منتقـــدي  على  للرد  رسمي« 
أو »انتهـاكـــات« حقـــوق اإلنسان  بالمغـرب، 
بهذا البلد الذي يتوفـر على وزير دولة يتكفل 
بحقوق اإلنسان، ومجلس وطني رسمي لحقوق 
اإلنسان، وجمعيات أهلية تنشط في الدفاع عن 

حقوق اإلنسان.
ما  عن  السجــون  مديـر  يرد  أن  نفهم  قد 
يمكن اعتباره من جانبه »افتراء« على المصلحة 

التي يديرها، فيما يخص التعامل »اإلنساني« مع السجناء، من أجل تبيان »حقيقته«  التي 
هو أدرى الناس بها، ولكن أن ينبري  للرد  على منظمات دولية تعنى بحقوق اإلنسان، في 
لدولة شقيقة،  رئيس جمهورية سابق،  يواجه  أن  أو  الملف،   للمغرب في هذا  انتقاداتها 
أبدى رأيه في قضية سجينين  أصبحا حديث المجامع الحقوقية بالعالم،  إن حقا أو باطال،  
فإن هذا األمر مثير لالستغراب، إن اعتبرنا أن لحكومة المغرب ناطقا رسميا باسمها،  ووزير 
دولة »مؤهل« للرد عن االفتراءات التي تنشرها هيئات دولية  تعنى بحقوق اإلنسان، ، فإن 

هذا األمر يترك االنطباع لدى العامة  بوجود »دولة داخل الدولة«.
وقد يكون في األمر »إن« لم يصل إليها »لوحنا«  فتعذر الفهم لدينا وآن لنا أن نراجع 

»لوحنا« ا.....

  QQQQQQ

ليالــي »مرقالــة« اجلميلـة
مرقالة،   بشاطئ  يحلــو  السهــر  أن  معلوم 
أن  قبل  جدا،  جميال  كان  الذي  أو  جدا،   الجميل 
الحار،  الواد  قنوات  الناعمة،  رماله  »تتفجر« تحت 
لتجعــل منه  بـؤرة  للتلــوث، ولتغشاه »نسائم«  
الحال  هي  كما  األنفاس،  تخنق  مقرفة،  مقززة، 

بالنسبة لمنطقة الكورنيش.
حقيقة أن المسؤولين انتبهوا لهذا المشكل،  
وحاولوا  ترميمه في إطار تهيئة شاطئ مرقالة،  
أن »طمـــر«  ناجعــة، حيــث  ولكن بطريقة غير 

»القواديس« ال يعني نهاية »تلوث الرمال ومياه السباحة والهواء, وبالتالي فإن من مسؤوليات 
الموضوع،   تتدبر  أن  الشواطئ،  وبتطهير  بالبيئة  المعنية  األخرى  والجهات  والعمالة   البلدية 
بكامل الجدية، خصوصا وأن هذا الشاطئ، المحسوب على الشواطئ الملوثة،  يشهد »إقباال« 
كبيرا،  خاصة بالمساء،  ولو أن المكان ال يسمح بالمتعة الكاملة،  بسبب »عشوائية« محالت 
»الترفيه«  واالزدحامات التي تشهدها ، ووجود أعداد من الكالب الضالة بها، مما يشكل إزعاجا 
االحتراز من  احترام   ضوابط   للزوار،  دون  الغير منظم  االزدحام  إن  للمواطنين.ثم  حقيقيا 
الجائحة، لمما يمكن أن يساعد على انتشارها في غياب الحذر منها. ونفس الوضع ينطبق على 

راس المصلى وشارع المكسيك وسوق كاسا براطا، واسواق األحياء األسبوعية، وغيرها.

          QQQQQQ

من غ�ّشنا، لي�س منا!...
يـأتيه  ال  وقوله  العمدة،  نائب  قال 
الحق من بين يديه وال من خلفــه، إن 
شاطئ طنجة البلدي »أصبــح  أحســـن 
الشواطئ مـــن حيـــث جــودة الرمــال 
الشمال  منطقة  مستـوى  على  والمياه، 

كافة«.
هل تصدقون؟

أو قل، من نصدق؟  التقرير الرسمي 
اعتبــروا  مختصين،  طــرف  من  المعد 
شاطــئ طنجة البلدي من المارينا لغاية 
الغندوري،  شاطئــا    غير قابل للسباحة، 

مياها ورماال، بسبب  التلوث الذي عجزت البلدية واألجهزة التي »تؤطرها« وتراقبها، نظريا،  
عن عالجه،بصفة كاملة، وهذا ليس أمرا مستحيال.

النائب،  الذي أراد، ال شك، رمي الورود في اتجاه خاص، قال إن تطهير شاطئ طنجة 
البلدي وكافة شواطئ المدينة، جاء نتيجة العمل الذي تم القيام به ، على إثر صدور التقرير 
الرسمي الذي صنف شاطئ طنجة البلدي وشواطئ أخرى في خانة  »الشواطىء الغير صالحة 

للسباحة.
هذا التقرير أعدته، ككل سنة،  مؤسسة رسمية من خبراء البيئة بالمغرب،  بخصوص  
الوضـــع  هــذا  أكد  حيـث  ذلك،  في  للشك  مجال  وال  بالمغرب.  السباحة  شواطئ  مختلف 
تقرير مؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة، التي لم تعثر عبر ساحلي طنجة المتوسط  
واألطلسي سوى على شاطئ أشقار لترفع فيه اللواء األزرق. ربما، لبعده عن مصادر التلوث  
البلدي.... يوم كان.... قبل أن  الدنيا، شاطئ طنجة  التي أودت بواحد من أجمل شواطئ 

يصير.ما هو عليه اآلن!...    
حبذا لو أمرت والية جهة طنجة بإجراء خبرة مخبرية دقيقة، حول حالة ميــاه شاطئ 

طنجة البلدي ورماله،  لنتبين األمر بين الواقع والبروبغاندا االنتخابية.

 QQQQQQ

طنجـة :
النظـــافــة العموميــة من جــديـد

التدبيـر  شركتــا  بعـــدُ  تتعود  لم 
المفوض للنظافة والتطهيــر بطنجــة، 
على أزقــــة المقاطعتيـــن الموكـــول 
إليهما أمر تدبير قطاع النفايات المنزلية 
بهما، حتى برزت المشاكــل، وارتفعــت 
االحتجاجات، وقــامــت مواجهـــات بين 
العمال و »الباطرونــات الجــدد«، قيــل 
بسبـــب اعتراض هؤالء على قيام مكتب 

نقابي  وهذا، إن صحّ، خطأ كبير.
إن مواطنين  قالـت  إعالمية  مصادر 
إلى تعثــر  الجماعة  انتباه مجلس  لفتوا 

أشغال جمع األزبال، بسبب االختالالت في أوقات مرور الشاحنات،  األمر الذي تسبب في نوع 
من االحتقان داخل عدد من األحياء، خاصة وطنجة مقبلة على فترة االصطياف التي تتطلب 

الحرص الكامل على نظافة المدينة.
فهال عمد العمدة إلى فرض احترام عقد التفويض الذي يجمع بين البلدية وشركتي 
النظافة،  في انتظار أن نتخلص نهائيا من »عقدة«  عقد  التدبير المفوض، ونعود إلى نظام 
الوكالة المستقلة الذي كانت عليه، وبنجاح كبير، قبل أن يتم التخلي عن التدبير المباشر 
والمؤاخذات   المواجهات  مسلسل  ويبدأ  والنقل   والكهرباء،  والماء  النظافة،  لقطاعات  

واالحتقانات ، خاصة فيما يتعلق بقطاع الماء والكهرباء. 

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

اللفظ املفيد

امل�سوؤولني، �سواء  تزايدت يف الآونة الأخرية حوادث حماكمة بع�س 
املحليني منهم اأو املركزيني، بتهم الف�ساد ونهب املال العام وما يرتبط بها 
التي  املحاكمات،  تتزايد هذه  اأن  وُينتظر  للقانون،   من جنح وخمالفات 
اإليها اجلمهور بعني الر�سا، ل�سيما بعد ت�ساعف جهــود الدولــة  ينظر 

يف اجتاه اإعمال القانون ملواجهة ل�سو�س املال العام.
تك�سف  الوا�سحة،مل  ر�سائلها  رغم  املحاكمات،  هذه  اأن  واحلقيقة   
يف واقع الأمر �سوى عن قمة جبل اجلليد، بينما تظل معظم ال�سرقات 
الل�سو�سية خمتبئة حتت مياه بحر الف�ساد، يف انتظار ك�سف  والأفعال 
الفعلية  الرقابة  ت�سديد  قبل  وذلك  مرتكبيها  وحما�سبة  عنها  ال�ستار 
يف مواجهة امل�سوؤولني الآمرين بال�سرف، رقابة تكون من طبيعة وقائية 

مت�سددة، باإمكانها حماية املال العام من براثن الل�سو�س.
مع ثبوت ف�سل خُمرجات »النموذج التنموي« املتبع يف املغرب، عاد 
النقا�س حول �سوؤال دور الإدارة العمومية يف �سناعة الظروف املو�سوعية 
خطابات  تتخللها  مناظرات  حدوث  حني  ل�سيما  التنمية،  لتحقيق 

متنوعة ب�ساأن مو�سوع »الإ�سالح الإداري«.
باأبعـــادها  املغربية،  الإدارة  لواقــع  فــوري  بت�سخي�س  القيام  اإن 
»الإدارة«  اأن  عنوانها  وا�سحة  نتائج  اإلى  يف�سي  املتنوعة،  وت�سكيالتها 
النتهازية  ثقافة  انت�سار  ب�سبب  الأداء،  يف  �سديد  �سعف  من  تعاين 
واعتبار الإدارة منفذا مالئما لتحقيق رغبات الغتناء على ح�ساب املال 
العام ولي�س  باعتبارها اأداة لتحقيق اأهداف مو�سوعية اأن�سئت من اأجلها 
الإدارة، بل ا�ستفحل الأمر  وبلغ م�ستوى ميكن و�سفه بكونه حقق خطوة 

يف »الت�سالح مع الف�ساد«.
ف�إن  الإدارية،  الأو�س�ط  يف  والنهب  ال�سرقة  ثق�فة  لذيوع  ونتيجة   
واقع ح�ل الإدارة املغربية اأ�سحى مميزا بح�لة من الرتهل املفرط، عرب 
اإن الإدارة » تعاين من الت�سخم  عنها امللك، يف واحدة من خطبه، قائال 
املوظفني«،  من  العديد  لدى  امل�سوؤولية  روح  وغياب  الكفاءة،  قلة  ومن 
َمة«،  ُمَتَقدِّ َف�ساٍد  »حالِة  يف  ت�سبح  الإدارة  اأن  حقيقة  يك�سف  ما  وهو 
اعوجاجاتها  وتقومي  اإ�سالحها  اأجل  من  التدخل  اإمكانية  َق  قُّ حَتَ َنُع  وَتْ
امل�ستفحلة، ل �سيما مع اإقرار الدولة، باإن امل�ساكل التي تنع تقدم البلد 
هي، بالدرجة الأولى، »�سعف الإدارة العمومية، �سواء من حيث احلكامة، 

اأو م�ستوى النج�عة اأو جودة اخلدم�ت«.
هكذا يتجلى للعموم اأن �سوؤال الإ�سالح الإداري يجب اأن يكون �سوؤال 
املرجو،  الإ�سالح  »طبيعة«  ت�سمل  اأن  يجب  عنه  الإج�بة  واأن  مركزي�، 
وهي اإجابة حتققت، يف �سقها النظري  من خالل التن�سي�س على اإحداث 
مبوجب  وحماربتها«  الر�سوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  »الهيئة 
اأحكام الد�ستور، وهي الهيئة ُعِهَد لها القيام مبهام املبادرة و�سمان تتبع 
اجليدة،  احلكامة  مبادئ  وتر�سيخ  الف�ساد،  حماربة  �سيا�سات  تنفيذ 

وثقافة املرفق العام.
ك�نت  كيفم�  اإ�سالح  اأي  يتوخ�ه�  اأن  يفرت�ض  التي  الأهداف  اإن 
مراتب  وبلوغ  الأف�سل،  نحو  ال�سيء  من  النتقال  حتقيق  هي  طبيعته 
احلكامة اجليـــدة، باعتبارها �سرطـــا حتميـــا لإدراك مراتــب التنمية، 
حددها  معايري  وهي  ال�سرورية،  املعايري  اإغفال  مع  يتحقق  ل  والأمــر 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي من خالل عنا�سر عديدة تاأتي ال�سفافية 
قاَبة  الرَّ ُمبا�َسرة  الفعالة يف  اإلى كونها ت�سكل الأداة  يف طليعتها، بالنظر 
�سرقة  حدة  من  التخفيف  يف  اإيج�بي�  ع�مال  وب�عتب�ره�  وامُلح��سبة، 

الأموال العامة. 
كلِّ  ومطلُب  عاقل  كلِّ  غايُة  الأمر،  واقع  يف  الف�ساد«  »حما�سرة  اإن 
لنظرية  ال�سارم  بالتفعيل  اإل  املطلوب،  بوجهها  تتاأتى  لن  لكنها  ناقد، 
»ربط امل�سوؤولية باملحا�سبة«، فاإذا كان القانون ُيخاطب النا�س على وجه 
التجريد ل  التعيني، فهو، لأجل ذلك، يجب اأن ي�سري على كل امل�سوؤولني 

دون ا�ستثناء اأو تييز، وبكافة دواوين الدولة.
مطلبا  يعترب  والفا�سدين  الناهبيــن  على  اخلنـاق  �سـد  كــان  واإذا   
ا�ستعج�لي�، ف�إنه لن  يكون اإل ب�لتفعيل ال�س�رم لأدوات الرق�بة، البعدية 
والقبلية،  على كل الت�سرفات املالية التي حتوم حولها ال�سكوك، ويوجد 
اأن  احتم�ل ب�سيط لعتب�ره� نهب� للم�ل الع�م، والرق�بة الإدارية يجب 
تكون موؤازرة برقابة ق�سائية فعالة حتقق هدف  طرد الفا�سدين، ابتداء 
الإداري،  امل�سوؤول  �سخ�سية  يتقم�س  ل�س  باأكرب  وانتهاء  مدير  اأتفه  من 
والغاية بالطبع هي تنظيف الإدارة من مدراء الف�ساد ورعاة الل�سو�سية 

وعدميي الكفاءات . 
اإ�سالح الإدارة، ونحن على موعد مع ا�ستحقاق انتخابي جديد، لن 
يتحقق ب�إدارة ف��سدة وموظفني ف��سدين، بل يجب ن�سب امل�س�نق لهوؤلء 
قبل تعوي�سهم بكفاءات واأطر نظيفة، ومن هنا يتكرر املطلب الأ�سا�س : 

»هدم قالع الفا�سدين«.

»اقتالع اأورام 
الف�شاد الإداري«

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

دردشة جمعتنا  في  العمراني  الفنان شوقي  قال   
خاصة  الموسيقى،  مآل  على  يتحسر  أنه  مؤخرا،  به، 
التي  الموسيقية  اآلالت  بعض  بفقـدان  يتعلـق  فيما 
اضمحلت  والتي  الموسيقية  الفرق  بين  تميز  كانت 
السبب  الذي كان  السنين، هذا االضمحالل  مع مرور 
الرئيس في اختفاء وغياب العديد من الفنانين الذين 
لم يعد لهم حضور بين زمالئهم في الوسط الفني، 
جراء  معيشهم،  مورد  على  التأثير  بالغ  له  كان  مما 
طمع بعض المحتكرين والدخالء على الساحة الفنية.

تكـون  أن  تصور  يمكن  كيـف  قائال:  شوقي  وأضاف 
فرقة موسيقية فعالة وفي المستوى الجيد الذي يليق 
أربعـة  أو  ثالثـة  من  تتكون  وهـي  الذواق  بالجمهور 
واستغالل  لوحدهم  المال  جمـع  إال  اليهمهـم  أفراد، 
الساحة الفنية بمفردهم ؟ وأكد الفنان شوقي احترامه 
رفضه  مع  وكفـاءات،  طاقـات  ذوي  وفنانين  لفنانـات 

للفنانين المقنعيـن أو المزيفيــن، عكـس الفنانيــن 
بهيبـــة  يتميـزون  الذين  والمخضرميـن  األصيلين 

خاصة، ألنهم روحانيون ومتخلقون ، قبل كل شيء.
وأشارالفنان ذاته أنه مدين ألساتـذة موسيقيين 
الفني بطنجة وتعلم  اشتغل معهم في مسـاره  كبار، 
منهم كل ما هو جميل، إبداعا وتربية وأخالقا، موجها 
من  البـد  أنه  وهي  الصاعـد  وللجيل  لنفسه  نصيحة 
التربية الموسيقية، قبل العزف على أي آلة موسيقية 
القادم. للجيل  والقدوة  النموذج  إعطاء  بهدف  وذلك 

يشيرالفنان  أعماقه،  من  نابعـة  نصيحة  هذه  طبعا، 
شوقي العمراني،  رئيـس المكتــب التنفيذي للنقابة 
ـ  طنجة  بجهـــة  األغنية  لمبدعي  المغربية  المهنية 

تطوان ـ الحسيمة. 
م. إمغران

الفنان �شوقي العمراين يف اإطاللـة..
نصح بأنه البد من التربية الموسيقية قبل العزف على أي آلة
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الشعارات  أكثــر  القــروي  بالعالم  االهتمـام  أن  معي  الحظوا 
المغرب  ساكنة  بأن  علما  اإلطالق..  على  االنتخابات  في  استهالكا 
الشرائــح  أكثـر  األطــراف،  المترامية  النائية  البوادي  أي  العميق، 
واإلقصاء  والتهميش  الخصاص  بسبب  ومعاناة  تذمرا  السكانية 
مشاكـل  بأن  لكم  أقـول  دعونـي  شعبيــة..  ال  حكومية  وسياسات 
المدينة تأتي من البادية، والهجـرة الجماعية أشد خطورة على المدينة 
حين تتحول إلى فضـاء للغرباء والمتسكعين والباحثين عـن الســراب 
والهائميـن على وجوههــم فتتـحـول المشكلــة إلى إشكالية تتعاظم 

فتصير معضلة ثم أزمة مجتمعية..!
عدم  وإلى  االنحراف  إلى  يقود  والفقر  فقيرة،  المغربية  البادية 
متاهات  في  واالرتماء  الحرمان  وإلى  واالجتماعي  النفسي  االستقرار 
الضياع.. والفراغ أم المعضالت الذي يدفع بالشباب إلى االنحراف بكل 

أنواعه..
والسؤال الذي تعودنا على طرحه في مثل هذه الحاالت الشائكة 
والتربوية: هل من  والثقافية  االجتماعية  القطاعات  الحارقة، يهم  بل 
خطط وبرامج هادفة مواكبـــة للعصر ولمقتضيات التطور التكنولوجي 
المؤسسات  هل  والضياع..؟  االنحـــراف  من  الشبــاب  لحمايــة 
في  واإلمكانيات  والبرامج  التأطير  مستوى  على  والثقافية  االجتماعية 
مستوى طموحات واهتمامات ورغبات الشباب بالعالم القروي..؟ على 
الجانب اآلخر وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا، علينــا أن نذكر بفشــل 
السياسات العمومية في مجال النهوض بالبادية وعدم اعتماد سياسة 
معالجة  الذكر،  سبق  كما  مقدمتها،  في  ومسؤولة،  هادفة  تنموية 
كمدخل  الشباب  فئات  ألوسع  التشغيل  فرص  وإتاحة  الفقر  إشكالية 
لصيانة الكرامة البشرية وتأمين مستقبل الفئات المهمشة لتحسين 
كما  القروي،  بالعالم  النهوض  إلى  والسبيل  االجتماعية..  أوضاعها 
تنموية  ومخططات  باعتماد سياسة  إال  المغربية  للبادية  التأهيل  أن 
للتخفيف من اآلثار السلبية ووضع حد لنزيف الهجرة التي ركبت أهوالها 
مخلوقات آدمية فضلت الهجرة ضمن أسراب تشبه في صورتها أسراب 

الجراد المهاجر على أن يطوقها الفقر ويحاصرها الضياع..
الذي   الموضوع  من  واألخير  الثاني  الجزء  في  الحديث  نواصل 
وتداعياتها  المعضالت  أبرز  إحدى  على  الضوء  لتسليط  خصصناه 
ظروف  ظل   في  االجتماعي  الوضع  على  الخطيرة  وأبعادها  السلبية 
الصعوبات  لمختلف  متابعتنا  وفي  واقعية..  حلوال  تتطلب  استثنائية 
والبناء،  والتنمية  اإلصالح  جهود  تعرقل  التي  المعقدة   واإلشكاليات 
الدافع  هي  بل  سابقتها،  من  تعقيدا  أشد  مشكلة  عن   اللثام  نميط 
من  عنها  يترتب  مما  المقلقة  الهجرة  إلشكاليــة  المحــرك  الرئيسي 
والتنموية في غياب  االقتصادية واالجتماعية  الوضعية  تداعيات على 
إيجاد حلول ملموسة ألزمة البطالة التي عمرت طويال وماتزال راسخة 
الحديث  بصدد  نحن  التي  البطالة  مشهد  أن  في  الشك  الوجود.. 
عنها باتت اليوم أكثــر تعقيدا من ذي قبل بل مصدر قلق اجتماعي 
إلى  مستويات قياسية تؤرق  على نطاق واسع بعد أن وصلت األزمة 

الجميع..!!
البطالة معضلة المعضالت، والفقر هو الوريث الشرعي لها.. كما 
الصالحية  عديمة  لعملة  ووجهان  متالزمان  أمران  والفقر  األمية  أن 
وباطلة المفعول.. ولعل أخطر مايهدد تماسك المجتمع هو »البطالة 
والفقر واألمية« في ظل غياب استراتيجية واقعية التأخذ بعين االعتبار 
وجب  المنطلق  هذا  من  المجتمع..!  تجاه  التنموية  المسؤوليات  
االهتمام، بل العمل، هنا واآلن، على النهوض بالعالم القروي وتحسين 
أوضاعه على كافة المستويات، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا 
وثقافيا، وتأهيل قدرات اإلبداع لدى األطفال والشباب، وتمكينهم من 
والهجرة  النزوح  إشكالية  لمواجهة  السليمة  التوجهات  في  االنخراط 
المعاناة  من  مزيد  إلى  هجرة  إال  ليست  فهي  وبالتأكيد  الجماعية، 

والبؤس والقلق والضياع..

من صميم المجتمع

هجرة ال�شباب من البوادي 
املهم�شة.. الطريق نحو املجهول! 

• إدريس كردود3/2

الوطنيـــة  التربيــة  وزارة  أطلقت 
والتعلـــيـــــم  المهــنـــي  والتكويـن 
العالي والبحـــث العلمي، مؤخـرًا حملة 
تواصلية تحسيسية للتعبئة المجتمعية 

حول المدرسة المغربية.
ويأتي إطالق الحملــة التي اختير 
لها تحــت شعــار “مدرستنا مسؤوليتنا 
جميعا”، في إطـار تنزيـل “االستراتيجية 
حـــول  والتعبئـــة  للتواصل  الوطنيــة 

اعتمادها  تم  التي  المغربية”،  المدرسة 
في يونيو 2021، والرامية إلى تحقيق أهداف المشروع رقم 17 المتمثل 

في “تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”.
وتتجسد هذه التعبئة، وفق بالغ للوزارة، من خالل مواكبة مشاريع 
التربية  بمنظومة  المتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  أحكام  تفعيل 
والتكوين والبحث العلمي، الذي أكد في مادته السادسة على دور التعبئة 
المجتمعية في تحقيق أهداف إصالح هذه المنظومة وتجديدها المستمر 
باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة واألسرة 

والفاعلين  المدني  المجتمع  وهيئات 
واالجتماعييـــن،  االقتصـــادييــــن 
في  الفاعليــــن  مـــن  وغيـــرهـــم 
مجــاالت الثقافــة واإلعالم واالتصال.

حجم  إبراز  إلى  الحملة  وتهدف 
الوزارة  تبذلهــا  التي  المجهـودات 
أحكام  أجرأة  مشاريع  حافظة  لتنزيل 
أرض  على   51.17 القانون-اإلطـار 
الوطني  العام  الرأي  وإطالع  الواقع، 
المشاريع،  هذه  تنزيل  مستوى  على 
وكذا لتثمين مجهودات الفاعلين التربويين واألسر ومختلف الشركاء في 

تفعيل مختلف األوراش اإلصالحية التي تم إطالقها.
وحسب الوزارة، فإن اختيار شعار “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا” يأتي 
مكونات  لجميع  المشتركة  المسؤولية  ترسخ  دالالت  من  يختزله  لما 
المجتمع في النهوض بالمدرسة المغربية بمختلف أبعادها، والدفع إلى 
اإلنصاف  “مدرسة  تحقيق  أفق  في  بها  النهوض  أوراش  في  االنخراط 
التنموي  للنموذج  رافعة  وجعلها  والمجتمع”،  بالفرد  واالرتقاء  والجودة 

الجديد.

وزارة الرتبية تطلق حملة توا�شلية للتعبئة 
املجتمعية حول املدر�شة املغربية

ماذا عن برامج 
القطاعات المعنية ؟ 

قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، في مبادرة هي األولى من نوعها 
اعتمدتها السيدة الوزيرة نزهة بوشارب، إجراء  المباريات على المستوى الجهوي للولوج إلى المدارس 
الوطنية للهندسة المعمارية بكل من مدن الرباط، تطوان، فاس، مراكش، أكادير  ووجدة، وذلك برسم 
السنة الجامعية 2021-2022، استجابة للطلبات المتزايدة سنة بعد أخرى للمرشحين الراغبين في ولوج 

هذه المدراس.
ويندرج هذا القرار في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية  الهادفة إلى تسريع تنزيل خيار الجهوية 
التنمـوي بتمكينهـا من كفـاءات مؤهلـة من أجـل تحسين  المتقـدمـة، بمواكبـة الجهـات في مسارهـا 

إطار عيش الساكنة.
هذا وستعمل كل مدرسة على تنظيم مباراتها بصفة مستقلة، عبر عملية انتقاء يليها امتحان كتابي، 

على أساس أن تجرى المباراة في مراكز امتحان بالمدينة أو الجهة التي توجد بها المدرسة.
هذا، وبالموازاة مع ذلك، فقد تقرر:

- مضاعفة عدد المترشحين الجتياز المباراة؛
-  الزيادة في الطاقة االستيعابيــة لهذه المدراس للرفــع من عدد الطلبة المقبولين للسنــة الثانيـة 

على التوالي،  بهدف تقوية العرض العمومي في مجال التكوين في الهندسة المعمارية.
هذا، وستجرى المباريات المذكورة طبقا للتواريخ والمواعيد التالية:

بـــالغ �شحـــفـــي
وزارة اإعداد الرتاب الوطني والتعمري والإ�شكان و�شيا�شة املدينة 

تقرر تنظيم مباريات جهوية لولوج املدار�س الوطنية
للهند�شة املعمارية 

فتح باب التسجيل القبلي وجوبا وحصريا على الموقع اإللكتروني:  
 .www.concoursena.ma

الئحة  ونشر  بها،  الخاصة  االنتقاء  نتائج  عن  مدرسة  كل  إعالن 
المترشحين المقبولين الجتياز االختبار الكتابي لمباراتها.

المباراة  بمراكز  مدرسة  بكل  الخاصة  الكتابية  االختبارات  إجراء 
المحددة من طرفها.

الكتابيـة الخاصة بها،  إعالن كل مدرسـة عن نتائـج االختبارات 
ونشر الئحة المترشحين المقبولين في الالئحة الرئيسية ولوائح 

االنتظار الخاصة بها.
الخاصة  الرئيسيـة  الالئحة  في  المقبوليـن  المترشحين  تسجيل 

بكل مدرسة.
تسجيل المترشحين المقبولين في لوائح االنتظار الخاصة بكل 

مدرسة.

من  15 يونيو إلى 02 يوليوز 2021

الجمعة 16 يوليوز  2021

األحد فاتح غشت 2021 على الساعة 8 صباحًا

الجمعة 6 غشت 2021

الخميس والجمعة 09 و10 شتنبر 2021

و16   14 واألربعاء  واإلثنين  والخميس  الثالثاء 
و20 و22 شتنبر على الساعة 10 صباحًا

المملكة المغربية
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة المدينة
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على إثر وفاة المشمولة بعفو اهلل، المرحومة

اأمينة بنت م�شطفى ابن ادري�س
التي وافتها المنية بتاريخ 11 ـ 05 ـ 2021 

يتقدم أبناؤها محمد وأسية ورشيدة وثرية وعبد النبي وسميرة بالشكر الجزيل إلى كل من واساهم 
سبحانه  منه  راجين  االتصال،  وسائل  عبر  أو  الشخصي  الحضور  طريق  عن  سواء  الجلل،  مصابهم  في 

وتعالى أن اليريهم مكروها في عزيز لديهم وأن يرزقهم موفور الصحة ويبارك في عمرهم. 
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. 

�شكر على تعزية

بالمسيد  االلتحـاق  الوالـد من  السيد  أعفـاني  لما  االنشراح  انشرحت غاية   
نحن  علينا  محكوما  كان  إذ  الحكومية..  بالمدرسة  االمتحان  في  لنجاحي  تزكية 
التالميذ متابعة تعلمينا األصيل بالكتاتيب القرآنية، فأولياء أمورنا كانوا يحرصون 
من  نكون  أن  آملين  المبين،  الذكر  من  تيسر  ما  نحفظ  أن  على  الحرص  أشد 
النزر  تعلمنا  ما  بمجرد  إذ  شياطين،  كنا  الحقيقة  في  ألننا  الصالحين،  األطفال 
القليل من لغة »المارتين« الغريبة  بدأنا نفر من حصص المسيد الرتيبة وعصا 
الفقيه المديدة، وأصبحنا مشدوهين بسحر تلك األلفاظ اإلفرنجية العجيبة التي 
تدغدغ مشاعرنا وتجعلنا نحس بنخوة ونحن ننطقها بليونة على مسامع معلمنا 
على  يضفي  الذي  الوطني  وطربوشه  العريضة  المزركشة  عنقه  بربطة  المزهو 
لنا  يترجم  الرابع   القسم  في  المحبوب  معلمنا   وكان  ؛  الهيبة  بعض  شخصه 
بعض المقطوعات الشعرية من لغة »فولتير« إلى لغة الضاد كقصيدة »الثعلب 

والغراب« التي يقول مطلعها :
حط غراب فوق غصن شجرة      وفي فمــه جبنـــة  مـــدورة
أهـــال بك ياسيـــد الغربان      ما كنت أظن أن فيـك ريشـة

فهذا المربي الظريف كنا ننتظر حصصه التعليمية بشغف كبير يكاد ينسينا 
بمدرســة  أيديهم  على  تعذبنـا  ممن  الجالدين  المعلمين  من  شرذمة  طغيان 
المعسكر االبتدائية بمرتفعات الحاجب، في زمن أضحت فيه المدارس الحكومية 
أشبه ما تكون بدهاليز »معتقالت« سرية.. إذ ال تكاد تخلو أي مؤسسة تعليمية 
الجهنمييـن،  المدرسين  من  العينـة  هـذه  السبعينيات من  أواخر  حتى  ابتدائية 
المشحونة نفوسهم بشتى مركبات النقص التي يفرغون شحناتها بين جدران 
أغبيـاء  كسالى  أنهـم  بذريعة  المستضعفيـن،  بأبناء  تنكيال  الدراسية  الفصول 

اليجيدون القراءة وال الكتابة وال حتى المحادثة..
ولفرض مزيد من السلطة داخل الفصول الدراسية كان المعلمون الجالدون 
يتنافسون في ابتكار أدوات التعذيب الجسدي. فالجالدون القدامى - من بينهم 
االستقالل   فجـر  في  الحكومة  بهم  استعانت  الذين  القرآنيـة  الكتاتيــب  فقهاء 
انتقوها من فروع أشجار مثمرة.. ويأتي على  وجلهم كانوا يستعينون بقضبان 
رأسها القضيب المشتق من غصن الزيتون وقضيب غصن السفرجل وكذا قضيب 

غصن شجرة الرمان.
 أما المعلمون الجدد ممن أهلتهم شهادة »البروفي« أو الوساطات الحزبية 
تأديب/تعذيب  أدوات  استعمال  إلى  يعمدون  فكانوا  التدريس  مهنة  لمزاولة 
يدفـع  كـان  مما  المطاطية،  والقطـع  الفضية  الرصاصية  كالمسطرة  حديثة، 
أيديهم  راحات  بها  يدهنون  ألم  مضادات  ابتكـار  إلى  المضظهدين  التالميذ 
إبان  خاصة  شحوم،  ودهون  ثوم  فصوص  عن  عبارة  وهي  أقدامهم،  وبواطن 
استظهار جدول الضرب وكذا مقاطع سور من القرآن الكريم، حيث يتحول القسم 

إلى مسلخة..
ومن المواقف الطريفة التي الزالت عالقة بذاكرتي، تلك التي كان أبطالها 
ثلة من المشاغبين الذين يكتبون إمالء الفرنسية بحروف عربية، هؤالء التالميذ 
يافعـون،  وهم  الحصادة«..  »صف  اسم  عليه  أطلـق  صـف  في  المعلم  حشرهم 
ولتأديب  ضعيفـة،  الذهنيـة  استيعابهـم  طاقـات  لكن  قوية،  بدنية  بنيات  ذوو 
الصف،  برفاقهم من نفس  المعلم يستعين  البشرية كان  »الديناصورات«  تلك 
لإلمساك بسيقانهم الممددة لينالوا حصتهم من العقاب بالتناوب، والتقاء شر 
المشاغبين على احتذاء أحذية مطاطية على مدار  اتفق ثلة من أوالئك  العقاب 
أيام األسبوع، وكذلك كان ، ولما حان وقت الحساب والعقاب أمر المعلم أحد هم 
بقلع حذائه  لينال جزاءه لكونه لم ينجز فروضه، فامتثل ألمره طواعية وبدون 
مقاومة، إال أن المعلم المرهف اإلحساس كاد يغمى عليه حينما تجرد التلميذ من 
حذائه المطاطي الذي فاحت منه  رائحة عطنة انتشرت في أرجاء الفصل وكأنها 
وهو  اليمنى  بيده  أنفه  منافذ  إغالق  على  المعلم  أجبر  مما  للدموع،  مسيل  غاز 
يشير بيسراه للتلميذ باالنصرااف.. ومنذ تلك الواقعة لم يظهر لصاحبنا أثر، ال 

في  صف »الحصادة«  وال في ساحة المدرسة.
وتتباين أساليب التأديب/التعذيب من معلم آلخر، مسخرين في عملياتهم 
الدماء  ومرآى  والعويل  الصراخ  سماع  مستلذيـن  إيالمـا،  األدوات  أشد  العقابية 
تسيل، فتراهم يتفننون في أساليب الترهيب والتعذيب، كالضرب بقضيب معدني 
على أطراف األصابع المضمومة، مما يؤدي في بعض الحاالت إلى إتالف األظافر 
الجسد دون  أنحـاء  باألصابع، والضرب بسوط جلدي في مختلف  وإلحاق عاهات 
مخلفة  الحليقة  الصبيان  رؤوس  العصا  تخطئ  وال  الحساسة،  المناطق  استثناء 
فيها أوراما وثقوبا يحشوها بعض المدرسين الجنـاة بمسحـوق الطبشورة للحد 
الجرح  على  المدرسي  الحبر  من  كمية  كان يصب  ومنهـم من  الدم،  نزيف  من 
الغائر في الرأس لكي يلتئم. أما أكثر أساليب الضرب شيوعا فهو ذاك الذي كان 
يستهدف أطراف الجسد دون غيرها، وأدنى درجة العقاب ضربة موجعة في كل 
بأضعاف  العشرة  يفوق  وأقصاها  قدم،  كل  باطن  في  ضربات  وخمس  يد  راحة 

مضاعفة، خاصة إذا أزاح المضروب يده أو قدمه محاواًل اإلفالت من العقاب.
الريشة  زمن  تالمذة  نحن  مرارتها،  تجرعنـا  التي  العذاب  ورغم كل كؤوس 
و قلم الرصاص، فنحن الننكر فضل معلمين أسوياء/أجالء، رحماء/حكماء، أدباء/

شعراء، نبغاء/نبهاء، كنا  نشعر في حضرتهم  وكأننا طيور في جنان تشدو أعذب 
األلحان.

قلوبنا  في  المحبة  بذور  زرعوا  الذين  المتفتحين  المربيـن  من  العينة  هذه 
الصغيرة كنا نهرع ركضا لتقبيل أياديهم الكريمة تبجياًل لهم، بينما كنا نولي 
األدبار ونطلق سيقاننا للريح ثم نختفي بين منعطفات الدروب خشية أن ترصدنا 
عين مدرس جالد من المعتاد أن ندفع له - ضريبة ضبطنـا خارج حينــا - من   

جيوب أطراف جلودنا .

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س

49

محمد وطـا�س

وأولياء  آباء  مع جمعية  بتعاون  المغرب  لرابطة كاتبات  فرع طنجة  نظم 
تالميذ الثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم الخطابي، لقاء تأبينيا للمرحومة 
 2021 يوليوز   9  - القعدة  ذو   28 الجمعة  يوم  المجاطي  هدى  الدكتورة 

بقاعة مقر جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة.

ت�أبني
هدى 

المجاطي
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•  األستاذ محمد  الخراز

الأزمة املغربية الإ�شبانية على املحك 
واإق�شاء املوانئ الإ�شبانية من العبور

يتوقع بعض المراقبين أن تستمر األزمة بين المغرب وإسبانيا بسبب تعنت الطرفين 
البعض  يذهب  بينما  الدبلوماسي،  للنزاع  الخاص  موقفه  على  منهما  كل  وإصرار  معا 
وهذا  الماضية،  الشهور  خالفات  وطي  الطبيعية  حالتها  إلى  العالقة  عودة  إلى  اآلخر 
إلى السلطات  الرباط، ويعود باألساس  التعنت تمارسه إسبانيا لمعاكستها لطموحات 
اإلسبانية التي وفرت األرضية لزعيم جبهة البوليساريو ومساعدته بتواطؤ مع الجزائر 
إلخراجه وتهريبه رغما على إرادة المغرب، مما عصف بالعالقة الودية والوفاق الذي كان 
يجمع بين البلدين الجارين وزاد في التوتر وتصعيد األزمة التحذير الرسمي الذي وجهه 
التي  المواقف  وهي  الصحراء،  لملف  المعادية  مواقفها  بخصوص  إسبانيا  إلى  المغرب 

أعلنتها مدريد بشكل علني بعد اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.
التي  فرنسا  ذلك وساطة  في  بما  بينهما  الدبلوماسية  الوساطات  تعذرت كل  وقد 
قادها وزير خارجيتها من أجل إنهاء األزمة وعودة العالقة بين صديقين حميمين إلى 
طبيعتها، لكنها باءت بالفشل رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة؛ وعليه لن يكون 
إعادة  إلى  الرباط تسعى  اعتبار أن  البلدين على  العالقة بين  انفراج بعد تدهور  هناك 
أسس  على  األوروبيين  الحلفاء  وباقي  إسبانيا  مع  عالقتها  تدبير  خالل  من  التفاوض 

جديدة إلنهاء النزاع.
ويشير المراقبون إلى هذه األسس الجديدة التي تدخل فيها عدة اعتبارات رئيسية 
الذي حققه في تعزيز  النجاح  الدولية واإلقليمية، بعد  الساحة  المغرب حاليا على  كون 
نفوذه إفريقيا وتقوية عالقاته مع الواليات المتحدة األمريكية ولدوره الفعال في تدبير 

األمور على مستوى الشرق األوسط. 
تداعيات  لها من  لما  األزمة على أشدها  أن تستمر  المتوقع  أنه من  ويرون كذلك 
وأبعاد الحكومة االشتراكية الحالية التي يقودها »بيدرو سانتشيز«، على اعتبار وحسب 
ما يبدو أن الخالفات البينية أكبر من مواقف األشخاص، وبالتالي ال يمكن التخلص منها 

عن طريق تعديل حكومي بسيط في المستقبل القريب.
وهم يتصورون عن جدارة أن األزمة يراد بها خلق نقاش جاد في إطار اختبار أوراق 
ضغط الطرفين إلعادة تقييمها على مستوى الشراكة التي يجب أن تقوم بين الطرفين 
بين  الشراكة  هذه  لمستقبل  أهميتها  قدر  على  تنازالت  تقديم  لهما  سيتأتى  وكيف 

البلدين.
ومن هنا يبدو أن اختبار أوراق الضغط على اختالف أنواعها من شأنه أن يؤدي إلى 
إعادة طرح األزمة بين الطرفين على واجهة األحداث، وبالتالي فإن المغرب غير مستعجل 
إسبانيا واالتحاد  المواقف من  بتغيير  المطالبة  أنه يركز على  ما دام  انفراج  أي  إليجاد 

األوروبي كأرضية للدخول في المفاوضات من أجل إنهاء التوتر.
األزمة  أن  على  تهوى  بما  تفاءلت  اإلعالم  منابر  عن  واردة  مؤشرات  هناك  أن  كما 
ربما ستؤول إلى االنفراج بتدخل مؤسسة قصري البلدين من خالل البحث والنظر في 
هذه الخالفات القائمة، غير أن األمر يبدو واضحا من خالل موقف المغرب، حيث تلقت 
إسبانيا بيانا يؤكد على أن إجماع العرش والشعب حول مغربية الصحراء حاسم وال يقبل 
النزوح عنها مهما  التوجه مؤطر بعقيدة سياسية راسخة ال يمكن  المساومة وأن هذا 
كلف األمر، وأن الرد المعاكس إلسبانيا سيؤدي ال محالة إلى تخريب مستقبل العالقة 
واستقرار  أمن  تستهدف  التي  المواقف  قبيل  من  يعد  ألنه  شديد  قلق  على  وسيبعث 
المغرب ، وعليه يجب أن تكون األولوية الحالية بالنسبة إلسبانيا هي العودة إلى العالقة 
الدبلوماسية الطبيعية مع المغرب وإعطاء إشارات إيجابية من شانها أن ترسخ أرضية 
النقاش والتفاوض نحو التسوية لتجعل المغرب في مأمن لطي صفحة هذه الخالفات 

والتخلص من التوترات التي سممت العالقة بين شريكين صديقين تجمعهما روابط 
تاريخية وثقافية واقتصادية.

غير أن األزمة تزداد تفاقما بسبب تصلب الجانبين معا وتمسك كل طرف بمواقفه 
انطالقا من مصالحه الخاصة، خصوصا وأنها كشفت الدوافع الخفية ومخططات إسبانيا 
الهادفة إلى اإلضرار بالمصالح العليا للمغرب، كما أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض 
للشعب  مقدسة  قضية  وهي  للمغرب،  الترابية  للوحدة  المعادية  اإلسبانية  األوساط 

المغربي ولكل القوى الحية لألمة.
وهكذا أصبحت األزمة الديبلوماسية تحت المحك بين الشد والجذب،  وفي اآلونة 
رحالت  أولى  إطالق  تاريخ  عن  والماء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير  أعلن  األخيرة 
موافقة  على  المغرب حصل  أن  على  مؤكدا  البرتغال،  ميناء  من  انطالقا  البحري  الخط 
الوقوف  محطات  مستوى  على  الترتيبات  آخر  وضع  على  األشغال  تتم  وحاليا  البرتغال، 
والجمارك على أن تنطلق أول رحلة في بداية شهر يوليوز، ونفس التصريح الذي أكده 
عمدة بورتي مار عن فتح هذا الخط الذي سيربط البرتغال والمغرب وسينطلق ابتداء 
من شهر يوليوز الحالي ورحب بشدة بقرار فتح هذا الخط البحري الذي سيؤمن يوميا 

رحلتين بمعدل أربعة آالف مسافر لمدة سبع ساعات للرحلة الواحدة.
وانطالقا من االتفاق حول وضعية العبور، يبدو أن مدريد أصبحت متصلبة إلى حد 
ما حسبما تحدثت عنه التقارير اإلعالمية اإلسبانية عن الضغوطات القوية التي تمارسها 
البحري بين مينائي »بورتي مار«  البرتغال من اجل إفشال مشروع الخط  إسبانيا على 
و»طنجة المتوسط« وأشارت أن إسبانيا تعتبر تنظيم عملية مرور الجالية المغربية عبر 
اتخاذ  إلى  الموانئ اإلسبانية يضر بمصالحها االقتصادية وسيدفعها  الميناء بدل  هذا 

إجراءات قد تبلغ حد عرقلة البواخر البرتغالية التي تمر عبر موانئ إسبانية.
لوقف  البرتغال  على  للضغط  األوروبي  االتحاد  إلى  إسبانيا  لجأت  الصدد  هذا  وفي 
للميناء  الرسمي  الموقع  أعلن  الوقت  نفس  في  مار«،  »بورتي  ميناء  عبر  العبور  اتفاق 
أنه منصب على العمل لتقييم الظروف التشغيلية للميناء مع مالكي السفن والسلطات 

المعنية من أجل إعطاء الضوء األخضر النطالق العبور نحو ميناء طنجة.
توفر  وعند  الخط،  إطالق  الممكن  غير  من  الراهن  الوقت  في  أنه  الموقع  وأكد 

المعلومات بخصوص هذا الوضع سيتم نشرها على هذا الموقع.
الجالية  أفراد  العديد من  توافد  السطح حيث  المشاكل تطفو على  ومن هنا بدأت 
المغربية خالل اليومين المنصرمين على ميناء »بورتي مار« رغم عدم اإلعالن بشكل 
رسمي على مواعيد العبور أو فتح المكاتب لبيع التذاكر وأن االتفاق حول العبور جاء بعد 
أن استبعد المغرب موانئ إسبانيا من عمليات مرحبا 2021 لعبور المغاربة المقيمين 
في الخارج في الصيف واقتصر على موانئ فرنسا وإيطاليا قبل أن يقرر إطالق خط بحري 

مع البرتغال لتمكين الجالية المغربية من العودة بتكلفة منخفضة في وقت وجيز.
وأن ما يؤكد احترام البرتغال التفاقها مع المغرب هو تصريح وزير االقتصاد البرتغالي 
»بورتي  ميناء  بين  بحري  إطالق خط  تحدث عن مستجدات  فييرا« حيث  »بيدرو سيزا 
بين  متواصلة  المفاوضات  أن  ،ذاكرا  المتوسط  طنجة  وميناء  البرتغال  بجنوب  مار« 
الطرفين بشأن تفاصيل الخط البحري الجديد وأكد الوزير البرتغالي أن الخط البحري 
سوف لن يشكل أي خالف مع الحكومة اإلسبانية واعتبر حسب تعبيره »نحن في نقاش 
دائم ومستمر حول القضايا ذات االهتمام المشترك وليست هناك أسباب من شأنها أن 

تقوض تلك العالقات الممتازة بيننا«.
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n الضريبة على الدخل
يؤدون  المتقاعدين  أن  غرابـة  وبكل  الحاصـل،  التساؤل  ٭ 
الضريبة على الدخل، وكأنها غرامة جزاءا لهم عن ما قدموه 

من عمرهم في بناء لبنات هذا الوطن. 
الضريبة على الدخل اقتطعت من رواتبهم أثناء انخراطهم 
في  التفسيـر  فما  والكمال،  بالتمام  اإلداريـة  األسـالك  في 
المزمنة ومن  األمراض  وبتنوع  العمر،  أردل  استرسالها في 
طرف أبناء لهم يسنون قوانين ستلحقهم كحيف سيطالهم 
األثمان وتصنيف  الضريبة قهرا في زمن غالء  تفرض هذه 
عليه  تعويض  ال  الذي  الثمن  والغالي  عنه  المعوض  الدواء 
من طرف التغطية الصحية، ألسنا في دولة الحق والقانون؟!

n القمع الفلسطيني
السلطة  مخفـر  في  فلسطينــي  ناشـط  قتــل  إثــر  على  ٭ 
»عباس«  تطالــب  صاخبــة  مظاهرات  قامــت  الفلسطينية 
بالرحيل، قوبلت بالقنابل المسيلة للدموع والتعنيف والضرب 
رد  فكان  آخرين،  لهـن  وزمـالء  فيهم خمس صحافيات  بما 
فعلهم أنهم سيضربون على التغطيات الصحافية للسلطة.

يقع هذا قبل إعالن الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس 
الشرقية من منطوق عباس.

n المدمنون والحمقى
من  الزائرين  الستقبال  طنجة  تستعد  الذي  الوقت  في  ٭ 
من  موجة  هناك  وأجانب،  مغاربة  العالم  أقطار  مختلف 
المدينـة  شوارع  يجوبون  والحمقى  والمدمنين  المعتوهين 

ال يؤمن شرهم. 
أين هي الجهات المختصة؟؟

n منبهات السيارات

٭ قد تقع حادثة عابرة، في دقائق، فيقف طابور من السيارات 
يزعج المارة بمنبهات سائقيها

الغرامة تكون قانونية في زمن الحصول.
n كساد اليوميات

٭ الناس يتحدثون عن افتقاد يوميات من الصدور وأخريات 
تتبادل نفس األخبار بعناوين مختلفة، وكتاب أعمدة رئيسية 
نزل أداءهم، ليس نيال من قدراتهم بل إحباطا يعانون منه.

الوسائط  خالل  من  معنوياتهم  على  أثرت  المرجوعات  هل 
االجتماعية؟

الخبراء العالميون في اإلعالم يؤكدون أن أثر الصحيفة على 
األحداث تظل رائدة.

n الحدائق وحراسها
زهـورها  يحرســون  حــراس  إلى  الحدائق  بعض  تفتقد  ٭ 
حيث  والمعتوهين  الحمقى  من  أرضيتها  على  واألعشاب 
يجعلون من عشبها مرقدا، مقابل ما صرف عن هذه الحدائق 

من أموال.
تعميم الحراسة على الحدائق حفاظا على الملك العام.

n الشوريون يلتئمون
٭ تلبية لنداء لال حرية كريمة زعيم حزب الشورى واالستقالل 
وأمينه العام األستاذ محمد حسن الوزاني على إثر اختطاف 
الحزب من طرف نكرة إسمه أحمد بلغازي وكما وصلنا فإن 
انتظار  في  المملكة  جهات  عبر  يلتئمون  بدؤوا  الشوريين 
بمدينة  الوزاني  العرب  عز  أخيها  لرحيل   21 الذكرى  إحياء 

فاس حيث سيكون المنطلق التنظيمي.

المعرفية  تجاربه  يعكس  واقع«  كتابه »شذرات  في  الطاهري  البقالي  علي  األستاذ محمد  المناضل 
مشرقا، متناغما بثقافته الوطنية كمنطلق قبل العبور إلى سورية الحبيبة حيث أصالة اللغة العربية وقاعدة 
النسياب المعرفة تاريخا، موصوفة بالدالالت وغزارة العطاء شعرا ونثرا وسعة تصورات مخرجها تنضديد 

كلماتها في بناء جملها، وحيث نكهة التاريخ بأطواره في حكم بني أمية ومقصد الحج إلى دمشق في 
استقبال الحجيج من أقطار األرض، من مشارقها إلى مغاربها، منذ المئات السنين إلى زمننا.
تدفقات من التجربة ضخها المؤلف البقالي في اعتصاره للزمن، وقطعه للمسافات فكرا 
ونقدا من بالد العام سام إلى الصين، فالمنطلق بالده المغرب حيث يتولد عنده السؤال 

المفتوح للجميع: لماذا التأسيس الذي يقود إلى االنهيار؟!
األستاذ البقالي يتماوج بأسلوبه األنيق من إحساسه العميق في زمن اللحظة بتتبع 
الحدث بدقائقه، ويترك للقارئ أنواعا من االنطباعات، حر في أي لقطة يرسمها الكاتب عن 

الحدث، أو توقع ما بعدها كاستنتاج منه.

شذرات الكتاب عبارة عن حلقات تضيق وتتسع حسب الزمن والمكان طوق بها المؤلف 
جيده، أجبر القارئ أن يفك طالسمها معتبرا أنها في الحقيقة عقد ووسام على صدر المؤلف 

يزدان بها، وتزدان بها المكتبة المغربية، فميزة الرجل أنه أديب ورجل قانون.
نأخذ من هذه الشذرات إشراقات من بعض الحلقات كخطوات أولى في 

البناء الفكري والحدس السياسي وبنية المجتمع لدى المؤلف:

أمريكا قوة أم غرور
هل سجل خروج القوات األمريكية من سورية والعراق وأفغانستان بداية 
عد عكسي لتراجع قوة ماكدونالد كقوة اقتصادية وعسكرية أولى في العالم، 

واعتراف للقوى األخرى في الوجود كأوروبا والصين واليابان وروسيا؟
جديدة  بوسائل  للسيطرة  جديدة  استراتيجية  إطار  في  تكتيك  هو  هل 

بعيدة عن الوسائل التقليدية؟

أخاف عليك يا وطني
أخاف عليك يا وطني إذا استبحت وأنا ضعيف، ال قدرة لي على تغيير وضعي.. 
ومصالحه محمية بتفعيل برامجه في الثقافة واالقتصاد والسياسة ترعاها قوة بشرية 
تحمل جنسية الوطن، وتنتظر في سلوكها قيم الوطنية. تعرقل في هويته واستقالل 

قراراته...
الحضرة البقاليـــة

ارتبطت الحضرة البقالية بتقاليد أهالي زاوية الحرايق نساء ورجاال، وبكل تجمع 
من  ذلك  غير  إلى  ضيوف  استقبال  عقيقة،  ختان،  زفاف،  جماعي،  تقليد  عن  يعبر 

المراسيم يبهجها السماع الصوفي.
في  اختالف  مع  والنسائية  الرجالية  التجمعات  في  ملزمة  البقالية  والحضرة 

طريقة األداء...
مفـارقـات

الشرق  دول  تقدم  وعدم  اقتصاديا  األسيوية  الدول  تقدم  نرد  أن  يمكننا 
الفشل  وإلى  التعليم  االستثمار في مجال  الفشل في  إلى  إفريقيا  األوسط وشمال 

اإلداري الناتج عن إخفاق في تطوير الخبرات اإلدارية والموظفين المدنيين والتكنوقراطيين القادرين 
على تنمية دولهم وغياب درجة عالية من التشاور، وانعدام المشاركة في اتخاذ القرارات...

انتصارا لهامش الحرية
المغرب محتاج إلى قوة وطنية جديدة مسلحة بسالح العلم والمعرفة والطموح النبيل والتضحية والقيم 
األخالقية السترجاع الثقة في العمل السياسي، والتصدي للفساد بجانب المؤسسة الملكية بأهدافها النبيلة 

المحددة في خطاب 9 مارس 2011 والمترجم في الدستور...
من سيرسم اإلصالحات؟

ال يختلف إثنان أن المغرب يعيش جرحا غائرا ملتهبا من خالل وضعه السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي والثقافي، األمر الذي أدى بالشعب إلى نزع ثقته من كل الوسائط التي يمكن أن 
تكون األمل في اإلصالح، مما استدعى الخروج إلى الشارع للتعبير عن مظلوميته بوقفات 

احتجاجية سلمية ووجهت بعنف واعتقاالت انتهت بمحاكمات أسفرت عن أحكام قاسية!...
الدين هلل والوطن للجميع

كثيرا ما يحصل الخلط في التقييم بين اإلسالم دينا ومقدسات، وبين شريعة نظمت 
الدولة اإلسالمية منذ نشأتها، وبقيت مصدرا للفكر اإلنساني ولكثير من الشرائع في الوقت 
الذي كانت فيه عملية التطور تالحق الخلق في الشريعة اإلسالمية باالجتهاد والتأويل. وبعد 
تكفير بعض رواد الفكر اإلسالمي، وحرق منتوج أفكارهم في كتبهم وعلى رأسهم الفيلسوف 
ابن رشد، أممت الشريعة من طرف الحاكم في الدولة اإلسالمية، واختزلت في الدين 
أو المقدس، فتوقف االجتهاد والتأويل لمصلحة السياسي.. وأضحت بيد الحاكم 
المشايخ وفقا  وبناء  والحرام  والحالل  اإليمان  البالد اإلسالمية بوصلة  في 

لحاجته..
فكان شعار: الدين هلل، والوطن للجميع طريقا لتحرير الشريعة من يد 

الحاكم، والتي مازالت محط نقاش بين مناصرة ومعارضة..
ال هوية دون لغة وطنية

في  تعددية  من  به  تزخر  ما  رغم  الشعبية  والصين  الجنوبية  كوريا 
المعتقدات والقوميات اتخذت من اللغة الوطنية أساس بناء العقل الصيني 
والكوري. ثقتهما في لغتهما الوطنية واإلرادة الصادقة في بناء كوريا بكل مقومات 
الحداثة وما بعدها، والصين القوة االقتصادية التي جمعت التقدم العلمي في كل 
شيء، فأضحى العالم يتهافت على تعلم لغتها القتحام مكتباتها العلمية ليتعلم من 

ثورتها.
في الحاجة إلى يسار...

ال يختلف اثنان أنه بعد سقوط جدار برلين ازدادت همجية الليبرالية وغطرستها، 
الملف  وأصبح  الوسيلة«،  تبرر  »الغاية  بشعار  أشكاله  بكل  الفساد  تزكي  وأضحت 
االجتماعي سالحا غير أخالقي بيد القوى االمبريالية، تستعمله لتفجير المواقع التي 

تريد السيطرة عليها.
كل هذه الغطرسة تتم في غياب قيم اليسار ورجاالته في الفكر والسياسة بعد 

ضعفهم، وعجزهم عن النهوض من جديد للمقاومة.
شذرات واقع كتاب الماضي والحاضر والمستقبل

البقالي  األستاذ  أن  نكتشف  المواضيع  محتوى  من  اإلشراقات  هذه  خالل  من 
يمتلك قدرة في تصريف اللغة وسالسة في األسلوب، تحس أنه يكتب من وجدانه 
وبآهاته بين المواقع مقارنة بواقعه وواقع اآلخرين بتفاعله مع الحدث باطالع واسع 

على مجريات العالم.
الثالث،  القارات  مستويات  على  ونظيره  مجتمع  وبين  واآلخر،  الذات  بين  حوار 
ونتخلف  تتقدم  لكنها  والعقائدية،  اإلنسانية  نشأتها  في  وتتوافق  حكمها  وأنظمة  بنياتها  في  تختلف 

فكان جواب الكاتب بإصالح التعليم والقضاء ومع ذلك يظل الحل جزئيا.

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي
املحامي الأ�شتاذ محمد علي البقايل الطاهري

�شذرات واقع
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عرف الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي بتواضعه وتفانيه في خدمة العلم ومساعدة الطلبة الباحثين سواء الذين 
يشرف على أبحاثهم الجامعية أو الذين يقصدونه من المغرب وخارجه لالستئناس والتشاور في مجال تخصصه، فال 
يبخل بوقته وعلمه وتوجيهاته وإرشاده لهم، فقد كان من طينة الرجال الذين وهبهم اهلل مزايا خلقية رفيعة والوفاء 
في الغياب، وحسن التعامل مع الجميع، والمسارعة في مد يد العون، إذ تجده مصغيا باهتمام شديد لمن سأله منهم، 
فتح بيته لمن يعرف ومن ال يعرف، فطلب العلم عنده هوية تكفي صاحبها ليلج بيته في أي وقت وحين، فهو ال يرد 
ألحد طلبا مهما كلفه ذلك.  تقول األستاذة حنان الفاضلي متحدثة عن تجربة اإلشراف عند الدكتور عبد اهلل المرابط 
الترغي: »وبما أن موضوع بحثي كان تحقيق مخطوط مغربي، فقد أشرف على إنجازه بطريقة مبنية على منهجية 
محكمة... فبسط لي قواعد العمل في هذا المجال، شارحا لي أبجديات التحقيق وأولياته... وكان طيلة مرحلة إنجاز 
االبتسام، معربا عن شخصية  دائم  استقبال طلبته بوجه طلق  الذي يحرص على  المتواضع  مثاال لألستاذ  البحث، 

أستاذ صبور، ذي صدر رحب، ال يتأفف من كثرة السؤال، وال يتضجر من اإللحاح في االستفسار«)1(.  
وقد توج كريم أفعاله بتحبيس مكتبته العامرة النفيسة لفائدة مكتبة العالمة المرحوم بكرم اهلل سيدي عبد اهلل 

كنون بمدينة طنجة، دون أن يكون له من غاية وراء ذلك إال المساهمة في نشر العلم وبثه وإقرائه.
األدب  نحو  أساسا   توجهت  الترغي  المرابط  اهلل  عبد  لألستاذ   العلمية  االهتمامات  إن  القول  يمكن 

المغربي واألندلسي تأليفا وتحقيقا، وتشهد له بذلك أعماله األكاديمية وأنشطته في مجال البحث العلمي 
وسعة تكوينه وشمولية ثقافته في هذا المضمار. فكتب البحوث والمقاالت ونشرها في مختلف الصحف 
والمجالت التي تصدر بالمغرب وخارجه وباألخص في مجلة »دعوة الحق« التي تصدرها وزارة األوقاف 
الدين«  أصول  »مجلة  و  بمراكش،  العربية«  اللغة  كلية  »حوليات  و  بتطوان،  اآلداب«  كلية  و»مجلة 
بتطوان، و »األكاديمية«  التي تصدرها أكاديمية المملكة المغربية، ومجلة »المناهل«، و»الهدى« 

التي يصدرها المجلس العلمي لمدينة طنجة. 
ثالثة خطوط  في  تجري  والمقالت  البحوث  األوفر من هذه  القسم  أن  والمالحظ   

أساسية:
األول: ما اتجه إلى خدمة المجال التاريخي والفكري لألندلس والتعريف   -

بأعالمها وحواضرها وآثارها العلمية واألدبية، كمقالته التي تتحــدث 
حول  وموضوعـه  واالتباع  اإلبداع  بين  األندلســي  التراث  عن 

المجتمع األندلسي من خالل كتب الفقه والنوازل.
والفكــري  التاريخــي  المجال  إلى خدمــة  فيه  اتجه  ما  الثـانـي:   -
العلميـــة  والشخصيــات  بالرجــال  والتعريف  الشمال  بمنطقة 
في  أبحــاثــه  وكانــت  فيها.  والصوفيـــة  والتاريخيـة  واألدبية 
من  العديد  عن  مرة  ألول  تكشف  ألنها  ناجحة،  حفريات  ذلك 
الشخصيات المغربية في شماله، التي كان لها حضور وازن في 
المواقف، ولعل كتابه »من أعالم شمال  والتأليف وصنع  الثقافة 

المغرب« غيض من فيض تراجمه القيمة، ونالت  مدينة تطوان  اهتماما بالغا في دراساته، فعرف بأعالمها 
وأضاء لنا جوانب مهمة من تاريخها مثل مقالته القيمة »تطوان خالل القرن الثامن عشر«.

الثـالـث: ما اتجه إلى خدمة األدب المغربي ودراسة أجناسه وفنونه - خصوصا في عهد الدولة العلوية-   -
والتعريف بأعالمه وأدبائه ومفكريه مثل دراسته لشخصية اليوسي وموضوعه »والرحلة الفهرسية نموذجا 

للتواصل داخل العالم اإلسالمي : الرحلة العياشية«.
أما في مجال التأليف وإصدار الكتب فقد ألف:

التأليف:  - 1
فهارس علماء المغرب)2(.   -

الشروح األدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية- العصر األول – دراسة في األنماط واالتجاهات )3(.  -
الشعر والشعراء في المغرب على عهد الدولة العلوية)4(.   -

من أعالم شمال المغرب ) في جزأين()5(.   -
أدب الرحلة في المغرب)6(.   -

الحركة النقدية والبالغية في المغرب – تحت الطبع.  -
تقييد في التعريف أسرة الخمال )لم يطبع( )وقد نشرت أجزاء منه في معلمة المغرب في الجزءان الحادي   -

عشر والثاني عشر(.
مقدمات الكتب: )لم يطبع(: ويضم المقدمات التي قدم بها مجموعة من الكتب ألساتذة وباحثين وطلبة   -
مختلفين  من بينهم تقديمه لكتاب : )فهرسة مشايخ  الفقيه محمد المرابط الترغي- من أعالم الكتابة 

بشمال المغرب لألستاذة هدى المجاطي....(.
العالمة القاضي محمد بن عبد اهلل العلمي الموساوي الحوات الشفشاوني المتوفى )1161هـ(.  -

الجاد، وعلمه  بتحقيقه  فيه حيث عرف  يد طويلة  الترغي  المرابط  للعالمة عبد اهلل  التحقيق كان  و في مجال 
المتميز، وتمكنه من وسائل التحقيق، بل واالجتهاد فيه، وكل ما سود من صحف، وخط من أعمال شاهدة 

بذلك. حيث حقق مجموعة من الكتب التراثية إما بمفرده أو باشتراك مع غيره:
أما النصوص التي أخرجها ونشرت فهي:

كتاب أعالم مالقة ألب عبد اهلل بن عسكر وأبي بكر بن خميس )7(.  -
كتاب النوادر والزيادات البن زيد القيرواني، وهو تحقيق باالشتراك مع األستاذ عبد العزيز الدباغ  -

تخريج فهرسة عبد السالم بن الطيب القادري)8(.   -
تخريج رسالة أبي عبد اهلل بن علي الخروبي في انتقاد الشيخ أبي عمر القسطي المراكشي)9(.   -

تخريج  لرسالة دفينة للسلطان موالي اسماعيل في شأن أوالد النقسيس بتطوان)10(.  -
تخريج ثالثة نصوص شعرية ألبي زكرياء السراج)11(.   -

النور الالمع في األصل الجامع- إبراهيم السنوسي – تحقيق الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي باالشتراك مع   -
الدكتور مصطفى الغاشي)12(. 

وأما ما أخرجه وبقي مخطوطا في خزانته ينتظر النشر، وهو )13(:
فهرسة ابن حسون الوزاني  -

النبراس في بديع االقتباس، لعبد اهلل جسوس.  -
مذاكرة السيد أبي إسحاق بن يحي في حكم الماء المنسوب للمحيا: تأليف أبي عبد اهلل محمد بن غازي   -
المكناسي- تخريج وتصحيح وتعليق : الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي باالشتراك مع الدكتور بدر العمراني 

)قيد الطبع(.

مجموع شعري يضم قصائد لشعراء يمدحون القائد علي بن أحمد الريفي. وهو في أصل مخطوط  بالمكتبة   -
الوطنية بمدريد رقم 5068.
•    مجموعة من التقاييد منها )14(:

تقييد في كرامات الشيخ سيدي علي الحاج البقال بن سيدي محمد الحاج شيخ زاوية الحرائق: تأليف الشيخ   -
علي بن أحمد بن سيدي محمدالحاج دفين فاس- تخريج الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي.

اللجة الصالحة، في مآثر الشيخ الحاج محمد بن الهاشمي من ذرية ابن صالحة)ت 1305هـ(: تأليف محمد   -
بن العربي البقالي المساري)ت 1377هـ(- تخريج عبد اهلل المرابط الترغي. 

تقييد في ترجمة الشيخ أبي السعادات محمد بن عبد القادر الفاسي )ت 1116هـ(: تأليف أحد تالمذته-   -
تخريج الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي.

تقييد للشيخ محمد العربي البقالي في التعريف بنفسه، مع وفيات مسارية من كناشته- تخريج عبد اهلل   -
المرابط الترغي.

أدى المترجم له فريضة الحج عام 1429هـ/2009م مع إخوان صفاء، وخالن وفاء وهم الدكاترة: عبد اللطيف 
شهبون، محمد كنون الحسني، مصطفى الغاشي، عبد الخالق أحمدون، مصطفى الحنفي. وقد وثق لهذه 

الرحلة بمئات من الصور مع العزم على تدوينها وتسجيلها في كتاب لكن القدر منعه من تحقيق أمنيته.
رغم ما ألمّ به في األواخر من مرض، كان المحقق، البحاثة الدكتور عبداهلل المرابط الترغي  دائم 
النشاط، موصول االغتباط، ذو معنويات عالية، وآمال في أن يشفى، وتعود إليه حيويته ونشاطه  ليُكمل 
مشروعه في تراجم أعالم شمال المغرب. وخالل أيام مكثه في المستشفى - ما يقارب عشرة أيام 
تردّد فيها مرتين بين البيت والمستشفى -   كان مهموما بطباعة الجزء الثاني تنفيذا للوعد 
الذي قطعه األستاذ الدكتور محمد كنون رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة بنشره)15(. 
وفي تلك األيام رغم مرضه وتعبه؛ إال أنه لم يستسلم للمرض، بل قام بكتابة مقدمة الجزء 
الثاني على ورقة دواء، واهتم بأطروحة كان عضوا في لجنة المناقشة، فأعدّها وسّلمها 
للدكتور البشير الريسوني لينوب عنه في الحضور وقراءة المالحظات التي حررها 
األستاذ الترغي .. بل أخذ يتابعها بالهاتف حتى أجيزت)16(. وكان يقدم النصائح 
وقبل   « الروسي:  الحي  عبد  الدكتور   يقول  الصحية،  حالته  سوء  رغم   للطلبة 
وفاته بأسبوع زاره أحد األصدقاء وكنت في هذا الوقت أعد بحث الدكتوراه 
عن تصلية المولى عبد السالم بن مشيش فقال له سيدي عبد اهلل: أخبر 
عبد الحي أنني وقفت على تحقيق اسم الشيخ عبد الرحمان المدني شيخ 
مولى عبد السالم وصححت الغلط الواقع في نسبته، وسينشر مقال لي في 

جريدة الشمال هذا األسبوع، فأخبره حتى يرجع له ويضيفه لبحثه«)17(. 
انتقل إلى عفو اهلل يوم السبت 19 شعبان 1436هـ الموافق 6 يونيو 
2015 .  ووري الثرى جثمانه الطاهر في اليوم الموالي، األحد، بمقبرة سيدي اعمار، بعد صالة الظهر بمسجد محمد 

الخامس.
ومثقفي طنجة  وعلماء  أدباء  غفيرة من  وألم وحسرة جماهير  الجنائزي وسط مشاعر حزن  الموكب  وقد شيع 
ومدن الشمال، وطلبة الجامعات الذين تتلمذوا على يديه، ونهلوا من علمه الغزير أو اقتربوا منه، كما شارك في 
الموكب الجنائزي  عدد من زمالء الراحل الكبير في سلك التدريس الجامعي في كل من طنجة وتطوان والعرائش 
والقصر الكبير والشاون ومن بعض جامعات مدن الجنوب، ممن واكبوا مسيرته العلمية الرائعة وعرفوا قدره وفضله 

ومكانته الرائدة.
قال الشاعر ذ. محمد المختار العلمي في رثائه)18(:

أخا ومهذبـا ربـى ونــــــــــــــــمـا فشيعنا الذي قد عـز فيــــــــــــنا 
جهـاد خاضـه عونــا ودعـــــــــــما مغيثا عاش في المضمـار مضنــى 
إلى أن ذاب في مسعاه سقـــــــمـا سعى في البر سعيا مستحيـــــــثا 
وجل عطــاؤه قــدرا وحجــــــــــمـا فلبى بعد أن أدى وأســــــــــــدى 
ستبقى بعـده تحييـه دومــــــــــــا وولى راحـــــال إال خصـــــــــــــاال 
ألمسى الجيل في الميـدان شهــمـا خصال لو تبارى الجيــل فيــــــها 

ـــــــــــــــــــ
1(  تجربة اإلشراف عند الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي- حنان الفاضلي- تكريم العالمة عبد اهلل المرابط الترغي بكلية 

اآلداب بتطوان18-2009/02/19.
النجاح  مطبعة   -  1999/ األولى  الطبعة   -  2 األطروحات  سلسلة  بتطوان-  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات    )2

الجديدة- الدار البيضاء.
3(   منشورات دار األمان- مطبعة الكرامة- الرباط 2005م.

4(  صدر الجزء األول عن مطبعة الخليج العربي بتطوان/2008 - بينما صدر الجزء الثاني عن نفس المطبعة سنة  – وصدر 
الجزء الثالث عن دار سليكي إخوان 2013.

الثاني  الجزء  ، وتاله  األول سنة 1435هـ/2014م  الجزء  لعمالة طنجة أصيلة: نشر  المحلي  العلمي  المجلس  5(  منشورات 
سنة1346هـ/2015م.

6(  منشورات سليكي أخوين- طنجة 2020.
7(  منشورات دار األمان – الرباط 1420هـ/1999م.

8(  نشر مع ترجمة صاحب الفهرسة في شكل مقال بمجلة دعوة الحق عدد 334/ أبريل 1998، وعدد 335/ يونيو 1998، 
وعدد 336/ يوليوز 1998.

9(  نشرت ضمن أعمال ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب المقامة بليبيا.
10(  نشرت ضمن أعمال ندوة تطوان في القرن 16.

11(  نشرت ملحقة مع مقال »من تراث المغرب واألندلس بين أبي الحجاج يوسف النصري وأبي زكرياء السراج النفزي« بمجلة 
كلية اآلداب بتطوان، العدد األول ص 39.

12(  منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان- 2016.
13(  الحوار الذي أجرته األستاذة فاطمة الميموني مع الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي ونشر في مجلة روافد – العدد األول 

فبراير 2006.
14(  أمدني بها األستاذ عبد اللطيف السماللي جزاه اهلل خيرا.

15(  طبع بعد وفاته رحمه اهلل- منشورات المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة/أصيلة1436- /2015م.
16(  األستاذ الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي كما عرفته-  إعداد: بدر العمراني- كلمة مرقونة امدني بها مشكورا االستاذ 

عبد اللطيف السماللي.
المعنونة ب: »شيخ  الروسي  الحي  عبد  الكتور  ونبراس علم- شهادة  قيم،  أيقونة  الترغي:  المراط  اهلل  عبد  المرحوم    )17

العلماء«- ص 26.
18(  علماء في ضيافة المجلس العلمي-  المجلد الرابع- ص 273.

• إعداد : 

عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

البحاثة احملقق املرحوم

الترغي املرابط  اهلل  عبد  الدكتور 
)ت 1436هـ/2015م( 2/2
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جتاهـل مطالب عادلـة... تدفع منا�شاًل لالعت�شام
اأمـام الربملـان املغربـي...

يعتزم المناضل عبد القــادر أحمــد بن قدور 
فرع  الدوليـة  العفــو  بمنظمــة  الشرفـي  العضو 
واإلعالمي  واألديب  الحقوقـي  والناشط  المغرب، 
محدودة  وغير  متواصلة  احتجاجية  بوقفة  القيام 
ابتــداء  المغربـي،  البرلمـان  أمـام  معه،  ومن  هو 
من يوم األربعاء 7 يوليوز 2021 من الساعة 12 
زوااًل إلى الثالثــة مساء من كــل يــوم، للمطالبة 
بالتعجيل بتسوية وضعيته اإلدارية والمالية وجبر 
األضرار والتنفيذ الفوري لتوصيات هيئة اإلنصاف 
الجسيمة  االنتهاكــات  لضحايا  كلها   والمصالحة 
والثمانينيات  السبعينيـــات  في  اإلنســان  لحقوق 

وغيرها من القرن الماضي... 
وبعث السيد عبد القادر أحمد بن قدور، عضو 
واإلنصاف  الحقيقة  أجــل  من  المغربي  المنتدى 
لحقوق  المغربية  الجمعية  وعضو  الكبير   بالقصر 
اإلنسان بنفس المدينة، برسالــة إشعــار وإخبــار 
باعتصام واحتجاج مفتوح ومتواصل أمام البرلمان 
الربــاط وســال وما  إلى والي مدينــة  المغربــي، 
له  المذكور  النضالي  الشكل  شأن  في  جاورهما، 

ومن معه.
ومما ورد في رسالة اإلشعار التي نتوفر على نسخــة منها، أنه رغم إضرابات المعنــي باألمر 
واحتجاجاته العديدة أمام مقر البرلمان والمجلس الوطني لحقـوق اإلنسـان وغيرهما، وما يحمله 
من األمراض العديدة والمستفحلـة التي ال يجد إمكانيات لعالجها من التعذيب بالكهرباء... إال أنه 

لم يتم إنصافه.
وذكر المناضل المذكور بالرسالة األولى التي بعثها لجاللة الملك سنة 2009 ورسائل أخرى 
تلتها، وثالث رسائل أخرى إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وأعضائه ومراسلة وزارة 

وتسوية  األضرار  جبر  شـأن  في  الرباط  في  الداخلية 
العمل  في  رؤساءه  أن  من  بالرغم  اإلدارية  وضعيته 
االشتغال  منذ  الجدي  وعملـه  يإخالصه  له  يشهدون 

بوزارة الداخلية على مدى 32 سنة.
كان مستشارا  لما  أنه  إلى  ذاتـه  المناضل  وأشار 
 / اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  المغربية  بالعصبة  أوال 
القصر الكبير،  أرسل للمكتب المركزي لهاته الجمعية 
رسالتيـن لكـل مـن رئيس الحكومـة السابق،  و وزير 
الداخلية في موضوع تمكينه من حقه في الترقية إلى 

السلم 11.
لوالي  اإلشعارية  مراسلتـه  في  المعني  وتحدث  
في  اهلل،  نصره  الملك  جاللة  بتذكير  وسال،  الرباط 
أن  المسؤولين  السامية بأن على  المولوية  خطاباته 
لهم  الموجهـة  شكاياتهـم  على  المواطنين  يجيبوا 
يجيبوه  لم  منهم  كثيـرا  أن  مالحظًا  بمؤسساتهم، 
يتوجه  كان   لذلك  معنية،  لمؤسسات  شكاياته  على 
الذي  والحيـف  الظلـم  عن  عديدة  شكايـات  بإرسـال 
المعنية  والمؤسسات  اإلدارات  لحقه من بعض هذه 
التي لم يتوصل منها بأي جواب في كثير من األحيان 
إلى  وإداريًا، مشيرًا  قانونيًا  عنها  والدفاع  ترقيته  عن 
أن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  وقعا يوم الخميس 13 يونيه 
التأكيد  المجلسين، حيث تم  للتعاون بين  النواب على مذكرة تفاهم محينة  2021 بمقر مجلس 
على االنخراط الكامل لهذه المؤسسة في المبادرات الرامية للنهوض بحقوق اإلنسان بالمملكة. 

وسبق للمناضل عبد القادر أحمد بن قدور أن راسل هيئات ومنظمات وطنية ودولية حقوقية 
في عدة مناسبات للتعريف بقضيته والمطالبة بإنصافه.

محمد كماشين

جاللة امللك محمد ال�شاد�س
مينح لعائلـة فل�شطينيـة �شهادة ن�شبهـا اإلى املغـرب

تجتمع الجالية المغربية المقيمة بقطاع غزة بفلسطين،  بين الفينة واألخرى،  على طقوس وعادات مغربية 
أصيلة في العديد من المناسبات. واحتفلت، مؤخرا،  عائلة »الريفي« بمنحها من طرف جاللة الملك محمد 
لتسليط  عنه،  لقطات  المغربية  األولى  القناة  بثت  الذي  وهواالحتفال  المغرب  إلى  نسبها  شهادة  السادس 
الضوء على العائلة المذكورة، المعتزة بهذه الشهادة وهذا النسب، السيما أن المغرب وقف ويقف دائما مع 

الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وخدمة أبنائه في الداخل والخارج...
باسم  موقعا  به  توصلنا  الذي  الموضوع  هذا  ننشر  الحسينيين،  الريفي  آل  عائلة  على  الضوء  ولتسليط 

نقيبهم الشريف وائل محمد صالح حسن الريفي التمسماني:
اإلمام  موالنا  ذرية  من  هم  التمسماني  الحمامي  الريفي  وآل  الحسينيين   الريفي  آل  األشراف  »السادة 
الحسين رضي اهلل عنه ومن أعقاب سيدي المنعم الشريف محمد حمامة ، دفين قرية إتريفة بقبيلة تمسمان، 
وأعمامهم عبد السالم وعبد الرزاق.و بعد زوال ملكهم بمملكة »تاقدمت« بنواحي تلمسان عمالة الجزائر، 
انتقلوا إلى مدينة فاس،  فشاع خبرهم ألميرها موسى بن أبي العافية البربري المبغض آلل البيت،  فأرسل 
الثاني وقتلوه بالغدروالخديعة، وقد خلف هذا ولدًا إبن عشرين  لهم عاماًل من عماله،  فقبضوا على محمد 
يومًا، فخرجت به جاريته واسمها حمامة ووضعته في كمها، فقال لها الخدم ما عندك أيتها الجارية،  قالت 
ما عندي شيء إال خبز وبرقوق نعتق به النفس التي حرم اهلل قتلها بغير سبب فتركوها، ثم انتقلت بالطفل 
السالم و لهم  الرزاق وعبد  الحديد ولحق بها عبد  بإزاء جبل  الريف وأقامت به  إلي بطيوة في بالد  الرضيع 
عقب هناك بجبل الحديد والريف وكانوا يعرفون قديمًا بأوالد حمامة وسبب حملهم للقب حمامة،  نسبه إلى 
الخادمة الوفية حمامة التي حملت الطفل الرضيع وهو صبي ناجيٌة به من غدر موسى أبي العافية،  وحطت به 
بفرقة »بني مرغنين« بقرية إتريفة بتمسمان  وإتريفة كانت تسمى قديمًا بطيوه ويسمى الجبل المطل عليها 
بجبل الحديد. وسيدي محمد حمامة هو من أهل المائة الرابعة من الهجرة، هو الصبي الناجي وله ضريح هناك 
ومنه تناسلت جماعة أوالد حمامة ومنهم أوالد الريفي الحسينيين، فهومحمد حمامة بن محمد الثاني إبن 
عبدالقوي،  صاحب مملكة »تاقدمت« بنواحي تلمسان، بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسى بن إسماعيل 
بن اإلمام موسى الكاظم إبن جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقربن اإلمام علي زين العابدين إبن موالنا 
الحسين السبط سيد شباب أهل الجنة إبن اإلمام موالنا أميرالمؤمنين، سيدنا علي ابن أبي طالب كرم اهلل 

وجهه من موالتنا فاطمة الزهراء البتول بضعة الرسول سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص تسليما كثيرا ..
أو  البطوئي   : ب  أو  »الحمامي«  بـ  أو  »التمسماني»   : بـ  أو  »الريفي«  بأوالد  المعروفة  الريفية  واألسرة 
»اوالد بن حدو«، فبهذه األسماء كلها تجد أفراد أسرة آل الريفي التي اشتهرت بقيادة جيش المجاهدين 
العلوي  إسماعيل  السلطان موالي  المغربي على عهد  الوطني  التراب  المحتلة من وحدة  الثغور  وتحريرجل 

رحمه اهلل تعالى.
وجد  آل بن عبد الصادق و آل بن عبد الخالق بطنحة، هو القائد الشريف أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن 
دحو الريفي من أوالد حمامة في بني مرغنين بقبيلة تمسمان الريفية ، كبرى قبائل أهل الريف. وآل بن عبد 
الصادق بطنجة تفرع منهم فرع  بغزة هاشم – هم آل الريفي »وجدهم هو الشريف علي بن عبدالصادق بن 
أحمد بن علي بن عبد اهلل الريفي الذي أتى إلى بيت المقدس في أوائل القرن التاسع عشر وكان له من الذرية 

أربعة ذكور وتفرع منهم عدد كبير في مدينة غزة هاشم«.
م.إ
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لكرة  المغربية  الملكية  بالجامعة  اجتماع  انعقد 
القدم منـذ حوالي شهـــر، وبالتحديــد يوم 7 يونيو 
أن  الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  فيه  أكد  الماضي، 
مسؤولي  بعض  تدخل  مع  التام  والقطع  االستقاللية 
ومسيري األندية في جهاز التحكيم يعد شرطا أساسيا 
أن  وشدد  المغربية.  القدم  كرة  منظومة  لتطوير 
إستقاللية التحكيم يجب اعتمادها كثقافة في التدبير 
اليومي واالستراتيجي لكرة القدم، منبها إلى األخطاء 
التي يكتنفها بعض الحكام بسوء النية أو ترتكب تحت 
طائلة التوجيه، تعد سلوكات خطيرة على كرة القدم 
الوطنية. وأضاف لقجع أن المرحلة السابقة التي كانت 
بشكل  التحكيم  في  الكروي  المسؤول  بتدخل  تتسم 
مباشر، انتهت وباتت من الماضي وال مجال للحديث 
عنها مستقبال. ودعا حكام البطولة الوطنية بمختلف 
أقسامها إلى التحلي بالنزاهة والتطبيق الصارم للقانون 
أثناء قيادتهم للمباريات، مشيرا إلى أن تطوير منظومة 
إلى  رهين،  مستواها  من  والرفع  الوطنية  القدم  كرة 
جانب عوامل أخرى، بااللتزام بتطبيق قوانين التحكيم 
والرفع من مستوى أداء الحكام ومواكبتهم، حرصا على 
ضمان إجراء المباريات التي يقودونها في أجواء إيجابية. 
المغربية ومعها  القدم  أن كرة  اعتقدنا  إلى هنا 
التحكيم ستسلك طريقا صحيحا يروم إصالح كرة القدم 
من ظاهر الحكم الفاسد. ألن أعلى هرم على مستوى 
صريحة  بلهجة  تحدث  المغربية  القدم  كرة  تسيير 
عن نية محاربة فساد التحكيم. لكن حين يطل علينا 
طنجة  استفزاز  وهوايته  الجعفري  اسمه  )؟؟ !!!(،  حكم 
وليس فريقها اتحاد طنجة وحده، بدليل الرجوع إلى 
مجموعة من المباريات التي قادها هذا الحكم التحاد 
طنجة ظهرت خاللها سوء النية ولغة االنتقام.. ثم أن 
قيادة  الحكم من  إعفاء هذا  الطنجاوي  الفريق  يطلب 
من  طرق  كل  سيعفي  مشروع  طلب  وهو  مبارياته 
الجامعة أن تعينه وفي مباراة ضد  القيل والقال. تلح 
فريق رئيس الجامعة الذي يدعو إلى القطع مع فساد 
وظلم التحكيم.. ويأتي هذا الحكم مرة أخرى ليرتكب 
مجزرة في حق طنجة.. أقولها وأكررها. طنجة وليس 
اتحاد طنجة وحده. ألن إذا كان الفريق يعيش فوضى 
ومشاكل فذاك شأن طنجاوي داخلي.. لكن أن يـأتي 
حكم ليهين الجميع بقرارات ظالمة لم تعد تحدث حتى 
في بعض البلدان اإلفريقية التي كنا باألس نستهزئ 
بمنظومتها الكروية وبابت اليوم تتفوق علينا، بينما 
ال  الذي  الجعفري(  )هذا  في شخص  تحكيمنا  تقمص 
وأصبحنا  دورها  ومضمونا  شكال  بالتحكيم  له  عالقة 

نحن اليوم )أضحوكة الكرة اإلفريقية(.. 
بحضور  أجريت  المباراة  تكون  أن  معي  تصوروا 
طنجة  شوارع  حالة  تتصورون  كيف  ترى  الجمهور، 
نهايـــة  بعــد  والسيــارات  التجارية  سيما  ومرافقها 
المباراة؟؟؟ ألن مثل قرارات الجعفري المستفزة تشعل 
الشغب  الجماهير وتدفعه ألحداث  الغضب في  نيران 
القدم  كرة  لسمعة  يسيء  ما  وهذا  الملعب..  خارج 
المغربية. ال داعي للعودة لشريط المباراة، ألن العالم 
طنجة  اتحاد  ينهزم  أن  التحكيمية...  المهزلة  تابع 
بهدف أو هدفين أو حتى 20 هدفا، فتلك األمور يمكن 
أمر  فهذا  الجعفرية  بالطريقة  لكن  تقنيا..  مناقشتها 
حول  الجامعة  لمسرحية  للسماع  داعي  وال  مرفوض 

اجتماع رئيسها التنبيهي للحكام مرة أخرى.

محمد الشيبيحوار السبت

هزمية احتاد طنجة
على الطريقة اجلعفرية 

وما تعليقك على نتائج فريقك هذا الموسم؟ 
لقد بدأنا الدوري بشكل جيد، لكننا دخلنا متاهة النتائج السلبية 
بدأنا  ما  وسرعان  الحظ،  وغياب  اإلصابات  منها  أسباب..  لعدة 
نستعيد توازننا، خاصة أننا نطمح إلنهاء الترتيب في المركز الثالت، 

الذي يضمن المشاركة في المنافسة اإلفريقية. 
ما سر تألقك مؤخرًا مع اتحاد طنجة؟

دون  نضجا،  أكثر  وأصبحت  الماضي  أخطاء  من  استفدت  لقد 
من  والمباريات،  التدريبات  في  وجديتي  وإرادتي  طموحي  استثناء 

أجل تقديم األفضل. 
هل صحيح أنك تسقط في فخ العصبية ضد العبي الخصوم؟

ال بتانا، ربما رغبتي الجامحة في االنتصار تجعل البعض يسقط 
في أحكام غير صحيحة.. أنا شخص أحترم العبي الخصم والحكم، 

لكني في الملعب محارب ال أقبل الهزيمة. 
ما زلت لم تحدد مستقبلك، رغم أن عقدك سينتهي بنهاية الموسم 

الجاري؟
صحيح، وصلتني عدة عروض مهمة من أندية وازنة، لكني ما 

زلت لم أحدد مستقبلي.. ولو أن األولوية ستكون التحاد طنجة.

كيف ترى انضمامك للمنتخب المحلي؟
طبعا كانت فرحتي عارمة، ألن أي العب يحلم بأن يمثل المغرب 

في المحافل الدولية، وأتمنى المشاركة في كأس العرب. 
السنوات  خالل  تألقك  ظل  في  تأخرت،  الدعوة  هذه  أن  تعتقد  هل 

األخيرة؟
احترام  مع  جيدة،  مستويات  تقديم  كان  هدفي  ألن  أعتقد،  ال 
المحلي  مع  الحضور  في  أستمر  أن  والمهم  المدربين..  اختيارات 

المغربي وإقناع المدرب.
لماذا غادرت الرجاء؟

ترعرعت في الرجاء ولعبت لسنوات مع الكبار.. لكن لم يكن من 
مصلحتي البقاء في صفوفه، لذا غادرته بحثا عن المنافسة.

لعبت للعديد من األندية، ما سبب ذلك؟ 
والكوكب  الحسيمة  شبــاب  مثل  كثيرة،  ألنديــة  لعبــت  فعال 
والجيش  القنيطــري  والنادي  التطوانــي  والمغــرب  المراكشي 
عن  خارجة  المحطات  بعض  في  أسباب  هناك  وتكـون  وغيرهم.. 
أترك بصمة  المهم أن  اإلرادة، وتجبرني على تغيير األجواء.. لكن 

في الفرق التي ألعب لها

مل  زلت  ما  لكني  وازنة،  اأندية  من  عرو�س  “لدي 
اأحدد م�شتقبلي.. والأولوية �شتكون لحتاد طنجة”

خطف محمد الشيبي األضواء هذا الموسم مع اتحاد طنجة، حيث يعتبر حاليا من نجوم الفريق، الذين يقدمون 
مستويات جيدة.  وقد مكنه تألقه من أن يحظى بثقة مدرب المنتخب المحلي للمغرب، الحسين عموتة، الذي استدعاه 
في آخر معسكر. وتحدث الشيبي خالل حوار خاص مع موقع »كووورة«عن عدة أمور تخص مستقبله مع اتحاد 

طنحة، وانضمامه للمنتخب المغربي. وجاء نص الحوار نقال عن الموقع كالتالي:
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

لبرشلونـــة بمستقبل  كوتينيو يعود 
مجهول

المدينـــة  إلى  كوتينيو،  البرازيلي  يعود 
الكتالونية، بعد تعافيه من اإلصابة التي تعرض 
لها في ركبته بنهاية عام 2020. وقالت صحيفة 
»سبورت«: »كوتينيو أصبح أخيرًا جاهزًا ويشعر 
أنه العب كرة قدم مرة أخرى، بعد 7 أشهر من 
أسرع  في  اإليقاع  الستعادة  وسيسعى  الغياب، 
األندية  من  العديد  ترقب  مع  ممكن،  وقت 
كوتينيو  بأن  الصحيفة  وأفادت  لموقفه«. 
للفحص  للخضوع  سيأتي  أنه  برشلونة،  أخبر 
يتمكن  لن  لكنه  الجمعة)أمس(،  يوم  الطبي 
تدريبات  وسيؤدي  المجموعة،  مع  التدرب  من 
رائع،  بشكل  تتطور  ركبته  أن  العلم  مع  فردية، 
وسيتم تقييمه من قبل الجهاز الطبي. وأضافت 
البرازيلي سيسافرون  الالعب  الصحيفة: »وكالء 
المقبل،  األسبوع  وربما  قريبًا،  برشلونة  إلى 
للتحدث مع اإلدارة وجها لوجه وتقييم العروض 
تلقى  كوتينيو  أن  يُذكر  الالعب.  تلقاها  التي 
وعرضين  اإلنجليزي،  سيتي  ليستر  من  عرضًا 
العودة  هو  األول  هدفه  كان  لكن  إيطاليا،  من 
يورجن  المدرب  لكن  ليفربول،  السابق  لفريقه 
إلى  التقرير،  وأشار  أمامه.  الباب  أغلق  كلوب 
من  المزيد  كوتينيو  ركبة  احتاجت  حال  أنه 
سوق  إلى  رحيله  تأجيل  سيتم  للتعافي،  الوقت 
االنتقاالت الشتوي، وإذا لم يجد النادي حال في 
لنهاية  البرازيلي  الجناح  سيبقى  المقبل  يناير 
الموسم، وهو أمر غير مستبعــد في ظل اعتبار 
مربحـــة.  ورقـــة  كوتينيــو  أن  كومان  المدرب 
ويرتبط كوتينيو بعقد مع برشلونة حتى صيف 
2023، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث 
دفع البارسا 120 مليون يورو لليفربول، بجانب 

40 مليون أخرى كمتغيرات إضافية.

أومتيتي يستجيب لضغط برشلونة
برشلونة،  مدافــع  أومتيتـــي،  استجــــاب 
أجل  من  النادي،  في  له  يتعرض  الذي  للضغط 
إن  تقارير صحفية  قالت  أن  الرحيل عن. وسبق 
األخير  لكن  بالرحيل،  أومتيتي  طالب  برشلونة 
باالستمرار  وتمسك  العروض  مناقشة  رفض 
»سبورت«،  لصحيفة  ووفًقا  نو«.  »كامب  في 
برشلونة،  لضغط  يستجيب  بدأ  أومتيتي  فإن 
الكتالوني.  النادي  عن  للرحيل  اآلن  ويخطط 
من  طرده  بإمكانية  شعر  أنه  إلى  وأشارت 
النادي،  مع  قانوني  نزاع  في  ودخوله  برشلونة، 
ما سيكسبه صورة سيئة على المستوى الدولي، 
من شأنها أن تسبب له مشاكل في العثور على 
عروض مستقبلية. وأوضحت أن أومتيتي يدرس 
في  الرحيل  أجل  من  اآلن  المتاحة  العروض 
عقد  لديه  أومتيتي  أن  يذكر  الجاري.  الميركاتو 
راتب  على  ويحصل   ،2023 حتى  برشلونة  مع 

سنوي يبلغ 8 ماليين يورو.

برشلونة يعلن انتقــال أكييمــي إلى 
ألميريا

انتقال  األربعاء،  يوم  برشلونة،  نادي  أعلن 
بدًءا  ألميريا  صفوف  إلى  الشباب  العبيه  أحد 
بيان  في  برشلونة،  وقال  المقبل.  الموسم  من 
في  الشراء  خيار  ألميريا  نادي  »فعّل  رسمي: 
الفريق  مع  لعب  الذي  أكييمي،  سيرجيو  عقد 
األندلسي في موسم 2021-2020 على سبيل 
اإلعارة«. وأضاف: »يبلغ بند الشراء 3.5 مليون 
أرباح  من   10% بنسبة  النادي  ويحتفظ  يورو، 
البيع المستقبلي لالعب، باإلضافة إلى الحق في 
إعادة ضمه عن طريق معادلة أي عرض يوافق 
برشلونة  نادي  »يعرب  ألميريا«.واختتم:  عليه 
بشكل علني عن امتنانه اللتزام وتفاني سيرجيو 
في  والنجـــاح  التوفيــق  لـــه  ويتمنى  أكييمي، 
في  اللعب  يجيد  أن أكييمي  يذكر  المستقبل«. 
 5 السوقية  قيمته  وتبلغ  األيسر،  الظهير  مركز 

ماليين يورو.

رسميا.. باريس يعلن عن ضم سيرجيو 
راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 
المدافع  مع  رسميا  تعاقده  الخميس،  اليوم 
ورحب  راموس.  سيرجيو  المخضرم،  اإلسباني 
النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على تويتر 
على  توقيع  عن  معلنا  راموس،  بقدوم  اليوم 
 .2023 عام  صيف  حتى  لموسمين،  يمتد  عقد 
في  الباريسي  الفريق  لصفوف  راموس  وانضم 
ريال  مع  عقده  انتهاء  بعد  حر  انتقال  صفقة 
بقميصه  الالعب  وسيحتفظ  اإلسباني،  مدريد 
ريال  قائد  ويعد   .4 رقم  يحمل  الذي  المميز 
بي إس جي هذا  ثالث صفقات  السابق،  مدريد 
الصيف بعد التعاقد مع العب الوسط الهولندي 
مع  عقده  انتهاء  بعد  فينالدوم  جورجينيو 
ليفربول، والمدافع المغربي أشرف حكيمي العب 
ريال  عن  راموس  ورحل  السابق.  ميالن  إنتر 
مدريد بعد 16 عاما قضاها في الفريق اإلسباني، 
22 لقبا، وذلك  المدة  الذي حقق معه في هذه 
بعد اختالف حول شروط تجديد العقد مع إدارة 

الميرنجي.
بشأن  نهائيا  قرارا  يتخذ  مدريد  ريال 

فينيسيوس ومارسيلو يحسم مصيره 
عن  سينترال«  »ديفينسا  موقع  كشف 
جناحه  بيع  على  مدريد  ريال  موافقة  حقيقة 
أجل  من  الصيف،  هذا  فينيسيوس،  البرازيلي 
توفير المال الالزم للتعاقد مع الفرنسي مبابي. 
وترددت أنباء في خالل الساعات الماضية، تفيد 
االحتفاظ  بشأن  قراره  عن  تراجع  الريال  بأن 
بفينيسيوس وقرر عرضه للبيع، من أجل التعاقد 
فإن  اإلسباني،  الموقع   وبحسب  مبابي.  مع 
مهما  فينيسيوس  بيع  في  يفكر  ال  مدريد  ريال 
باستمراره  ويتمسك  المالية،  اإلغراءات  كانت 
أوراقه.  أهم  من  واحدًا  بصفته  الفريق،  مع 
أحد  يعتبر  فينيسيوس  أن  التقرير،  وأضاف 
أنشيلوتي  كارلو  المدرب  ينوي  الذين  الالعبين 
االعتماد عليهم في الموسم المقبل. نفس األمر 
الذي يعتبر فينيسيوس  بيريز  للرئيس  بالنسبة 
الفريق  سيقود  والذي  الميرنجي،  مستقبل 
العالم.  في  كرة  العب  أهم  ويصبح  مستقباًل، 
الجمع  لريال مدريد هو  بالنسبة  الهدف  ويعتبر 
الميرنجي،  هجوم  في  وفينيسيوس  مبابي  بين 
لضمان مستقبل هجوم الفريق لسنوات طويلة. 
قرار  مارسيلو،  البرازيلي  حسم  أخرى  ناحية  من 
بشأن مستقبله مع الميرنجي، في ظل ما يتردد 
حول إمكانية رحيله هذا الصيف. ووجه مارسيلو 
خوض  بعد  مدريد  ريال  جماهير  إلى  رسالة 
المران األول للفريق في فالديبيباس، استعدادًا 
للموسم الجديد، أظهرت بشكل كبير نيته حول 
مستقبله. وقال مارسيلو في مقطع فيديو نشره 
الحساب الرسمي لريال مدريد: »مرحبًا بالجميع، 
اليوم  هو  اليوم  كان  بخير،  تكونوا  أن  أتمنى 
الجديد،  للموسم  التحضيرية  الفترة  من  األول 
شيء  لكل  للغاية  متحمسون  لكننا  صعبًا  كان 
صورة  مارسيلو  نشر  كما  مدريد«.  هال  قادم، 
»إنستجرام«  على  حسابه  عبر  المران  من  له 
وكتب عليها: »إنه لشرف كبير أن أبدأ موسمي 
السادس عشر في ريال مدريد، وأكثر من ذلك 
موسم  العالم،  في  فريق  ألفضل  قائدًا  بكوني 

2021/2022 يبدأ اآلن، هال مدريد«.
يظــهـــران  وأوديجــارد  إيســكــو 

في التداريب
في  وأوديجـــارد،  إيسكــو  الثنائي  انتظم 
لريال مدريد، بعد غيابهما  الجماعية  التدريبات 
عن أول مرانين في بداية فترة اإلعداد للموسم 
استعداداتــــه  مدريد  ريال  واستهل  الجديد. 
أجرى  حيــث  اإلثنين،  يــوم  الجديــد  للموسم 
قبل  الالزمـة  الطبيــة  الفحوصــات  الالعبون 
المدرب  قيادة  تحت  تدريبية  حصة  أول  خوض 
اإليطالي الجديد كارلو أنشيلوتي. وغاب إيسكو 
أنشيلوتي،  للفريق تحت قيادة  أول مرانين  عن 
في  تواجد  لكنه  خاصة،  أسرية  ظروف  بسبب 
تدريب الثالثاء. ونفس األمر ينطبق على مارتن 

أوديجارد.

حتـديـــد موعــد نهايـــة البطولــــة
ومواعيـد اجلــولت الأخيـرة

جناح متميز ملهرجان اجلهة الأول لكرة ال�شلة

توقيف اليو�شفي لعب املغرب التطواين ملبارتني

لكرة  االحترافيـة  العصبة  كشفت 
البطولة  انتهاء  موعد  عن  القدم، 
االحترافية لكرة القدم، إضافة لمواعيد 
الدوري،  من  األخيرة  الجوالت  إجراء 
الـ 30  من الجولة 27 إلى غاية الجولة 
االحترافية  العصبة  وحددت  واألخيرة. 
الرسمي،  موقعها  على  القدم،  لكرة 
من  واألخيرة   30 الجولة  إجراء  موعد 
الدوري يومي 27 و28 يوليوز الجاري، في 
حين ستجرى مباريات الجولة 29 يومي 
اختارت  كما  ذاته.  الشهر  من  و24   23
العصبة االحترافية يومي 13 و14 يوليوز 

موعدا إلجراء الجولة 27 من البطولة االحترافية لكرة القدم، على 
أن تجرى الجولة الـ 28 يومي 17 و18 من الشهر ذاته، فيما سيتم 
توقيف البطولة خالل نهاية األسبوع الجاري. وسيتم اإلعالن عن 
البرنامج المفصل لهذه الدورات المتبقية من البطولة االحترافية، 
يضيف بالغ العصبة االحترافية، بصفة تدريجية  مع األخذ بعين 
االعتبار الترتيب العام للبطولة والنتائج المحصل عليها بعد إجراء 
كل دورة، حيث سيتم تحديد توقيت وأيام اجراء المباريات التي 

تكتسي نفس األهمية في نفس اليوم 
ونفس التوقيت. يشار إلى أن الجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم حددت 31 
من يوليوز الجاري موعدا إلجراء مباراتي 
كل  بين  العرش،  كأس  نهائي  نصف 
من الجيش الملكي أمام رجاء بني مالل 
بأكادير، والوداد الرياضي أمام المغرب 

التطواني بمدينة مراكش.

موجة  اثر  وعلى  آخر،  خبر  وفي 
الحرارة المرتقبة التي ستعرفها بالدنا 
ابتداء من يوم الجمعة 9 يوليوز 2021 
)أمس(، حسب المديرية العامة لالرصاد الجوية ولتمكين االندية 
من اجراء مبارياتها في احسن الظروف قررت العصبة الوطنية 
 Pause( لكرة القدم االحترافية السماح بفترة استراحة لالنتعاش
de rafraîchissement( لمدة دقيقة عن كل فترة وذلك عند 
الدقيقة 30 من الشوط االول و الدقيقة 75 من الشوط الثاني 
خالل مباريات البطولة االحترافية INWI 1 و البطولة االحترافية 

.INWI 2

نجاح  بعد  الكاملة  العالمة  السلة  لكرة  طنجة  إتحاد  حقق 
تنظيم مهرجان الجهة االول لكرة السلة الذي عرف تنظيما محكما 
و حضورا كبيرا لمختلف فرق مدن الجهة المهتمة بالفئات الصغرى 
في الفئات الصغرى إناثا وذكورا فئة أقل من 14 سنة ، فئة أقل 
من 16 سنة وفئة أقل من 19 .ودارت أطوار المهرجان بمختلف 
القاعات الرياضية بطنجة وتميز بكثرة المباريات التي عرفت ندية 
كبيرة وتنافسية بين المشاركين، حيث يبقى الهدف األسمى من 
هذه المبادرة هو خلق إشعاع رياضي جهوي بمعقل جهة طنجة 
تطوان الحسيمة، طنجة مدينة الرياضات وكذا فتح جسور التواصل 

و التعارف بين المشاركين وتتويج موسمهم الرياضي و الدراسي 
بلعب مباريات تسمح لهم إبراز مواهبهم. ويبقى مهرجان الجهة 
لكرة السلة المنظم من طرف نادي االتحاد الرياضي لطنجة لكرة 
والشباب  الثقافة  لوزارة  الجهوية  المديرية  مع  وبتعاون  السلة 
والرياضة، قطاع الشباب والرياضة بطنجة تطوان الحسيمة هو 
األول من نوعه وطنيا، ويدخل في إطار توسيع قاعدة ممارسي كرة 
السلة بالجهة وتحبيب لهم اللعبة والتحسيس بأهمية كرة السلة 

وربطها بالتفوق والنجاح الدراسي.

من   25 الجولــة  لحســـاب 
اللجنة  البطولة االحترافية، قررت 
المركزية للتأديب التابعة للجامعة 
القـــدم  لكـرة  المغربية  الملكبة 
توقيف مصطفى اليوسفي، العب 
فريق المغرب التطواني لمباراتين 
واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد 
جمعت  التي  المباراة  في  طرده 
زمامرة.  أتليتك  بنهضة  فريقه 
مبلغ  التطواني  المغرب  وتغريم 
2000 درهما، لحصول فريقه على 
المباراة.  خالل  وطرد  إنذارات   3
ولنفس الجولة أوقفت اللجنة نور 
فريق  مرافق  الهيشامي،  الدين 
نافذة  مباريات  لـ6  زم  واد  سريع 
مع تغريمه مبلغ 10 آالف درهما، 
التي  المبـــاراة  في  طـــرده  بعد 
أكادير،  بحسنية  فريقه  جمعت 

الوادني،  مــروان  كذلـك  وتوقيف 
العب سريع واد زم لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة، و تغريم 
سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات 

وحالتي طرد خالل المباراة. كما 
تم توقيف زكرياء دريوش، العب 
فريق شباب المحمدية لمباراتين 
التنفيذ  موقوفة  منهما  واحدة 
التي  المباراة  في  طرده  بعد 
الحسني  بالدفاع  فريقه  جمعت 
 24 الجولة  ولحساب  الجديدي. 
تم توقيف أبو بكر ديمبا كمارا، 
لـ  وجدة  مولودية  فريق  العب 
واحدة منها موقوفة  مباريات   3
التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 
المباراة  في  طرده  بعد  درهما 
بالدفاع  فريقه  جمعت  التي 
فريق  وتغريم  الجديد،  الحسني 
 2000 مبلغ  وجدة  مولودية 
 4 على  فريقه  لحصول  درهما، 
إنذارات وطرد وطرد خالل المباراة. وتغريم كذلك الدفاع الحسني 
الجديدي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 7 إنذارات خالل 

المباراة.
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نتائج وبرنامج املباريات واملدن واملالعب 
والقنوات الناقلة ملناف�شات كاأ�س اأمم اأوروبا

النتـــائــج:
المجموعة األولى:

إيطاليا / تركيا: 3 – 0 
ويلز / سويسرا: 1 – 1 

تركيا / ويلز: 0 – 2  
إيطاليا / سويسر: 3 – 0 

إيطاليا / ويلز: 1 – 0 
سويسرا / تركيا: 3 – 1 

المجموعة الثانية:
الدنمارك / فنلندا: 0 – 1 

بلجيكا / روسيا: 3 – 0 
فنلندا / روسيا0 – 1 

الدنمارك / بلجيكا: 1 – 2 
روسيا / الدنمارك: 1 – 4    
فنلندا / بلجيكا: 0 – 2       

المجموعة الثالثة:
النمسا / مقدونيا الشمالية: 3 – 1 

هولندا / أوكرانيا: 3 – 2 
أوكرانيا / مقدونيا الشمالية: 2 – 1 

هولندا / النمسا: 2 – 0 
مقدونيا الشمالية / هولندا: 0 – 3   

أوكرانيا / النمسا: 0 – 1
المجموعة الرابعة:

إنجلترا / كرواتيا: 1 – 0 
سكوتلندا / التشيك: 0 – 2 

كرواتيا / التشيك: 1 – 1 
إنجلترا / سكوتلندا: 0 – 0 
التشيك / إنجلترا: 0 – 1  

كرواتيا / سكوتلندا: 3 – 1 
المجموعة الخامسة:

بولندا / سلوفاكيا: 1 – 2 
إسبانيا / السويد: 0 – 0 

السويد / سلوفاكيا: 1 – 0 
إسبانيا / بولندا: 1 – 1 

سلوفاكيا / إسبانيا: 0 – 5  
السويد / بولندا: 3 – 2 

المجموعة السادسة:
المجر / البرتغال: 0 – 3 

فرنسا / ألمانيا: 1 – 0 
المجر / فرنسا: 1 – 1 

البرتغال / ألمانيا: 2 – 4 
ألمانيا / المجر: 2 – 2 

البرتغال / فرنسا: 2 – 2 
ترتيب المجموعات:

المجموعة األولى
1 - إيطاليا: 9 نقط

2 - ويلز: 4 // 
3 - سويسر: 4 // 

4 - تركيا: 0 // 
المجموعة الثانية:

1 - بلجيكا: 9 نقط
2 - الدنمارك:3 // 

3 - فنلندا: 3 // 
4 - روسيا:3 // 

المجموعة الثالثة:
1 - هولندا: 9 نقط

2 - النمسا: 6 // 
3 - أوكرانيا: 3 // 
4 - مقدونيا: 0 // 

المجموعة الرابعة:
1 - إنجلترا: 7 نقط

2 - كرواتيا: 4 // 
3 - التشيك: 4 //

4 - سكوتلندا: 1 // 

المجموعة الخامسة:
1 - السويد: 7 نقط

2 - إسبانيا: 5 // 
3 - سلوفاكيا: 3 //

4 - بولندا: 1 // 
المجموعة السادسة:

1 - فرنسا: 5 نقط
2 - ألمانيا: 4 // 

3 - البرتغال: 4 // 
4 - المجر: 2 // 

نتائج دور »ثمن النهائي«
ويلز / الدانمراك: 0 – 4 
إيطاليا / النمسا: 2 – 1 

هولندا / التشيك: 0 – 2 
بلجيكا / البرتغال: 1 – 0  
كرواتيا / إسبانيا: 3 – 5 

فرنسا / سويسرا: 3 – 3 )4 – 5 ض. ت(
إنجلترا / ألمانيا: 2 – 0 

السويد / أوكرانيا: 1 – 2 
نتائج دور »ربع النهائي«

سويسرا / إسبانيا: 1 – 1 )1 – 3 ض. ت( 
بلجيكا / إيطاليا: 1 – 2 

التشيك / الدانمارك: 1 – 2 
أوكرانيا / إنجلترا: 0 – 4 

نتائج دور »نصف النهائي«
إيطاليا / إسبانيا: 1 – 1 )4 – 2 ض. ت(

إنجلترا / الدانمرك: 2 – 1 
»النهـائــي«

غـدا األحــد:
إيطاليا / إنجلترا )على الساعة الثامنة مساء 
 M6 / / بملعب ويمبلي بمدينـــة لنــدن

.)BEIN SPORT 1

قرار مثير للجدل ينصر اإلنجليز على الدنمارك
امتدت  ماراثونية  مباراة  بعد  بنتيجة 2-1،  الدنمارك  على  اإلنجليز  انتصر 
حضور  1-1 وسط  بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهى  بعدما  اإلضافي  للوقت 
جماهيري كبير في مدرجات ملعب ويمبلي، معقل منتخب إنجلترا. وكانت نقطة 
التحول قبل دقائق قليلة من انتهاء الشوط اإلضافي األول، عندما احتسب الحكم 
الهولندي ماكيلي، ضربة جزاء نتيجة عرقلة جواكيم مايلي لرحيم سترلينج. ورغم 
تأكيد تقنية الفيديو لصحة قرار الحكم الهولندي، لكن األمر أثار شكوك الخبراء 
في ستوديوهات التحليل بعد المباراة. واتفق جوزيه مورينيو وآرسين فينجر مع 
روي كين وجاري نيفيل ومايكل أوين، والحكم اإلنجليزي المعتزل، مارك كالتنبرج، 
على أن اإلعاقة ال ترتقي لدرجة احتسابها ركلة جزاء. وبررت كل األسماء المذكورة 
موقفها بأن »االحتكاك كان عاديا« ويعد مسموحا به في مواجهة حاسمة مثل 
تألقه،  شمايكل  كاسبر  وواصل  األوروبية.   األمم  لكأس  النهائي  قبل  الدور 
وتصدى لركلة الجزاء، إال أن هاري كين تدارك موقفه سريعًا، وتابع الكرة بقدمه 
في الشباك، مسجال الهدف الرابع له في البطولة، ليصعد باألسود الثالثة ألول 

نهائي أوروبي في تاريخ الفريق، ويواجه إيطاليا غدا األحد المقبل.
السماح أللف مشجع إيطالي بدخول إنجلترا

أعلن االتحاد اإليطالي عن السماح بسفر ألف مشجع من إيطاليا إلى لندن، 
الخضوع  إعفائهم من  مع  األحد،  غدا  والمقررة   »2020 »يورو  نهائي  لحضور 
في  تأتي  أن  للجماهير  ويمكن  بريطانيا.  في  المطبقة  الصحي  الحجر  لقواعد 
رحالت طيران خاصة من ميالن أو روما، وعليهم مراعاة قواعد السالمة الصارمة 
ويمكنهم قضاء 12 ساعة فقط في العاصمة اإلنجليزية. ويتعين على الجماهير 
بفيروس كورونا قبل مغادرتهم  الكشف عن اإلصابة  لفحوص  الخضوع  أيضا، 
إنجلترا، على أن يخضعوا للحجر الصحي، لمدة 5 أيام عند عودتهم إلى إيطاليا. 
وكانت الجماهير اإليطالية المقيمة في المملكة المتحدة وأيرلندا، هي فقط من 
كان بمقدورها حضور مباراة منتخب بالدها أمام إسبانيا، والتي فاز بها الفريق. 
وتم توفير 6500 تذكرة مماثلة إليطاليا في المباراة النهائية أمام الفائز من 

الدنمارك أو إنجلترا.
زوجة موراتا تتلقى تهديدات إيطالية

تعرضت أليس كامبيلو- موراتا زوجة ألفارو موراتا مهاجم المنتخب اإلسباني 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  عبر  وأطفالها  ولزوجها  لها  وتهديدات  إلساءات 
التي وجهت لها، عبر  التهديدات  اليوم األربعاء بعض  ونشرت كامبيلو-موراتا 
باللغة اإليطالية،  لها  التي وجهت  الرسائل  أغلب  تطبيق »إنستجرام«. وكانت 
وجاء ذلك بعد أن سجل موراتا هدف التعادل 1 / 1 إلسبانيا في شباك إيطاليا في 
نصف نهائي كأس األمم األوروبية وتسبب في استمرار المباراة لوقت إضافي، 
بفوز  انتهت  التي  الترجيح  لضربات  الفريقان  ليحتكم  أهداف،  أي  يشهد  ولم 
إيطاليا 4 / 2 وتأهلها إلى النهائي. وواجه موراتا انتقادات منذ بداية البطولة 
بعد  لعائلته  وجهت  وإساءات  تهديدات  عن  وأبلغ  ثمينة،  فرص  إهدار  بسبب 
نهاية دور المجموعات. وقالت كامبيلو:«بصراحة، ال أعاني بسبب أي من هذه 
الرسائل. وال أعتقد أن األمر يتعلق بكوني إيطالية، وإنما يتعلق بجهل. لنتذكر 
أنها رياضة لتوحيد الناس، وليست للتعبير عن اإلحباط. أتمنى حقا أن نتمكن 
في المستقبل من اتخاذ إجراءات جادة بحق هذا النوع من األشخاص، ألنه أمر 

مخز وغير مقبول«.
القبض على 20 شخصا في االحتفال بفوز إنجلترا

قالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على 20 شخصا لعدد من االنتهاكات 
بفوز  االحتفاالت  خالل  الشرطة  على  واالعتداء  والشغب  االعتداء  ذلك  في  بما 
إنجلترا 1-2 على الدنمارك. واحتشدت الجماهير وسط لندن وأغلقت الشوارع 
مما أدى إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب.  وبلغ المنتخب اإلنجليزي المباراة 
النهائية ليورو 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي )1-2(، على ملعب ويمبلي، 
بعد التمديد لشوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي. وسجل هدفي المنتخب 
اإلنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير )39 بالخطأ في مرماه( وهاري كين 

)104(، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30. 
أرقام مضيئة إلسبانيا في سماء اليورو

فشل المنتخب اإلسباني في بلوغ نهائي كأس األمم األوروبية، بعد الخسارة 
ضد إيطاليا بالضربات الترجيحية، عقب نهاية الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 
اإليجابي 1-1. وسجلت رحلة الماتادور في البطولة أرقاما مهمة، بصفر هزائم 
في 6 مباريات. العب واحد من العبي الميدان لم يشارك في هذه النسخة تحت 
قيادة إنريكي، وهو يورينتي، أما باقي الالعبين شاركوا في البطولة، ولم يلعب 
من بين الحراس سوى سيمون، بينما لم تطأ أقدام دي خيا وروبرت سانشيز 
الملعب. انتصاران اثنان حققتهما إسبانيا في البطولة، 0-5 على سلوفاكيا في 
ملعب الكارتوخا في إشبيلية في ختام دور المجموعات، و3-5 على كرواتيا في 
ألفارو  أهداف سجلها   3 النهائي..  بالدور ثمن  الوقت اإلضافي  كوبنهاجن في 
موراتا في البطولة، ليصبح أفضل هداف إلسبانيا في تاريخ المسابقة، متفوًقا على 
فرناندو توريس )5 أهداف( وديفيد فيا )4(. حقق المنتخب 4 تعادالت بالبطولة 
النهائي،  ربع  أمام سويسرا في  المجموعات، و1-1  بدور  وبولندا  السويد  أمام 
ونفس النتيجة ضد إيطاليا واستقبلت مرماه. وسجل 13 هدفا في نهائيات أمم 
أوروبا 2020، وهو أكبر عدد تم تسجيله في البطولة حتى اآلن. و مررت إسبانيا 

4688 تمريرة في مبارياتها الستة بالبطولة.

بـريـد )يورو 2020(

خاص عن
)يورو 2020( :

إيطالياإنجلترا



المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة - أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة بني مكادة

مصلحة الرخص التجارية

اإعــــــالن 
يعلن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة أنه يُجرى بحث المنافع 
والمضـار مدتـه 15 يومًا ابتـداء مـن تـاريـخ صـدور هـذا اإلعـالن في 
الجرائد وذلك تبعا للطلــب الذي تقدم به السيد عبد الحــق مرصــو 
 CONFECTION  AKMOTEX Sarl وخديجة مرصو ممثال شركة
للحصـول على رخصــة الخيــاطــة بالمحـل الكائـن بحـــي المجـــد 

إقامــة ندى 01 زنقــة 16 رقم 162 طنجــة.
ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص التجارية بمقاطعة 
بني مكادة، حيث يمكن للعمـوم تسجيـل مالحظاتهم خالل أوقات 

العمل.

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة - أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة بني مكادة

مصلحة الرخص التجارية

اإعــــــالن 
بحـــث  يُجرى  أنه  مكــادة  بني  مقاطعــة  مجلس  رئيس  يعلن 
هـذا  صـدور  تـاريـخ  مـن  ابتـداء  يومًا   15 مدتـه  والمضـار  المنافع 
السيــد  به  تقـــدم  الذي  للطلب  تبعا  وذلك  الجرائد  في  اإلعـالن 
األكسجيــن  قـارورات  بيـع  رخـصة  على  للحصول  بنشرقي  نبيـــل 
المتعلقـة بإصالح السيارات بالمحل الكائن بحـي العوامة الغربيـة 

رقم القطعة 712 طنجة.
ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص التجارية بمقاطعة 
أوقات  خالل  مالحظاتهم  تسجيل  للعموم  يمكن  حيث  مكادة،  بني 

العمل.
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/78
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بالمحكمة التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقـــد 
موثــق مؤرخ في: 2021/05/20 ، بــاع السيــد 
محمد الزوادي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
عدد K262121، و الساكن بطنجة، البرانص، 
تجزئة فضيلة زنقة 6 رقم 12 والمسجل بالسجل 
مجموع   ،75210 عدد  تحت  بطنجة  التجاري 
االصل التجاري الكائن بطنجة 79 شارع فاس، 
 C.F DESIGN SARL-AU شركة  لفائدة 
تحت  بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل  المسجلة 
القانوني،  ممثلها  شخص  في   433051 عدد 
البيع  موضوع  التجاري  األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إجمالي قدره 750.000.00 )سبعمائة 

وخمسون ألف( درهم. 
تقــــــدم  التعرضــات  جميـع  فإن  وعليه 
بكتابـــة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 
يوما ابتداء من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجـة أقشـور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية و التسوية القضائية
إشــعــار 

شركة إسكان لوبروكري، في شخص ممثلها 
RC:33095 القانوني

بتاريــخ  الصادر  الحـــكـــم  بمقتضـــى 
2021/07/01 في الملف عدد 2021/8319/3 
رقم الحكم 2021/16 قضت المحكمة التجارية 

بطنجة: 
والحكم  االستمرارية  مخطط  بفسخ   -1
تبعا لذلك بفتح مسطرة التصفية القضائية في 
شخص  في  لوبروكري  إسكان  شركة  مواجهة 
االجتماعي:  مقرها  قضائيا،  القانوني  ممثلها 
تاريخ  تحديد  طنجة،  الوليد  بن  خالد  شارع   8

التوقف عن الدفع في 14 يونيو 2016.

2- اإلبقاء على السيد محمد سعيد حجاجي 
قاضيا  الزنطاري  محمد  والسيد  منتدبا  قاضيا 

منتدبا نائبا والسيد أحمد بورباع سنديكا.
التصريح  الدائنين  فالمطلوب من  وعليه 
قائمة  ضمن  المعيــن  للسنديـــك  بديونهم 
بالوثائق  مرفقة  المطلوبة  المبالغ  تتضمن 
وذلك  داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ هذا 

اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 584.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة النعيمي
منتدبة  قضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بـيـع  عـقــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/19-1159

بطلب من: السيد امحمد والعالي
ضد : السيدة ثورية ادغيمس

على   2021-09-28 الثالثاء  يوم  في 
الساعة العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة 
بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة   3 رقم  البيوعات 
سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد 
بحي   ، طنجة  بمدينة  الكائن  للعقار  موسر 
العقاري  للرسم  الحامل  الجديد  الحي  السواني 
عدد 06/79653 وهو عبارة عن بناية تشتمل 
مترا  اثنين مساحته 39  على سفلي وطابقين 

مربعا.
حــدد الثمــن اإلفتتاحـــي في مبلـــــــغ  

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

وعلى كل من يريد معلومات إضافية في 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد 

دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 

مضمون  بشيك  أو  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
األداء مع زيادة 3 % .

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
 منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد :6201/21-605 

بطلب من: السيدة أمينة الشطايبي ومن معها
ضد: شركة  كتاب السالم، ش ذ م م 

في ش م ق
على   2021-09-21 الثالثـــاء  يــوم  في 
الساعة العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة 
البيوعات بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:
1- األصل التجاري المملوك لشركة كتاب 
السالم، الواقع بتجزئة كريمة، عمارة الملك هلل 
المادية  عناصره  بجميع  طنجة،  الرباط  طريق 
والمعنوية، الحامل للسجل التجاري رقم 60951. 

وهو عبارة عن مؤسسة للتربية والتعليم.
بثمن افتتاحي قدره :555.285.00 درهم.

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

وعلى كل من يريد معلومات إضافية في 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط، حيث يوجد 
ويؤدى  اإلجراءات.  ومستندات  االلتزامات  دفتر 
الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة 

 . %10
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

األمنـــيــة  المصالـــح  باشـرت 
يــــوم  مســاء  طنجـــة،  بمدينـــة 
الخميس الفارط، التحقيق في واقعة 
بالمدينة  المصلى  امرأة بحي  قيام 
البالغ  الجيران  ابن  بـرمــي  ذاتهــا 
من العمر خمس سنوات من سطح 
نوبـــة  في  دخلت  أن  بعد  المنزل 
هستيرية بسبب خالفاتها المتكررة 

مـع عائلة الطفل.
وتشير المعطيات المتوفرة بين 
أيدينا إلى أّن المعنيــة عمدت إلى 
المنـزل،  سطــح  من  الطفل  إلقــاء 
الشــيء الـذي تسبــب في إصابتــه 
بجـــروح وكسور وُصفت بالخطيرة 
قبل أن يتم نقله على وجه السرعة 
إلى قسم المستعجالت بالمستشفى 

الجهوي محمد الخامس من أجل إخضاعه للعالجات الالزمة.
بمعية  يقطن  والذي  اإلعتـــداء  موضوع  الضحية،  الطفل 
المعتدية  الجارة  تقطن  حين  في  السفلي،  الطابق  في  عائلته 
في الطابق العلوي، رمت به هذه األخيرة بعدما كان في سطح 
المستمر  والجذب  الشــد  بسبــب  عائلته  من  انتقاما  المنزل 

بينهما، ولوال األلطاف اإللهية لكان في عداد الموتى.

ولـم يستبـعــــد جيـــــران الطفل 
اضطرابات  تعاني  الجـارة  تكون  أن 
حد  وعلى  أنها  خاصة  حادة،  نفسية 
مناوشات  في  تدخل  كانت  تعبيرهم، 
بين الفينة واألخرى مع القاطنين في 
الحي نفسـه قبل أن تقــوم بفعلتها، 
األمن  رجال  بتحرك  عجّل  الذي  األمر 
اإلجراءات  التخاذ  المكـان  عين  إلى 

الضرورية.
المحليــة  السلطـــات  وتدخلـــت 
هذا  في  بإخباريـــة  توصلهــا  بعــد 
واقتيادهـا  إيقافها  ليتــم  الخصوص 
للحي  التابعة  األمنية  الدائــرة  إلى 
التي  الواقعة  هذه  فيـــه  جـرت  الذي 
نفــــوس  في  عميقــــا  استياء  خّلفت 

الجيران.
لتدبير  المعنية  تخضع  األسطر،  هذه  كتابة  حدود  وإلى 
النيابة  الذي تشرف عليه  البحث  النظرية رهن إشارة  الحراسة 
التحقيـق معها في مالبسات وحيثيات  العامة، وذلك من أجل 
على  إحالتها  انتظار  في  قانونا  عليه  المعاقب  بفعلها  قيامها 

أنظار القضاء من أجل توقيع العقوبة في حقها.

�شيدة ترمي بابن اجلريان من اأعلى ال�شطح 
يف حي “امل�شلى” امل�شهـور بطنجـة

مبنا�شبة عيد الأ�شحى.. 
ال�شندوق املغربي للتقاعد 

ي�شرف املعا�شات الأ�شبوع املقبل

�شادم..

للتقاعـد،  المغربـي  المهني  الصندوق  أعلن 
اليوم األربعـاء، أنه قرر، بصفة استثنائية، صرف 
 16 الجمعة  من  إبتداء  متقاعديه  كافة  معاشات 

يوليوز الجاري، وذلك بمناسبة عيد األضحى.
وأوضح الصندوق، في بالغ له أن هذا اإلجراء 
المغربي  المهني  الصندوق  لرغبة  يأتي تجسيدا 
وتخفيف  التضامن،  روح  تكريــس  في  للتقاعــد 
األعباء عن المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، 
العيد في أحسن  وتمكينهم وأسرهم من قضاء 

الظروف.
وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الشركات المنخرطة 
وما  شركة   6385 إلى  يصل  الصندوق  هذا  في 
حق،  وذي  نشيط  مشارك  و358  ألف   641 يفوق 

إلى جانب 170 ألف و870 متقاعد.
وقد ارتفع المبلغ اإلجمالي للمساهمات التي 
تسلمها الصندوق سنة 2017 إلى 7768 مليون 
المسددة  المعاشــات  مجمــوع  بلغ  فيما  درهم، 

3995 مليون درهم.
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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء 
واملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .

 وبعد: معشر القراء؛ 
من ف�سل اهلل تعالى على عباده اأن جعل لهم موا�سم للطاعات، 
ي�ستكرثون فيها من العمل ال�سالح، ويتناف�سون فيها فيما يقربهم 
اإلى ربهم، وال�سعيد من اغتنم تلك املوا�سم، ومل يجعله� متّر عليه 

مروراً عابراً.
ومن هذه املوا�سم الف��سلة، ع�سر ذي احلجة، اأي�م �َسِهد له� 
ْنَيا  اِم الدُّ يَّ ُل اأَ الر�سول باأنها اأف�سل اأيام الدنيا، لقوله - ملسو هيلع هللا ىلص -: )اأَْف�سَ
ر(، وحث على العمل ال�سالح فيها، فعن ابن عبا�س ر�سي  اُم الَع�سْ اأَيَّ
اِلُح ِفيِهنَّ  اٍم الَعَمُل ال�سَّ اهلل عنهما، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلصقال:)َما ِمْن اأَيَّ
اهلِل:  وَل  َر�سُ َيا  َفَقاُلوا:  ِر(،  الَع�سْ اِم  الأَيَّ َهِذِه  ِمْن  اهلِل  اإَِلى  اأََحبُّ 
وُل اهلِل - ملسو هيلع هللا ىلص: َوَل اجِلَهاُد  َر�سُ َفَقاَل  َوَل اجِلَهاُد يِف �َسِبيِل اهلِل؟، 
ِه َوَماِلِه َفَلْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك  يِف �َسِبيِل اهلِل، اإِلَّ َرُجٌل َخَرَج ِبَنْف�سِ
ِب�َسْيٍء(، ويكفي يف ف�سلها وكرمها، اأن اهلل اأق�سم بها، وهو �سبحانه 
» َواْلَفْجِر  َوَلَي�ٍل  تع�لى:  ق�ل  خلقه،  من  بعظيم  اإل  يق�سم  ل 
ا، وهذا وحده يكفيها  ٍر «، وهذا يدلُّ على ف�سيَلِة لياليِه اأي�سً َع�سْ
�سرفً� وف�ساًل، وهذا ي�ستّدعي من العبد اأن يجتهد فيه�، وُيكرث 

ن ا�ستقبالها  واغتنامها.  من الأعمال ال�ساحلة، واأن ُيح�سِ
وف�سل  احلجة،  ذي  الع�سر  لف�سل  بي�ن  الر�س�لة،  هذه  ويف 
العمل فيها، والأعمال امل�ستحبة فيها، ن�ساأل اهلل تعالى اأن يرزقنا 
ُح�سن ال�ستفادة من هذه الأيام، واأن يعيننا على اغتنامها على 

الوجه الذي ير�سيه. 
إخواني القراء: بأيّ شيٍء نستقبل عشر ذي الحجة؟

حرُيّ بامل�سلم اأن ي�ستقبل موا�سم الطاعات عامة، ومنها ع�سر 
ذي احلجة ب�أمور:

اإلى اهلل،  الرجوع  الأكيد على  والعزم  ال�سادقة  التوبة   -  1
ففي التوبِة فالٌح للعبد يف الدنيا والآخرة، يقول تعالى:)َوُتوُبوا 

ُكْم ُتْفِلُحوَن( النور: 31. َه امْلُوؤِْمُنوَن َلَعَلّ ِ َجِميًعا اأَُيّ اإَِلى اهلَلّ
 2 - العزم اجلاد على اغتنام هذه الأيام، واحلر�س ال�سديد 
على عمارتها بالأعمال والأقوال ال�ساحلة، ومن عزم على �سيء 
العمل،  اإكمال  على  تعينه  التي  الأ�سباب  له  وهياأ  اهلل،  اأعانه 
َ مَلََع  َنّ اهلَلّ ُبَلَنا َواإِ ُهْم �سُ ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنّ قال تعالى: »َواَلّ

ِنني« العنكبوت: 69. امْلُْح�سِ
 3 - الُبعد عن املعا�سي: فكما اأن الطاعات اأ�سباٌب للقرب من 
والّطرد واحلرمان  للُبعد عن اهلل  اأ�سباٌب  تعالى، فاملعا�سي  اهلل 
من رحمته، فاإن ُكنَت تطمع يف مغفرة الذنوب والعتق من النار، 
املعا�سي يف هذه الأيام ويف غريها، واحر�س  الوقوع يف  فاحذر 
اأخي امل�سلم على اغتنام هذه الأيام، واأح�سن ا�ستقبالها قبل اأن 

تفوتك فتندم، ول ينفعك حينئذ الندم. 
أعزائي القراء؛ ومن فضائل عشر ذي الحجة:

 1 - اأن اهلل تعالى اأق�سم بها: واإذا اأق�سم اهلل ب�سيٍء، دّل هذا 
م اإل بالعظيم، قال  على ِعَظم مكانته وف�سله، اإذ العظيم ل ُيق�سِ
ْفِع َواْلَوْتِر «، واللي�يل الع�سر؛  ٍر  َوال�سَّ تع�لى: » َواْلَفْجِر  َوَلَي�ٍل َع�سْ
هي ع�سر ذي احلجة، وال�سفع؛ هو يوم النحر، والوتر؛ هو يوم 
عرفة، وهذا ما عليه جمهور املف�سرين واخللف، وقال ابن كثري 

يف تف�سريه: وهو ال�سحيح.
 2 - اأنها الأيام املعلومات التي �سَرع فيها ذكره، قال تعالى: 
َبِهيَمِة  ن  ِمّ رَ َزَقُهم  َما  َعَلى  ْعُلوَماٍت  َمّ اٍم  اأََيّ يِف   ِ اهلَلّ ا�ْسَم  »َوَيْذُكرُ وا 
اأن  اْلْنَعِم« احلج: 28، ونقل ابن رجب راأُيّ جمهور العلماء على 
الأي�م املعلوم�ت هي ع�سر ذي احلجة، منهم ابن عمر وابن عب��ض.
 3 - اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �َسِهَد لها باأنها اأف�سل اأيام الدنيا: فعن 
ْنَيا  اِم الُدّ َيّ َل اأَ جابر ر�سي اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )اإَِنّ اأَْف�سَ
؛ َول ِمْثُلُهَنّ  ِ وَل الَلّ ُر( - يعني ع�سر ذي احلجة-، َق�ُلوا: َي� َر�سُ اْلَع�سْ
َر َوْجَهُه  ، اإِل َمْن َعَفّ ِ ؟ َقاَل: )َول ِمْثُلُهَنّ يِف �َسِبيِل اهلَلّ ِ يِف �َسِبيِل اهلَلّ

اِب(  اأي؛ »مرغه يف الرتاب ود�سه فيه« .  َ يِف الرُتّ

4 - اأن فيها يوم عرفة: يوم احلج الأكرب، ويوم مغفرة الذنوب، 
والعتق من النريان، ولو مل يكن يف ع�سر ذي احلجة اإل يوم عرفة، 
لكفاها ذلك ف�ساًل، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: )َما ِمْن َيْوٍم اأَْكرَثَ ِمْن اأَْن ُيْعِتَق اهلُل 
َلَيْدُنو ُثمَّ ُيَباِهي ِبِهُم  ُه  َواإِنَّ اِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفَة،  ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّ

املاََلِئَكَة، َفَيُقوُل: َما اأَراَد َهوؤَُلِء؟(. 
َواْنَحْر( َك  ِلَربِّ لِّ  تعالى:)َف�سَ قال  النحر؛  يوم  فيها  اأن   -  5

نة عند بع�س العلماء، قال ملسو هيلع هللا ىلص:  الكوثر:2، وهو اأف�سل اأيام ال�سّ
اليوم  وهو  اْلَقّر(؛  َيْوُم  ُثَمّ  ْحِر  الَنّ َيوُم   ، ِ اهلَلّ ِعْنَد  اِم  َيّ اْلأَ )اأَْعَظُم 
الت�سـريــق،  اأيـام  اأول  وهو  النحـر،  ليـوم  املوالـي  ع�سـر  احلـادي 
ْحِر اأََحبَّ اإَِلى اهلِل ِمْن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َما َعِمَل اآَدِميٌّ ِمْن َعَمٍل َيْوَم النَّ
�ْسَعاِرها َواأَْظاَلِفَها،  ُه َلَياأِتي َيْوَم الِقَياَمِة ِبُقُروِنها َواأَ ِم، اإِنَّ اإِْهَراِق الدَّ
َفِطيُبوا   ، ِمَن الأَْر�سِ َيَقَع  اأَْن  َقْبَل  َكاٍن  مِبَ ِمَن اهلِل  َلَيَقُع  َم  الدَّ َواإِنَّ 
ِبَها َنْف�ًسا(، فهي �سنة اأبينا اإبراهيم، و�سرعها لنا نبينا من بعده، 
فينبغي على امل�ستطيِع احِلر�ُس على هذه ال�سّنة، مع تعّلِم اآداِبها 

واأحكاِمها.
6 - اجتم�ع اأمه�ت العب�دة فيه�؛ ق�ل احل�فـظ ابن حجر يف 
الفتح: »والذي يظهر اأن ال�سبب يف امتي�ز ع�سر ذي احلجة؛ ملك�ن 
وال�سدقة  وال�سيام  ال�سالة  وهي  فيه:  العبادة  اأمهات  اجتماع 
الح  واحلج، ول يتاأتى ذلك يف غريه«،  لكّل هذا؛ اأدرك �سلفنا ال�سّ
وَمن تبعهم باإح�سان، قيمة هذه الأّيام، فتناف�سوا على اخلري 
 - جبري  بن  �سعيد  وكان  عظيًما،  تناُف�ًسا  فيها  الح  ال�سّ والعمل 
�سديًدا،  اجتهــاًدا  اجتهـد  ـِْر،  الَع�س اأّياُم  دخـل  »اإذا  اهلل-  رحمه 

حّتى ما يكاد يقدر عليه« .
العمل في عشر ذي  أحاديث في فضل  القراء: وردت  أحبائي 

الحجة، منها: 
ما رواه ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اِم  ْالأَيّ َهِذِه  ِمْن   ِ اهلَلّ َلى  اإِ َحُبّ  اأَ ِفيِهَنّ  اِلُح  ال�سَّ اْلَعَمُل  اٍم  اأََيّ ِمْن  )َما 
َهاُد  اجْلِ ول   ! ِ اهلَلّ وَل  َر�سُ َيا  َفَقاُلوا:  الع�سرـ  اأيام  يعني   - ِر(  اْلَع�سْ
، اإَل َرُجٌل َخَرَج  ِ َهاُد يِف �َسِبيِل اهلَلّ ؟! َفَقاَل:)َول اجْلِ ِ يِف �َسِبيِل اهلَلّ
بن  اهلل  عبد  وعن  ِب�َسْيٍء(،  َذِلَك  ِمْن  َيْرِجْع  َفَلْم  َوَماِلِه  ِه  ِبَنْف�سِ
عمر ر�سي اهلل عنهما قال:« كنت عند ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرت 
ِمْن   ِ اهلَلّ َلى  اإِ اأََحُبّ  ِفيِهَنّ  اْلَعَمُل  اٍم  اأََيّ ِمْن  )َما  الأعمال، فقال:  له 
ِر(، قالوا: يا ر�سوُل اهلل، اجلهاد يف �سبيل اهلل؟، فاأكربه،  َهِذِه اْلَع�سْ
�َسِبيِل  يِف  َوَماِلِه  ِه  ِبَنْف�سِ َرُجٌل  َيْخُرَج  اأَْن  اإَِلّ  َهاُد،  اجْلِ فقال:)َوَل 
ِه ِفيِه( »املهجة: دم القلب، ول بق�ء  ، ُثَمّ َتُكوَن ُمْهَجُة َنْف�سِ ِ الَلّ
للنف�ض بعدم� تراق مهجته�، يعني املوت«، فدَلّ هذان احلديث�ن 
وغريهم�، على اأن كل عمل �س�لح يقع يف اأي�م ع�سر ذي احلجة، 
اأحب اإلى اهلل تعالى من نف�سه اإذا وقع يف غريها، واإذا كان العمل 
فيهن اأحب اإلى اهلل، فهو اأف�سل عنده، ودَلّ احلديثان اأي�سًا ،على 
اأن الع�مل يف هذه الع�سر، اأف�سل من املج�هد يف �سبيل الل الذي 
رجع بنف�سه وم�له، واأن الأعم�ل ال�س�حلة يف ع�سر ذي احلجة 

ت�ساعف من غري ا�ستثناء �سيٍء منها. 
ومن األعمال التي يُستحبُّ للمسلم أن يحرص عليها ويكثر 

منها في هذه األيام: 
1 - اأداء منا�سك احلج والعمرة: بل ِمن خ�سائ�س هذه الأّيام 
ر اهلل له حج بيته اأو اأداء العمرة  م�سروعية احلّج فيها، فمن ي�سّ
اإَِلى  )اْلُعْمَرُة  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  اجلنة؛  فجزاوؤه  املطلوب  الوجه  على 
َة(،  َنّ وُر َلْي�َس َلُه َجَزاٌء اإِل اجْلَ ُجّ امْلرَْبُ اَرٌة مِلَا َبْيَنُهَما، َواحْلَ اْلُعْمَرِة َكَفّ
واحلج املربور؛ هو احلج املوافق لهدي النبي، الذي مل يخالطه 
بال�ساحلات  املحفوف  ف�سوق،  اأو  رفٍث  اأو  معة  �سُ اأو  رياٍء  من  اإثٌم 
بني  ح�ل  للجميع،  معلوم  هو  كم�  ال�سنة  هذه  لكن  واخلريات، 
احلج�ج واحلـج، وبـ�ء الع�سر »كورونـ�«، ن�س�أل الل اأن يرفعـه عن� 

يف القريب العاجل. 
2 - ال�سيام: وهو يدخل يف جن�س الأعمال ال�ساحلة، بل هو 
من اأف�سلها، وقد اأ�سافه اهلل اإلى نف�سه، لعظم �ساأنه وعلو قدره، 
اإَِلّ  َلُه،  اآَدَم  اْبِن  فقال �سبحانه يف احلديث القد�سي: )ُكُلّ َعَمِل 
َنا اأَْجِزي ِبِه(، وقد خ�ّس النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سيام يوم  ُه ِل َواأَ َنّ َياَم َفاإِ ّ ال�سِ

عرفة من بني اأي�م ع�سر ذي احلجة مبزيد عن�ية، وبني ف�سل 
َر  ْن ُيَكِفّ ِ اأَ ُب َعَلى اهلَلّ ْحَت�سِ َياُم َيْوِم َعَرَفَة اأَ �سيامه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )�سِ
ِتي َبْعَدُه(، وعليه فُي�سّن للم�سلم اأن  َنَة اَلّ ِتي َقْبَلُه َوال�َسّ َنَة اَلّ ال�َسّ
ي�سوم ت�سع ذي احلجة، لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حث على العمل ال�سالح 
فيها - اأّوًل - وكان ي�سومها – ثانًيا -، فعن بع�س اأزواج الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
» اأّن الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص ك�ن ي�سوُم يوَم ع��سوراَء، وت�سًع� ِمن ذي احِلّجة، 
«، قال  هِر؛ وَخِمي�َسنْيِ ال�سَّ اْثنني ِمن  َل  اأوَّ هِر؛  ال�سّ اأّياٍم ِمن  وثالَثَة 

النووي: »�سيامها ُم�ستحٌب ا�ستحبابًا �سديداً«.
اإذ به� ينجرب م� نق�ض من  ال�سالة:  نوافل  الإكث�ر من    -  3
يئات، واإجابة  الفرائ�س، وهي ِمن اأ�سباب رفع الّدرجات، وحمو ال�سّ
ا ِمن قول نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عن  الّدعوات؛ و�سِعد َمن نال حظًّ
واأّي  ُه(،  اأُِحَبّ ى  َواِفِل َحَتّ ِبالَنّ اإَِلَّ  ُب  َيَتَقَرّ َيَزاُل َعْبِدي  رّبه: )َوَما 
لعبده  اهلل  حبِّ  ِمن  واأطيب،  واأبقى  واأ�سعد  واأجمل  اأعظم  حّب 
املوؤمن؟!، فهي من اأجل الأعمال واأعظمها واأكرثها ف�ساًل، وخا�سة 

يف هذه الأيام، فاإنها من اأف�سل القربات. 
تعالى:   قال  والذكر؛  والتهليل  والتحميد  التكبري    -  4
اٍم َمْعُلوَماٍت«، وعن  َهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا ا�ْسَم اهلِل يِف اأَيَّ »ِلَي�سْ
اٍم اأَْعَظُم  ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َما ِمْن اأََيّ
ِر،  اْلَع�سْ اِم  اْلأََيّ َهِذِه  ِمْن  ِفيِهَنّ  اْلَعَمُل  اإَِلْيِه،  اأََحُبّ  َوَل   ، ِ اهلَلّ ِعْنَد 
ْكِبرِي(،  َوالَتّ ْهِليِل،  َوالَتّ ْحِميِد،  َوالَتّ ِبيِح،  �سْ الَتّ ِمَن  ِفيِهَنّ  وا  َفاأَْكرِثُ
وقال البخاري:« كان ابن عمر واأبو هريرة يخرجان اإلى ال�سوق 
يف اأيام الع�سر، ُيكرّبان ويكرب النا�س بتكبريها«، وقال: »وكان عمر 
ُيكرّب يف قبته مبنى، في�سمعه اأهل امل�سجد فُيكرّبون، وُيكرّب اأهل 
الأ�سواق حتى ترجّت منى تكبرياً«، لذا ي�ستحب للم�سلم اأن َيجهر 

بالتكبري يف هذه الأيام ويرفع �سوته به. 
التي  ال�ساحلة  الأعمال  جملة  من  وهي  ال�سدقة:   -  5
ي�ستحب الإكثار منها يف هذه الأيام، وقد حث اهلل عليها بقوله 
ن َقْبِل اأَن َي�ِتَي  � رَ َزْقَن�ُكم ِمّ ِذيَن ءاَمُنوا اأَنِفُقوا مِمَّ َه� اَلّ تع�لى:)َي�أَُيّ
ٌة َوَل �َسَفاَعٌة( البقرة: 254، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َما  َيْوٌم َلّ َبْيٌع ِفيِه َوَل ُخَلّ

َدَقٍة ِمْن مال( رواه م�سلم.  ْت �سَ َنَق�سَ
ومن الأعم�ل امل�ستحبة يف ع�سر ذي احلجة: اإذا َتبنّي لكم 
- اإخواين القراء - ف�سل العمل يف ع�سر ذي احلجة على غريه 
ِنعمة وف�سل من اهلل على عباده،  املوا�سم،  واأن هذه  الأيام،  من 
وفر�سة عظيمة يجب اغتن�مه�، اإذ َتبنّي لك كل هذا، فحرُيّ بك 
اأن تخ�ّس هذه الع�سر مبزيد عناية واهتمام، واأن حتر�س على 
جماهدة نف�سك بالطاعة فيها، واأن ُتكرث من اأوجه اخلري واأنواع 
الطاعات، مثل قراءة القراآن؛ ملا له ِمن ف�سٍل عظيم على كثرٍي ِمن 
الأعمال - تالوًة وحفظًا وتدّبراً وعماًل به - ويكفي يف ذلك قوُله 
 � مِمّ َواأَْنَفُقوا  الَة  ال�سّ َواأََق�ُموا  الِل  ِكَتَب  َيْتُلوَن  اّلِذيَن  »اإِّن  تع�لى: 
اَرًة لْن َتُبوَر ، ِلُيَوّفَيُهْم اأُُجوَرُهْم  ّراً َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن جِتَ َرَزْقَناُهْم �سِ
ِلِه، اإِّنُه َغُفوٌر �َسُكوٌر «، ويف حديث عبد اهلل بن  َوَيِزيَدُهم ِمن َف�سْ
اهلِل،  ِكَتاِب  ِمْن  َحْرًفا  َقَراأَ  )َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اهلِل  ر�سول  اأّن  م�سعود، 
ْمَثاِلَها، َل اأَُقوُل امل َحْرٌف، َوَلِكْن  ِر اأَ َفَلُه ِبِه َح�َسَنٌة، واحَل�َسَنُة ِبَع�سْ
الع�سر،  الأيام  هذه  لأن  َحْرٌف(؛  َوِميٌم  َحْرٌف،  َوَلٌم  َحْرٌف،  اأَِلٌف 
مو�سم من موا�سم الطاعات واخلريات، فيها يتناف�س املتناف�سون، 
هذه  مثل  يف  ال�سلف  حال  هو  هذا  املت�سابقون،  اإليها  ويت�سابق 
م ال�سهور والأيام وال�ساعات،  املوا�سم، فال�سعيُد من اغتنَم موا�سِ
ب اإلى اهلل مبا فيها من وظاِئف الطاعات، فع�سى اأن ُت�سيَبه  وتقرَّ
نفحٌة من تلك النفَحات، في�سَعُد �سعادًة ياأَمُن بعدها من النار وما 

ه� الأر�ُض وال�سم�وات. َفح�ت، ويفوز بجنٍة عر�سُ فيه� من اللَّ
احُل�سنى  باأ�سماِئه  تعالى  اهلل  ن�ساأُل  القراء:  مع�سر  ختاما 
عبادِته  وح�سِن  و�سكِره  ذكِره  على  يعيَننا  اأن  الُعلـى،  و�سفاِتـه 
ًة، ويف �س�ئِر الأّي�ِم ع�ّمًة، واأن ل يجعَلن� من  يف هذه الأّي�ِم خ��سّ

الغاِفلني؛ الّلهم  اآمنَي.
نا حمّمٍد  واحلمُد هلل ربِّ العاملنَي، و�سّلى اهلُل و�سّلم على نبيِّ

وعلى اآِله و�سحِبه اأجمعنَي.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

اأعمال الع�شر الأوائل من ذي احلجة،
وبيان ف�شلها
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
226

أصل المغاربة
شمال  إلى  جاؤوا  وحمير  سبأ  أنساب  آسيا،  بقارة  اليمن  من  المغاربة  أصل 

إفريقيا، فسكنوا الجزء الغربي للبالد ويتكلمون لهجات.
لهجة  األطلس  جبال  المغـرب  وسط  تاريفيت،  لهجة   : المغرب  شمال  وفي 
سوس..  قبائل  بها  تتكلم  التي  تاشلحيت  لهجة  المغرب  وبجنوب  تمازيغت، 

وأكثرهم هاجروا مع العرب أيام الفتح اإلسالمي 
الميالدي  عشر  الثامن  القرن  في  لألندلس، 
وقبل سقـــوط غرناطـــة، فسكن جـل العــرب 
البالد،  بربوع  األخرى  القبائل  وتفرقت  المدن 

كما سبق )هي لمحات موجزة(.
من شيم المغاربة :

بانتمائها  تفتخر  قاطبة  المغربية  القبائل 
التعاضد   : مميزاتهـا  ومن  معينة،  عائلة  إلى 
والسهر والذود عن األسرة الصغيرة والكبيرة، 
األسرة عربية  ونفيـس، سواء كانت  بكل غال 
أو شلحية أو سوسيـة أو أمازيغيـة، الكل سواء 

لمصلحة البالد.
محيي األسرة شبابها :

خلـــق  نهــج  العائلة  وحيد  إدريس  العم 
المحدث، كما نهـج طريقه على  الفقيه  والده 
في  وعاشره  محمد  أخوه سيدي  وبصيرة  ورع 
العلمية  مسيرته  فكانت  والدين،  للعلم  حبه 
والعطـــاء  والشجاعــة  باالستقامـــة  مطبوعة 
وشمائل الخلق الرفيع، فكان بمشيئة اهلل من 
والغايـات  المقاصـد  لوالـده  الصالحين وحقق 
بعد موت أخيه، فأصبح سنــدا قويــا حكيمــا 

لألسرة.
شبابه  في  كبيــر  طاكسي  سياقة  امتهن 
إلى  فـــاس  من  ينتقــل  صرفة  وطنية  لغاية 
الكبير وبحضر مسدسات وذخيرة حية  القصر 
لزعزعة استقرار  الفدائيين  لثلة من  يدفعهما 
ينس  ولم  الخونة،  أتباعهم  وقتل  الفرنسيين 

فيها  فتوفق  المعلمين  مدرسـة  امتحـان  في  شارك  االستقالل،  فإبان  تعليمه، 
التقاعد،  حتى وصل سن  التعليم  وواصل  فمفتشا،  ثم  مديرا  ثم  معلما  وأصبح 
وقد ضعف بصره وبطئ سمعه وتهالكت قواه، وثقل لسانه، يستوعب ماتقول 

ويتلعثم في الرد.
شب على الليونة والقيام بالواجب الوطني واألسري، عرف باإلخالص يتداول 
الناس سمعته، كفء، صارم ال تفوته شائبة، صغيرة كانت أو كبيرة، حياته أسطورة 
حبذا لو تدرس، فيها ما يحمل على الجد والمثابرة، مما جعله ينال وساما ملكيا 
التعليم فقد  التعليم أما وزارة  لمواقفه الوطنية، أفنى عمره وشبابه في ميدان 
تناست اجتهاده وإخالصه إال من شيء واحد، حافظت على مهيته كاملة طيلة 

حياته.
العم ادريس

شغوف  الهمة،  عالي  المقام،  سيد  الرجال،  وأفخر  الشباب  أعز  إدريس  العم 
بالعلم، مدرس ومدير ومفتش، عرف بالحزم والعزم والغيرة واالحترام والمهابة، 
فصيح   لسانه  أن  على  عالوة  األبدان،  له  تقشعر  وجداني  صوت  صاحب  مقرئ 
نطقا وتجويدا لكتاب اهلل تعالى وأحاديث رسوله الكريم، علمه والده األعز الفقيه 

فأصبح خير خلف لخير سلف.
وجدت فيه األب والعم والصديق واألخ الكبير، وقد اقتديت به في مواضيع 

شتى، الوفاء بالعهد، قول الصدق، اإلخالص في العمل، تجاوز مسببات الهوان 
تشبعت  الواجب،  أمام  هوادة  بدون  والصرامة  االستقامة،  والميوعة،  والخذالن 
بخلقه وتصرفاته، ولوال رحيلي إلى طنجة ما تركته لحظة واحدة، ففي كل عطلة 
رضيعها،  األم  تحضن  كما  ويحضنني  يعانقني  دامعتين،  بعينين  فيقابلنا  أزوره 
كأنه يطلب الصفح عن الماضي، ونحن نتطلع إلى الحاضر المشحون بالمطالب 
والحاجيات التي لم نكن نعرف عنها إبان أيامنا الحلوة، أسأله بإلحاح: لماذا تبكي 
بدموع حارة؟ إني بجانبك! هل ترغب في حاجة 

أقضيها لك؟
يقول :

وأنا  أمـده،  طـال  قـد  غيابك  إنما  شيء،  ال 
أسعد كلما رأيتك، إنها دموع الفرح يا ولدي.

إني  نفسك،  واحبس  دمعك،  كفكف  عمي، 
إني  بوضـوح،  وكلمنـي  وطلبك  رضاك  تحت 
منزلك  إلى  وزوجتك  تصاحبني  أن  منك  أطلب 
بطنجة، تمتع نظرك بالشاطئ الجميل والهواء 
المعتدل، فأنا في حاجة إلى مؤانستك وأتمتع 
الرخيم  صوتــك  ما سمعت  فلطالما  بجديتك، 
وكالمك الطيب الذي ال يخلــو من ذكــر آيات 

اهلل، وحديث رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
عمي إني في انتظار موافقتك، نجدد صلة 
الرحم وننعم بمشاهدة البحر من شرفات بيتك 

الثاني بطنجة عما قريب.
والده  بعد  العائلــة  كبيــر  ادريــس  العــم 
وأخيه رحمهما اهلل، أصبح رائد األسرة يرعاها 
لألوالد  حين  كل  أكلها  فتُؤتي  رعايتها،  حق 

واألحفاد.
هنيئا مريئا لهذه األسرة، أيدها اهلل بنعمه 
هو  إنه  وعنايته،  بحفظه  وشملها  ورحمته 
المولى ونعم النصير والحمد هلل رب العالمين.

ربنا وسعت رحمتك كل شيء فهب لنا من 
رحمتك وعفوك.

تمت المسودة بديار كندا يوم 2015/5/3.

دع�ء وابته�ل******
يا أكرم الخلق مالي من ألــــــوذ بــــه

                                                       ســـواك عند حلــول الحـــادث العمــم
يا رب واجعل رجائــــي غير منعكــــس

                                                       لديك واجعــــل حسابـــي غير مُنخـرم
يا رب بالمصطفــى بلــــغ مقاصدنــــا

                                                        واغفـر لنـــا ما مضـى يا واسع الكـــرم
واغفر إالهي لكـــل المسلميـــن بمـــا

                                                         يتلوه في المسجد األقصى وفي الحرم

هي أبيات أحسن ما قرأت وتعلمت، فرجائي من اهلل تحقيق الرجاء.

إذا كان الطباع طبــاع ســوء     فال أدب يفيـــــد وال أديـــب

ي( )اْعـِرْف اأْهَلَك وَع�سرَيَتَك يا ُبنَّ

رواد األسرة الكريمة
)اجلزء الثاين(

ننـ�شـــى حـتــى ل 
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فقلت، وقد سُئلتُ، بال احتشام       ألنك دائمًا من فيك خـــا...!)145(
**

ال تنّفس في مجلـــس أنا فيـــه    وتنّفـــــس ســرًّا وراء الـــبــاب
إنما فوك فقحٌة كلُّ في وقـــــت     تتصـــدّى األنـــوف كالنشــاب

تصرع الطائر المحلِّق في الجــــ     ــوّ ولو غاب في سواء السَّحاِب)145(
**

فسا على قوم فقالوا لـــه:     إن لم تَقــم من بيننا ُقمنا
فقال : ال عُدتُ! فقالوا له:     من نَتْن فيه ذا كمما كنّا)146(

**
وأغرَّ ينتحل الكتابــــَة خُّطـــــة     متوقِّـدٍ كالحيّة النّضنــاض)147(

عشق السوادَ فأصبحتْ أسنانُه     تشري السواد ببيع كل بياض
فإذا شحا فاهُ رأيـــتَ خنافســــًا     يأوينَ من فيه إلى مرحــاض)148(

**
دعيٌّ في الكتابة ال رويٌّ       له فيها يُعِدُّ وال بديهُ

كأّن دواته من ريق فيـه      تُالقُ فريحُها أبدًا كريهُ)149(
**

إنّي بليت بَقرنان يساررني     سيان عندي مجشّاه ومفساهُ
القبر نكهته، والسمّ ريقته     والموت عشرته، والبخر نحواه!)150(

فنفخ صاحبي وقال :
- هذا بالء مبين، نعوذ باهلل من شره! ربنا اصرف عنّا حازَيتَه!

فتبسمت وتابعت السرد :
أردتُ لقاءه فلقيت منـــه  كما يلقى الخالء من الفقاِح

وجالسني فلم أشعز بأني   ولم أبعد جليس المستـراِح)151(
فصاح وقّطب ما بين عينيه :

- هذا جزاء من يريد مجالسة األبخر!
وإذا به يُهلس.. ثم حوقل.. فرفعت إليه طرفي، فقال :

- غفر اهلل لذاك القائل :
في َثغر عبد الكريم شيءٌُ     من َفمه ليس بالكريم

تَحسبُ طول الحياة فاهُ      يمجُّ خمرًا بغير ميـــِم!)152(
فأغربت ضحكًا.. ثم تمطقت قهوتي وقلت بعدما عبرت »قطوفي« :

ما  الكالم  من  »فنون  له..  الذي  البليغ  والمترسّل  النابغة،  األديب  الصابي..   -
سبقه إليها أحد، وما ماثله فيها إنسان..)153(« كان قد تعرّف..

فهز برأسه وبادر قائال :
- إيه.. أبو إسحاق! »نَْظمُه منثورُه منظومُه، إنما هو ذهبٌ إبريزٌ كيفما سُبك 

فهو واحد، وإنما يُختَلف بما يصاغ منه ويُشكل عليه..«)154(.
قلت :

- الصابي.. تعرّف إلى بُخر فهاجهم، قال في أحدهم يكنى أبا الفضل :
في أبي الفضل من النّْقـــ     ــِص ضروب وصنوفُ

رجل في وعده خِْلـــ         ـــــفٌ وفي فيه خُلوفُ
فإذا فاوضك القـــــو        َل فقد فاض َكنيــــفُ)155(

وقال في ابن ناصر :
لم تــــرَ العيـــن أبخـــرًا     كابن نصـر وال تـــرَى

مدخل الخُبز منه أخْبَـــ       ــُث من مخرج الخَــ..!)156(

وقال فيه أيضا :
قد أبصرت عيني العجائب كّلها      ما أبصرت مثل ابن نصر أبخَِر

ما شمّ نكهتَه امـرُؤٌ متعّطـــر     إال استحال مُحاُطه منها خَـــ..)157(
وقال :

نطق ابن نصٍر فاستطارت جيفـــًة     في الخافقين لِنَتِن فيه الفاسدِ
فكان أهـل األرض كلَّهـــمُ فسَوا     متواطئيـن على اتفــــاٍق واحــدِ)158(

وقال :
يا ابن نَصٍر تِهْ كيفما شئت بالبَخْـــ     ـــرَةِ بّلغــــتْك حـــااًل شـــريفــــهُ
لك في الناس مثـــل معجزة الخضْـــــ     ـــــ ِر وإن كنت منه بئسَ الخليفهْ

ال يشــمّون حـــيــن تجتـــاز طيبــــــًا     ويشمّون حيــــــن تجتاز جيفـــَـهْ)159(
وقال في أحدهم يدعى القنطري :

ما مرّ بي فـي عُمُري      مثل سرار القنطري
مّكنــــتُه من أذنــــي      فبال فيها وخـــ...)160(

وأضافت :
- أما صديقه الصاحب بن عباد فكان يتعصب له، ويتعهده بسنِّي العطايا فقد 

هجا أبا الحسن الغويري -وكان من خواص شعرائه- وقال فيه :
إن الغويري له نَْكهٌة      نَتنتها أربت على الكنف

يا ليتـه بــال نكهــــةٍ     أو ليتنـي كنــتُ بال أنف)161(
فتحرك وقال وقد شد أنفه :

- لو تفضلت بفتح النافذة فقد أخنقني توهُّج الحَروة!)162(
فأهمست فبادر :

- يا شريف.. هي بالحاء المهملة ومن بنات جنسها!
فمازحته قائال :

- مازال في مِبخرة »القطوف« منها َذَفر!
فرّوح بيديه وقال :

- كفاني منها ما نَشيت، فخياشمي من بَنّتها)163( مآلى!
وأطرق.. فقلت :

- هي من نَثر ابن الخطيب!
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

)145( »يتيمة الدهر« ج479/1
)146( »يتيمة الدهر« ج427/2

)147( النضناض من الحيات : الذي يخرج لسانه ويحركه بسرعة.
)148( »الذخيرة« ق 2/ج845/2

)149( تالق : تمأل - »يتيمة الدهر« ج131/1
)150( »يتيمة الدهر« ج340/2
)151( »يتيمة الدهر« ج512/1
)152( »يتيمة الدهر« ج476/4

)153( »اإلمتاع والمؤانسة« التوحيدي ج68/1
)154( نفس المصدر

)155( »يتيمة الدهر« ج340/2
)156( »يتيمة الدهر« ج340/2
)157( »يتيمة الدهر« ج340/2
)158( »يتيمة الدهر« ج340/2
)159( »يتيمة الدهر« ج340/2

)160( »يتيمة الدهر« ج3401/2
)161( »يتيمة الدهر« ج315/3
)162( الحروة : الراحة الكريهة.

)163( البنّة : الرائحة.
)يتبع(
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نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب »مع صاحبي«.. حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة« لمؤلفه الكاتب 
واألديب المختار محمد التمسماني .

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ


