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Le Roi Salman d’Arabie Saoudite 
reprend ses vacances à Tanger 
Il y a assez long-

temps que le Roi 
Salman Bin abdelaziz 
d’arabie Saoudite, n‘a pas 
séjourné dans notre ville 
comme il avait coutume 
de le faire dans son palais 
préféré de Jbilet.

Ceci à cause d’un nuage 
passager qui avait mo-
mentanément assombri le 
ciel des deux pays-frères. 

 aujourd’hui, alors que 
ce nuage s’est dissipé, 
nous apprenons, avec 
un réel plaisir ; que cet il-
lustre Hôte compte nous rendre visite pour ses vacances d’été.

Cette visite royale est devancée par une équipe de responsables saoudiens, qui 
sont arrivés à Rabat, en début de semaine, avant de continuer sur tanger, pour y 
veiller aux préparatifs nécessaires à l’accueil du Souverain Saoudien.

Bienvenue, parmi nous, au Roi Salman d’arabie Saoudite

Vendredi 4 juin courant, 
le Wali de la région 

tanger-tétouan-al Hoceima, 
Mohamed M’hidia a présidé, 
au sein de l’espace culturel 
Riad Sultan situé au cœur 
de la kasbah à tanger, une 
importante réunion de travail 
consacrée à l’état d’avance-
ment des projets de réhabi-
litation et de valorisation de 
l’ancienne Médina de tanger , 
fruit d’un travail collectif avec 
différentes parties dont l’en-
gagement constant contri-
buera à préservation du patri-
moine de ville du Détroit.

Lire eN PAGe 3

Populisme 
et opportunisme

à la carte
Lire en page 5

Pré-campagne électorale 2021

Le wali de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Mohamed M’hidia 
préside une rencontre focalisée sur  la 

réhabilitation de l’ancienne Médina 

Photo : infostanger
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Dans le cadre de ses tour-
nées à travers le royaume, 

le rassemblement national des 
Indépendants (RNI) a consacré la 
troisième étape à tanger.

ainsi, dimanche dernier, le pré-
sident du parti, aziz akhanouch, 
était dans notre ville, à la tête 
d’une importante délégation qui 
a participé à une rencontre foca-
lisée sur les grandes orientations 
du parti de la Colombe et sur son 
programme qui, selon son pré-
sident « s’appuie sur les vraies 
ambitions des concitoyens et jette 
les bases sur un contrat politique 
permettant de rendre effectifs les 
changements tant désirés par les 
Marocains ». Considérant que «le 
RNI est un parti constamment à 
l’écoute des citoyens et à la hau-
teur des attentes royales, et après 
avoir passé en revue les propo-
sitions relatives à l’engagement 
de son parti en faveur de la pro-
motion de l’emploi et le renforce-
ment de l’économie nationale, à la 
lumière des développements qui 
se succèdent sur la scène natio-
nale, suite notamment à la crise 
sanitaire qui a entraîné la perte 
d’environ 600. 000 emplois au Ma-
roc, akhannouch a révélé qu’«au-
jourd’hui, nous sommes face à 
deux défis : le premier consiste à 
tout faire pour minimiser l’impact 
de la crise actuelle, et le second 
concerne le renforcement de 
l’économie nationale de demain», 
annonçant que le programme du 
parti de la Colombe repose sur 5 
engagements prioritaires, à sa-

Sous le signe de « Pour un 
meilleur avenir profession-

nel», le Barreau des avocats de 
tanger, a organisé, dans la mati-
née d’hier vendredi, à la chambre 
de commerce, d’industrie et de 
services de la wilaya de tanger-té-
touan-al Hoceima, sous la conduite 
de son Président, Maître Hicham El 
Ouahabi, et en présence de l’ancien 
président de l’association des bar-
reaux des avocats du Maroc, Maître 
Omar Ouedra, d’anciens présidents 
de barreaux, d’ avocats et de magis-
trats, un important colloque sous 

voir: une protection sociale contre 
les aléas de la vie, un système de 
santé digne, des emplois pour 
tous, une école de l’égalité et une 
administration à l’écoute ».

akhannouch ajoute que ce pro-
gramme prévoit, entre autres, un 
ensemble de mesures concrètes 
qui mèneront à la création d’un 
million d’emplois, mais aussi 
à l’encouragement de la pro-
duction nationale, à la stimula-
tion de la compétitivité du label 
«Made in Morocco», au soutien 
du monde rural, et l’accès de 400 
000 familles rurales à la classe 
moyenne, outre le fait de favori-
ser l’implantation de l’industrie 
de demain, d’accélérer la trans-
formation énergétique et de li-
bérer l’activité économique des 
femmes et la création de 250.000 
activités temporaires sur une 
durée de deux ans, dans le but 
d’absorber les séquelles et la 
destruction d’activités liées à la 
pandémie du Covid-19, dira-t-il. 

Dans la même optique, le pré-
sident du RNI a révélé que le 
taux d’activité féminine au Ma-

le thème « La pratique profession-
nelle, entre la réalité et les obliga-
tions», consacré essentiellement 
à la manière marginale en vogue 
dans un certain nombre de cabi-
nets d’avocats qui se distinguent 
par l’emploi de certains comporte-
ments inadaptés pour attirer leur 
clientèle, ce qui va à l’encontre de la 
déontologie de la noble profession. 

Selon le Président Me El Ouaha-
bi, cette rencontre était tenue sur les 
recommandations de la Commis-
sion des affaires professionnelles 
pour combattre ces pratiques de-

roc peine toujours à dépasser le 
taux de 20%, ce qui, dira-t-il, va à 
l’encontre du principe d’égalité 
auquel aspire le royaume. 

« C’est d’ailleurs à cette fin 
que le Rassemblement Natio-
nal des Indépendants propose 
de créer un programme d’appui 
à la formation professionnelle 
des femmes, tout en améliorant 
l’offre en services publics qui 
permettent la garde d’enfants en 
bas âge » dira-t-il.

a ce propos, les mesures pré-
sentées à tanger prévoient le sou-
tien de 250.000 jeunes à travers le 
programme « al-Forssa» qui pro-
pose de financer différents projets 
d’entrepreneuriat ou associatifs, 
avec un renforcement de l’orien-
tation et de la formation, et des 
financements plafonnés à 100.000 
dirhams, proposés sous forme de 
prêts d’honneur sans intérêt.

L’ambitieux programme du 
RNI vise également à générer un 
million d’emplois au cours des 5 
prochaines années, dans l’industrie 
agricole, l’artisanat, la Pêche, l’Edu-
cation, la Santé et les Services.

venues trop fréquentes, portant 
ainsi préjudice à la grande famille 
des avocats, non seulement à tan-
ger, mais au niveau national, d’une 
manière générale. Ces pratiques 
consistent à attirer des clients de 
manière irrégulière et non régle-
mentaire, dira-t-il, ajoutant que 

« L’objectif de cette rencontre 
est d’identifier ces irrégularités et 
de trouver les solutions adéquates 
pour endiguer progressivement le 
mal », explique le président Maître 
Hicham El Ouahabi. 

romaisae Ben rachad

La résolution adoptée, jeudi, par le Parlement euro-
péen (PE) ne change rien à la nature politique de 

la crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne, a indiqué, hier 
vendredi, le ministère des affaires étrangères, de la Coopé-
ration africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que les 
tentatives d’européanisation de cette crise sont vaines et 
n’altèrent aucunement sa nature purement bilatérale, ses 
causes profondes et la responsabilité avérée de l’Espagne 
dans son déclenchement.

“L’instrumentalisation du Parlement européen dans 
cette crise est contreproductive. Loin de contribuer à la 
solution, elle s’inscrit dans une logique de surenchère poli-
tique à courte vue”, a relevé le ministère, ajoutant que cette 
manœuvre, qui vise à contourner le débat des raisons pro-
fondes de la crise, ne trompe personne.

Pour le ministère, la résolution est en déphasage avec le 
registre exemplaire du Maroc en matière de coopération mi-
gratoire avec l’Union européenne. “Ce sont ceux-là mêmes 
qui tentent de critiquer le Maroc dans ce domaine qui tirent 
en réalité profit des résultats concrets et quotidiens de la 
coopération sur le terrain”, a-t-il soutenu.

En effet, a-t-il rappelé, nul en Europe ne peut mettre en 
cause la qualité du partenariat entre l’Union européenne 
et le Maroc dans tous les domaines, y compris migratoire. 
Les chiffres sont là pour le confirmer (rien que depuis 2017, 
la coopération migratoire a permis l’avortement de plus de 
14.000 tentatives de migration irrégulière, le démantèlement 
de 5.000 réseaux de trafics, le sauvetage de plus de 80.500 
migrants en mer et l’empêchement d’innombrables tenta-
tives d’assaut), a poursuivi la même source.

“Le Maroc n’a, du reste, pas besoin de caution dans sa ges-
tion de la migration. La posture du professeur et de l’élève ne 
fonctionne plus. Le paternalisme est une impasse. Ce n’est 
pas la punition ou la récompense qui induit des comporte-
ments, mais la conviction d’une responsabilité partagée”, a 
affirmé le ministère.

La résolution du Parlement européen est, par ailleurs, 
contraire à l’esprit du partenariat entre le Royaume du Maroc 
et l’Union européenne, a-t-il enchaîné, estimant qu’en tentant 
de stigmatiser le Maroc, c’est en réalité le principe même de 
partenariat qu’elle fragilise. “Elle démontre, à l’échelle du 
voisinage Sud de l’UE, que même les constructions les plus 
anciennes et les plus abouties peuvent faire l’objet d’actions 
inopportunes et opportunistes au Parlement européen”, a-t-
il dit.

“autant le Maroc est satisfait de sa relation avec l’Union 
européenne, autant il considère que le problème demeure 
avec l’Espagne, tant que les raisons de son déclenchement 
n’ont pas été résolues”, a relevé le ministère, ajoutant que le 
Maroc n’a jamais jugé le partenariat avec l’UE à l’aune d’inci-
dents conjoncturels mais sur la base d’une action fiable qui 
s’inscrit sur le long terme.

D’ailleurs, la position des États membres de la Commis-
sion et du Service Extérieur a été constructive quant au rôle 
clé du Maroc dans le partenariat euro-méditerranéen et à 
l’appréciation positive de la coopération dans le domaine 
migratoire, a conclu le ministère.

La tournée nationale du RNI 
fait escale à Tanger  

Ph : Hammouda

Communiqué du ministère marocain 
des Affaires étrangères 

La résolution du Parlement 
européen ne change rien à la nature 
politique de la crise bilatérale entre 

le Maroc et l’Espagne

Barreau des avocats de Tanger  
 Colloque sur le thème : 

La pratique professionnelle, entre la réalité et les obligations
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Vendredi 4 juin courant, 
le Wali de la région tan-

ger-tétouan-al Hoceima, Moha-
med M’hidia a présidé, au sein 
de l’espace culturel Riad Sultan 
situé au cœur de la kasbah à 
tanger, une importante réunion 
de travail consacrée à l’état 
d’avancement des projets de 
réhabilitation et de valorisation 
de l’ancienne Médina de tanger, 
fruit d’un travail collectif avec 
différentes parties dont l’enga-
gement constant contribuera à 
préservation du patrimoine de 
ville du Détroit.

Ont pris part à cette impor-
tante rencontre, l’ensemble des 
partenaires actifs dans la mise 
en œuvre de ce programme, 
ainsi que des représentants de 
la société civile, du monde asso-
ciatif et de la scène médiatique 
qui accompagnent la réalisation 
des travaux de ce grand chan-
tier, depuis leur lancement. 

Ouvrant la séance, le wali 
a tenu à exprimer ses vifs re-
merciements à l’ensemble des 
participants impliqués dans cet 
immense chantier.

Décrivant tanger comme un 
lieu d’échanges et de cohabi-
tation, et une étape de voyages 
entre les mondes, le wali a sou-
ligné que la ville du Détroit a 
été une source importante de 
spiritualité et de création, pour 
de nombreux artistes, peintres, 
cinéastes et écrivains. 

« Ce lieu merveilleux où nous 
sommes réunis aujourd’hui, es-
pace culturel et artistique Riad 
Sultan, exprime parfaitement le 
lien de proximité culturelle avec 
le quartier historique de la kas-
bah qui a vu défiler tant d’évè-
nements, depuis les généraux 
romains. Ces riches senteurs 
de l’histoire se reflètent dans 
tous les monuments qui nous 
entourent tels le Upper Castel 
des anglais converti en palais 
du Caïd Ali Rifi; le Borj Naâm, 
joyau de l’architecture militaire 
portugaise; la muraille omeyade, 
ancienne de plus de 10 siècles 
qui a sa sœur jumelle à Gibral-
tar; le tombeau et le futur musée 
d’Ibn Battouta qui a fait décou-
vrir des horizons inconnus à 
son époque » a indiqué le wali 
M’hidia, rendant ainsi un vibrant 
hommage à la riche histoire de 
tanger ancrée dans la profonde 
histoire et dont le parfum de 
l’histoire s’étend au-delà des 
murailles de la médina, que ce 
soit au quartier Marshan avec 
ses tombeaux phéniciens, ou 
en descendant vers la baie sur-
plombée par tant de monuments 
tels la Grande mosquée ou le 

Cervantès, premier théâtre au 
Maroc», dira-t-il.

Evoquant les aspects culturel 
et patriotique de la ville du Dé-
troit, le wali de la région a indiqué 
que « le mythe de tanger n’est 
pas fait seulement de pierres. Il 
est également fait de récits de 
tant de personnalités, depuis les 
plus légendaires comme Her-

cule jusqu’aux peintres comme 
Delacroix et Matisse » dira le Wali 
M’hidia, poursuivant solennel-
lement : « Feu Mohamed V, par 
Son discours historique du 10 
Avril 1947, avait enflammé le pa-
triotisme des tangérois, les écri-
vains comme abdellah Guen-
noun, Paul Bowles. En outre, 
des personnalités telle Barbara 
Hutton, qui tout en succom-
bant au charme de tanger, ont 
contribué à son rayonnement. 
tanger est ainsi la cristallisation 
du pluralisme et de la tolérance. 
De nombreuses communautés 
y ont coexisté.» dira le Wali Mo-
hammed Mhidia, avant de reve-
nir à l’histoire contemporaine, 
affirmant : « Sous l’impulsion 
de SM le Roi Mohammed VI que 
Dieu l’assiste, le programme de 
réhabilitation et de valorisation 
de la Médina de tanger a pour 
objectif la valorisation de l’an-
cienne Médina, l’amélioration 
des conditions de vie de ses 
habitants, la préservation de son 
patrimoine architectural, maté-
riel et immatériel, et la promotion 
de sa richesse culturelle et au-
thentique ».

Ce programme étalé sur la pé-
riode ‘2020-2024’ se décline en 25 
projets étalés sur différents axes 
intra-muros : réhabilitation et 
valorisation du patrimoine: mise 
à niveau du cadre bâti : ravale-
ment des façades, revêtement 
du sol, éclairage, signalétique, 
équipements, renouvellement 
des réseaux; réhabilitation et 
valorisation des lieux de culte: 
renforcement de l’attractivité 
touristique et économique avec 
une mise à niveau des souks, 

à 2024, on compte 23 
projets en cours d’exécu-
tion », dira-t-il, annonçant 
qu’en parallèle, un autre 
chantier, non moins important, 
est en cours de concrétisation, 
ayant trait à la réglementation 
de la circulation et à la fluidité 
urbaines tendant à faire hisser la 
ville au rang des grandes métro-
poles, en parfaite harmonie avec 
sa dimension internationale.

Concluant son allocution, 
le Wali de la région, Mohamed 
M’hidia, a exprimé l’espoir de 
voir tanger hissée au plus haut 
niveau de la culture et du patri-
moine. 

Les représentants de diffé-
rents organismes représentés à 
la rencontre, dont Mme Nassim 
Gmira, chargée de la coopéra-
tion internationale et point focal 
des programmes culturels à 
l’agence pour la promotion et le 
développement du nord (aPDN) 
et M. Driss Benabad, directeur 
technique de la société d’aména-
gement pour la reconversion de 
la zone portuaire de tanger-ville 
(SaPt), sont intervenus pour 
présenter, chacun en ce qui le 
concerne, les projets auxquels 
participent leurs organismes 
dans le cadre de la grande dy-
namique marquant la remise en 
valeur architecturale et patrimo-
niale de la Médina de tanger. 

Pour sa part, le directeur de 
l’agence urbaine à tanger, ah-
med Messoudi, a focalisé son 
intervention sur une présentation 
de l’éco-quartier de Sabila D’jmaâ 
au quartier Marshan à tanger.

L’assistance a également vi-
sionné deux vidéos illustrant 
le parcours culturel de tanger, 
et le déroulement des travaux 
de renouvellement des réseaux 
d’assainissement, d’eau potable 
et d’électricité dans la Médina.  

ainsi, l’évènement a offert 
une plateforme de débat ouvert 
entre l’ensemble des parties 
prenantes notamment les orga-
nismes publics, privés, la société 
civile et la population de la Médi-
na, autour des grands chantiers 

marchés, fondouks traditionnels, 
espaces touristiques et l’arti-
sanaux…cela outre sept autres 
projets extra-muros dont cer-
tains sont achevés ou en cours 
de travaux: Villa Harris; Nécro-
pole Punico-Romaine; Grand 
théâtre Cervantes; Grottes d’Her-
cule; Cap Spartel; Perdicaris, Pla-
za toro.

« Ce programme permettra de 
valoriser l’ancienne Médina, à 
travers des circuits touristiques 
et spirituels ainsi que l’aména-
gement de l’espace urbanis-
tique, outre la création d’emplois 
pour les jeunes, les profession-
nels et les artisans. Il vise aussi 
le renforcement de la dynamique 
de développement que connait 
l’ancienne Médina, son attracti-
vité touristique et culturelle, la 
promotion de son patrimoine 
civilisationnel et humain, outre 
l’amélioration des revenus des 
artisans et le développement de 
l’économie sociale » estime le 
Wali Mohamed M’hidia.

a souligner que ce programme 
de valorisation de l’ancienne Mé-
dina de tanger vient s’ajouter aux 
multiples actions et projets entre-
pris dans la Région du Nord, mal-
gré certaines difficultés.

a ce propos, le wali de la ré-
gion estime « qu’en dépit des 
contraintes liées à la pandé-
mie du Covid 19, le programme 
avance dans de bonnes condi-
tions et affiche des résultats po-
sitifs, sachant que sur les 54 pro-
jets étalés sur 4 années, de 2020 

inscrits, d’une manière géné-
rale, dans le programme Royal 
« tanger Métropole », et en 
particulier, des «Programmes 
de réhabilitation et de valorisa-
tion de la Médina de tanger » 
ainsi que des autres initiatives 
émanant de la Haute sollicitude 
qu’accorde le Roi Mohammed 
VI à la ville de tanger et à son 
patrimoine.

Rappelons qu’un budget de 
54 millions DH a été alloué au 
financement du programme de 
confortement et de traitement 
des constructions menaçant 
ruine dans l’ancienne Médina 
de tanger. L’enveloppe permet 
ainsi de traiter quelque 300 bâ-
tisses menaçant ruine sur une 
période 48 mois. Le finance-
ment est assuré par le ministère 
de l’aménagement du territoire 
national (24 millions de DH), 
soit une moyenne de 80.000 di-
rhams par bâtisse, le Conseil de 
la région (20 millions de DH) et 
le Conseil de la ville (10 millions 
de DH).

Ces contributions ont été dé-
bloquées en deux versements 
durant 2019 et 2020 au profit 
de l’aPDN) qui est chargée des 
études nécessaires et du suivi 
des travaux axès sur une vision 
propre à la région, offrant un 
produit et une attractivité touris-
tiques particulières basées sur 
la valorisation du patrimoine 
matériel et immatériel du terri-
toire et rehaussé par l’empla-
cement unique de la Médina 
surplombant la côte Méditerra-
néenne.

Ces travaux concernent les 
axes de la réhabilitation des 
zones urbaines, la restauration 
du patrimoine, la revalorisation 
des sites historiques et des 
lieux de culte, le renforcement 
de l’attractivité touristique et 
économique. Ils visent, notam-
ment, à préserver le patrimoine 
culturel et urbain de la Médina 
et à investir pour le développe-
ment local et le renforcement de 
l’attractivité touristique et éco-
nomique.

La gestion et le contrôle régu-
ler des travaux se font à travers 
des visites régulières des chan-
tiers, conduites par les autorités 
locales avec à leur tête le wali 
de la région, Mohamed M’hidia, 
en collaboration avec différents 
partenaires et l’implication in-
conditionnelle des habitants et 
de la société civile.

Ph : infostanger

PH : A.Koutbi

Le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Mohamed M’hidia 
préside une rencontre focalisée sur la 

réhabilitation de l’ancienne Médina de Tanger 
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Rubrique   
Culturelle

Les 50 règles pour être 
heureux, tirées de l’œuvre 

posthume inédite de Schopen-
hauer, sont très typiques de 
sa philosophie pessimiste : 
«N’aspire pas au plaisir, mais 
à l’absence de souffrance», 
«attends-toi au pire, et tu 
t’en trouveras bien quand le 
malheur arrivera ». Schopen-
hauer le pessimiste, qui ne 
croit pas au bonheur, nous in-
vite à la lucidité pour contrer 
au mieux l’ennui et les désagréments de la vie. On ne peut 
pas être heureux ! Certes, mais on peut éviter la souffrance, 
et c’est déjà beaucoup. Un ouvrage superbe sur le bonheur, 
à contre-courant de nos idées actuelles.

L’auteur nous fait rapidement comprendre qu’il faut tout 
d’abord être apte au bonheur, le tempérament de l’individu 
étant primordial quant à ses chances de réussite dans sa 
quête du bonheur. Dans le cas contraire, tous nos efforts 
pour atteindre un peu de félicité seront vains. Il nous indique 
également que la santé est la plus précieuse des trésors et 
qu’une bonne humeur quotidienne aide aussi énormément.

Les grands ennemis du bonheur de l’homme sont au 
nombre de deux : la douleur et l’ennui. Or, la nature a éga-
lement doté la personnalité d’un remède pour se protéger 
contre chacune de ces deux forces hostiles : contre la douleur 
(qui est bien plus souvent spirituelle que corporelle) la bonne 
humeur, et contre l’ennui l’esprit. Voici en vrac, certaines idées 
intéressantes développées par l’auteur: -- Ne jamais songer 
à vouloir posséder plus de choses que l’on est capable, -- 
Prendre le temps de la réflexion avant d’accomplir une action.

-- toujours imaginer que ça pourrait être pire lorsque sur-
vient un désagrément ou un accident. 

-- Il ne faut point chercher à tout prix le plaisir et la jouis-
sance mais plutôt éviter de trop fortes souffrances comme 
le disait si bien aristote: « Le sage n’aspire pas au plaisir, 
mais à l’absence de souffrance. » 

Je laisse le mot de la fin à Schopenhauer:
« Quiconque passe sa vie sans souffrances excessives, 

physiques ou psychiques a eu le sort le plus heureux qu’ont 
pouvait trouver. »

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

L’art d’être heureux 
d’Arthur Schopenhauer

La ville de tétouan a abri-
té, lundi, les activités 

de la deuxième édition de la Ren-
contre “Poésie et art plastique”, 
organisée par la Maison de la 
poésie de tétouan, en partena-
riat avec l’Institut national des 
Beaux-arts (INBa), avec le sou-
tien du ministère de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, et 
du département de la Culture de 
l’Emirat de Sharjah.

Cette manifestation, tenue à la 
galerie Mekki Mghara, a connu la 
participation d’éminents poètes, 
artistes et critiques d’art, qui 
ont marqué de leur empreinte 
la scène artistique et culturelle 
avec des productions et des 
créations distinguées, en l’oc-
currence Chafik Zekkari, Aziz 
Azghay, Boujoumaâ El Aoufi, 
azzedine Bourka, Hassan Chair, 
Fatima Zahra Sghir et ahmed 
Mjidou. Cet événement annuel 
vient s’ajouter à une série de fes-
tivals et de rencontres culturelles 
et littéraires qui se tiennent à la 
ville de la Colombe blanche, afin 
de promouvoir les différentes ex-
pressions artistiques, picturales 
et verbales, et d’examiner les 
interrelations entre la créativité 
poétique et celle en art plastique. 
Dans une déclaration à la MaP, 
le directeur de la Maison de la 
poésie, Mokhlis Sghir, a souligné 
que cet événement culturel et ar-
tistique, qui porte le nom de l’un 
des pionniers du mouvement 
d’art plastique au Maroc, Mekki 
Mghara, constitue une occasion 

pour rendre hommage à cet ar-
tiste hors-pair, et consolider un 
partenariat fort et solide entre la 
Maison de la poésie et l’INBa, 
estimant que la poésie et l’art 
plastique jouent le même rôle 
en matière de promotion des va-
leurs humaines et du goût artis-
tique du public. La tenue de cette 
rencontre, a-t-il poursuivi, vient 
consacrer la ferme conviction 
des artistes et des poètes quant 
au rôle important que jouent 
actuellement la poésie et l’art 
plastique, dans la mesure où ils 
constituent un moyen d’exprimer 
les émotions et les sensations, 
de transporter le public vers 
d’autres mondes, et de critiquer 
les déficiences sociales. Pour sa 
part, le directeur de l’INBa, Mehdi 
Zouak, a affirmé que cette ren-
contre consolide le partenariat 
entre le ministère de la Culture, 
de la jeunesse et des sports, et 
le département de la Culture de 
l’Emirat de Sharjah, et représente 
un moment culturel et créatif qui 
mêle poésie et art plastique, no-

tant que ce partenariat a été cou-
ronné par la création du “Club 
de la poésie et des arts” au sein 
de l’Institut, qui vise à permettre 
aux étudiants de bénéficier 
d’ateliers ouverts dans plusieurs 
domaines artistiques, dont ceux 
de la poésie, de la musique et du 
théâtre, à même de renforcer leur 
ouverture sur de nouveaux es-
paces créatifs autres que les arts 
visuels. Les participants ont, à cet 
égard, présenté des témoignages 
et des études critiques sur le 
degré d’influence des oeuvres 
d’art plastique contemporain sur 
les poètes et leur ouverture à de 
multiples cultures visuelles, et 
abordé les œuvres des pionniers 
du mouvement d’art plastique et 
des générations suivantes, qui 
ont créé un dialogue poétique 
et plastique, produisant des mo-
ments artistiques mémorables, 
à travers des expositions et des 
rencontres conjointes, ainsi que 
la publication de recueils, où le 
poème est accompagné de des-
sins.

Tétouan  
2ème Rencontre de poésie et d’art plastique 

Transport maritime 

Restructuration du port d’Al Hoceima
Entre 2015 et 2021, plus de 

700 millions de DH ont été 
alloués pour améliorer l’attracti-
vité et les services du port d’al 
Hoceima, et accroître sa capaci-
té à accueillir de nouvelles acti-
vités portuaires.

Parmi les projets mis en place 
à cet effet figure l’aménagement 
de la partie maritime de la zone 
de plaisance, qui s’inscrit dans 
le cadre du programme de déve-
loppement spatial « al Hoceima, 
Manarat al Moutawassit », ayant 
contribué au développement 
des activités portuaires et du 
secteur du tourisme à al Hocei-
ma.

S’agissant du volet sécurité 
au sein du port, l’agence Natio-
nale des Ports (aNP) a renforcé 
la barrière principale des instal-
lations, grâce à une enveloppe 
budgétaire de 70 MDH. 

Des travaux de renforcement 
des pentes adjacentes aux 
ports de plaisance et de pêche 
maritime (220 MDH) ont égale-
ment été réalisés, tandis que les 
deux premières phases du ren-
forcement des quais de la zone 
dédiée à la pêche maritime (60 
MDH) ont été achevées.

En outre, d’autres projets re-
latifs à la structuration et l’amé-
lioration de l’infrastructure, et 
le développement des activités 
du port sont programmés, alors 
que l’aNP poursuivra la troi-
sième tranche du programme 
de renforcement des pentes 
adjacentes au port (20 MDH).

L’agence travaille également, 
aux côtés du Centre régional 
d’investissement de tanger-té-
touan-al Hoceima (CRI-tta), les 
autorités locales et l’ensemble 
des intervenants, sur un projet 
de reprise du trafic commercial 
passager (fret commercial pas-
sager), dont l’étude est actuelle-
ment en cours.

Des projets d’entretien de la 
façade extérieure et des installa-
tions du port, en plus de l’amé-
nagement des routes et de la 
signalisation seront également 
en cours.

Par ailleurs, compte tenu des 
projets menés à Cala Iris, notam-
ment le tronçon reliant la route 
côtière et le port, ainsi que le 
réaménagement de la corniche, 
l’aNP œuvrera, aux côtés de 
l’ensemble des intervenants, à 
mettre à jour le plan d’aména-
gement du port dans le cadre 
d’une vision de développement 
intégré, conformément aux 
grands projets en cours de réa-
lisation dans cette zone.

Ph : Archives

Éclairage public 
trop coûteux à Tanger 

Réduire de 50% le coût de l’éclairage public, tel est l’objectif de 
la ville de tanger. 

La facture d’électricité a atteint, en 2019, quelque 78 millions de 
DH , soit une augmentation de 600% en l’espace de dix ans.

Afin de réduire cette addition salée, l’Agence de promotion 
et de développement du nord (aPDN) a lancé une étude sur le 
réseau d’éclairage de la ville, pour la réalisation d’un inventaire 
de l’éclairage public et des tableaux électriques, une mesure de 
l’énergie consommée et un diagnostic énergétique de l’éclairage 
extérieur et de son coût. 

Les premiers résultats révèlent que la puissance électrique ins-
tallée s’élève à 44 millions de kW avec une consommation totale 
annuelle de 190 milliards de kWh. 

L’objectif final est de réduire cette consommation de  50%.
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Dès lors, on assiste déjà à un tir croisé de  bou-
lets rouges et les boucliers sont levés, cha-

cun  s’improvisant moralisateur et donneur de leçons. 
Les premières odeurs des torchons qui brûlent nous 

parviennent du côté du parti de la justice et du dévelop-
pement (PJD) et de celui de l’union socialiste des forces 
populaires (USFP), qui ouvrent le bal, sachant que le 
secrétaire général du parti de la lampe s’en est pris vio-
lemment au premier secrétaire du parti de la rose, lui 
demandant de cesser ses attaques « personnelles » et « 
répétées » contre les islamistes et de commencer par « 
balayer devant sa porte ». 

De son côté, abdellatif Ouahbi, secrétaire général du 
PaM (parti authenticité et modernité), dément une quel-
conque crise interne au sein de son parti ; alors que cer-
tains membres dénoncent le mal endémique qui ronge 
ce parti du tracteur, à cause de la mauvaise gestion et 
des violations récurrentes des règlements et critiquent 
la gestion de la direction qui a provoqué la démission 
de militants. 

Comme pour détourner les regards, Ouahbi met dans 
son viseur aziz akhannouch du RNI (rassemblement 
national des indépendants) qu’il accuse d’utiliser les ac-
tions humanitaires de sa fondation « Joud » à des fins 
partisanes et électoralistes. 

Pour toute réponse, akhannouch lance à la face de 
ceux qui font bloc contre lui : « Nous semons du labeur 
et du travail, vous semez des paroles et du vent. au lieu 
de tenter de nous casser aujourd’hui, faites de même et 
activez-vous au service de votre société ». 

Le parti du progrès et du socialisme (PPS) qui se 
range toujours du côté « fort », rejoint la danse suivi par 
l’Istiqlal qui traine derrière lui le boulet de certains pro-
blèmes de l’école publique,  pour dénoncer, à son tour, 
les actions caritatives de « Joud ». «Si vous voulez rem-
porter les élections et que les Marocains vous fassent 
confiance, vous devez le mériter avec le militantisme, 
des positions de principe, des programmes et non pas 
avec l’argent», dira le secrétaire général du PPS, Nabil 
Benabdellah. 

Ouahbi va plus  loin et demande au RNI de rendre « 
les 17 milliards à l’État ». (Faut-il rappeler, à ce propos, 
que c’est la somme que les pétroliers auraient gagnée 
depuis la libéralisation des prix des carburants).

En réponse, une  voix du parti de la colombe s’élève 

pour mettre Ouahbi face à ses défaillances,  lui rappelant 
qu’il n’a pu élire ni le bureau politique de son parti, ni 
son conseil national,  d’autant plus que ses élus qui ne 
trouvent plus d’écoute, quittent le navire pour rejoindre 
un autre parti.

On constate ainsi, qu’il est bien loin le temps où les 
partis politiques portaient et défendaient des idéaux, 
des convictions et des valeurs. Il est bien derrière nous 
le temps où les leaders, au vrai sens du terme,  étaient 
de vrais mobilisateurs et unificateurs autour de grandes 
idées qui ont permis la construction d’un Maroc pluriel. 
Des chefs de partis qui savaient gérer, dans la diver-
gence et le partage, sans éclatements ni heurts.

De nos jours les temps sont aux attaques et contre-at-
taques aiguisées et les chefs de partis sont connus pour 
leurs ripostes acerbes quand il s’agit de défendre leurs 
intérêts personnels, loin des soucis du peuple et de la 
population dont ils attendent, pourtant, un maximum 
de voix pour leur procurer le bonheur et le bifteck qu’ils 
mendient, sans se soucier des problèmes des électeurs.

Ce ne sont là que certains exemples du populisme 
qui bat son plein à quelques semaines de la date fati-
dique des élections, dans un contexte où les partis po-
litiques devraient se serrer les coudes dans un élan de 
solidarité nationale pour faire face à la crise sanitaire. 
Mais, comme à leur habitude, ils ont  déserté la scène  
et ce n’est que maintenant, en respirant l’air électoral, et 
que le compte à rebours des législatives est déclenché, 
qu’ils ressortent la tête de l’eau pour se livrer une guerre 
et s’accuser de tous les maux, vrais ou faux.

Cependant, ces petits jeux n’échappent plus aux 
citoyens qui ont parfaitement bien compris ces mani-
gances de politicards dont le seul souci est de s’accro-
cher  aux mamelles de la vache laitière.

Certains ne prennent même plus la peine de cacher 
leur jeu en affirmant qu’ils sont là pour faire fortune. 
N’est-ce pas le cas de ce fameux parlementaire du PJD 
qui a fustigé les citoyens à la télé, en leur  déclarant haut 
et fort : «  Que voulez-vous ? Que l’on travaille « BILIkI » 
pour vous ? ». Ce député-maire gagne pourtant la ronde-
lette somme de 75 000,00 dirhams par mois. 

C’est dans cet esprit que, force est de constater qu’en 
prévision des législatives, de vraies fourmilières du 
genre se bousculent  au sein des partis politiques, s’ap-
prêtant à entamer leur course aux sièges de la chambre 

basse du parlement. 
aujourd’hui pourtant,  le Royaume a besoin d’une élite 

capable de relancer l’économie, de réussir le post-Covid 
et, en parallèle, surmonter une série de défis locaux, et 
d’autres extérieurs, notamment le dossier du Sahara Ma-
rocain. Une élite qui puisse prendre acte des nouvelles 
urgences nationales, régionales et internationales, 
et non pas des « Bras cassés » ramassés au gré du « 
favoritisme » et du « clientélisme », dans les couloirs 
des partis soi-disant politiques. Des opportunistes (à 
quelques exceptions près)  qui rivalisent d’acrobaties, 
changeant de peau et d’accoutrement qu’ils approprient 
au parti qui leur accordera la fameuse accréditation. Cer-
tains candidats migrent de parti en parti confirmant ain-
si le tribalisme dans l’esprit et le refus de la divergence 
des points de vue. Parfois, des partis politiques passent, 
sans discernement, de l’opposition à la majorité, sans 
assimi¬ler le changement.

Pourtant la loi, ou tout le moins, l’éthique, interdit la 
transhumance qui est l’ équivalent de l’opportunisme, 
donc la caution à la médiocrité, sachant que les inté-
rêts créent les coalitions les plus extravagantes qui ne 
répondent à aucune logique et favorisent  des jeux poli-
tiques qui ne respectent aucune éthique.

Pourtant, le Roi Mohammed VI a, plusieurs fois, sonné 
les cloches aux  politiques, allant jusqu’à leur dire qu’il 
n’a plus confiance dans le champ politique national. Le 
Souverain ne cesse de parler d’autocritique et d’appeler 
au renouvellement des élites politiques, sauf que cela 
tombe toujours dans les oreilles de sourds, tellement 
des politicards  résistent au changement qu’ils appré-
hendent assurément. 

Le ras-le-bol du Roi qui s’aligne sur celui des popu-
lations, apparaît chaque fois que le Souverain fustige 
les partis qui « s’attribuent les bénéfices politiques et 
médiatiques dès qu’un bilan s’avère positif », mais « se 
retranchent derrière le Palais Royal » en cas d’échec. 

a quand donc de vraies législatives nous donne-
ront-elles de vraies femmes et de vrais hommes qui 
auront de vrais soucis de  tenir de vrais rôles de vrais 
défenseurs de vrais  intérêts de la Nation et du peuple, 
au lieu de chercher uniquement leurs propres intérêts. 

La question est de savoir qui, parmi ces gens, sera 
en mesure, demain, de porter le Maroc dont on rêve, ce 
Royaume qu’on voudrait léguer à nos enfants. 

Quoique les conséquences du Covid 19 pèsent lourdement sur l’économie 
et le climat social général du pays et compliquent les choses à plusieurs 
niveaux, la pandémie du Coronavirus ne perturbera pas l’agenda politique 
national et l’année 2021 s’annonce foncièrement comme l’exercice par ex-
cellence des élections locales, professionnelles, régionales et législatives.

De facto, la campagne élec-
torale de cette année survient 
dans un contexte politique et 
sanitaire particulier.

A quelques semaines des 
élections législatives fixées 
au 8 septembre prochain, la 
bousculade au portillon du 
parlement a commencé pré-
maturément, d’abord en ca-
timini, puis allant crescendo 
vers une pré-campagne de-
vançant le démarrage de la 
campagne officielle pour la-
quelle l’Etat affecte un budget 
colossal.

Désormais, « la scène po-
litique nous donne à voir des shows d’un populisme indescriptible où les 
détonations fusent de partout. Ceci est flagrant et désespérant, à la limite du 
ridicule » écrit si pertinemment notre éminente consœur Souad Mekkaoui, 

ajoutant : « quand les partis politiques se livrent une guerre médiatique des 
plus féroces en faisant fi de l’intérêt suprême de la Nation, c’est qu’ils sont 
inconscients de leur rôle qui consiste à travailler, à soigner et à entretenir 
l’apparence et l’image du pays qu’ils donnent au monde ». 

Quoique bien avant les échéances 
électorales, on a déjà l’impression que 
le pays est pris en otage par « des politi-
cards », à quelques exceptions près, qui 
inondent le peuple de leur opportunisme 
et qui passent leur temps à s’expliquer 
et à se justifier, perdant toute crédibilité 
et légitimité face à un raz de marée sur 
les réseaux sociaux qui ont mis à nu une 
infrastructure politique défaillante, dis-
créditée aux yeux de l’opinion publique 
qui a perdu toute confiance en les partis 
politiques et les élus qui, au lieu de servir 
leurs concitoyens, ne pensent, avant tout, 
qu’à leurs intérêts personnels.

Ainsi, la scène politique se convertit en 
cirque de populistes, et certains partis se 

servent de la détresse des classes démunies pour obtenir, le moment venu, 
un maximum de voix, sachant que la classe moyenne et celle dite privilé-
giée, ont déserté, depuis longtemps, les rangs des électeurs.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Pré-campagne électorale 2021 

Populisme et opportunisme 
à la carte

Ph : DR
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Une enveloppe budgé-
taire globale de plus 

de 11,18 millions de di-
rhams (MDH) a été allouée 
à la réalisation de 18 pro-
jets dans la province d’al 
Hoceima, dans le cadre du 
programme de réduction 
des disparités territoriales et sociales en milieu rural pour la pé-
riode 2017-2021.

Selon des données de la division de l’action sociale (DaS) à 
la province d’al Hoceima, 16 des 18 projets programmés ont été 
achevés, tandis que les deux projets restants sont en cours de ré-
alisation.

Dans le domaine de l’enseignement, quelque 9 projets ont été 
programmés avec une enveloppe financière globale de plus de 
5,91 MDH, dont 8 ont été achevés et un est en cours de réalisation.

La même source a relevé que 4 projets ont été programmés 
dans le secteur de la santé, pour un montant global d’environ 4,09 
MDH, dont trois ont été réalisés et un est en cours d’achèvement.

Dans le cadre du programme de réduction des disparités ter-
ritoriales, il a été procédé à la réalisation d’un seul projet dans 
le domaine d’électrification rurale, avec une enveloppe d’environ 
201.980 dirhams, dont les travaux ont été achevés, a fait savoir la 
DaS, notant que 4 projets ont été réalisés dans le secteur de l’eau 
potable, pour un montant global de plus de 981.350 dirhams.

Le programme de réduction des disparités spatiales et terri-
toriales, qui couvre la période 2017-2023, vise notamment le 
désenclavement des populations rurales et des zones de mon-
tagne par la construction des routes, des pistes et des ouvrages 
de franchissement en vue d’améliorer leur qualité de vie.

Mis en place en application des Hautes instructions royales, 
ce programme a également pour objectifs d’améliorer et de gé-
néraliser l’accès des populations locales aux services de base 
(électricité, eau potable, santé et éducation), en plus de la créa-
tion des conditions nécessaires au renforcement et à la diversi-
fication des potentiels économiques des zones rurales et des 
montagnes.

Province d’Al Hoceima :
 11 MDH pour18 projets 

en milieu rural

Comment la CCIS-TTA contribue-t-elle au 
développement de la région ?

Omar Moro : La CCIS-tta, avec toutes ses 
composantes, élus et fonctionnaires, a été à la 
hauteur du défi de la dynamisation, lancée en 
2014, du rôle des CCIS dans le développement 
des régions. La CCIS-tta a été au service des 
entreprises de la région et de son territoire. Des 
prestations orientées ressortissants, se sont im-
plémentées au niveau de la chambre, à savoir la 
réorganisation de son guichet ressortissants et 
l’informatisation de ses services administratifs ; la 
mise en place des antennes de l’Office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale… Nous 
avons aussi restauré un bon nombre de structures 
d’accueil, notamment le Centre de formation des 
commerçants, le Centre de comptabilité agréée, 
le Centre de la très petite entreprise… Sans ou-
blier que d’autres projets sont programmés tel le 
showroom, le business center et le musée interna-
tional… Nous sommes conscients que beaucoup 
de travail reste à accomplir pour forger ce nou-
veau modèle économique auquel on aspire tous.

Quelle est la feuille de route de la CCIS ?
Le souci régional est nettement présent dans 

le déploiement de services d’intérêt général et 
ceux concurrentiels mis en place par la CCIS-tta. 
Ces services ont été déployés en fonction des 
attentes des acteurs économiques: certificats né-
gatifs, formations, accompagnement sur les plans 
financier, commercial et marketing, médiation et 
arbitrage, digitalisation des services administra-
tifs, incubation des tPME, mises en relation, mis-
sions d’affaires, réseautage,… toutes ces donnes 
ont constitué les actions phares de notre feuille de 
route pour le développement de la région.

Quels sont les secteurs les plus impactés 
par la Covid-19 et ceux porteurs de valeur 
ajoutée pour la région ?

La région est depuis toujours considérée 
comme un point de passage et d’échanges, un es-
pace historique et géographique des terres riches 
en potentialités économiques et en RH. Elle est 
considérée comme un pôle de croissance écono-
mique et offre beaucoup d’atouts pour l’investis-
sement. Elle est plus active et productive que la 
moyenne nationale et affiche une spécialisation 
marquée en industrie, tourisme et commerce. 
Les touristes nationaux représentent plus de 60% 
des arrivées, bien que la région reste encore sous 
équipée en établissements touristiques. La logis-
tique, l’offshoring, l’énergie constituent également 
des secteurs porteurs. toutefois, la crise sanitaire 
a touché tous les secteurs même si on peut consi-
dérer quelques nuances de la lourdeur d’impact 
entre les grandes branches d’activité ; le sec-
teur du tourisme et les activités de services qui 

tournent dans sa sphère ont été lourdement af-
fectés, le commerce non-alimentaire est paralysé, 
78% des entreprises industrielles sont à l’arrêt ou 
en baisse d’activité. Les services ont été frappés 
de plein fouet par la crise, l’arrêt total des activités 
pendant la période de confinement est estimé à 
plus de 70% dans l’ensemble de la région.

Quelles actions de la CCIS-TTA dans ce 
sens ?

La CCIS-tta a mis en place des plans à 3 ni-
veaux d’action: un plan stratégique et de pilotage; 
un plan administratif de suivi et de relais ; et un 
plan opérationnel d’accompagnement et d’assis-
tance. ainsi, depuis le déclenchement de la crise, 
l’équipe directoire de la chambre au niveau du 
siège de tanger, des annexes de tétouan et al Ho-
ceima et de l’antenne de Larache, a organisé sa 
veille en renforçant la communication interne via 
les outils de communication en ligne, et la com-
munication et la coordination avec le ministère de 
tutelle pour mieux appréhender la réalité écono-
mique. La CCIS-tta a également réorganisé son 
travail de façon à combiner l’efficience et l’effica-
cité de son personnel et de ses services.

Est-ce que votre feuille de route a changé 
avec la crise sanitaire ?

La crise a souvent été une occasion de ré-
flexion et d’évaluation des parcours, pour adopter 
des choix meilleurs. ainsi, l’objectif pour la CCIS-
tta est d’apprendre de la crise, repenser et refon-
der. La feuille de route de la CCIS-tta pour la re-
lance évoque 8 mesures à caractère transversale 
et spécifique. Les mesures transversales touchent 
les côtés : institutionnel en valorisant les rôles des 
CCIS comme interlocuteur fiable et comme parte-
naire socio-économique et territorial de rigueur ; 
organisationnel en dotant les CCIS d’organes dis-
posant de compétences et de moyens pour faire 
la différence ; financier et fiscal en consolidant 
et en généralisant les mesures prises pendant le 
confinement, tout en recherchant d’autres, plus 
intelligentes et durables ; ainsi que le volet social 
en généralisant la couverture sociale pour l’en-
semble des professionnels, des commerçants et 
des auto-entrepreneurs. Les mesures spécifiques 
touchent les volets : sectoriels, en déclenchant 
un plan social de sauvegarde et de relance des 
secteurs sinistrés… ; territorial, en optant pour 
une équité spatiale en matière d’équipements, 
de promotion et d’infrastructures dans tout le 
territoire régional ; digital, en accompagnant les 
professionnels à acquérir l’arme numérique aussi 
bien dans la gestion que dans la production et la 
commercialisation et environnemental, en instau-
rant une culture durable de respect des variables 
écologiques aussi bien dans la consommation ou 
l’investissement que dans la production.

Propos recueillis par 
Sanae raqui 

Lu pour vous dans

Entretien avec le Président de la Chambre de commerce d’industrie
 et de services de la Région Tanger-Tétouan-Al Hociema

Omar Moro 
« Il faut apprendre de la crise, 

repenser et refonder ! »

Entretien 

« La Chambre de commerce d’industrie et de 
services de la région Tanger-Tétouan-Al Hociema  
(CCiS-TTA) a œuvré pour le déploiement de ser-
vices d’intérêt général et concurrentiels pour les 
acteurs économiques locaux. elle a été, plus que 
jamais, au service des entreprises de la région, dif-
férentes prestations orientées ressortissants, se 
sont implémentées au niveau de la chambre ».
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C’est avec une profonde afflic-
tion et une immense conster-

nation que nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nouvelle du dé-
cès survenu le 28 mai 2021, à l’âge 
de 49 ans, du très cher regretté adil 
El JaÏ. 

La dépouille du défunt a été 
inhumée, après salat al 3asr, au ci-
metière d’al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu 
d’un émouvant cortège funèbre restreint eu égard à l’ob-
servation de mesures sanitaires imposées par la pandémie. 
ainsi seuls des proches ont été autorisés à accompagner le 
regretté disparu à sa dernière demeure pour lui rendre un 
dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées à la veuve du défunt, 
Mme Lamiae Chatt ; à ses enfants Badr, Safia et Ali ; 

à l’ensemble des membres des familles El Jaï, Chatt 
et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté 
disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux 
très nombreuses et aimables personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et 
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, 
les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte 
miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter 
soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin 
de les aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de 
tout malheur. amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie
Adil EL JAÏ

rappelé à Dieu
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ActuAlités

Port Tanger Med

Saisie d’une grosse quantité 
de Smartphones de contrebande 
Les services sécuritaires 

en fonction au poste fron-
tière du port de tanger Med, 
ont procédé, mardi dernier, à 
la saisie d’une grosse quantité 
de smartphones dissimulés 
à bord d’un camion  de trans-
port  international par route en 
provenance du port espagnol 
d’algésiras.

Le chauffeur de ce poids 
lourds a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et identifier les com-
manditaires de cette opération.

Généralement, ce genre d’appareils qui sont destinés au marché noir national, 
transitent par le réputé le souk populaire casablancais de Derb Ghallef  où des com-
merçants sont souvent traqués par la police parce qu’ils exposent  à la vente des 
téléphones sans facture, ni documents justifiant leur origine.

La dernière opération du genre remonte au mois de mars dernier, lorsque des des-
centes policières ont eu lieu  dans plusieurs marchés où l’on vend, au noir, des ap-
pareils électroniques  à tanger, tétouan et Casablanca où quelque  3.000 appareils 
électroniques (téléphones et tablettes) d’une marque mondiale, ont été saisis.

uuuuuu  

Interpellation à Tanger 
pour coups et blessures ayant 

entraîné  la mort 
La police judiciaire rele-

vant de la préfecture de 
police de tanger a interpellé, 
dimanche, un individu pour 
son implication présumée 
dans une affaire de coups et 
blessures ayant entraîné la 
mort.

La triste histoire a commen-
cé lorsqu’un malentendu est 
né dans un chantier de bâ-

timent à tanger, opposant deux ouvriers qui en sont venus aux mains avant d’être 
ramenés au calme par leurs collègues.

Néanmoins, l’affaire ne s’est pas arrêtée là puisque l’un des antagonistes n’aurait 
pas digéré cet incident. L’air de rien, il a invité son rival à l’accompagner dans une 
sortie de réconciliation.

En fait, c’était pour assouvir une vengeance qui le rongeait. 
C’est ainsi que la victime a suivi, en toute confiance, son compagnon qui l’a en-

traîné dans une zone difficile d’accès, non loin du lac Rahrah dans les environs de 
tanger, où il l’a violemment roué de coups ayant entrainé la mort.

Le meurtrier a ensuite placé le cadavre, hors de vue, sous un tas de pierres, avant 
de quitter les lieux. 

Une fois l’absence inhabituelle de la victime signalée au chantier, la police a ouvert 
une enquête qui l’a vite amenée  au supposé meurtrier qui a fini par avouer son crime 
et conduit les policiers au lieu du drame. 

La dépouille de la victime  a été évacuée à la morgue pour autopsie et le mis en 
cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage, avant sa comparution devant le juge d’instruction.

uuuuuu

Fnideq

 Une jeune femme 
met fin à ses jours

Lundi 7 juin courant,  une 
jeune femme a commis 

un acte de désespoir en se  je-
tant d’une fenêtre de sa maison 
située au quatrième étage d’un 
immeuble du quartier Sbila, à 
Fnideq, mettant ainsi instanta-
nément fin à ses jours.

apparemment, personne ne 
connaît encore  les motifs qui 
ont poussé la malheureuse à commettre ce geste tragique.

Les services sécuritaires et ceux de la Protection civile qui se sont déplacés sur les 
lieux, ont fait évacuer la dépouille de la victime à la morgue pour autopsie, et ouvert 
une enquête pour tenter d’en savoir plus sur cet acte traqique qui a remué la ville de 
Fnideq. 

Fnideq 

Saisie de 30 ballots de chira  
et interpellation de trafiquants

Les services sécuritaires 
ont découvert, récem-

ment, un lot de 14 ballots de 
Chira sur la plage de Fnideq  
et, plus loin, un second lot  de 
16 ballots de même nature 
chargés à bord d’un véhicule 
en stationnement. 

L’enquête ouverte a conduit 
les policiers à l’interpellation 
de sept  individus âgés de 31 à 
50 ans,  présumés être impliqués  dans  des opérations de trafic de drogue, en com-
plicité avec une femme prêtant son domicile à ce genre de trafic et à l’hébergement 
de trafiquants.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête et 
l’instruction du dossier judiciaire destiné à la justice.

uuuuuu 

Ksar Sghir

Saisie d’une tonne de chira 
à bord d’une embarcation 

Les radars d’un garde-côte 
de la Marine royale ma-

rocaine, ont capté, tôt dans la 
matinée de mercredi, un hors-
bord voguant dans les eaux du 
détroit de Gibraltar, au large de 
ksar-Sghir.

après une course poursuite, 
il apparaîtra que ladite embar-
cation appréhendée,  trans-

portait un  lot de chira dont le poids est estimé à une tonne, avec à son bord  trois 
individus de nationalité espagnole, apparemment impliqués dans ce trafic de drogue.

Une fois le hors-bord escorté au port de ksar Sghir avec son équipage et sa cargai-
son, il a été remis à la gendarmerie royale pour enquête et procédure judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Nador

Chasse aux 
« non-porteurs de masque» 

La police de Nador a enga-
gé, ces derniers jours, une 

véritable chasse aux personnes 
circulant dans la rue sans le  
port d’un masque de protection 
contre le Coronavirus. 

ainsi, en une journée,  une 
centaine de personnes ont 
été verbalisées  pour cette 
infraction commise dans les 
espaces publics.

Certains contrevenants ont dû  s’acquitter sur place de l’amende de 300 dirhams, 
pendant que d’autres ont été conduits à la préfecture de police où un procès-verbal a 
été dressé à leur encontre.

Ces mesures interviennent pour mettre fin à une anarchie de plus en plus relevée 
dans les espaces publics où les mesures de protection contre le Covid 19 sont volon-
tairement abandonnées au détriment de la santé des citoyens.

uuuuuu 

Al Hoceima

 Saisie de 1,2 tonne de chira
Une brigade relevant de la 

préfecture de police d’al 
Hoceima, a procédé, jeudi, à la 
saisie de 1,2 tonne de chira ré-
partie en 35 ballots, dans la zone 
côtière de Sidi El abed,  à al Ho-
ceima.

L’enquête diligentée a permis 
l’interpellation, le même jour, d’un 
individu de 26 ans, soupçonné 

d’avoir des liens avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues.
Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction 

du dossier judiciaire destiné au tribunal.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

À l’occasion de la Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la FIFA, l’Organisation  mondiale de la santé (OMS), la Commission 
européenne et le Groupe sport du Parlement européen ont uni leurs forces pour 

sensibiliser aux risques de violence domestique et appeler à mettre fin aux violences faites 
aux femmes et aux enfants.

Dans le droit fil des opérations menées de concert au début de l’année, le renouvellement 
de la campagne #SafeHome entend lancer un message commun lors de la Journée 
internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes .

Cette annonce intervient sur fond de recrudescence de la pandémie mondiale de 
COVID-19 et d’instauration d’un reconfinement dans de nombreux pays, ce qui exacerbe les 
risques pesant sur les femmes et les enfants victimes de maltraitance. Dans ce contexte, la 
Stratégie de l’UE relative aux droits des victimes récemment publiée revêt une importance 
particulière.

«La violence n’a pas sa place dans notre société. Le sport et le football ne font pas 
exception. La FIFA est déterminée à poursuivre sa collaboration avec les grandes organisations 
internationales afin de mettre un terme à la violence, en se servant du football comme d’un 
outil pour sensibiliser à ce fléau et à d’autres problèmes cruciaux auxquels la société est 
confrontée aujourd’hui», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos de la 
reconduction de la campagne.

«Il est impératif que le monde reste résolu à faire cesser les violences commises à 
l’encontre des femmes et des filles. La prévention et la lutte contre cette violation généralisée 
des droits humains doivent faire partie intégrante des mesures prises par chaque pays pour 
faire face à la COVID-19, a insisté le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de 
l’OMS. Il incombe à chacun d’entre nous de veiller à ce que les victimes se sentent en sécurité 
et reçoivent l’aide et les services essentiels dont elles ont besoin à tout moment.»

«La violence à l’égard des femmes et des filles est une violation des droits humains. 
Elle n’a pas plus sa place dans l’Union européenne qu’ailleurs dans le monde. L’épidémie de 
coronavirus est un test pour l’humanité. Elle a accru l’exposition des femmes et des enfants 
aux violences domestiques. Nous devons éradiquer cette pandémie fantôme, a martelé Helena 
Dalli, commissaire européenne à l’égalité.

L’Union européenne s’est engagée à œuvrer sans relâche avec ses partenaires pour 
prévenir et combattre la maltraitance des femmes. Nous devons intensifier nos efforts pour 
parvenir à l’égalité des genres et éradiquer la violence envers les femmes et les enfants.»

«Je suis honorée de participer à la campagne commune #SafeHome en cette Journée 
internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Il est de notre responsabilité à tous de faire entendre notre voix pour protéger les droits 
des femmes et lutter contre toute forme de violence, d’autant que le contexte actuel de 
confinement augmente le risque de violence domestique. Exploitons le pouvoir du sport pour 
sensibiliser à ce problème et faire tout notre possible afin de mettre un terme à la violence et à 
la maltraitance», a ajouté Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, 
la culture, l’éducation et la jeunesse.

«30% des femmes à travers le monde ont été violées, battues, forcées à l’acte sexuel 
ou abusées au moins une fois dans leur vie. Il s’agit là d’un véritable fléau que nous devons 
combattre sans détour, et ce à tous les niveaux de pouvoir et sur tous les terrains.

La première chose à briser est le silence; c’est la raison d’être cette campagne menée 
conjointement avec la FIFA, l’Organisation mondiale de la santé et le Groupe sport du 
Parlement européen.

Nous devons tout faire pour mettre un terme à la violence et à la maltraitance. Chaque 
victime est une victime de trop!» explique Marc Tarabella, Eurodéputé et co-président du 
Groupe sport du Parlement européen.

La campagne s’adresse au grand public et aux décideurs, y compris aux gouvernements. 
Elle entend attirer l’attention sur les risques, ainsi que sur les mesures permettant de les 
prévenir et de les réduire.

La campagne de sensibilisation vidéo est auxquelles 19 d’anciens et actuels footballeurs 
– Álvaro Arbeloa, Rosana Augusto, Vítor Baía, Khalilou Fadiga, Tomasz Frankowski, Matthias 
Ginter, David James, Andrzej Juskowiak, Giorgos Karagounis, Annike Krahn, Marco Materazzi, 
Milagros Menéndez, Noemi Pascotto, Graham Potter, Mikaël Silvestre, Kelly Smith, Óliver 
Torres, Clémentine Touré et Theodoros Zagorakis  – ont apporté leur soutien. En outre, deux 
membres du Parlement européen et ex-joueurs professionnels y ont participé.

La campagne #SafeHome est diffusée sur plusieurs chaînes numériques de la FIFA. De 
plus, des outils multimédias à l’intention des 211 associations membres de la FIFA et de 
diverses agences médias visent à faciliter l’adaptation du message aux différents contextes, 
ainsi que sa diffusion dans le monde entier.

Portrait

sportif

Imaginez une foule de football: se bousculer, 
pousser, courir, marcher, parler, crier, chanter. 

Pas de masques. Pas de distanciation sociale. C’est 
le mirage dans le désert que devrait être la Coupe 
du Monde de la FIFA Qatar 2022: un monde, et une 
Coupe du monde, sans Covid. Alors que le compte 
à rebours avance vers la finale en novembre et 
décembre 2022, ce mirage risque de devenir de plus 
en plus une illusion d’optique sociale et sportive. Il 
y a un an, les politiciens et les dirigeants sportifs 
ont exprimé l’espoir rassurant que, désormais, la 
pandémie appartiendrait déjà à l’histoire. Au lieu 
de cela, même les nations qui se sont vantées 
autrefois de maîtriser rapidement la contagion sont 
à nouveau doublées dans le verrouillage.                                 

Rien n’est garanti
Thomas Bach, président du Comité 

International Olympique, parle avec confiance de 
la tenue des Jeux de Tokyo. Mais la leçon des 12 
derniers mois est que rien n’est garanti dans un 
monde qui se débat contre ce tueur invisible. La 
FIFA et son président Gianni Infantino espèrent que 
le pire sera passé lorsque 32 équipes nationales 
se rendront au Qatar. Il était une fois leur Coupe 
du monde qatari paraissait aussi lointaine qu’une 
lune de football; maintenant, ce n’est «que» en 
novembre et décembre de l’année prochaine.                                                                                    

Pas de temps
 Pas de temps du tout. Les jours, semaines et 

mois sportifs filent de plus en plus vite. En termes 
de compétition d’élite, la fin de 2022 équivaut au 
coin de la rue. Les qualifications parmi les 211 
associations membres de la FIFA ont commencé en 
juin 2019, mais ont été serrées par l’interruption de 
quatre mois imposée par la pandémie au printemps 
dernier. Les accords de diffusion et les contrats 
de parrainage de base ont depuis longtemps été 
signés et scellés. Cette semaine, les packages 
d’hospitalité haut de gamme ont été mis en vente 
avec un objectif de revenus de 260 millions de 
dollars. 

Pire scénario
Alors, alors que la FIFA envisage une Coupe 

du monde «normale» - qui a pensé appliquer un 
tel terme à une étape hivernale unique au Moyen-
Orient? - le pays hôte et l’organe directeur ont 
été obligés d’élaborer des plans stratégiques 
pour le pire des cas. C’est le scénario dans lequel 
le coronavirus et une multiplicité de variantes 
continuent de traquer les espaces publics. Au 
moins, le Qatar possède maintenant une expérience 
inégalée du défi après son organisation centralisée 
très appréciée de divers tournois asiatiques. Un 
guide en temps réel de l’éventualité ultime est le 
plan du protocole de santé activé cette semaine 
pour la Coupe du monde des clubs. 

Interdit aux  fans internationaux
Seuls les résidents du Qatar, les citoyens du 

Conseil de coopération du Golfe et ceux qui ont 

un permis d’entrée exceptionnel peuvent entrer 
dans le pays. Les supporters internationaux de 
l’étranger sont interdits et les restrictions imposées 
aux supporters locaux sont presque prohibitives. 
Ils doivent avoir été infectés par Covid-19 pas plus 
de quatre mois avant le tournoi; ou avoir reçu la 
vaccination complète contre Covid-19 au moins 
une semaine avant l’événement ou avoir subi un 
test d’antigène rapide ou un test PCR négatif pas 
plus de 72 heures avant le match prévu. 

Protocoles
 Même dans ce cas, les stades ne peuvent 

fonctionner qu’à une capacité maximale de 30pc 
de ventilateurs qui doivent effectuer un contrôle 
de température à l’arrivée, fournir un statut de suivi 
et de traçabilité, porter un masque et entreprendre 
une distanciation physique. De même, tous 
les journalistes ont besoin d’une preuve d’un 
test Covid-19 négatif. Toutes les équipes sont 
enfermées dans leur propre bulle entre le départ de 
chez eux et, finalement, le départ du Qatar. Les sites 
du tournoi seront régulièrement désinfectés et une 
armée de personnel médical qualifié sera présente, 
opérant dans des cliniques dédiées sur place. Une 
Coupe du Monde de la FIFA complète sous de tels 
contrôles aurait été autrefois inimaginable. Pas 
plus. 

Coupe du monde covid
 Dans le passé, des tournois d’échauffement 

tels que la Coupe du Monde des Clubs et la 
Coupe des Confédérations, aujourd’hui disparue, 
concernaient la sécurité, la logistique, la fourniture 
de billets, les mises à niveau des aéroports et des 
hébergements. C’était une tâche gigantesque d’un 
million de dollars. Maintenant, une couverture anti-
Covid doit être jetée sur tout cela avec le personnel 
supplémentaire, la formation et les dépenses 
associées. La FIFA a la chance, si tel est le mot, que 
son événement phare soit encore dans 20 mois. 
Cette année, le CIO avec ses Jeux Olympiques, 
l’UEFA avec son Championnat d’Europe et la 
CONMEBOL avec sa Copa America n’ont pas ce 
luxe comparatif. La FIFA étudiera la mise en scène 
contrôlée par la pandémie de ces événements tout 
en espérant que le monde changera la situation 
pour le mieux. 

QATAR 2022 
TOUT EST SOUS CONTROLE ?LA FIFA CONTRE LA VIOLENCE

DES FEMMES

Tribune du Sport

COVID, LE QATAR ET UNE COUPE
DU MONDE PAS COMME LES AUTRES

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

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 12 04:10 13:28 17:13 20:45 22:21 

 Dim. 13 04:10 13:28 17:13 20:46 22:22 

 Lun. 14 04:10 13:29 17:13 20:46 22:22 

 Mar. 15 04:10 13:29 17:13 20:46 22:23 

 Mer. 16 04:10 13:29 17:13 20:47 22:23 

 Jeu. 17 04:10 13:29 17:14 20:47 22:23 

 Ven. 18  04:10 13:29 17:14 20:47 22:24

HORaIRES DES PRIÈRES
du 12 au 18 Juin 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
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taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 14 au 18 
Juin 2021

Lundi 14 Juin 2021 
Pharmacie imam Chatebi
Imm. arrière poste mester khoch 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette 
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie Marche de Gros Aouama
21, Lot Amal II, rue Med Salim Bida 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Satfilage
Rte en face prison entrée coca cola
Tél. : 05.39.31.54.60
Pharmacie Mouadafine
Rue wahda watania Mouadafine
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkirane rte principale Achenad
Tél. : 05.39.38.82.90 
Mardi 15 Juin 2021
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Badr
Rue lhind N° 49 Beni Makada kdima 
Tél. : 05.39.95.16.54  
Pharmacie ibrahim Al Khalil
Cplx Ibrahim Al Khalil, rte de stade
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Saada
Place des Arènes rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face cplx kawasim
Tél.: 05.39.31.29.18
Mercredi 16 Juin 2021 
Pharmacie La Source
Lots Al Majd  Rue Al Kadissia
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Taferssiti
Hay Riad lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 derrière école américaine
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie La Plage
Av. Youssef Ibn Tachefine prés corniche
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Chorafae
Rte Aswak Assalam en face bayt sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Aouama Charkia Hay Fricha 
Tél. : 05.39.95.83.21
Jeudi 17 Juin 2021
Pharmacie Souk Msallah
127, Bis rue Msallah Tanger
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Bni Touzine
Prés dispensaire Bni Touzine
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie Ghailane
Hay ouarda 2 n° 41 Bendibane 
Tél. : 05.39.31.59.59
Pharmacie Galerie Andalucia
Rte cap spartel prés café Boston
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud 
Tél. : 05.39.35.10.70   
Vendredi 18 Juin 2021
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit immeuble lbéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Al raha
115, Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Branes ii
Av Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44
Pharmacie Al Hourria
Hay Assalam, rue Bouziane El Aouama
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane 
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie randa
Cplx Mers 2 rte entre école 
Achenad et Doha dhar Kanfoud
Tél.: 05.39.31.58.75

Samedi 12 et dimanche 13 
Juin 2021

•  SaMedi
Pharmacie Bendahmane
Hay Hadj Mokhtar quartier Sedam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Val Fleuri
Val fleuri prés Hôpital Mohamed V 
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Aiche
Tanja Balia entré ouad chatt et doha
Tél.: 05.39.30.15.48
Pharmacie Afilal
Drissia 2 belle vue prés restau. jawhara
Tél.: 05.39.95.60.87
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat cplx Hassani bayti sakane
Tél.: 05.39.31.11.64
Pharmacie Al Boustane
Entré Boubana rte Rmilat kdima
Tél.: 05.39.37.67.68
 •  diMancHe
Pharmacie Bir Chifae
Rte Arabie Saoudite bir chifae
Tél.: 05.39.31.64.75
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derrière le prison 
Tél.: 05.39.31.89.09
Pharmacie Lalla Chafia
Angle rue Goutmberg et Dr. Faraj
Tél.: 05.39.94.92.28
Pharmacie la Santé
Rue Tarik Ibn Ziyad cplx Fatima Zahra
Tél.: 05.39.95.03.81 
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri derrière cemetière Nsara
Tél.: 05.39.94.99.14
Pharmacie la Gare
Garre ferrovière Malabata Tanja Madina
Tél.: 05.39.30.19.32

Samedi 12 et dimanche 13 
Juin 2021

Pharmacie du Parc
Angle rue Mly slimane et Iberia bni Makada
Tél. : 05.39.95.66.29
Pharmacie Centrale
Rue Pasteur N° 48
Tél.: 05.39.93.37.41
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 avant 7e Arrondissement
Tél.: 05.39.95.83.71
Pharmacie Anfas
Route Malabata prés Hôtel Abys
Tél.: 05.39.30.11.85
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal 3
Tél.: 05.39.95.48.08
Pharmacie Al Masjid
Azib Hadj Kaddour khalij Haoumat sahli
Tél.: 05.39.31.03.79
Pharmacie Maha
Cplx EL Mers 2 route principale
Tél.: 05.39.95.14.65
Pharmacie M’ghoha
M’ghogha kbira rte de Tétouan Km3
Tél.: 05.39.36.30.94
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah N°138 B prés cricket
Tél.: 05.39.93.53.60
Pharmacie Socco Alto
Centre commerciale Socco Alto 
california
Tél.: 05.39.94.77.08

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous avez des facilités à partager vos meilleures émotions et vos 
états d’âme, en famille.
amour : Pas mal de sujet seront abordés. Cependant, vous tenterez de cacher 
vos sentiments amoureux, il se peut que la personne concernée vous perce 
à jour.
argent : Vous devez faire face à des frais plus importants ou imprévus. Vous 
avez fait un investissement dans le passé qui est devenu un poids pour vous.
Travail : Vous ne vous occupez de rien, votre partenaire a tout organisé pour 
que vous puissiez vous détendre et oublier vos petites préoccupations. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Prenez votre élan avec sérénité et confiance en vous ! Quel que soit 
le domaine, vous avez toutes les atouts utiles pour satisfaire vos ambitions. 
amour : Vous voulez contenter tout le monde et n’hésitez pas à rendre service 
à ceux qui réclament votre attention.
argent : Plus que jamais, vous faites montre d’expertise et d’intuition pour 
la gestion de votre budget et vous pourriez même acquérir un portefeuille 
d’actions avantageux d’une manière très opportune.
Travail : En répartissant votre temps de travail sur les deux jours et en éva-
luant bien ce qui peut être élagué, vous ne garderez que l’essentiel.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous disposez de l’énergie et de la motivation nécessaires pour 
faire un grand pas en avant. Vous pouvez donc foncer en toute confiance !
amour : Une ambiance affective en douceur s’installe. Ressentez comme 
les émotions sont paisibles, comme les relations semblent faciles, fluides.
argent : Les négociations de tout ordre ont toutes les chances d’aboutir à 
votre avantage, profitez-en.
Travail : Vous évoluez dans un contexte porteur et prometteur. Ne négligez 
pas, au coeur des réjouissances, de songer à demain....

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Profitez de la sérénité ambiante pour lancer les invitations, recevoir 
comme vous appréciez si bien le faire et vous rapprocher de ceux que vous aimez.
amour : Vous prenez tout au deuxième degré. Ce vent de légèreté qui vous 
souffle dessus amène de la douceur dans vos sentiments. Vous planez !
argent : Vous êtes mobilisé par des négociations financières qui tendent 
à s’éterniser. 
Travail : Vous osez et sortez du rang avec entrain, ce qui devrait vous 
permettre d’avancer vos pions et peut-être de remporter de francs succès..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous ne vous sentirez aucunement freiné, vos idées trouveront 
des échos positifs et vous vous pourrez trouver une piste féconde pour 
atteindre vos objectifs.
amour : Sentimentalement pour vous, aucune déception rien que des 
bonnes nouvelles. Ce sont les astres qui stimulent vos amours. 
argent : Si vous êtes économe, vous pouvez le croire, dorénavant vous le 
serez moins puisque votre situation financière s’améliore considérablement.
Travail : Vous avez des projets ou des impondérables, vous n’entendez 
guère céder au chantage.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Il ne faut pas chercher à maîtriser les événements à tout prix, soyez 
plus zen. Vous avancez sans encombre, c’est le moment de forcer les barrages.
amour : Votre douceur est vite heurtée et vous avez du mal à vous affirmer 
auprès de certaines personnes.
argent : Si des difficultés financières vous ont donné du fil à retordre, votre 
persévérance a eu raison de vos problèmes.
Travail : C’est une excellente semaine pour une prospection immobilière, 
qu’il s’agisse de discuter en famille de votre chez-vous.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est comme si vous n’aviez plus peur de défier les autres. Vous 
gagnez en assurance, ça se voit, ça se ressent.
amour : Très absorbé par vos amours et vos autres affections, vous tentez 
malgré tout de garder le cap car les couacs ne sont pas à exclure.
argent : Dès que vous avez le sourire vos proches comprennent que c’est 
parce qu’il n’y a pas de souci d’argent.
Travail : La force de vos idéaux est en accroissement. Vous sentez à juste titre 
que vous pouvez accéder à un niveau supérieur en agissant courageusement.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Le calme règne dans votre routine, vous avez l’occasion de termi-
ner certaines choses, bien utile pour vous libérer l’esprit.
amour : L’amour vous fait perdre la tête. N’essayez pas de vous sortir de cette 
spirale positive qui vous emporte vers de nouveaux paysages amoureux.
argent : Ne négligez pas certaines dépenses qui sont absolument néces-
saires pour conserver votre forme et votre bien-être. 
Travail : Vous évaluez d’un seul coup d’oeil tout le travail qui vous attend. Cela 
fait quelques semaines que vous reportez, vous devez enfin affronter les corvées..

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous êtes davantage conscient de vos atouts. C’est le moment d’al-
ler de l’avant et de regarder l’avenir avec optimisme.
amour : Les astres vous soufflent de bonnes idées. Un mariage ou une pro-
position d’engagement, il y a comme un air de romantisme dans l’air.
argent : Grâce à votre ciel protecteur, vous êtes chouchouté à max au point 
que vous pourriez trouver votre chance financière suspecte.
Travail : Le ciel élargit considérablement vos perspectives, vous engage à 
repousser vos limites et à explorer des univers que vous auriez boudés. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous ronronnez et ne participez guère au grand échiquier plané-
taire. N’écoutez pas les bruits de couloirs et faites de votre mieux.
amour : Vous aurez envie de secourir, d’aider, de protéger, de rassurer autrui! 
Veillez tout de même à ne pas en faire trop, qui veut faire l’ange fait la bête !
argent : Vous prenez et vous enchaînez les dispositions de manière à ce que 
vos finances soient sécurisées. 
Travail : Vous vous échinez sans conviction et souffrez d’un désintérêt pour 
ce que vous faites, le ciel peut vous pousser dans vos retranchements.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Votre humour sera également un remède anti-blues pour ceux qui 
vous entourent. Alors, osez et profitez pleinement du moment présent !
amour : En suivant le chemin que les astres vous dictent, vous croisez la 
passion et son lot d’émotions. C’est une jolie voie à suivre.
argent : Les affaires d’argent sont particulièrement importantes et vous pre-
nez une décision essentielle pour votre avenir à ce sujet.
Travail : Vous devez probablement faire face à quelques obstacles inévitables mais 
vous avez tous les outils en main pour les surmonter avec ingéniosité et courage..

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous avez tous les atouts en main pour exprimer vos sentiments 
et désirs, pour resserrer les liens et aborder le quotidien avec bonne humeur.
amour : Si vous êtes marié la Lune vous pousse à changer vos habitudes pour 
un peu de nouveauté, parfois la peur de l’inconnu vous empêche de le faire.
argent : Vous devriez faire une pause dans votre recherche de profit. De toute 
façon l’ambiance n’est pas aux échanges commerciaux et vous avez besoin 
de vous changer les idées pour ne pas vous noyer dans la confusion.
Travail : Vous oubliez vos contrariétés professionnelles en vous amusant mais 
les tracas vous rattrapent, votre sourire disparaît, les autres s’en rendent compte. 

HOROSCOPE
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• Mots fléchés N° 1259
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GRILLE CODEE N° 738
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° 737

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1260

• Mots croisés N° 832

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

AVANT
MIDI

MÉTRO

PREMIER
VENU

SAVOIR

AFFRAN-
CHISSEMENT

CIRÉS

SANS
SE PRESSER

VOIE
LACTÉE

PAYS
D’ASIE

RIMEURS

PLUS
D’UN

HEURE
ROMAINE

DANS

PETIT
REFUGE

OTÉE

PERSONNEL

RADE

VOIR
LE JOUR

EMPOCHÉS

ARMÉE

GROS
SERPENT

VIEILLE
AMIE

RÉFUTA

PORTE
VOIX

NOTE

DÉDUIRENT

MONARQUE

CURIOSITÉS

PRENDRAI
À TÉMOIN

BOUCLIER

DELON

HABILETÉ

SUITE
D’ARCADES

OSÉES

CONSPURE

RESSASSÉES

PALAIS
ÉPISCOPAL

VILLE
D’IRAN

COUPÉ
D’UN ARBRE

FAIRE
NAÎTRE

RÈGLE

DRAME

ORDI-
NAIRES

IRIDIUM

CLUB
PHOCÉEN

PAYS
D’EUROPE

ARTICLE

PLATINE

OBSTACLE

BERGE

FARINE
PÉTRIE

FILS
DU BLED

CHIFFRE

CHIFFRE

CÉRIUM

CHLORE

  E   L  A  N  I  O
 I M P E R M E A B L E S
  A I N E  N I A  U T
 I N S T R U C T I O N
  C   E  R A R E T E S
 B I R M A N I E  E C U
  P O E T E S  A R T
 M A I N T  S A L E E S
  T   T E H E R A N  E
 M I E  S U S C I T E R
  O M  T E  A N  V I
  N O N E  P T  B E N
 E  N O R M A U X  C E
 N I D  A U T R I C H E
  R E T I R E E  L E S

Horizontalement. — I. Pertinence. - II. Email. Néon. - III. Ru. Bouts. - 
IV. Fenêtre. Or. - V. It. Entée. - VI. Clé. Réer. - VII. Têtée. Base. - VIII. In. Levrier. 
- IX. Oté. Lien. - X. Neuf. Frêts.
erticalement. — 1.  Perfection. - 2. Emue. Lente. - 3. Ra. Niet. Eu. - 4. 
Tibet. El. - 5. Ilot. Réel. - 6. Urée. Vif. - 7. Enténébrer. - 8. Nés. Traîne. - 9. Co. 
OE. Se. - 10. Entrenerfs.

Horizontalement.— I. Douleur. - II. Ni fermé, ni béant. - III. Petit 
cube. Leader sandiniste. - IV. Ecarteur. Plus cru. - V. Claires. Voir à Lon-
dres.  -  VI. Gardé pour soi. Se font au labo.  -  VII. Dirigées. Bleu. - VIII. 
Conduite d’eaux usées. - IX. Dieu brillant. Charmé. - X. Elles aiment  des 
hommes en jupe.
Verticalement. —  1.  Casanier. - 2. Très cher. Actinium. - 3. Vieux do. 
Début d’itinéraire. Obtenu. - 4. Limites. - 5. Creusée. Parfois interdit. - 6. Le 
mal d’aimer. Patron. Taxe. - 7. Préposition. Cloison. - 8. Empereur d’Ethio-
pie. Dieu-roi. - 9. Bâton de maître. Règle. - 10. Liant. Cachées.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

ENFONCER
DANS 

LA VASE

VAGUES
HUMAINES

DÉCAPITÉS

MAL
DE TÊTE

CORPS
MILITAIRES

CARACTÈRE

PROVINCE
D’ARABIE

RÊCHES

LETTRE
GRECQUE

OUVERTES

PARTIE
DE

SPECTACLE

VILLE DU
PORTUGAL

MESURE

PÂTISSERIE

REFUS

TIENT
BON

RÈGLE

EMPEREUR

COL DES
ALPES

NOTE

VALET
D’ÉCURIE

ENTICHÉ

PROBLÈMES

PLANTE
AQUATIQUE

AMATIDÉSPRÉDIRE
L’AVENIR

ENSUITE

GENRE
MUSICAL

NAZI

VERT-
ÉMERAUDE

RENDAIT
PUR

MUSE

IGNORANT

PETIT
CUBE

VOYELLES

MÊLÉS

TRUQUÉE

SANS
EFFET

GRENIER
DU MAROC

VÉTILLES

EN 
SOURDINE

HÉLIUM

SOUFFLEUR
GREC

PLANÈTE

CHAÎNE
ÉTRANGÈRE

GÉANT
BIBLIQUE

FLEUVE
D’ITALIE

CLASSÉES

CONNUT

ECLOS

ID EST

PERSONNEL

PÉPIN

PARTICIPE

ECHASSIERS

• Grille codée N° 1043

• Mots croisés N° 1132

GRILLE CODEE N° 1044

• Mots fléchés N° 1563

MOTS CROISÉS (grille N° 1133) MOTS FLECHES N° 1564



جـريـدة طنجــة ـ الإدارة، التحريــر، الإ�شهار : 7 مكرر، زنقـة عمر بن عبد العزيـز . الهاتـف : 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 . الفاكـ�س : 05.39.94.57.09

www.lejournaldetangernews.com : املوقع الإلكرتوين باللغة العربية

اأ�سبوعيـــة اإخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات
ت�ســدر �سبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة 115 منـذ �سـدورهـا �سنــة 1904

الرتقيم العاملي : 0882.0851
الإيداع القانوين : 1/90

العدد  4162
ال�سـبت  01 ذو القعدة  1442
مـوافـــــق 12  يونـيـــو  2021

املدير : عبد الحق بخـات
الربيد الإلكرتوين :

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

الثمن : 4 دراهم

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

مع اقتراب موعد خروج الزواحف اآلدمية من 
والتوقعات  التخمينات  تتضارب  الشتوي،  سباتها 
واالحتماالت، بأن األمر في البدء وفي الختم، عبارة 
بمصير  يتربصون  من  تقنياتهــا  يجيد  لعبة  عن 
وخيرات البالد، ويستنزفــون عــرق وأرزاق العبـاد، 
ظلت  إن  تنتظرنا  التي  الهاوية  بتلك  آبهين  غير 
الرهط من  ذلك  وإن ظل  حالها،  على  لقمان  دار 
المرتزقة المفسدين، يخططون الحتالل المناصب 
لحما وشحما،  المترهلة  بطونهم  تنتفخ  بها  التي 
التي  العرجاء  منذ أن ولجوا سوق هذه السياســة 
أحزابها  يسار  أقصى  من  طائل،  ورائها  من  ليس 

إلى تخلف و زيف خطابات يمينها.
فئاتـــه  كل  بإجمــاع  العام  الرأي  ويتوقــع 
ومستوياته، أن االستحقاقات القادمة التي يقترب 
المنتظــرة  غير  الهــزات  بعض  تعرف  قد  أوانها، 
المتغيرات  بمراعاة  والمهتمين،  المحللين  لدى 
أمام تحديات  المغرب  التي ستجعل  والمستجدات 
داخلية وخارجية صعبة، تفرض عليه رسم معالم 
أفق استراتيجي بديل، يقطع به مع مراحل االرتجال 
ربط  اختيار  لتفعيل  والفساد،  واالرتزاق  والتمييع 
الوجــوه  كـل  وإقصاء  بالمحاسبـــة،  المسـؤوليـة 
بالمواطنة،  حس  أبسط  تمتلـك  ال  التي  البشعـة 
تربة  إلى  المتجذر  باالنتماء  إحساس  من  ذرة  وال 

هذه األرض الطيبة المباركة المعطاء.
الذي  الفاسد،  الرهط  هذا  من  يرجى  خير  ال 
بتزكيــة  الجيــف،  ذباب  مثــل  البالد  على  تكالب 
الفسـاد ولوبياتـه، فاحتلــوا  أباطـرة  ومباركة من 
يتهجى  منهم  الواحد  يكاد  ال  البرلمـان،  كراسـي 
جـــواب،  أو  يستوعــب مضمــون سؤال  أو  جملة 
أفراس  صغار  مثل  والشخيـر  النوم  في  ون  يغُطُّ
النهر، حتى إذا أفاقوا على وقع تصفيق أو احتجاج 
مدبَّر أهوج، صفقوا بدورهم واحتجوا )مستنكرين( 
التــزام  عــدم  رئيستهــا  أو  الجلسة  رئيــس  على 
من  التي  قراطيــة(  ومي  )الدُّ لمباديء  البرلمان 
واختارهم  الشعــب،  ت عليهم  أجل ترسيخها صوَّ
والمقهوريـــن  المحرومين  أوضــاع  )تحسين(  لـ 

والمغلوبين على أمرهم.
إن الذين يعمهون في غيّهم، سيأتي دورهم 
العاجل، مع إطاللة  أو  اآلجل  القريب  ال محالة في 
بالحكمة  د  تعوَّ الذي  المغـرب  لهذا  جديـد  وجه 
التي  والمؤامرات  العواصف  يواجــه  أن  والتريث، 
تحاك ضده من طرف المتربصين بأمنه وسالمته 
الذي  الكوفيدي  الوبــاء  محنــة  بعد  وطمأنينته، 
أذهلت  جماعية  وبروح  وثبات،  بحنكة  لها  تصدى 
الديبلوماسية  القــرارات  األصدقاء واألعداء، وبعد 
اتخاذها،  في  يتردد  لم  التي  والحاسمة  الحكيمة 
حفاظا على سمعته التي تقضُّ مضاجع الجيران، 

وكرامته التي هي من شيمه قبل كل اعتبار.
االحتياجـــات  )ذوي  الرهــط من  بهـذا  فهل 
المتهافت على كل موســم استحقاقــي  الخاصة( 
أفقا  والحاجات سنبني  والمكاسب  المآرب  لتحقيق 

بديال لهذا المغرب الجديد؟!!

حو ذوي »الحتياجات«  ُمر�شَّ
اخلا�شة..!!

)البقية ص2(

ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح منذ العام الماضي 
الميناء األول بحوض البحر المتوسط، أمام موانئ أوروبية 
عتيدة، ال زال يثير الكثيـر من اإلعجـاب واإلشـادة    من 
من  وأيضا  البحري،  بالنقل  المهتمين  من  العديد  لدن 

الصحافة العالمية.
أفريــك«  الصدد، خصصت مجلــة »جون  وفي هذا 
الشهيرة، هذا األسبوع، تحقيقا حول هذا الميناء الضخم، 
نجاحاته في  واستمرار  بقـوة صمـوده  العالم  أبهر  الذي 
بالرغم من تكاليف  البحري واللوجيستيك،  النقل  ميدان 

وتبعات الجائحة التي لم يتخلص منها العالم إلى اليوم.

اأزمة اأخالق و�شلوك وت�شرف من اجلانب الإ�شباين 
واإخالل مبعاهدة ال�شداقة وح�شن اجلوار 

املربمة بني البلدين

: الإ�سبانية  املغربية  العالقات 

إلغاء الموانئ اإلسبانية من عملية »العبور« 
2021،  كان له وقع »الكارثة« بشهادة العديد من 

السياسيين والنقابيين وممثلي الشركات المعنية، 
وأيضا بالنسبة آلالف عقود العمل الصيفية المؤقتة 

التي تبرمهـا سلطـة ميناء الجزيرة كل عام، من أجـل 
تأطيـر العمليـة. األمر الذي اعتبر بمثابة »انتكاسة 

اقتصادية« خطيرة خاصة ببالد األندلس، وموانئها، 
التي تعتبر »الطريق الطبيعي« برأي اإلسبان، لعودة 
المهاجرين المغاربة، سنويًا، إلى بالدهم، ثم الرجوع 

إلى مكان عملهم بأوروبا، بعد العطلة الصيفية.
)البقية ص3(

اإ�شادة متوا�شلة بقوة امليناء املغربي وقدرته 
على التطور ال�شريع ب�شكل متوا�شل

ميناء طنجة 
المتوسط في 

الصحافة العالمية
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ْبَناْدْم...ْمَياْت ْمَلّة ْوْمَلّة
ّرْ ِبنْي ْرْهُطو ْقِليْل... ْواْلُ

ْمَلة ِعرْيْك ْفالّرْ ال ْتْزَرْع �شْ
ْوال ْتَعا�ْشْ ْمْن ُهو َكاْن ْذِليْل...

ْغُروْر ْبْجَناُبو ِعيْبْك ِعيْبْك َياْلْ
ْب ْعِليْه ْح ال ْتْرّطْ ْعِطيْه اْلَقا�شَ

ْج َناُبو يْب اإَذا َخّرْ َراْه الِدّ
ة ْمَعْه ْتْلِهيْه... َما ْتْنْفْعْك ْكَيا�شَ

اْيْد ْفْطُلوْعْك َيااااااالَزّ
ا َياْكْلْك ُدوْدْك َغَدّ

ُلوْعْك �ْش �شْ �ّشْ ُدوْد ْيْ
ْم ْفْخُدوْدْك. ْوُدوْد ْيْتَعّرْ

يقول »المجذوب«:

الشيــوخ،  أحد  بطنجة  الشرعية  الزوارق  نادي  بمقر  برز 
مداخلة  كانت  حيث  خطاباتهم،  في  السلفية  بشيوخ  شبيه 
صاحبنا، خالل اجتماع عقـده هذا النــادي، مؤخرا،  عبارة عن 
ودروسا  نبوية  وأحاديث  قرآنية  آيات  تضمن  ديني،  خطاب 
في  مهنته  يزاول  الذي  لشيخنا  واإلرشاد.فهنيئا  الوعظ  في 
رغم  إذ  طنجة،  بمدينة  أخرى  وتارة  ببلجيكا  تارة  الترويض، 
مزاولته لهذا التخصص وكفاءته المشهود له بها من طرف 
في  وطريقته  بكالمه  الحضور  أتحف  فإنه  والداني،  القاصي 
خالل  والزوايا،  بالمساجد  يكون  أن  األمريصلح  وهذا  اإللقاء 

كل يوم جمعة وليس بالنادي.
وتعود تفاصيل الحكاية إلى أن هذا الشيخ، المنتمي إلى 
الثانية للترشيح، عندما طلب منه أن يعطي تصوره  الالئحة 
الشراعية بطنجة، أخطأ  الزوارق  لنادي  المستقبلي  للمشروع 
إلى  تأثروا بخطابه  الذين  الناس  الصواب، بل وأبكى بعض 
درجة أنهم مسحوا دموعهم بالمناديل، كما أضحك البعض 
النادي  عن  بمنأى  كانت  التي  مداخلته  نوعية  بسبب  اآلخر، 
وعن هذه الهواية الرياضية البحرية،  في الوقت الذي طلب 
منه أن يدلي بدلوه في المشروع المنتظرمنه للدفع بالنادي 
النادي  الحديث عن ظروف مسجد هذا  أنه فضل  غير  قدما، 
والذي يغلق، يومي السبت واألحد، فال يجد الناس مكانا ألداء 
الممنوعة عليهم كذلك، كل  الزيارة  فيه، فضال عن  الصالة 

يومي سبت وأحد....

وحسب مصدرنا، فإن الشيخ حشر نفسه في أمور ضيقة، 
الناحية  والبهتان.فإذا كان خطابه طيبا من  باللف والدوران 
النقطة هي من صميم  أوإثارته لهذه  الدينية، فإن طريقته 
عمل الشياطين الذين يشعلون نار الفتنة بين الناس، دون 
وجه حق.وتساءل المصدر لماذا عندما قدم الشيخ المروض 
طبيعة  يشرح  أو  يتكلم  لم  الحضور،  أمام  ونصائحه  دروسه 
المحرمة  المرأة  عمله، هل هي حـالل أم حرام، عندما يضم 
وفرقعة  عظامهــا  طقطقــة  بهدف  بقــوة،  صدره  إلى  عليه 
مفاصلها، أمال في تمكينها من العالج، بينما لم يتفوه بكلمة 
الخاص  الثانية،  الالئحة  مشروع  في  الخوض  تهم  واحدة، 
من  أكثر  األمام.بل  نحو  بالنادي  للدفع  المستقبلية  بالرؤية 
كانوا  إن  إياهم  مخيرا  الحاضرين،  خاطب  الشيخ  فإن  هذا، 
باللغة  الديني  خطابه  عليهم  يلقي  أن  في  ـ  مثال  ـ  يرغبون 

الفرنسية، كما يتم ذلك ببلجيكا، كل يوم جمعة بالمساجد.
النــادي الملكـي للزوارق  وأضاف مصدرنـــا أن أعضــاء 
الشراعية بطنجة يهنئون ويرحبون بالشيخ، بين ظهرانيهم، 
النادي،   ينتظر  الذي  المجهول  المصير  يأسفون على  لكنهم 
إذا سارهذا األخير على هذا المنوال الذي ينهل من المرجعية 
الشرائح  جميع  على  المذكورينفتح  النادي  أن  علما  الدينية، 

المجتمعية، بما فيها المغاربة واألجانب.
ولنا عودة إلى الموضوع، بتفاصيل ومعطيات جديدة.

ج.ط

)تتمة ص1(
 وكتبت المجلة أن هذا المينـاء الضخـم، 
ال زال يواصل صعوده  ويؤكد جاذبيته القوية 
في محيط األبيض المتوسط، حيث يحتل اليوم 
ومعالجة  استقبال  حيــث  من  األولى  المرتبة 
بالمائــة  مقارنــة   35 تجاوزت  التي  الحاويات 
مع سنة 2020، مسجال بذلك تقدمــا هائــال 
الرئيسية  المستقبلــة  الموانئ  ترتيـــب  في 

للحاويات.
وذكرت المجلة بأن هذا الميناء عالج  سنة 
 771 و  ماليين  خمسة  مجموعه  ما   ،2020
الفا و221 حاوية من فئة 20 قدما بزيادة 20 
بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها، ليحقق هذا 
الميناء أمل المغرب في أن   يرتقي إلى المراتب 

األولى في هذا المجال.
وإلى جانب الحاويات ، عالج هذا الميناءأزيد 
البضائع، بارتفاع بلغ  من 81 مليون طن من 
مع  مقارنــة  االجمالي  الوزن  من  بالمائة   23
محيد  ال  كمنصة  ليؤكد  موقعه   ،2019 سنة 
عنها  على اعتبار أن هذا المركــب المينائـــي 
الضخم والفريد  يمكــن أن يعـالـــج  حوالــي 

نصف  حمولة  كافة المواني المغربية.  
وبخصوص ميناء طنجة المتوسط،  كتبت 
الذائعـــة  اإلسبانية  »الباييـــس«  صحيفـــة 
الصيت،  تحقيقــا صحافيــا يسجـــل »الصعود 
المتسارع« لهذا المينــاء الذي  يسجل نتائــج 
إيجابية عاما بعد عام، كما أنه يواصل صعوده 
أول  بذلـــك  ليصبــح  والمذهل«  »المتسارع 
منشأة مينائية بالبحر األبيض المتوسط، من 
حيث معالجة الحاويات، حيث تجاوز في نهاية 
دجنبر 2020 عتية 5,7 ملاليين حاوية، بعيدا 
ماليين(   5,4( االسباني  فالينسيا  ميناء  عن 

وخمسة  ماليين بالنسبة لميناء الجزيرة.
يتعلق  فيما  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
طنجة  ميناء  أنهى  فقـد  المحققــة،  بالحمولة 
من  أزيــد  بمعالجــة   2020 عام  المتوسـط 
بذلك  البضائع  مسجال  من  طنا  مليون   80
مقارنة  المائة  في   20 بـ  زيادة قدرت نسبتها 
ميناء  مكنت  األرقــام  هذه  وأن  بعام  2019، 
كبير  تقــدم  تحقيــق  من  المتوسط  طنجة 
سنة  ليحتل  ليست(  )لويــدز  تصنيفـــات  في 
2020  المركز 24  بدل  المركز 35 خالل  عام 

.2019

    وأشارت صحيفة )إلباييس( إلى أن قوة 
تكمن،  المتوسط  طنجة  المينائي  المركب 
األساسية،  وتجهيزاته  بنياته  في  بالخصوص، 
مضيفة أن الميناء يتوفر على مناطق حرة تضم 
أكثر من 900 شركة ومقاولة تشغل حوالي مائة 
ألف شخص  في قطاعات مثل صناعة السيارات 
وصناعة الطيران والنسيج واللوجستيك وغيرها..

   وإضافة إلى ذلك،  كتبت الصحيفة، دشن 
المتوسط  ميناء طنجة  توسيع  المغرب عملية 
أجل مضاعفة طاقته ثالث مرات، حيث  2 من 
انتقلت من 3 ماليين إلى 9 ماليين حاوية في 
السنة، ليصبح بذلك أول ميناء متوسطي من 

حيث الطاقة  االستيعابية.
هيئة  رئيس  بتصريح  الصحيفة  وذّكرت 
المركــب  أن  فيه  اعتبــر  الذي  الجزيرة  ميناء 
المينائي »طنجة المتوسط«  هو مشروع دولة، 
وأنه يندرج في إطار رؤية استراتيجية اعتمدها 
المغرب في إطار مخططاته التنموية الشاملة.    

»الكونفيدينسيال«  صحيفـــة  وكانـــت 
االسبانية، قد نشرت تحقيقا في الموضوع، في 
يناير الماضي،  حذرت فيه الحكومة االسبانية 
من »الخطر المتعاظم« لميناء طنجة المتوسط، 
معتبرة أن مينـــاء الخـزيــرات يواجـه مناقسة 
بالرغم  المتوسط،  طنجة  مينـاء  حقيقية  من 
من أن مينــاء الخيزيرات يعتبـر من الموانــئ 
روتردام  موانئ  جانــب  إلى  الكبيرة،  األوروبية 
أصبح  المغــرب  الميناء  وأن  وهامبورغ،  وأنفير 
منافسا  قويا على الفرص المتاحة في منطقة 
للتجارة  الحيوية  بالنسبة  طارق  جبل  مضيق 

العالمية وحركة النقل الدولية.

عن  الجـديد  المغربـــي  الميناء   ويمتاز 
نظيره اإلسباني بكونه يتوفر على بنى تحتية 
هامة في جواره، ال وجود لها في محيط الميناء 

اإلسباني.
رت الصحيفة بأن القدرة االستيعابية  وذكَّ
لميناء »طنجة ميد« المغربي تقدر بـ 9 ماليين 
 7 طرف  من  عبوره  إمكانية  عن  فضال  حاوية، 
ماليين مسافر و700 ألف شاحنة  وقدرته على 
استيعاب عملية تصدير  مليون سيارة ومركبة 

في ظروف جيدة وسريعة.
وحذرت  الصحيفة  الدولة اإلسبانيـة  بأن 
ليس  المستجـدات،  لهـذه  تنشغل  أن  عليها 
فقط، بالنسبة  لميناء الخيزيرات بل وبالنسبة 
إلى  الكبيرة  مشيرة  اإلسبانية  الموانئ  لكافة 
أن  ميناء الجزيرة الذي يعد األكبر في إسبانيا،  ال 
حديد  سكة  بخط  بأوروبا،  ربطه  ينتظر  زال 
 8 قبل  أعلن  األوروبي  االتحاد  أن  بالرغم  من 
سنوات أن ربط ميناء الجزيرة الخضراء  بشبكة 
النقل األوروبيــة  يعتبـــر »أولويــة ذات طابع 

إستراتيجي«.
المغربــــي  المينـــاءين  عــن  وبعيـــدا 
إمكانية  من  تخـــشى  مدريد  فإن  واإلسباني، 
قار  ربط  بناء  حالـــة  تعرضها  للتهميش  في 
بحري بين المغرب وصخرة جبل طارق الموضوع 
بمقتضـــى  البريطانــي  التاج  »سيادة«  تحت 
التي   تخلت بها     )1714( معاهدة أوتبريخت 
وبشكل  الصخرة،  على  سيادتها  إسبانيا  عن 

دائم، للتاج البريطاني
ع. كنوني

اإ�شادة متوا�شلة بقوة امليناء املغربي وقدرتـه
على التطور ال�شريع ب�شكل متوا�شل

النادي امللكي للزوارق ال�شراعية...
يلب�س لبا�س التقوى

تحت شعار »من أجل مستقبــل مهنـي 
بطنجة  المحاميــن  هيئـة  نظمت  أفضل«، 
أمس الجمعة، ندوة في موضوع »الممارسة 
الواقــع  بيـــن  الفـرص  وتكـــافـــؤ  المهنية 
والرهانات« بحضور نقيبها، والرئيس السابق 
لجمعية هيئات المحاميين بالمغرب، وثلة من 

النقباء والمحاميين والمسؤولين القضائيين.
التجـــارة  بغرفــة  نظمــت  التي  الندوة 
تطوان  طنجــة  لجهــة  والخدمات  والصناعة 
الحسيمة، جاءت باألســاس لمعالجـة ظاهــرة 
غيـــر  بطــرق  واستمالتهــم  الزبائن  جلب 
مشروعة، إذ لم يعد مقترفوها يجدون أدنى 
بأساليبها  والتباهــي  بها  الجهــر  في  حرج 
المهنية  لألخالق  والمنافية  المشروعة  الغير 
والنصوص القانونية والتي باتوا يستعملونها 
علنا على مرأى ومسمع من مجالس الهيئات 
والهيئــات القضائيــة، في وقـــت أصبحـــت 
السمسرة في نظرهم عنوانا للنجاح ووسيلة 
للثراء، واالجتهاد والكفاءة وااللتزام بالمبادئ 
وقيم المهنة وأخالقها عنوانا للكسل والفشل. 
وعلى هامش هــذه الندوة وفي تصريح 
هشــام  بطنجة،  المحامييـــن  هيئــة  لنقيب 
األخيرة  فإن هذه  الجريدة،  به  أفاد  الوهابي، 
المهنية  الشؤون  لجنـــة  اقتراحــا من  جاءت 
انتشرت  التي  الظاهرة  مالمسة  بغرض 
تعاني منها هيئة  والتي  بشكل كبير، مؤخرا 
على  عامة  بصفة  والمحامون  المحامين، 
الصعيد الوطني ال بطنجة فقط، ويتعلق األمر 
بجلب الموكلين بطرق غير مشروعة ما يؤثر 
سلبا على المهنة ككل. وأضاف، »لقد ارتأينا 
الندوة أن نشخص الظاهرة  عن طريق هذه 
وأن نحدد أطرافها، كما أنننا نسعى إلى اقتراح 

اعتمادهــا  يمكن  التي  والمقاربـات  اآلليات 
لمحاصرة هذه الظاهرة شيئا فشيئا«.

السابق  الرئيس  اعتبر  فقد  جانبه  ومن 
لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، عمر ودرا، 
أن الظاهرة دخيلة على مهنة المحاماة التي 
الحقوق  عن  المدافعة  المهن  من  تعتبر 
الشباب  المحاميين  »أن  مضيفا  والحريات، 
تقبل  ال  المحاماة  مهنة  أن  يعوا  أن  عليهم 
المهنة  لهذه  الحقيقية  والشوائب  الشوائب، 
الستعمال  يلجؤون  الذي  المتطفلون  هم 
أساليب غير شريفة للوصول إلى المكتسبات 

المادية والمعنوية«.
أوضحت  فقد  الندوة،  هذه  أهداف  وعن 
األساتذة سعاد األزرق، عضو هيئة المحامين 
بطنجة أن هذه األخيرة تهدف باألساس إلى 
تحقيق مستقبل مهني أفضــل، مع الخـــروج 
شأنها  من  التي  التوصيات  من  بمجموعــة 
الشريفة،  المحامــاة  بمهنــة  والرقي  السمو 
المهنة  تاريخ  استحضار  ضرورة  على  مؤكدة 
مع  بها،  النهوض  قصد  وتقاليدها  وأعرافها 
المنافسة  من  للحد  لوقايتها  تصور  وضع 

والممارسة الغير المشروعة.
ولإلشــارة، فإن الندوة عرفــت مناقشــة 
المحــور  تطــرق  حيـث  أساسيين،  محورين 
طريق  عن  المشروعة  الغير  للمنافسة  األول 
مع  وتجلياتهــا،  أسبابها  الظاهرة،  تشخيص 
فيما  لها.  المعالجة  واآلليات  للحلول  التطرق 
تكافؤ  مبدأ  لتكريس  الثاني  المحور  تطرق 
رأسهــا،  على  مواضيـــع،  ثالثة  عبر  الفرص 
الرقـــي  في  ودورها  االجتماعيـــة  »الحماية 

بالممارسة المهنية«.
رميساء 

الفر�س  وتكافوؤ  املهنية  “املمار�شة 
بني الواقع والرهانات”

ميناء طنجة المتوسط في الصحافة العالمية

موضوع ندوة هيئة المحامين بطنجة

ت�شوير : حمودة



4162 • ال�شبـت  12 يـونيـو  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

3

)تتمة ص1(
من  تذمرهم  يخفون  ال  اإلسبان  والرسميين  المنتخبين  بعض 
الطريقة التي عالجت بها حكومة »بيدرو سانتيز« األزمة الدبلوماسية مع 
المغرب، حتى أن عمدة الجزيرة الخضراء  »خوسي إيجناسيو  الندلوسي« 
اعتبر  في تصريح أن دبلوماسية بالده »فشلت«  ألن »األمر لم يدبر 
المتدخلين  الذيـن  لبعض  وُكل  األزمة  تدبير  أن  بسبب  يجب«  كما 
أن  واضحا  صار  وبالتالي،  فقد  يفعلون«  عما  »فكرة  لديهم  تكن  لم 
»عواقب  هذه األعمال  كانت سيئة«  بالنسبة للمجتمع الذي »ال يجب 

أن يتحمل تكاليفها وتبعاتها«.
وكالة األنباء اإلسبانية الرسمية »إيفي« أكدت أن للقرار المغربي 
وخدمة  استقبال  اعتادت  التي  المدن  على  كبير  اقتصادي«  »تأثير 
المغاربة المهاجرين خالل رحلة العودة للمغرب والرجوع لدول اإلقامة 
بأوروبا، المقدر عددهم بما يفوق الثالثة ماليين مسافر على متن مليون 
قاسية  »ضربة  يعتبر  العبور  عملية  من  إسبانيا  إلغاء  إن  حيث  سيارة، 
بالنسبة لميناء الجزيرة، برأي عمدة هذه المدينة،  بعد أن  غير المغرب 
اتجاهات هذه العملية  وحصرها في موانئ فرنسا وإيطاليا، وفق بالغ 
الحكومة المغربية الذي أشارت إليه وكالة األنباء اإلسبانية. ومع ذلك، 
فإن اإلسبان ال زالوا يأملون أن  يتراجع المغرب عن هذا القرار أو أن  يتم 

رفع قرار اإللغاء  بعد )عيد الكبش(، عيد األضحى، في غشت المقبل.
 ومــع ذلك  أيضا،  يصرّ بعــض »المنتخبيـــن«  في  »حكــومـــة 
األندلــس«،  ومنهــم نائــب رئيس »الخونطـة«  على مطالبـــة رئيس 
طلب  عن  »يتوقف  للمغرب،  وأن  االنصياع  »بعـدم  مدريــد  حكومـة 
اإلذن من المغرب«  وأن »يستعمـل وزنه داخل االتحاد األوروبي  من 
لرئيس  حصل«  »ما  مسؤولية  محمـال  المغـرب«.  مع  أجل  التفاوض 
الحكومة اإلسبانية »الذي تخلى عن مهام الدفاع عن اإلسبان لمنظمات 
إلغاء  قرار  كان  إذا  أنه  المغرب  بقرار  المنددة  الجهات  وتقر  دولية«، 
عملية عبور  السنة الماضية،راجع إلى الظروف الصحية العالمية بسبب 
الجائحة، فإن قرار المغرب إقصاء إسبانيا، هذه السنة من العملية، لصالح 
إيطاليا وفرنسا،  يحدث وسـط أزمــة دبلوماسية بين البلدين، »على 

خلفية«  السيادة على الصحراء »الغربية«.
األوروبي  الشعبيــة«  اإلتحاد  »اللجان  نقابـة  طالبت  جهتها  من 
بالعمل على إعـادة النظـر  في  المساعدات األوروبية المقدمة للمغرب 
في حال إصراره على إلغاء إسبانيا من عمليــة »عبـور المضيق«، هذا 
اإللغاء الذي اعتبرته هذه النقابة »ضربة قاسية« بالنسبة لميناء الجزيرة 

والموانئ األخرى المعنية بالعملية.
بالتدخل لدى  الخدمات اإلسباني حكومة بالده  اتحاد  كما طالب 
المغرب من أجل الرجوع عن قراره بإقصاء موانئ إسبانيا من العملية 
حتى تتمكن المدن المعنية بهذه العملية من التخفيف من معاناتها 
وخسائرها لمدة سنتين تقريبا مع الجائحة، كما دعا االتحاد األوروبي 

للتدخل في هذا الشأن لدى الحكومة المغربية.
أما رئيس سلطة ميناء الجزيرة »خيراردو الندلوسي«  فقد أعرب 
عن استعداده الستقبال مغاربة المهجر بمجرد اإلعالن عن تغيير هذه 
الوضعية  التي اعتبرها عمدة المدينة  »خبرا سيئا للغاية« و »مشكلة 
حقيقية« بالنسبة القتصاد عدد من موانئ األندلس،  التي كانت تعتمد 
وتغطية  وضعيتها  تحسين  أجل  من  السنة،  هذه  العبور  عملية  على 
الخسارات التي تكبدتها، للعام الثاني بسبب الجائحة. وأشارإلى أن جميع 
البلدية »جاهزة«  للتدخل، ألن لديها ثقة  في أن قرار إقصاء  مصالح 

إسبانيا من هذه العملية يمكن أن تتم مراجعته.
من جهة أخرى سارعت بعض المنابر اإلعالمية اإلسبانية المواكبة 
حول  بيانات  ونشر  جمع  إلى  اإلسبانية  المغربية  الدبلوماسية  لألزمة 
الخسائر التي ستلحق باالقتصاد اإلسباني، جراء قرار إقصاء إسبانيا من 
عملية »العبور«  والتي تقدر بما يفوق مليار أورو، خاصة بالنسبة للموانئ 
الجزيرة،  ومالقا،  المغاربـة، ومنهـا موانئ  المهاجريــن  التي تستقبل 
وألميريا ومتريل وأليكانطي، وطريفة،  وبطبيعة الحال، مدينتي سبتة 

أساسي  انتعاش  العبور مصدر  عملية  تعتبر  التي  المحتلتين،  ومليلية 
والمقاهي  والمطاعم  الفنادق  منها  مجاالتها  التجاريــة،  من  للعديد 
التي ستلحق  الخسائر  ، فضــال عن  السيارة  والطرق  الوقود  ومحطات 
في  سواء  والموسميين،  الرسمييــن  الشركات  والعمال  من  بالعديد 
المدن والموانئ المعنية مباشرة بالعملية، أو في مختلف المدن الواقعة 
على طرق مرور  مغاربة المهجر، من جبال البرانس إلى ميناء طريفة، 
اعتبارا ألن قرار المغرب يرتبط بـ »العالقات الدولية«  وليس بالتدابير 

الصحية، كما كان الشأن في موسم السنة الماضية.
المثير للسخريـة، أن يطالــب حزب »فـوكــس« المغـرب بإلغــاء 
لألضرار  نظرا  العبور،  عملية  من  إسبانيا  موانئ  بإلغاء  القاضي  قراره 
االقتصادية واالجتماعية الجسيمة التي ستلحق بالمدن المعنية بهذه 
للمغـرب  متطـرف  معاد  يميني  حزب  »فوكس«  للتذكير،  و  العملية. 
والمغاربة،  معاداة »عقائدية« صريحة  وعلنية ومستمرة، مبنبة على 

أطروحات الفرنكوية  الفاشية،  واإلساءة  المستمرة للشعب المغربي.
وفي هذا الصدد كتبت أمينة هذا الحزب، والعضوة في البرلمان 
فيهــا  قرار  الفايسبوكيــة،  وصفت  صفحتها  على  تدوينة  اإلسباني، 
المغرب   بــ »المأساوي« وأنه  سيتسبب في خسائر فادحة لالقتصاد 
الموانئ اإلسبالنية  انعكاسات سلبية على  اإلسباني، وسوف تكون له 

المعنية بالعملية.
جهات  طرف  من  المغرب  مؤاخـذة  تتم  أن  األمر،  في   والغريب 
اعتبارا  اإلقصاء  قرار  اتخـاذ  قبل  إسبانيا  مع  التشاور  بعدم  سياسية 
على  القرار  لهـذا  السلبية  باالسقاطـات  مباشرة  معنية  إسبانيا  ألن 
اقتصادها، بينما تصرفت الحكومة اإلسبانية بطريقة مسيئة للعالقات 
قضية  الصحراء  قضية  أن  يعلمــون  واإلسبــان  اإلسبانية،  المغربية 
وطنية مقدسة بالنسبة للشعب المغربي  قاطبة  وأنها قضية المغرب 
المغرب  أن  أيضـا  تعلـم  وهــي  وشعبـا،  وحكومــة  ملكــًا  والمغاربـة 
المغرب لم  المسيئين لقضيته األولى، كما تعلم أن  لن يتساهـل مع 
بلد كانـت،  أي  االنفصاليـة  في  أبدا  التعامـل  مـع  »الحركات«  يقبل 
وخاصـة في إسبانيا،  ألنه يومن بوحدة الدول شعبا وأرضا، وأنه يحترم 
االتفاقيات المبرمة مع »شركائه« ومنهم الجارة إسبانيــا، فيما يخص 

التعــاون  في كل المجاالت ذات المصالح المشتركة.    
إسبانية  شخصيات  أن  المغربـي  الموقـف  سالمـة  على  وكدليـل 
حكومية وسياسية  وعسكرية واستخباراتية سارعت إلى مطالبة حكومة 
بيدرو شانتيز بحل األزمة الدبلوماية التي أوقع فيها إسبانيا  مع المغرب، 

الشريك المغربي والمغاربي والعربي واإلفريقي األول إلسبانيا.
جريدة  »إسبانيول« المتتبعة لقضايا المغرب وإسبانيا، كتبت أن 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  البوليساريو،  قضية »غالي«  في  إسبانيا  تصرف 
قطيعة تامة بين الرباط ومدريد،  وإلى انهيار تام لعالقات البلدين ، في 
الوقت الذي عبر فيه المغرب رسميا أن ال مشكلة له مع الشعب اإلسباني 
في  دوما  بها  واقتصاديا، المرحب  ثقافيا  اإلسبانية  الفاعلة  والجهات 
المغرب كجيران وأصدقاء، بالرغم  من أن المغرب كما يبدو،  استنتج 
من تصرف الحكومة اإلسبانية أن إسبانيا »تعطي أولوية« لعالقاتها مع 
الجزائر و »االنفصاليين«  على حساب العالقـات التاريخية مع المغرب 

والشعب المغربي.
وحتى تمتص حكومة مدريد غضب الشعب اإلسباني من تدهور 
العالقات مع المغرب، أوعزت حكومة مدريد إلى الناطقة باسمه، اإلدالء 
إلى  العبـور،  المغـرب بإقصاء إسبانيا من عمليـة  قـرار  بتصريح  ترجع 
التدابير االحترازية ضد الجائحة التي اتخذها المغرب، كما كان الشأن 

بالنسبة لعملية السنة الماضية.
منتهى العبث.

وعلى أي ، فالمغرب حرّ في اتخاذ المبادرات التي يرى أنها تصون 
سيادته وتخدم مصالحه  وتحمي  شعبه وحدوده الوطنية.

عزيز كنوني

اأزمة اأخالق و�شلوك وت�شرف من اجلانب الإ�شباين واإخالل 
مبعاهدة ال�شداقة وح�شن اجلوار املربمة بني البلدين

: الإ�سبانية  املغربية  العالقات 

الماضي،  األسبوع  تم  بطنجة،  لقاء  في 
يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها 
جهات  بجميع  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب 
التجمع  رئيس  عزيزأخنوش،  أشار  المملكة، 
الوطني لألحرار، إلى أن الحزب سيطلق برنامجا 
توفير  على  وسيعمل  »الفرصة«  اسم  يحمل 
ألف   250 مجموعه  لما  فوائد  دون  قروض 
المشاريع  وأصحاب  الذاتيين  المقاولين  من 
تُسترجع  درهم،  ألف   100 بقيمة  الصغيرة، 
المتحدث،   وأضاف  سنوات«   10 مدى  على 
بخصوص مسألة خلق مليون منصب شغل، أن 
وعود الحزب أتت، بعد لقاءات تواصلية عملية 
والمواطنون  مواطن،  ألف   300 من  أكثر  مع 
هم من قرروا األولويات الخمس التي درسها 
الحزب ووضعها، حيز التطبيق، وأوضح أخنوش 
بل  الكرام،  مرور  يمر  لم  المتفشي  الوباء  أن 
ترك أضرارا اقتصادية، كان من نتائجها فقدان 
ألف منصب شغل وجعل شركات   600 حوالي 
انطالقتها من  في وضعية صعبة تحول دون 
جديد، بينما هناك شركات بإمكانها أن تواصل 

عملها.
كما أكد رئيس الحزب على ضرورة الحفاظ 
على التعاطي اإليجابي مع هذه األمور، السيما 
وأن المغرب قـد يكـون أمـام فرصـة تاريخيـة 
ال تتكرر، هذه التي تتزامن وإعادة توزيع خارطة 
إلى أن  االستثمارات،  بعــد »كورونا«؛ مشيرا 
إلى  ومصانعـــه  مشاريعه  سينقـل  من  هناك 

البالد،  بدال من بعض الدول اآلسيوية.
وفيما يتعلق بمناصب الشغل في مختلف 
القطاعات والتي يعمل الحزب من أجل إخراجها 
إلى الوجود في أفق الوالية الحكومية المقبلة، 
ذكر أخنوش مجموعة من المعطيات واألرقام : 
سيستقبلها  شغــل  منصب  ألف   400 ـ 
السيارات  الصناعي في مجال صناعة  الميدان 
التشجيع  مع  والنسيــج،  الغذائية  والصناعات 
على عالمة »صنع في المغرب« التي تستفيد 
من تعويض، نسبته  30 % من صادرات اإلنتاج 

المحلي.
منصب  ألف   350 مجموعه  ما  توفير  ـ 
شغل في الميدان الفالحي و100 ألف في مجال 

الصيد البحري.
ـ سيتم خلق 400 ألف منصب شغل في 
قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والتعليم 

والصحة.

المنظمين  وفي كلمتها، بعد أن شكرت 
بدورهـا  أشــــارت  لها،  الدعــوة  توجيه  على 
والصناعة  السياحة  وزيرة  العلوي،  فتاح  نادية 
والنقـــل  االجتماعـــي  واالقتصــاد  التقليدية 
»كيفرح«  شغل  مليــون  رقم  أن  إلى  الجوي 
لم  الرقم  هذا  لكن  ويثيرالشك،  »كيخلع«  بل 
سنوات   5 نتيجة  جاء  بل  تلقائي،  بشكل  يأت 
من  ألكثـر  واإلنصات  والمشاركـة  العمل  من 
إلى  مجموعـه  في  ينتمي  مواطـن  ألف   300
باقتراحات  مطالبا  وقرية،  ومدينة  جهة  كل 
عملية، تفضي حقيقة إلى خلق فرص الشغل، 
فكانت االستجابة، خاصة وأن التشغيل ـ تقول 
الوزيرة ذاتهاـ  من األولويات التي تراهن عليها 

المملكة..
المنسق  مورو،  عمر  أشار  جهتـــه،  ومن 
لألحـــرار  الوطني  التجمـــع  لحزب  اإلقليمي 
الغرف  جامعة  رئيس  أصيلة،  طنجة  بعمالة 
إلى  والخدمات،  والصناعة  للتجارة  المغربية 
أن فكرة إطــالق عالمــة »صنع في المغرب«  
ترتكز على خمسة محاور رئيسية، متمثلة في 
التخفيض من الواردات وزيادة األجور وتحسين 
المنتجة  القطاعات  وتوجيه  التجاري  الميزان 
كما  الشغل،  مناصب  في  والزيادة  والمهيكلة 
أكد أن المقاوالت المغربية أصبحت أكثر إبداعا 
وسالسة، مما يساعد على التماشي مع الواقع 
التي تسببت  السلبية  التداعيات  رغم  الجديد، 

فيها الجائحة. 
لمدينة  الزيتون  بزيت  مورو  واستشهد 
في  طبيعتها  على  تنقل  كانت  والتي  »وزان« 
براميل إلى كل من إسبانيا وإيطاليا، لكن حاليـا 
أصبح الفالح يستفيد أكثر، إذ في مدة سنتين 
وصل العدد إلى ما مجموعه  13 وحدة للتعليب 
الشغل،  لمناصــب  بالنسبـــة  أما  بالمغرب. 
المفقودة بسبب إغالق معبر سبتة، أشارمورو 
إلى أن ذلك ساهم في وجود مصانع محلية تنتج 
بعض المنتوجات التي كانت تهرّب من المعبر 
»العصائر«  و  »الشوكوالطــا«   : ك  المذكور، 
وغيرهما، مع اإلشارة إلى ضرورة مواكبة التجار 
هذه  بخصوص  أكثر،  وتنويرهم  والمهنيين 
نهاية  في  المتحدث  التمس  كما  المنتوجات، 
والجهوية،  الوطنية  للمقاوالت  دعما  كلمته 
من خالل تخصيص األولوية لها في الصفقات 

العمومية. 
م.إ

املكتب التنفيذي للتجمع الوطني 
لالأحرار يناق�س برناجمه 
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بنموسى و قادة األحزاب السياسية، »المؤتلفة« والمعارضة، 
يبحثون عن »ميثاق« يلزم الجميع بمضامين النموذج التنموي 

الجديد، حتى ال يبقى أحد »خارج التغطية«!    
فكرة الميثـــاق مقبولــة، بل وموغوب فيها، شريطـــة أن 
تتوفر  في الطرفين »المتعاقدين«  الشروط المطلوبة إلنجاح 

المشروع.
بإعدادها  ذمتها  أبـــرأت  قـد  بنموسى  لجنـــة  كانت  وإذا 
لمشروع النمــوذج التنمــوي الجديد، بعــد أن فشلت الحكومة 
بعض  فإن  للمغرب،  جديد  تنموي  نموذج  تصور  في  واألحزاب 
هذا  أن  مفادها  النمـوذج،  حول  بمالحظـات  فاجأتنـا  األحزاب 
المشروع »ليس وحيا منزال«  ويتطلب من األحزاب إغناؤه، بل 
في  تفاعل،  النموذج  أن  اعتبروا  األحزاب  هذه  قادة  بعض  إن 
جزء كبير من مضامينه، مع أفكار أحزابهم واقتراحاتهم  فيما 
وأسئلــة  اآلن«،  »التغييــر  المغربي، وضرورة  الواقع  يخص 
االجتماعيـــة،  تحقيق  العـــدالــة  في  والديمقراطيـة  التنمية 
والمجالية،  ومطالب شعبية أخرى، تدخل كلها في  أهـداف هـذا 
ببرودة  ثلوج  الكالم  هذا  تلقى  الشعب  أن  شك  وال  النموذج، 
األحــزاب  شعــارات  في  تـرددت  ما  لكثــرة  الجنوبـي،  القطب 
حتى  السياسية  خطبهـم  في  وتكـــررت  االنتخابية  وبرامجهم 
فقدت، أو كادت، مفعولها على المواطنين وتوجب العمل على 
أجل  من  المواطنيـن،  مع  حقيقيـة  ومصالحة  الثقـة  استرجاع 
بناء مغرب ديمقراطي،  بمؤسسات  وأحزاب قوية، ألنها ، برأي 
القادة،هي التي »ستوضح الرؤية«  عن طريق اختيارات أساسية، 
من أجل  مغرب »ينتصر للعدالة االجتماعية ويحد من الفوارق 
االجتماعية والمجالية » ويعتــدّ بحكومــة »قوية«  وبرلمــان 
ذات  وأحزابا سياسية  نزيها،  انتخابا  منتخبة  »قوي«  ومجالس 
»مصداقية«،  إلى غيرهــا من الشعارات التي ترفع عــادة  في 

مواسم االنتخابات. !
الفاضلة«  »المدينــة  في  عليها  تعثر  لن  المكرمات  هذه 
األفالطونية،  فأحــرى أن نسعد بها في مدننا  الخائرة،  حيــث 
اشتعلت نيران »التزكيات«، ونشطت حركـت »الترحــاالت« من 
التخلي  االنتخابي فوجب  أحزاب  فقدت  بعضها رصيدها  وإلى 
بما  األطمـاع،  يغـري  من  هـائـل  برصيـد  تلوّح  عنها، وأخـرى 
يغري، حتى أن ترمـوميتــر »التزكيات« في بعض  »الدكاكيــن 
االنتخابية« ارتفع صاروخيـا،  إلى ما فوق عتبة المليون درهم. 
إال أن بعض تلك التزكيــات ال تستخلص »نقـدًا« في حـــاالت 
»خاصة« يتداخل فيها ما هو سياسـي، وما هو أسري وما هو 

عاطفي. وللناس فيما يعشقون مذاهب!  
انتقاد  ومع ذلك يتساءل قائد حزب معــارض من كون أن 
األحزاب السياسية صار »رياضة« تمارسها بعض وسائل اإلعالم، 
التي »تضمن« للصحافة »حرية  مع أن األحزاب السياسية هي 
»تبخيـس«  عن  يكفوا  بأن  المنتقديـن  وينصح  الرأي«  إبداء 
بدونها.  ديمقراطية  تصــحّ  ال  التي  السياسية  األحزاب  عمل 
والجواب ما جــاء على لسان االستقــاللـي البركة، واالشتراكـي 
نبيــل بن عبد اهلل،  في إشارتهما إلى ضرورة مصالحة األحزاب 
وتغيير  وتعاطفهم  ثقتهم،  استرجاع  أجل  من  المواطنين  مع 
وما  يكتب  ما  بسبب  لألحزاب،  يحملونها  التي  الجافة  النظرة 
يقرأ وما ينشر يوميا من أخبار تخص هذه األحزاب وقياداتها، 
االنتخابية«  »الدكاكين  صفــة  »مجــازا«  عليها  أطلقــوا  حتى 

ولإلشارة  بالغــة في الداللة.

 بنمو�شى والأحزاب 
ال�شيا�شية  و  »امليثاق«!

من الظواهر المدرسية المخيفة التي بتنا نعيشها 
المدرسي،  العنف  ظاهرة  يومي،  بشكل  ونشهدها 
والتي أصبحت تتطور في األساليب التي يستخدمها 
التالميذ في تنفيذ سلوكهم الذي لم يسلم منه حتى 
المدرسون وإدارة المؤسسات. هذه الظاهرة مرتبطة 
في نظر العديد من الباحثين بعدة عوامل ذات صلة 
النفسية، والتربوية... وحسب  بالظروف االجتماعية، 
في  التلميذ  أن  يتبين  المنجزة،  والبحوث  الدراسات 
أساسية،  مركبات  بثالث  يتأثر  المدرسة  خارج  بيئته 
يكون  وبالتالي  واإلعالم،  والمجتمع  العائلة  وهي 

العنف المدرسي نتاجا للمحيط المجتمعي العنيف. 
مجموعة  إلى  المدرسي  العنف  تصنيف  ويمكن 
تختلف خطورتها حسب طبيعتها  التي  األشكال  من 
يتــم من خالل  أو نفسيا  العنف جسديا،  أكان  سواء 
مقاييس  وفــق  بعمل  القيام  عن  االمتناع  أو  عمل، 
وقــد  النفسـي،  للضرر  علميــة  ومعرفــة  مجتمعيـة 
تحدث تلك األفعال على يد شخص أو مجموعة من 
األشخاص الذين يمتلكــون القوة والسيطرة لجعل 
وظائفـه  على  يؤثر  مما  أكثر،  متضررا  اآلخر  الطرف 
كرفض  والجسدية،  الذهنية،  الوجدانية،  السلوكية، 
وعدم قبول الفرد، إهانة، تخويف، تهديد، استغالل، 

تذنيب الطفل كمتهم...
أن  والدراسات  األبحاث  من  العديد  أثبتت  لقد 
األطفال  على  االعتداءات  لعملية  سلبية  أثارا  هناك 
واالنفعالـــي،  والسلوكـي  االجتماعــي  أدائهم  على 
من  مشتتين  يكونون  األحيــان  غالــب  في  وأنهم 
تلك  لديهــم  تكون  ما  وغالبا  االنفعاليــة،  الناحية 
الرغبة في أن يفهمهم كل من يحيط بهم وكأنهم 

غير مفهومين.
ونتيجة الرتفاع حـــدة العنـــف المدرسي، قامت 
التدابيـــر  من  مجموعــة  باتخــاذ  المعنية  الوزارة 
الخطيرة  الظاهرة  هذه  تنامي  من  للحد  واإلجراءات 
هو  ما  منها  على مستويات،  تحديدها  يمكن  والتي 
الوزارة على إصدار  تشريعي وتنظيمي، حيث عملت 
مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي 
لها ارتباط بظاهرة العنف وبأسبابها، أو بأدوار األطر 
عالقة  في  الـمؤسسة  ومجالس  واإلدارية  التربوية 
مباشرة  الـمرتبطة  الـمذكرات  من  ومجموعة  بها، 
بظاهرة العنف، وأخرى بقضايا ذات صلة غير مباشرة 
وظاهرة  االمتحانـــات  في  الغش  كظاهرة  بالعنف 
االكتظاظ. وتربويا قامت الوزارة بإدراج مادة التربية 
واإلعدادي،  االبتدائي  التعليم  في  الـمواطنة  على 
وإدراج قيم التسامح ونبذ العنف، والتضامن، وحقوق 
اإلنسان، والـمحافظة على البيئة... ضمن الـمقررات 
اإلسالميــة،  )التربيـــة  الـمــواد  لبعــض  الدراسية 

على  أما  التأهيلي.  بالثانوي  اللغات(  االجتماعيات، 
األنديــة  إحـداث  تم  فقد  والبنيات،  اآلليات  مستوى 
التعليمية.  بالـمؤسسات  االستماع  ومراكز  التربوية 
الـمؤسسات  بمحيط  العنف  ظاهرة  لتفشي  ونظرا 
غير  التجاريـة  األنشطـة  بعض  بروز  مع  التعليمية، 
الـمأكوالت  بيــع  بالتقسيط،  السجائر  )بيع  الـمقننة 
التحرش  عن  فضال  طبيـــة،  مراقبـة  دون  الخفيفة 
من  تتدخل  أن  الداخلية  لوزارة  يمكن  الجنسي...( 
الـمباشر  الـمحيط  األمن بهدف حماية  تعزيز  خالل 
الخارجية،  الـمخاطـر  كل  ضد  التعليمية  للـمؤسسة 
والتجهيزات  الوثائق  وإتالف  السطو  عمليات  خاصة 
هذه  وموظفــي  وأطــر  تالميـــذ  على  واالعتـــداء 
الـمزيد من العناية  الـمؤسسات. وكذا ضرورة إيالء 
واالهتمام بشكايات وتظلـمات نساء ورجال التعليم 
النهوض  في  الـمحلية  الجماعات  مشاركة  وتعزيز 
االستفادة من  إمكانية  إتاحة  مع  الـمدرسي،  بالنقل 
الـمحلية،  الجماعات  الـمتوفرة لدى بعض  الـمالعب 
فالبــد من  التالميــذ،  وأوليــاء  آبـاء  ومع جمعيــات 
في  التالميذ  أمور  وأولياء  لآلباء  الفعلية  الـمشاركة 
الحد من ظاهرة العنف الـمدرسي، من خالل تكثيف 

مراقبتهم ألبنائهم وضبط تصرفاتهم وسلوكهم.
وعالقة بالموضوع، هناك دراسة أنجزت بتعاون 
مع منظمة »اليونيسيف« حول العنــف ضد األطفال 
نتائجها  عرضت  وقد  االبتدائي،  التعليم  بمؤسسات 
وعلى  للوزارة،  والجهوية  الـمركزية  الـمصالح  على 
الدراسة  هذه  عمـدت  وقـــد  التعليميــة،  النقابــات 
على وضــع بعض اإلحصاءات لنســب العنـــف، حيث 
للضرب  يتعرضون  التالميذ  من   %  87 أن  أوضحت 
يعتمدون  األساتذة  73 % من  بينما  في مدارسهم، 
الفصل، في  التالميذ داخل  الضرب كوسيلة لضبط 
من  للضرب  يتعرضون  األطفال  من   %  61 أن  حين 

طرف آبائهم.
هي  شيء  كل  وقبل  أوال  الـمدرسة  فإن  وآخرا، 
مجال للتربية ورافعة لنشر القيم والتسامح والسلـم 
من  مجموعة  تضع  أن  عليها  يفرض  مما  والتعاون، 
العنف  مواجهة  على  الـمساعدة  والمقاربات  اآلليات 
الـمؤسســة  فضـاء  تهيئــة  أهمها  من  الـمدرسي، 
وجميـل  مالئـم  فضـاء  تهييئ  خالل  من  التعليمية 
على  ومتوفر  والـمراهــق،  الطفـل  لعالـم  ومجسـد 
اإلبداعيــة  الطاقـة  تفريغ  على  الـمساعدة  الوسائل 
الحفاظ  في  التشاركية  الـمقاربة  واعتماد  للتالميذ، 
على الـمجال الـمدرسي واالنخراط في إعداد شروط 

الحياة الـمدرسية.

دور املوؤ�ش�شات التعليمية يف احَلّد 
من ظاهرة العنف املدر�شي

•  رميساء بن راشد
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�سل�سـلـة  جديـدة
12 يونيــو  2021

خامتة »املعجزات« البيجيدية
األمـة«  »نواب  العثمانـــي  واجــــه 
بالرغــم  حكوميـــــة«  »معجـــزات  بـ 
الكورونيـة،  األزمـــة  تداعـيـــات  مــن 
المعــــجـــزات  فـــي  هـــذه  وعـــدد 
مجـــال  في  خاصــة  مجاالت  كثيــرة 
»عقيدته  عليـــه  القائمـــة  »اإلصالح«، 
الفسـاد  اإلصــــالحيــة«،  بدءا  بمحاربة 
دعــوتــه  المفسديــن  على  »تنزيال« 
عمــــا  اهلل  »عـــفـــا  ميـثــــاق  إلـــى 
مراكـــز  إصـــالح  إلى  سلف«،  ووصوال 
االستثمار  الجهوية التي أنكر على الوالة 

والعدالة  والشفافية  النزاهة  لمبدأ  خدمة  لنفسه،  »ادخرها«  و  عليها  اإلشراف  والعمال 
والمحلي،  الوطني  العام  الشأن  تدبير  عمله في  ركيزة  منها  جعل  التي  االجتماعية  
خاصة  المدن الكبرى التي يتولى »مريدوه« قيادتها  بنجاح، وصوال إلى إنقاذ 71 بالمائة،   
من مناصب الشغل  التي كانت مهددة  بسبب الجائحة،  والحفاظ على نسبة النمو  بالرغم 
مما يشهده العالم من »تدهور«  في الوضع االقتصادي بصفة عامة،  مرورا   باستقرار بل 
»تدفق«   االستثمارات األجنبية والتمويل العمومي الذي استمر، بل وتعزز، في الوقت الذي 
من  »ادعاءات«  وكذب  النصف،  إلى  العمومية  استثماراتها  خفض  إلى  الدول  ببعض  أدى 
يلوحون بفكرة أن عدد المقاوالت المفلسة في المغرب، بلغ مائة ألف، بيد أن الحقيقة »التي 
ال غبار عليها«، أنها كانت في حدود 6752، بل وأنها سجلت ، سنة 2020 تحسنا مقارنة 
مع السنة التي قبلها،.... وأن الفقر تراجع والوضع العام االقتصادي واالجتماعي  متماسك، 
في  إغراقنا  في  تتورع  عديدة،ال  أخرى  خارجية  وجهات  للتنمية  اإلفريقي  البنك  بشهادة 
مستنقع الديون الخارجية، ولكنه اعترف، في المقابل، بارتفاع البطالة التي ال عالقة لها 
قبل  تحسنت  الجديدة  الشغل  مناصب  إحداث  وتيرة  العامة،  ألن  االقتصادية  بالوضعية 
الجائحة، بمعدل سنوي يفوق 121 ألف منصب شغل ، وهو ما جعل معدل البطالة  يتقلص 
إلى 9,2 بالمائة، ليرتفع إلى 11,9  في سنة 2020، واألشهر األولى للسنة الحالية، بسبب 
الجائحة، وأن »العدالة والتنمية« حقق 96 بالمائة من برنامجه االنتخابي، والباقي »تكفلت 

به »كورونا«.....
الرجل جاءكم  ب »البينات« فلم تُصرون على اعتبار هذه المنجزات »فلكية« وتنكرون 
أنها »معجزات« في زمن  الوضعيات »المحبطات« وحتى إذا أنكرتم كل هذه »المعجزات« 
بسبب أن ال حيلة لكم ولنا للتأكد  من صحتها  ومن األرقام والنسب التي استندت  إليها، 
ألن ذلك من »أسرار الدولة«،  فإنه  ال يمكنكم أن تنكروا معجزة العثماني  المبهرة، حين 
جاء برئيس شبيبة حزبه ونصبه على وزارة التشغيل، واعتبره »معجزة« من معجزات الزمن 

»البيجيدي« الزاهر.!....  
أمكراز، الذي نقصد، نجح في أن يشغلنا خالل أول عهده بـ »الكرسي« بتصريحات مفاجئة،  
خارجة  عن  »بروتوكوالت الحكماء« فيما يخص واجب التحفظ،  بخصوص السياسة العامة 
المعادي  البلد  االيرانية،  لقناة »ميادين«  للدولة، »دشنها«  بتصريحات  مريبة مستفزة، 
للمغرب  في وحدته الترابية، ادعى فيها أن حزبه والشعب المغربي قاطبة معاديان  لقضية 

»التطبيع«، مخالفا بذلك  التوجهات الدبلوماسية للدولة.
التواصل االجتماعي  وتعددت تصريحاته  المستفزة في مناسبات أخرى، كانت وسائل 
»الصراع  في  الملك  إقحام  إلى  الوزاري  »الطيش«  به  أن  انتهى  إلى  بالمرصاد،  لها 
تفاديا  الوزراء  أنشطة  العمومي عن بث  اإلعالم  أمر بمنع  الملك  أن كان  االنتخابي« بعد 

الستغاللها  في االنتخابات.
أمكراز وخالل مهرجان خطابي بأكادير، ربط المشاربع التي أطلقها الملك  منذ 2019 
بمدينة أكادير ووجود »العدالة والتنمية« على رأس المجلس الجماعي للمدينة، وتساءل 
لماذا لم يتم ذلك خالل الواليات السابقة، ورد أن الجواب بسيط، وهو أن المجلس الجماعي 
»البيجيدي« يحاول ويجتهد بنية حسنة، بمعنى أن إطالق الملك لمشاريع تنموية بأكادير 
الحديث  إلى  مردها  إن  بل  لرد،  تحتاج  ال  التصريحات  هذه  للمجلس.  ملكية  »مباركة« 

الشريف: »إذا أسند األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«!......
QQQQQQ

الطاهر �شاكر، حبذا لو.......!
حبذا لو أن الطاهر شاكر، اقتنع، كما كان مرغوبا فيه، بضرورة  التخلي، طواعية »عن 
ليراكم  النادي، كانت كافية  20 سنة على رأس هذا  للزوارق«، وأن  الملكي  النادي  رئاسة 
من  عقدين  وأن  مدة  بطنجة،  البحرية  الرياضات  مجال  في  ومنجزات  وتجارب  خبرات 
إلى اكتساب مهارات جديدة،  الشباب  الطامح  الزمن كانت كافية لظهور جيل جديد من 

والمساهمة في  مختلف األنشطة االجتماهية، بأفكار جديدة، ونفس جديد ورؤيا مختلفة.
حقيقة إن الطاهر شاكر، رجل األعمال الشهير، لم يتوفق في إعطاء توهج جديد للنادي 
كما كان الشأن خالل »واليات« الراحل القضاوي، الذي، وإن كان يدبر شؤون النادي كما 
النادي إشعاعا محليا ووطنيا  أنه نجح في  إعطاء هذا  إال  األمر بمشروع شخصي،  لوتعلق 
ودوليا، انطالقا من أنه كان رجال متعدد المواهب، متمكنا من لغات أجنبية عدة، متميزا 
على  واسعة  وبقدرة  بطنجة،  والدبلوماسية  الدولية  األنشطة  شتى  في  دائم  بحضور 
المحلية  الصحافة  أن عالقاته مع  وأيضا  أجانب، كما  استقطاب متعاطفين جدد مغاربة، 

والدولية كانت ممتازة.
أن  من  األخيرين،  بالرغم  العقدين  الرياضي، خالل  النادي  دور  بانكماش  الكل شعر 
نشاطه استمر ولو بوتيرة منخفضة إال أن  ذلك لم  يرض طموح عدد من األعضاء الشباب 

الذين قرروا »تغيير« الوضع،  عبر إطالق تجربة جديدة، كما وعد بذلك  الرئيس الجديد، 
كريم الشراط.

»مناورات«  من  يخلو  القائم«  ال  »الوضع  تغيير  إلى  يرمي  عمل  كل  إن  حقيقة 
ومراوغات وحيل،  ما دام أن »الغاية تبرر الوسائل« وهذا يحدث في كل انتخابات جديدة 
المنشـود طمـوح  التغييـر  هـذا  أن  إال  الهياكل،  »تجديد«  بنية  األهلية  المنظمات  داخل 
للزوارق،  الملكي  النادي  حالة  األشخاص،  وفي  ضد  موجها  يعتبر  أن  ينبغي  شرعي  وال 
الرئاسة  بعد عقدين  التشبث بكرسي  يترفع عن  أن  نتمنى  كنا  الذي  الطاهر شاكر،  ضد 
من الزمن، ويفسح المجال، بكامل الهدوء، وبروح رياضية متعالية،  لمكتب جديد، بوجوه 

جديدة وأفكار جديدة وطموح واسع إلى التغيير في  أسلوب العمل وفي المناهج.
ومع ذلك، فإننا نوجه تحية صادقة إلى السيد الطاهر شاكر، على ما بذله من جهود 
، في ظروف نقر بأنها لم تكن دوما سهلة، وال مواتية، من أجل أن  وتحمله من تكاليف 
يظل النادي الملكي للزوارق بطنجة وهو من أقدم األندية في العالم، حاضرا في الخارطة 

الثقافية والرياضية لطنجة.
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ماآ�شينا مع احلمقى واملجانني »الطلقاء«
الحمقى  لمعالجة  حالة  المدينة  هذه  بمسؤولي  البيضاء  الدار  من  »مدون«  استغاث 
والمجانين والمرضى النفسانيين الذين يتجولون بحرية في شوارع المدينة والذين تنتاب 
بعضهم نوبات  »جنونية« ترعب السكان وتخلق في الشوارع جوا من الهلع والخوف، خاصة 

بالنسبة للنساء واألطفال.
وبودي أن أقول لهذا »المدون«  على الفايسبوك«  إن الدار البيضاء ليست وحدها في 
مواجهة »ظاهرة« الحمقى والمجانين، بل إن العديد من مدن المغرب تعاني مما تعانيه 
الدار البيضاء، من تهاون في التعامل مع هذه »الظاهرة« التي تفاقمت و »تضخمت«، خاصة 
بعد إغالق  »مربط« بويا عمر، لتتحول فضاءات العديد من المدن إلى  فضاءات  مفتوحة 
البديل، من  إعداد  إنساني،  المتخلف، دون  الال  المربط  الستقبال »المسرحين« من ذاك 
والعناية  النفسانيين  وعالجهم،  المرضى  إليواء  الكبرى،  المدن  مختلف  في  مارستانات 

بهم,
والحالة في طنجة ال تختلف عما هي عليه في البيضاء ومدن أخرى، حيث نشاهد في 
شوارعنا  ودروبنا وأزقة أحيائنا العديد من  المعتوهين ممن يعانون اضطرابات نفسية، 
بعضهم، أحيانا، حركات  و تصدر عن  ونهارا،  ليال  الحرية،  بكامل  يتجولون  ونساء،   رجاال 

وتصرفات   تثير انتباه المواطنين والزوار وهلعهم وخوفهم وتذمرهم.
 ومن المؤسف أن ال يهتم المسؤولون المعنيون بظاهرة المرضى النفسانيين الذين 
يتركون لحالهم  بأعداد متزايدة، ما يخلق بين السكان والسيــاح  حــاالت من   الغضـــب 
والخوف واالكتئاب حتى أن سائحة من النرويج أسرت إلى  فنان مغربي ب »طيراسة« مقهى 
باريس، أن المغرب بدل عجيب، اعتبرها المغربي، في البدء »إشادة«، ولكنها أضافت:  »لعل 
بلدكم الوحيد في العالم الذي يتعايش فيه، جنبا إلى جنب، مواطنون أصحاء وآخرون حمقى 
مجانين  ومرضى نفسانيين، خارج كل أسباب المراقبة والحذر«. ابتسم الفنان ورد عليها 
بأن هذا الوضع يعتبر حالة من حاالت  »االستثناء« المغربي. وابتسم وابتسمت،  وغادرت 

على عجل !.          
  QQQQQQ

OK كنوب�س: ت�شحيح النظر
!!!  NIET ت�شحيح ال�شمع

تعامـــل  في  كبيــر  تحسن  لوحـظ 
مـــع  ومحليـا،  وطنيــــا  »الكنـوبـــس« 
يتعلــــق  فيمـــا  المنخرطين،  ســـواء 
ملفاتهم  أو  بخــدمــة  باستقبالهــــم 
المنخرطين  بعض  أن  إال  وتعويضهم. 
الحظوا أن »الكنوبس« يقبـــل  تحمـــل 
يتعامــل  وال  النظر،  إصالح  مصاريف 
تقويم  ملفـــات  مع  المنطــق  بنفس 
الحواس  من  ليس  السمع  وكأن  السمع، 
الخمس الضرورية للحياة، بحيث إن هذه 
تقبل  تحمل  ال  التعاضدية  المؤسسة 

العيادات  لدى  الشأن  بهذا  المتداولة  التعريفات  وفق  السمع،  تصحيح  عملية  مصاريف 
أن  المريض  وعلى  التعويض،  قيمة  محددة  »باريمات«  وضعت  إنها  بل  المتخصصة، 

»يدفع« وينتظر!.....
فإن  للواحدة،  سنتيم  المليون  ثمنها  يفوق  إذ  مكلفة،  السمع  تصحيح  آلة  أن  وحيث 
العديد من متقاعدي »زوج فرنك ونوص« ال يستطيعون الوصول إلى ترميم السمع، إلى 
أن يصابوا بالصمم التام، وهم »منخرطون، ياحسرة، في مؤسسة رسمية  تعتبر نموذجا 

في مجال التعاضديات بالمغرب.
منوال  على  السمع،  تقويم  عمليات  لتعويض  نموذج  على  التعاضدية  توافقت  فهال 
السن،  في  تقدموا  قد  عادة،  يكونون،  الذين  لمنخرطيها  خدمة  البصر،  تقويم  عمليات 
وأصبحت تكاليف التطبيب ال ترهقهم، فحسب، بل وتضنيهم وتخلق لديهم شعورا  بالحسرة 

والتذمر والحرمان.

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

اللفظ املفيد

لعل اأغلب من حتدث يف مو�سوع طبيعة املجتمعات الب�سرية 
على   متفقون  بها،  التح�سر  ن�سبة  اأو  تقدمها  درجة  حيث  من 
لهما،  ثالث  ال  اإثنني  �سنفني  اإلى  املجتمعات  هذه  تق�سيم 
والتدبري،  التنظيم  يف  بعيدا  �سوطا  بلغت  متقدمة  جمتمعات 
بتقاليد  ومتم�سكة  التخلف  اأوحال  يف  غارقة  الزالت  واأخرى 
من  �صنفا  متيز  التي  اخل�صائ�ص  هي  فما  والب�ؤ�ص،  االنحطاط 

املجتمعني دون االآخر؟
املتقدمة،  الدول  اأدق  بتعبري  اأو  املتط�رة،  املجتمعات  كل 
النا�س  ل�سوؤون  املنظم  التدبري  فعالية  خا�سية  يف  ت�سرتك 
وا�صتجابتها التلقائية ملعايري املنطق والعقل، وحتكيمه املن�صف 
ج�هرها  يف  ت�صعى  ومبادئ  لق�اعد  التام  االن�صباط  ملبادئ 

ل�سمان ما تعارف اجلميع على ت�سميته ) ال�سالح العام( .
جمتمعات  توجد  املجتمعات،  هذه  من  النقي�س  على  و 
ّنة التط�ر وبق�انني التح�ل، بل  متخلفة مل ت�ؤمن حتى االآن ب�صُ
احلياة  لق�اعد  املن�صبطة  غري  الع�ص�ائية  طبيعتها  على  ظلت 
الع�صرية، لذلك، فاإن اأو�صح الغرائب التي تطبع هذه املجتمعات 
املتخلفة ا�ستمرارها يف تفريخ اأعداد اإ�سافية من الب�سر، اإذ تبلغ 
خم�صة  من  اأكرث  املتخلفة  البلدان  يف  ال�صكانية  الزيادة  ن�صبة 
ن�صبة  اأن  كما  املتقدمة،  بالبلدان  امل�صجلة  الن�صبة  اأ�صعاف 
ن�سبة  من  حتى  بعد  تقرتب  ال  التخلف  جمتمعات  يف  املتعلمني 

اخلم�سني باملائة.
مظاهر  له  الزمن،  من  بقرون  احل�صاري  الركب  عن  التخلف 
اأي ناظر معاينتها على الدوام يف  مادية حم�ص��صة وبا�صتطاعة 
كل ح�ا�صر العامل املتخلف ويف كل االأماكن واالأوقات، فاملتج�ل 
املحايد يف اأرجاء حا�صرة كطنجة، التي كانت دولية يف ع�صر من 
ع�ص�رها، ال �صك اأنه �صينبهر من غرائب �صل�كيات امل�اطن كمثله 

يف باقي مدن املغرب.
وال  التحديد  عن  غنية  العجائبية  ال�صل�كيات  هذه  اأ�صكال 
يح�صرها املجال، ولعل اأبرزها واأكرثها و�ص�حا للم�صاهد ظاهرة 
رمبا  الرتابية،  اجلماعات  خالل  من  فالدولة،  القرب،  اأ�سواق 
املواطن  لكن  مقبول،  ب�سكل  الع�سوائية  االأ�سواق  تنظيم  اأرادت 
�صارع  القرب(  )اأ�ص�اق  اإحداث  بعد  فمبا�صرة  اآخر،  راأي  له  كان 
باعٌة ُجدد لتط�يقها باإحداث حزام من املحالت التجارية على 
االأر�صفة واالأزقة املحيطة بها، حزام ميكن اعتباره، دون مبالغة، 
�ص�قا م�ازيا حقيقيا، ال يخ�صع الأي �صرط اأو قاعدة من ق�اعد 
اإن الباعة،  ال�سحة العامة، وال ينتهي االأمر عند هذا احلد، بل 
يرتددون  ال  املوازية(،  )االأ�سواق  من  اأو  القرب  اأ�سواق  داخل  من 
باحلاويات  لي�ص  لكن  النفايات،  من  هائلة  كميات  تفريغ  يف 
ت�صمل  نفايات  الطريق،  عر�ص  يف  بل  الغر�ص،  لهذا  امل��ص�عة 
اأح�صاء الدواجن واالأ�صماك واأن�اع اأخرى من احلي�انات الفقرية 
من  اأي  لالحرتام  تام  غياب  يف  للنا�س  وت�سويقها  نحرها  يتم 

االحتياطات ال�سحية.
جميع  ت�ؤثث  ظاهرة  اأ�صبحت  فقد  املتنقلة،  املطاعم  اأما 
اأحد  يعلم  ال  كفتة  بائع  جتد  الزاوية  هذه  ففي  الف�صاءات، 
واآخر  العجالت،  الثالثية  دراجته  قرب  منت�سب  وهو  م�سدرها 
بجواره يبيع احلريرة بالتق�سيط، ويف الزاوية االأخرى من املكان 
باإمكانك اأن ت�صاهد دّجاال وقد التف ح�له الب�صطاء والدهماء 
م�صتمعني خل�ارق اجلن وحكايات عن قدرة )اأع�صاب �صلطانية( 

يف اإنعا�س حياة  الق�سبان !
اأن املجتمع ال ينظر  امللفت لالنتباه يف �صل�كات واأم�ر كهذه، 
اإليها بعني اال�ستغراب واالإنكار، بل بعني الر�سا والقبول، ما يدفع 
ال  بب�صاعتها،  الغرائبية  ال�صل�كيات  هذه  تف�صري  باأن  لالعتقاد 
�سناعة  مناهج  و�سحيق  عميق  خلل  بوجود  اإال  تف�سريها  ميكن 

االإن�صان، تلك املناهج التي اأنتجت كل »مظاهر الب�ؤ�ص«.

مظـاهــر
 البــــــــوؤ�س !

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

والمعهد  البحري  الصيد  مهني  ضم  اجتماع،  خالل 
الوطني للبحث في الصيد البحري، جرت مناقشة موضوع 
الدفع بإنجاز دراسات علمية تغطي مناطق الصيد التابعة 
في  شارك  وقد  المتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  لنفود 
المتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  أعضاء  االجتماع  هذا 

وأطر من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 
للبحر  البيئية  الوضعية  INRH  دراسة حول  و قدم 
بالمخزون  المضرة  التلوث  و أشكال  المتوسط  األبيض 
العرض  من  نسخة  على  الغرفة  السمكي، حيث حصلت 

الملخص لها في صيغة إلكترونية. 
الكميائي  التلوث  لدرجة  تقييما  الدراسة  وتضمنت 
وادي  و  السواني  واد  مصب  مستوى  على  العضوي  و 
مغوغة بطنجة ، حيث أظهرت النتائج بثالث نقط بعيدة 
الفلزات  و  العضوية  المادة  تركيز  )أ(، معدل  الميناء  عن 
المحددة  الدولية  المعايير  مستوى  تحت  يقع  الثقيلة 
نسبــة  أن  الدراسة  أظهــرت  حين  في  التلوث،  لنسب 

الدولية  المعايير  مستوى  تفوق  الميناء  بنقطة  التلوث 
فيما يخص المادة العضوية و الزئبق. 

سنة  بين  أعدت  دراسات  ثالث  لنتائج  قراءة  في  و 
2013 و 2018 من طرف INRH  تخص تصنيف البيئة 
العادمة،  المياه  لمعالجة  لمصب محطة سابقة  البحرية 
سالمة  على  المصرفة  للمياه  خفيف  تأثير  حدوث  تبين 

البيئة البحرية.
الوطني  للمعهد  الجهوي  المركز  رئيس  نبه  و  هذا 
أكثر  تأثيرات  وجـــود  الى  البحــري،  الصيد  في  للبحث 
الحال  هو  كما  البحرية،  والبيئة  المصايد  على  خطورة 
التقرير  قبل  وذلك  القانوني،  غيـــر  للصيــد  بالنسبة 
مصايد  تخص  معمقة  ميدانية  دراسة  انجاز  بضرورة 
األسماك بين القصر الصغير والعرائش، حيث ينتظر أن 
تتم برمجتها بمشاركة ودعم من مهنيي قطاع الصيد 

في المنطقة.
م. ع

مهنيو ال�شيد البحري و INRH يدفعون يف اجتاه 
اإجناز درا�شات تغطي مناطق ال�شيد باجلهة
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نتحدث في هذا الموضوع عن إحدى الظواهر الغريبة التي يمكن أن تدمر 
نسيج المجتمع بالنظر إلى انعكاساتها غير اإليجابية  والمشينة التي تعيق عملية 
اإلصالح والبناء وتقف عائقا في وجه التنمية، ذلك أن خطر استفحالها وانتشارها 
سلبية  تداعيات  من  للظاهرة  ما  باعتبار  استفهام،  عالمة  من  أكثر  يطرح  بات 
تؤدي إلى مؤشرات خطيرة على الوضعية االجتماعية، األمر الذي يؤكد بشكل 
والصادمة..!  الغريبة  الظواهر  محاربة  في  الحكومية  السياسات  فشل  واضح 
والتمييز  التفكير  بوصلة  فقدوا  أشخاص  واقع  في  التأمل  إلى  تدعونا  ظاهرة 
ظاهرة  التغطية..  خارج  هو  وأفعال  أقوال  من  عنهم  مايصدر  وكل  واإلدراك، 
تخبرنا بأثر رجعي عن خروج العقل من مكانه ولم يعد صاحبه يتحكم في نفسه 

وفي المحيط المجاور له وحتى في قراراته..

فالدماغ هو وحده من يستطيع اتخاذ القرار..!! ماذا عن مسؤولية الحكومة 
والعماالت واألقاليم في معالجة  الجهات  المسؤولة في  السلطات  ومن خاللها 
تردد  بدون  تستوجب  بشرية  عقلية  باضطرابات  يتعلق  األمر  لكون  الظاهرة 
المختلين  المرضى  من  بها  اليستهان  فئة  حقوق  ورعاية  والعناية  االهتمام 
كارثة  عقليا  مختلين  أشخاص  طرف  من  شوارعنا  اكتساح  يشكل  أال  عقليا..! 
الحكومة..!؟ ماهي خطط وبرامج وزارة  المقاييس ووصمة عار في جبين  بكل 
التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن في مجال مواجهة الوضع المختل..؟! ماذا 
عن مستشفياتنا الخاصة باألمراض العقلية وطاقاتها االستيعابية وتجهيزاتها 
اإلنسانية؟!  الوضعية  والتمريضية في مواجهة هذه  الطبية  الصحية وأطقمها 
وما هـي النتائــج المحققـة في مجــال العالج النفسـي والعقلي، مع علمنا بعجز 
الصعوبات  بسبب  المذكورة  المستشفيات  واقع  مسايرة  عن  الصحي  القطاع 

والعوائق واإلكراهات المطروحة باستمرار ؟!

سبق أن أشرنا، في أكثر من مرة إلى ظواهر صادمة وموغلة في االنحطاط 
مع  وتتنافى  المجتمع  قيم  إلى  وتسيء  المواطن  كرامة  من  تحط  والسلبية 
توجهات ومبادئ ديننا اإلسالمي..  أمطنا اللثام في أكثر من مناسبة عن ظاهرة 
للحديث عن ظاهرة أطفال  وانتقلنا  السلبية أخالقيا واجتماعيا  وآثارها  التسول 
والنساء  أشكالها  بكل  والبطالة  والجريمة  والعنف  االنحراف  وعالم  الشوارع 
المجتمعية  الظواهر.  من  وغيرها  المدن  إلى  البوادي  من  والهجرة  المعنفات 
نستطيع  ولن  المبذولة..  التنموية  الجهود  لكل  والمعرقلة  لبالدنا  المسيئة 
التي  الظواهر  أخطر  من  أن  غير  السلبية،  الظواهر  بكل  اإلحاطة  حاولنا  مهما 
ونقاش  ومتابعة  اهتمام  بكل  جديرة  تأمل  وقفة  وتستدعي  باهتمامنا  تستأثر 
وإنسانيا  أخالقيا  الظاهرة  وتقييم  وضبط  لدراسة  األطراف  كل  من  مجتمعي 
أسلفت  كما  يتعلق  األمر  وعالجها..  مشكالتها  مسبباتها  أسبابها  واجتماعيا.. 
واألســواق  الشــوارع  في  المنتشرين  عقليا،  المختلين  باألشخاص  الذكر 
أشخاص  وإيابنـــا..  ذهابنــا  في  نلتقيهم  بيننا  يعيشون  الفضاءات..  كل  وعبر 
عدوانيون..  مندفعون..  معتوهون..  معتلون..  مضطربون..  أسوياء..  غير 
يتصرفون خارج الوعي واإلدراك والتفكير.. يتجاهلونك وقد يتعمدون قتلك إذا 
حركة  لهم  بالنسبة  الحياة  يبالون..  وال  للواقع  مطالبهم..يستسلمون  رفضت 
مستمرة الفرق بين ليلهم ونهارهم.. هكذا يتصرف المختلون عقليا اليأبهون 
أنفسهم  وعلى  الواقع  على  باستمرار  متمردون  والمجتمع..  السلطة   بقوانين 
المختلين عقليا..؟!  واليهتمون بمن حولهم.. من يتحمل إذن مسؤولية خطر 
وهل بإمكان المغاربة الحصول على تعويضات مالية من الدولة إذا ثبت أنهم 
تعرضوا العتداءات جسدية في الشارع العام من طرف المرضى عقليا قد تؤدي 
إلى إصابة أصحابها بعاهات مستديمة أو إلى الموت حتى؟! والبد من اإلشارة 
بهذا الخصوص إلى أحد األحكام الصادرة عن محكمة بالدار  البيضاء في صيف 
وزارة  المغربية في شخص  للدولة  المسؤولية  بتحميل  فيه  2018 قضت  سنة 
الداخلية ومن خاللها السلطات المحلية في الجهات بسبب إحجامها عن إيداع 
هؤالء المختلين بمستشفيات أو مراكز األمراض العقلية كما يفرض أو يوصي 
بذلك القانون.. وقد فوجئت خالل اطالعي على أسباب وحيثيات النازلة بجدية 
وجرأة الحكم الذي يعد سابقة قضائية في المغرب.. والمؤكد في هذا المجال 
االعتداءات  حول  الوطني  التراب  مجموع  تشمل  رسمية  إحصائيات  وجود  عدم 
الجسدية المباغتة التي يتعرض لها المارة وعموم الناس من طرف المختلين 

عقليا..

مهما يكن من أمر فلن نستطيع، كما سبق وأن أشرنا، اإلحاطة بكل جوانب 
هذه المعضلة اإلنسانية وظروفها وإشكاالتها المعقدة التي تطرح الكثير من 
عالمات استفهام تتجاوز نظرتنا وتحليلنا وتقييمنا للظاهرة.. وال نملك للمرضى 
بالشفاء  الدعاء لهم  والضعفاء من حولنا ســـوى  والمختلين عقليــا  النفسيين 
عسى اهلل أن يخفف من آالمهم ومعاناتهم مع ضرورة إيالء ما ينبغي من رعاية 
واهتمام بأشخاص فقدوا بوصلة حياتهم.. هذا واجب ودور السلطات المسؤولة 
الجانب..  الكاملة في هذا  وطنيا ومحليا وجهويا، المدعوة لتحمل مسؤولياتها 

نكمل الحديث في الجزء الثاني من الموضوع ضمن العدد القادم بحول اهلل./.

من صميم المجتمع

املختلون عقليا قنابل موقوتة 
يف ال�شوارع..

وت�شاوؤلت حول م�شوؤولية 
ال�شلطات املعنية؟! 

• إدريس كردود2/1
النمـــوذج  لجنــة  مقتــرح  واقعي في مواجهـة  سؤال 
الوكالة الذي لم يتبعه أي توضيح  التنموي الجديد لهذه 

وال شرح...
لبالدنا  الثقافية  بالتنمية  المقترح  عالقة  ما  ثم   -

عموما؟
- ما عالقته بموروثنا الثقافي المادي والالمادي؟

- ما عالقته بصناع الثقافة والفنون في مختلف أقاليم 
وجهات المملكة؟

- ما عالقته بالسوق الثقافي بمختلف منتوجاته؟
- ما عالقته بالجمهور بشكل عام؟

الجديدة  صيغته  في  المقترح  هذا  سينطلق  وكيف   -
للملمة هذا الكل الذي ال زالت وزارة الثقافة تصارع الزمن 
والحصارات المضروبة على الثقافة من أجل بلورة سياسة 

واضحة في يوم ما؟
في  بالثقافة  الدفع  هو  الوكالة  هذه  من  الهدف  أم 
اإلتجاه المعاكس، في اتجــاه تخلفهــا، والتماطـل في كل 
الزالت  الوزارة  وأن  خاصة  صناعها،  ومشاريع  مشاريعها 
والفنية،  الثقافية  المجــاالت  في  تكوينهــا  بدايات  في 
ولنقارن بين عدد المعاهد الفنية في مختلف التخصصات 
جليـا  لنـا  سيتضـح  وبيننا،  والقريبة  الصديقة  الدول  لدى 
كانت  إذا  إال  بالدنا،  في  اإلقتراح  هذا  لمثل  مكانة  ال  أنه 
وراءه أفكار ال تنموية وذات مصالح نقيضة لمصالح الوطن 

والمواطنين... 
ال شك في أن وكالة الثقافة في مغرب اليوم هي مقترح 
مختلف  في  والفنون  الثقافة  صناع  إقصاء  على  سيعمل 
موجود  هو  ما  متابعة  يستطيع  لن  بحيث  البالد،  جهات 
الذي  الثقافة  وزارة  دور  من  سيقلص  كما  سينتج،  وما 
كان من الواجب تثمين جهودها مهما كانت وتصحيحها 
وتطويرها، عوض اتخاذها كحائط قصير من لدن العديد 
بدون  وتركها  المغربية،  والسياسية  اإلدارية  الجهات  من 
سياستها  في  للتدخل  المستويات  جميع  على  إمكانيات 
ومشاريعها، وحتى في سلطتها لتقزيمها واتخاذ القرارات 

في محلها...
تقليــص  بعــد  الوزارة  إلى  نحتاج  لن  أننـــا  الظاهر 
فيها  تتوفر  أضحت  مرحلة  في  الشكل،  بهذا  صالحياتها 

على كفاءات لن تعتمدها الحقا، وبهذا فإن ثقافتنا ستعرف 
بال شك تراجعا ملحوظا في وقت كان علينا أن نحيي فيه 
المملكة،  أقاليم  مختلف  في  لفنوننا  ونروج  الفني  تراثنا 
ذلك ما يتبين بالملموس في أخذ بعض أنشطة الوزارة، 

التي ما فتئت تعرف تراجعا ملموسا... 
هذا في حين أن الوكالة بشتى صيغها لن تمثل أبدا 
جميع األقاليم وجميع الجهات، لن تعرف كيفية تسيير وال 
تنشيط بنياتها ولن تعرف ما هو كائن في جهات الوطن 
وما هو غير كائن، كما أنها ستنطلق بعيدة كل البعد عن 
ثقافة  خدمة  في  إطار  إال  تكون  لن  ألنها  القطاع،  صناع 
نخبوية ومحظوظة بامتيازات وتوصيات خاصة، ولن تجد 
الزمن المناسب واإلمكانيات الكافية لتكوين فرقها وفتح 
تحقق  وإن  حتى  هذا  وفي  الجهوية،  مكاتبها  األقل  على 

بشكل من األشكال هدر للمال العام... 
ما شابهها  أو  مجزأة  كاملة،  ثقافية  إن كل خوصصة 
في  المغربية  والفنون  للثقافــة  ضرب  تام  بوضوح  لهي 
عمقها، بل حتى تشويههـا في مرحلــة لم نقم بعد من 
جردها وتوثيقها بالوجه المطلوب، وسيكون األمر بمثابة 
وحصارها  العولمة،  بحر  في  وفعالياتنا  بموروثاتنا  الرمي 
كبيرة  هوة  ومبدعيها  جذورها  وبين  بينها  سيخلق  حيث 
لحرياتها من جديد، وال حتى  المجال  ال تسمح وال تفسح 
وسمسرات  مساومات  تحــت  إال  وتنتج  لتبدع  الستنباتها 
الثقافيــة  النوعيـة  تراعـي  وال  الماديــة  الطلبات  تراعي 

والفنية...
القنوات  بعض  في  السائد  والشراء  البيع  يكفينا   أال 

التلفزيونية وغيرها... ؟
إن السؤال المطروح اليـــوم، هو عن مــآل موروثاتنا 
ثقافتنـا  صنـاع  عن  وأنواعها،  بأشكالها  والغنية  الضخمة 
وفنوننا الحديثة والمعاصرة من الذين ناضلـوا من أجـل 
خلقها وضمان استمرارياتها، وعن مسيري ومدبـري الشأن 
بإمكانياتهـــم،  وغامــروا  اختاروا  ممن  والفني  الثقافــي 
لحقتـه  تطـور  كلما  الذي  القطـاع،  هذا  تنظيم  أجل  من 
بشتى  منه  واإلستفادة  للتحكم  لتشويهه،  خارجية  أيادي 

الطرق...!!!

»هل اإحداث وكالة ثقافية �شيعمل 
فعاًل على بلورة عر�س ثقايف... ؟«

• د. رشيد أمحجور

نظمت المديرية الجهويـــة للتخطيـــط 
بطنجة، يوم األربعاء، بكلية العلوم والتقنيات، 
المعطيــات  بقاعـدة  للتعريــف  دراسيــا  يوما 

اإلحصائية الجهوية.
وتميز اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار 
“قاعدة المعطيات اإلحصائية في خدمة البحث 
العلمي واالبتكار”، بمشاركــة أطـــر المديرية 
الجهوية للتخطيـط بطنجـة، ورئيــس جامعـة 
عبد المالك السعدي، وأساتذة جامعيين وطلبة.

الذي  الدراسي،  اليوم  هذا  خالل  وجرى 
السامية  المندوبية  انفتـــاح  إطار  في  يندرج 
المستوييـــن  على  الشركــاء  على  للتخطيط 
المعطيات  قاعدة  تقديم  والجهوي،  الوطني 
الحسيمة،  اإلحصائية لجهة طنجة - تطوان - 
مجموعة  المستعمل  إشارة  رهن  تضع  والتي 
مختلف  تهم  التي  اإلحصائية  المؤشرات  من 
والديمغرافية  السوسيو-اقتصادية  المجاالت 

والبيئية.
حوالي  اإلحصائيــة  القاعدة  هذه  وتضم 
300 مؤشر، مفهرسة إلى 24 موضوعا رئيسيا، 
و61 موضوعا جزئيا، تغطي مختلف التقسيمات 
ابتداء من  للمملكة،  الترابي  للتقطيع  اإلدارية 

المستوى الوطني مرورا بالمستويين الجهوي 
الجماعـــات  مستوى  إلى  وصــوال  واإلقليمي، 

المحلية.
مصادر  من  المؤشرات  هذه  استقاء  وتم 
متنوعة، كاإلحصاءات العامة للسكان والسكنى 
والبحوث الوطنية المنجزة من طرف المندوبية 
السامية للتخطيط، باإلضافة إلى اإلحصائيات 
المركزية  اإلدارات  وتصدرها  تنتجها  التي 
القطاعات  لمختلف  الالممركزة  والمصالح 

الحكومية.
اإلحصائيـــة  المعطيـــات  قاعدة  وتتيح 
الجهوية لجهــة طنجــة - تطـــوان - الحسيمة 

للمستعمل إمكانية عرض المعلومات المبتغاة 
مزيج  أو  وخرائط  وبيانات  جداول  شكل  على 
منها، وهي قابلة للتحميل على شكل نص أو 

جدول حسب حاجة الباحث.
يذكر أنه تم مؤخرا إحداث اللجنة الجهوية 
تطوان- بجهة طنجة-  اإلحصائي  للتنسيق 

المعطيات  تبادل  تنسيق  أجل  من  الحسيمة 
والبيانـــات اإلحصائية للمؤسسات المنتجـــة 
الجهوية  المديرية  مع  والبيانات  للمعلومات 

للمندوبية  السامية  للتخطيط.

و.م.ع

تنظيم يوم درا�شي للتعريف بقاعدة املعطيات 
الإح�شائية جلهة طنجة-تطوان-احل�شيمة
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رغم  حرص السيد الوالد على تقويم سلوكي وإسداء النصح لي بعدم 
مصاحبة رفاق السوء، إال أن شيئا في صدري كان يصدني عن اتباع النصيحة 
ويحثني على مجاراة رفاقي في جملة من أفعالهم الدنيئة، دون اكتراث بما 
نرتكبه من خطيئة.. فوحده الواحد الغفار يعلم ما ألحقته أيدينا من أضرار 
يعلم  تعالى  الباري  وحده  واألزهــار..  الورود  وببراعــم  األشجار  بأغصان 
وأبدنا من  وزنابير،  يعاسيب  أعشاش  طيور، وسحقنا من  كم حطمنا من 
لتكون  قلوبنا  ماكانت  سالحف..  قواقع  من  شققنـــا  و  زواحف،  و  قوارض 
قاسية إلى هذاالحد من القساوة، لوتلقينا دروسا في احترام البيئة والرفق 
بالحيوانات وعـدم إلحـاق األذى بالحشرات التي لها دور فعال في استمرار 

دورة الحياة في الطبيعة..
ـ من  والمدرسة  البيــت  في  ـ  تعنيــف  له من  تعرضنا  ما   ومن شدة 
فيها  نفجر  التي  للطبيعــة  معاديا  سلوكنا  أضحى  ومعلمينا،  ذوينا  لدن 
البساتين  المشحونة كراهيـة وعدوانيــة، مستهدفيـن  المكبوتة،  طاقاتنا 
والحقول، غيرمبالين بما نلحقه من أضرار باألغراس والنباتات والمخلوقات 
نبجله  الذي  الوحيد  الطائر  وكان  تطير..  أو  أوتزحف  حولنا  تدب  التي 
والنلحق به أذى هو »اللقلق« الذي تروي عنه إحدى أساطير األولين كونه 
توضأ  إذا  بالخلود  وأغواه  غره  الشيطـان  لكن  متعبدا،  ناسكا  فقيها  كان 
بالحليب، ولما فعل فعلته النكراء، مخالفا شرط الوضوء بالماء، مسخه اهلل 
لقلقا.. وكان لهذه األسطورة األثر البليغ في نفوسنا، خاصة وأن مخيالتنا 
وكأنـه  بسواد  المحفـوف  األبيـض  بريشـه  بالرج«  »سيدنا  تتصور  كانت 
البياض وبرنصا أسود.. ورغم ما نكن له من احترام  يرتدي جلبابا ناصع 
»بالرج  أهجـوزة  بترديد  »سعادته«  استفـزاز  في  النتورع  كنا  لكننا  ووقار، 
طارؤجا.. عينو كحال عوجا« حيث يشرع حينها في »اللقلقة«، فاردا جناحيه، 
يتكفل  التي  فراخه  إزعاج  على  يلومنا  وكأنه  واحدة،  على ساق  واقف  وهو 
الحاجب  أهالي  ويتفاءل  سكينتها..  ضمان  على  ويحرص  عشها  بحراسة 
البركـة،  معه  تأتي  الذي  الميمـون  الطائر  هـذا  بـالرج«  »سيدنا  بإطاللـة 
مستبشرين بموسم فالحي جديد ذي خيرعميم.. وتنشرح صدورهم لمرآى 

أعشاش اللقالق تكلل السقوف القرمدية واألسوار التاريخية.
وتنوع  الطيــور  من  أنواع  عن  حكايات  بسرد  المولعين  أحد  ويحكي 
حدث  فإذا  حياته،  شريكة  على  غيرة  الطيور  أشد  من  اللقلق  أن  عاداتها، 
أبناء ريشه ليرد االعتبار  أن اكتشف خيانتها له، عجل باستدعاء سرب من 
بترييشها  اللقالق  يقوم  حيث  خائنة،  لكل  عبرة  الجـزاء  وليكون  لنفسه 
توشح  أن  شرفا  اللقـلق  ويكفي  خلقتها..  ويشوه  زينتها  يفسد  ترييشا 

صورته قوارير المشروبات الغازية كعالمة تجارية/إشهارية متميزة.

وإذا كان الطائـر »الشريف بـالرج« يحظـى باحترام الصغيـر والكبيـر، 
الملتهم  واألسوار،  الصخور  شاهق  في  المعشش  »بوعميرة«  فطائر 
يصطادونه  الذين  الصبيان  أذى  من  اليسلم  كان  والديدان،  لألفاعي 
بأثمان  للبيع،  يعرضه  بدوره  والعطار  األثمان،  بأبخس  للعطار  ويبيعونه 
الذميمة  البومة  مصير  كان  وكذلك  والدجالين..  للمشعوذين  مغرية، 

الوجه، الجاحظة العينين.
بانتشار  الموسومة  الحقبة،  تلك  في  والشعوذة  السحر  طقوس  كانت 

األمية والجهل، سارية المفعول في األوساط االجتماعية المتردية . 
العـــوانـس  والفتيــات  الزوجيــة  الحيــاة  في  الفـاشـالت  وللنســاء 
ويجدن  المجــال،  هذا  في  الريادة  سبـق  الزواج«  قطار  »فاتهن  اللواتي 
سحرية  وصفــات  لهــن  يصفـــون  الذين  الدجالين  بعض  عند  بغيتهن 
ما  وغالبا  النحس،  وطرد  السعد  لجلــب  وطالسم  تمائم  لهن  ويحنشون 
أعمالهن  لتيسير  المشعــوذين  عنـــد  الشمطاوات  العجائز  لهن  تتوسط 

الشيطانية.
وجل هذه التمائم وغيرها من أغطيـة رأس ومالبس داخليــة وفرادى 
في  يدفن  ما  ومنها  مثمرة،  غير  أشجار  أغصان  فروع  في  تعلق  أحذية  
األقفال  كثرة  هو  ـ  الصغار  نحن  ـ  انتباهنا  يثير  كان  ومما  منسية؛  مقابر 
الصخور،  بين  المرمية  األشكال،  المتقاربة  األلوان،  المختلفة  »المقفولة« 
الذكور  تعقيم  منها  الغرض  لعل  الصدور،  أعماق  في  مبيتة  نية  لسوء 
العادة كلما عثرنا على عمل سحر  األيور.. ودأبت  انتصاب  وحرمانهم من 
قصد  عليه،  بالتبول  وبادرنا  إال  مطمور  منه  هو  ما  على  نبشنا  أو  منشور 
إبطال سحره بالفور..  وقانا اهلل وإياكم من كل الشرور.. وأملنا أن يكون 

عملنا مشكورا عند اهلل الغفور، يوم الحساب والنشور..  

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

العالــم هجومـــا ماكــرا، تميز بصمتــه،   واجـــه 
سريته،وسالحه المدمر. هجوما، لم يخطــر على بال 
الشروق  بين  الظــالم،  عناكب  تصورتــه  وال  إنسان، 
والغروب، سقـط آدميون تباعا، ومن بقي واقفا ،صار 
»لماذا؟،  يرتعــش...  يضرب،  يبكي،  يصيح،  مذعورا، 

لماذا؟...«
أين أبي؟
أين أمي؟
أين أخي؟

أي أختي؟....
أين؟ أين؟ ...

»كلكم على العزل مجبرون، فقد المستم المصاب، 
واحتمال كبير أن يغزوكم العدو، ويهجم عليكم مرة 

أخرى«.
في  يتحكم  آمن  فضاء  من  العالم،  تحول  هكذا 
وال  حارس،  دون  عراك،  حلبة  إلى  يشاء،  كما  برامجه 

حكم!!!
يرتــب  اإلنتظــار،  محطــة  داخــل  العالم  عـاش 
هوية  على  التعرف  محاوال  النتائج،  ويجمع  التوقعات، 
العدو! طبعا كيف يرد على الهجوم،وبأي سالح،وهو ال 

يعرف خصوصية عدوه؟!
كل بلد اجتهد من أجل حماية مواطنيه، بالطريقة 
التي اعتبرها األنجع، وبالفعل كانت هناك نجاحات،كما 

كثرت اإلخفاقات.
تباعدت  صحي...  حجر  وصحية،  أمنية،  احترازات 
زيارة  األبناء  اآلباء ألبنائهم، كما تمنى  األسر، اشتاق 
العائلة  لقاء  أصبح  مسمـوح!!!  غير  ذلك  كل  ذويهم. 
رهين بما يجود به الصبيب اإللكتروني، فلربما تحظى 
عليك  متقاطعة،  كلمات  وعشــر  كاملتين،  بجملتين 

اإلجتهاد لتركيبها وفهمها...
أزيد  أنها  والحقيقة  بالقليل!!!  ليست  كاملة  سنة 

من السنة!
كل يوم يمر، تتسع الهوة، ويزداد الحنين لتقبيل 
أعزائك، وضم أبنائك إليك... يشتكي التاجر، وصاحب 
البناء، وممون الحفـــالت... تطـــرد  المقهى، وعامل 
العمل،  عن  الزوج  توقف  بسبب  إما  للشارع،  الزوجات 
الكراء... واجب  تأدية  على  القــدرة  عدم  بسبب  أو 

أما وضع األطفال، مع كــل هذه الهجومات المتكررة 
فقد خلق أزمات نفسية، تعثر أو توقـف عن الدراسة، 
يعد  لم  فالبيت  الشارع،  إلى  والهروب  البيت  مغادرة 
جعل  به،   يسجل  الذي  اليومي  والعنف  دوره،  يؤدي 

هؤالء الهاربين، يفضلون قارعة الطريق، وسلك سبل 
التشرد، وماينتج عنه خير لهم.

قربها،  وبحكم  علينا،  اهلل  بها  من  كثيرة  نعم 
وسهولة الحصول عليها، اعتدنا عليها، ولم نظن أبدا 

أن اهلل سبحانه وتعالى،قادر على نزعها!!!
بين أربعــة جدرنا، طيلة اليــوم، يتمنى اإلنسان 
استنشاق الهواء النقي، فتح باب المنزل بكل بساطة 
والخروج، والمشي في الشــارع... هــذا الهــواء الذي 
يهدى لنـا بدون ثمـن، وال جهــد أو عمل. ال نشعـــر 
الطبيعي،  والزفير  الشهيــق  قيمة  نعـرف  ال  بقيمته، 
يمنعنا،  أن  استطاع  العدو،  عليه!  اعتدنا  ألننا  لماذا؟ 

ما اعتدنا عليه، بل وجميع النعم أصبحت محظورة!!!
استطاع العدو أن يجعل هشاشة البنية االجتماعية، 
واالقتصادية،  تطفو على السطح، أسر تعيش في بيت 

واحد، كيف كان حجرها الصحي؟؟!
على  أنفقــا  مــــاذا  العمـل،  عن  توقفـا  وأم  أب 

أبنائهما؟؟...
،مجهول  مجهري  عدو  علمنا  ماذا  تعلمنا؟  ماذا 

الهوية؟
وهل فعال تعلمنا؟؟؟

كما يخبرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،فإن 
قدرة  تجاوز  خير  فأول  هلل.  خير،والحمد  كلها  أمورنا 
العدو، وإن لم يتمكن من تحطيمه، هو روح التضامن، 
والتكافل، والتآخي الذي عبر عليه أبناء الوطن، وعليه 
والعمل  بل  المكتسبات،  على  الحفاظ  الضروري  من 
تحمي  جديدة،  صيغ  وإبداع  اآلليات،  تطوير  على 
فما  األزمات.  عند  األسر  استقرار  وتضمن  االقتصاد، 
حقيقية  مدعاة  خصوصا،  الصحي  الحجر  أثناء  حدث 
لالفتخار بانتمائنا لهذا الوطن، الذي يضم مواطنين 
والتطوع  والعطاء،  الحب،  من  المستوى  هذا  في 
الالمشروط!!! هي دروس البد ان نتعلم منها، وعلى 
برامجها  لتطور  منها،  الحكمة  تعي  أن  الحكومات 

وتستعد دائما للسبع الشداد.
وأنا بين الرجاء والتمني، أشد على أيادي الحكماء، 
لالستمرار في قراءة الصفحات،وتنزيلها بسيطة لكي 
يفمها العموم. نعم اهلل الكثيرة اليوم نعرفها ، واليوم 
عطائه،  على  سبحانه  اهلل  ونشكر  نقدرها،  أن  يجب 
وفي المقابل نحن ملزمون بالحفاظ عليها، والضرب 

على يد كل من يتجرأ على مسها بأذى.

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

فهل من متعلم؟



يبدو من األحداث األخيرة الطارئة على الثغرين أن التوتر ما زال قائما 
وفي تصاعد مستمر بين المغرب وإسبانيا ألسباب، منها ما هو مرتبط 
بقضية الصحراء، ومنها ما هو مرتبط بتدفق المهاجرين المغاربة على 
المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وأن استعادة الحوار بين البلدين 
الثقة  بات يسوده االزورار واالنقباض من الجانبين معا، نظرا النعدام 
وغيابها من الجانب اإلسباني باجترائه على تنظيم مناورات شبه عسكرية 
بالقرب من مياه الحسيمة واللجوء إلى البرلمان األوربي إلدانة المغرب، 
وأن من ألهب نار األزمة موقف الجارة الشمالية في سياستها العدائية إزاء 
المغرب ومعارضتها للقرار األمريكي الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد 
ترامب باالعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، ثم استقبالها 
لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي فوق أراضيها للعالج من وباء كورونا، مما 
أدى إلى التوتر في العالقات الديبلوماسية بين الطرفين، وسحب المغرب 
لسفيرته من مدريد والتقليل من حراسة الحدود ومراقبتها ودخول اآلالف 

من المهاجرين برا وبحرا للمدينتين المحتلتين.
ومن هنا انطلقت األزمة بين الطرفين وزاد في تسريع وتيرتها نواب 
أحزاب إسبانية بدعم من األحزاب األخرى األوروبية والبرلمان األوروبي 
لما تقدموا بالمشروع الرامي إلى إدانة المغرب بسبب ما اعتبروه من 
األسبوعين  ومليلية خالل  والشباب القتحـام سبتـة  لألطفال  تحريض 
المنصرمين وتلقى البرلمـان األوروبـي المشروع لكي يقوم بالتصويـت 

عليه يوم الخميس المقبل.
وهكذا أصبحت األزمة تتصاعد باستمرار وكأن التاريخ يعيد نفسه 
حول قضية الهجرة، لما أثيرت ضد المغرب في عهد الملك الراحل الحسن 
الثاني من طرف البرلمان األوروبي حيث مارس الضغط على المغرب في 

بداية التسعينات، بإيعاز من نواب إسبان إلدانته.
والمرتبط  خاصة  حساسية  له  الهجـرة  ملف  أن  معلوم  هو  وكما 

األوروبـي  البرلمان  في  اإلنسـان  بحقوق 
الكثير  والحكومات األوروبية، وقد كلفها 
السنوات  خــالل  األمــريــن  منه  وعــانــت 
األخيرة، وشغل حيزا واسعا من الحوارات 
واالتفاقات بين دول حوض البحر األبيض 
المتوسط إليجاد حلول ناجعة للحد من 
عبر  أوروبــا  اتجاه  في  المهاجرين  تدفق 
وجهت  المنصرم  األسبوع  وخالل  البحر، 
للمغرب  انتقاداتها  العواصم  من  عدد 
بسبب الهجرة المكثفة نحو سبتة ومليلية 
وأعربت عن دعمهـا إلسبانيــا في هــذا 

االتجاه.
هدأت  األخيرة  أيــام  الثالثة  وخــالل 
انفراج طفيف  إسبانيا من روعها وحصل 
الطرفين،  بين  الدبلوماسية  العالقة  في 
البوليساريو  جبهة  زعيم  مغادرة  بعد 
األخيــــرة  إسبانيــا، وبتصريح من هذه 

اعتبرت أن المغرب شريك استراتيجي ال غنى عنه، وفي المقابل وافق 
المغرب على استعادة القاصرين المغاربة المتواجدين في أوربا.

ورغم هذا االنفراج ما زالت األحزاب السياسية مصممة على دعم 
المشروع المقدم للبرلمان األوروبي حول أحداث سبتة ومليلية من أجل 

إدانة المغرب.
و أن دعم األحزاب اإلسبانية ومساندة األحزاب األوروبية لم يقف عند 
هذا الحد، بل أسهب في مؤازرة ومناصفة إسبانيا على ما أقدمت عليه من 
نشر شريط فيديو يتضمن القيام بمناورات ودعم لوجيستي بتواجدها 
العسكري في جزيرة الحسيمة القريبة من ساحل المدينة احتلتها إسبانيا 
بالدعم  حربية  سفينة  أرسلت  األخيرة  اآلونة  وفي  طويلة،  فترة  منذ 

اللوجستيكي مساندة بطائرة مروحية من نوع شينوك.
من  تخلو  ال  بنبرة  المناورة  هذه  على  اإلسبانية  الصحف  وعلقت 
السخرية واالستهزاء، منها صحيفة »أوكي دياريو« : »البحرية الحربية 
صخرة  ومنها  السيادية  الصخور  حول  للمغرب  خطاب  إرســال  أرادت 
الحسيمة« وصحيفة »آ. بي. سي« : » البحرية الحربية تستعرض قوتها 
في صخور شمال إفريقيا«، ولجأت أخيرا حكومة مدريد لرسم مخطط 
شامل لألمن القومي من أجل حماية سبتة ومليلية بدعم مكثف للقوات 
األمنية والجيش، تحسبا لما يمكن أن يحدث من تصعيد في التوتر على 
الحدود بالتزامن على ما يروج من ارتفاع القدرات العسكرية المغربية 
خالل السنوات األخيرة بتصويب من اللوبي السياسي الداخلي لردع كل 
ما يصبو إليه المغرب من مخطط يتعلق بالتمهيد لطرح سبتة ومليلية 

الصعيد  على  حققه  الذي  الدبلوماسي  النجاح  بعد  االستعمار  لتصفية 
الدولي لحسم نزاع الصحراء.

وعلى غرار المناورة اإلسبانية بجزيرة الحسيمة قرب شاطئ المدينة، 
يستعد المغرب الستضافة مناورات »األسد اإلفريقي 21« بتنظيم من 
القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا ) AFRICOM(، وصرح المغرب 
أن هذه المناورة العسكرية ستقام بين 07 و 18 يونيو الجاري، سيجري 
جزء منها ألول مرة في الصحراء المغربية بمنطقة المحبس قرب مدينة 
الداخلة، وسيشارك فيها 10 آالف عسكري مغربي وأمريكي إلى جانب 
مناورة  أضخم  دولة، وستكون   21 8 دول ومالحظين من  آخرين من 
عسكرية على المستوى اإلفريقي، ويرتقب أن يشارك إلى جانب المغرب 
والواليات المتحدة األمريكية كل من بريطانيا وكندا وهولندا والبرازيل 
وإيطاليا وتونس والسينغال، وذلك دون حضور إلسبانيا ألسباب متضاربة 
ووسط التصعيد غير المسبوق التي تشهده العالقة الدبلوماسية بين 

المغرب وإسبانيا.
وألول مرة تغيب إسبانيا عن المشاركة في المناورات التي تقام في 
المغرب بعد أن دأبت منذ سنوات على حضور التدريبات الضخمة كهذه، 
وقد عزت وزارة الدفاع اإلسبانية ذلك إلى أسباب مالية غير أن الصحف 
أكدت أن السبب الحقيقي وراء عدم المشاركة في المناورات يعود لقرار 
تنظيم جزء منها على أراضي الصحراء المغربية وقد يسبب ذلك مشاكل 

لمدريد.
وعلى العكس من ذلك يرى المراقبون أن سبب عدم مشاركة إسبانيا 
في المناورات يرجع لألزمة التي خلقتها مدريد مع المغرب منذ شهر أبريل 
الماضي، وبالتالي لم يبقى لها أي دور في نزاع الصحراء وليس لموقفها 
أي أهمية فيما يخص هذا الملف بالنسبة للمغرب وغيابها سوف لن يؤثر 

على هذه التدريبات العسكرية الهائلة.

وتجدر اإلشارة أن المناورات العسكرية »األسد اإلفريقي 21« التي 
تم إعدادها وتنظيمها بين مشاة البحرية األمريكية والقوات المسلحة 
الملكية تهدف من جهة إلى التدريب على مواجهة كل التهديدات األمنية 
في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا حسب القيادة العسكرية األمريكية في 
إفريقيا، وتسعى من جهة أخرى إلى تعزبز وتقوية القدرات القتالية للدول 

المشاركة في هذه التدريبات العسكرية.
وانطلقت األنشطة األولى للمناورات في منطقة »تيفنيت« والقاعدة 
الملكية  المسلحة  للقوات  اإلخبارية  النشرة  حسب  إلنزكان  الملحقة 
المغربية من مصدر منتدى »فار ماروك« وأن القوات األمريكية وضعت 
مركز قيادة المتنقل وسط المطار العسكري إلنزكان من أجل تمرين 
لقيادة العمليات »CPEX«  بهدف الرفع من مستوى التنسيق وتسهيل 

المأمورية لقيادة العمليات العسكرية المتنوعة.
ومن هنا يبدو أن مناورات األسد اإلفريقي حسب المتتبعين تحمل 
إشارة واضحة على وقوف الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب المغرب 
ودعمها لسيادة وحدة أراضيه، ويرى البعض أن اختيار التدريبات في جزء 
من أراضي الصحراء المغربية من جهة مؤشر على دعم إدارة الرئيس 
من  وتعد  الصحراء  على  المغرب  سيادة  لقرار  بايدن«  »جو  األمريكي 
جهة أخرى تقوية للقدرات العسكرية المغربية وتحديثها باستعمال أدق 
التقنيات في الحروب وهي رسائل تستوجب على خصوم الوحدة الترابية 

للمملكة استيعابها.
وعلى إثر هذه المناورة ركنت الصحف اإلسبانية إلى الحديث عن هذا 

التوتر الحاصل، حيث أفصحت صحيفة »دياريو« أن األزمة الدبلوماسية 
أعادت تسليط الضوء على القدرات العسكرية للبلدين مما ينذر بمقاربة 

قديمة تتوقع حدوث اصطدام عسكري بينهما.
وأشارت الصحيفة في تقريرها بأن هذه المقاربة تتطلب االطالع من 
ناحية التحديث الواضح للقدرات العسكرية للمغرب ومن ناحية أخرى على 
نقاط الضعف التي تراكمت لدى الجيش اإلسباني، وأن هذا يشكل تهديدا 
واضحا إلسبانيا، وأكدت على أن المغرب أصبح في السنوات األخيرة قوة 
عسكرية في منطقة المغرب الكبير بفضل المساعدات التي تقدم له 
والتزام الواليات المتحدة األمريكية بتزويد هذا الحليف المخلص بكل 
ما يلزم من معدات وآليات عسكرية ضخمة، وأن الرباط ملتزمة التزاما 
جادا على أن تقوم بتحسين قدراتها العسكرية في جميع المجاالت، وقد 
انطلقت في تطوير ترساناتها العسكرية منذ مدة طويلة، وفي السنوات 
األخيرة اقتنت 25 مقاتلة من طراز F-16 و36 مروحية أباتشي وأكثر من 
200 دبابة من طراز M1 abrams إضافة إلى الصفقات المبرمة القتناء 
مقاتالت متطورة »F35«   وأوضح التقرير أن الجيش اإلسباني يعاني 
من قصور خطير عندما يقارن مع جيوش دول مجاورة ودول حلف الشمال 

األطلسي.
مع  مباشرة  مقارنة  إجراء  التقرير،  يقول  المناسب،  غير  من  لكن 
المغرب من أجل استخالص رسالة مقلقة مفادها أن التسلح المغربي 
موجه إلسبانيا، وحتى لو فرضنا ذلك فإن أرقام المعدات والمواد والتسليح 
ال تصمد أمام المقارنة بدليل أن ميزانية إسبانيا للدفاع تضاعف ميزانية 
والسفن  والمروحيات  الطائرات  عدد  حيث  من  عليه  وتتفوق  المغرب، 

الحربية، بينما المغرب ال يملك حامالت الطائرات لنشرها واستعادها.
ويضيف  التقرير إلى أنه في حالة تفوق 
المغرب على إسبانيا في أعداد القوات وفي 
العالمي  القوة  مؤشر  فإن  المدفعية،  قطع 
يصنف إسبانيا في المرتبة 18 بينما المغرب 
في المرتبة 53 وأن تسلح المغرب يهدف إلى 
لتحسين وضعه  العسكرية  قدراته  تحسين 
المتحدة  الواليات  نظر  حسب  االستراتيجي 
األمريكية باعتباره شريكا رئيسيا في مكافحة 
اإلرهاب وتأمين الساحل اإلفريقي، باإلضافة 
إلى ردع التنافس اإلقليمي مع الجزائر، ومع 
ذلك تبقى تحذيرات داخل إسبانيا من التطور 
العسكرية  المغرب وقدرته  لنفوذ  المتسارع 
هو  المغرب  يصبح  أن  من  مخاوف  وسط 
األقوى في المنطقة، وفي هذا االتجاه بعث 
تحذيرات  اإلسباني  والثقافة  األمن  معهد 
السياسيين  للمسؤولين  اللهجــة  شديـدة 
والعسكريين، بفعل التغيرات الجيوستراتيجية التي تعيشها منطقة شمال 
إفريقيا والبحر األبيض المتوسط، نتيجة لتعاظم مكانة المغرب سياسيا 
المغرب  لسيادة  األمريكي  االعتراف  وقوع  بدليل  واقتصاديا،  وعسكريا 
على الصحراء، وأن هذه الخطوة حررته من القيود السياسية التي كان 
في  أساسي  كفاعل  نفسه  على فرض  القدرة  له  وأصبحت  بها،  مكبال 
شمال إفريقيا، وأن جميع المؤشرات توحي أن الواليات المتحدة األمريكية 
بالقارة  وزنه  له  استراتيجي  كحليف  عليه  سيعتمدان  إسرائيل  ومعها 
اإلفريقية وغرب المتوسط،  وهذا ما أدى بهما إلى دعمه والعمل على 
تحديث مختلف قطاعات القوات المسلحة الملكية وإلى إبرام مجموعة 
المتحدة  الواليات  من  الحصول  من  مكنته  العسكرية،  الصفقات  من 
األمريكية،  على الطائرات المروحية أباتشي القتالية ومدرعات »أبرامز« 
قتالية  »درون«  طائرات  على  حصل  وأخيرا  جو،  أرض  صواريخ  ونظام 
من تركيا، مما جعل الكفة تميل لصالحه في سباق التسلح مع كل من 
الجزائر وإسبانيا، وإلى جانب هذا الرفع السريع من القدرات العسكرية، 
فإن األمر سيؤدي ال محالة إلى حدوث عدم التوازن االستراتيجي في األمد 
القريب، خاصة على ما يظهر من تقويته للبنية التحتية بإنشاء ميناءين، 
وهذا أثر بشكل سلبي على الموانئ اإلسبانية التي كانت تسيطر على 
حركة المالحة التجارية في البحر األبيض المتوسط، وأن هذه التطورات 
ستدفع المغرب إلى توجيه أنظاره بشكل جدي السترجاع المدينتين سبتة  

ومليلية.

9

4162 • ال�شبـت  12 يـونيـو  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

•  األستاذ محمد  الخراز

العالقة املغربية الإ�شبانية بني التهدئة 
والت�شعيد وال�شباق نحو الت�شلح..
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n شرعنة حماس

٭ في غياب عن تمثيلية منظمة التحرير الفلسطينية، تتفرد 
واإلسالمية  العربية  الدول  إلى  عنها  وفد  بإرسال  حماس 
في  الشرخ  يعمق  مما  للعون،  طلبا  مستقل  كيان  وكأنها 
الصف الفلسطيني ويوهم بأن هناك كيان إسمه »غزة« حر 

الحركة، مستقل في قراراته.
هل ستقبل الدول العربية واإلسالمية هذه الزيارة؟

n أزمة الترشح
الترشح  في  أزمة  أخبـار عن  تسـري  األحزاب  كواليس  في  ٭ 
لـم  ممن  الوجهـاء  من  أفـراد  إلى  فالتجأت  مناصريها،  من 
يؤدوا الضرائب، أو مبيضى األموال، أو المنبوذين من طرف 
الناخبين، أو من لهم سوابق، أو من يعتمد على المخزن في 

نجاحه، كما جاء على لسان الحمامي مرشح حزب االستقالل 
في طنجة.

وجه  في  األبواب  إقفال  إلى  األساس  في  يرجع  السبب 
الكفاءات من طرف قيادات حزبية دون مراعاة حجم أحزابهم.

n الشباب والتسول
٭ شباب في مقتبل العمر، بصحة جيدة ولباس أنيق يطوفون 
على الزبائن في المقاهي وفي يدهم شبه بطاقة يتسولون.

فعل كهذا يذيب شخصية الفرد ويجعله في حالة إتكال مدى 
عمره.

n تجيير األسبوع

٭ سلكت جريدة األسبوع الصحفي كل أسبوع أسلوب تجيير 

من  المزيد  طالبة  كاليوميات  حجمها  وتوسيع  واجهاتها، 
المبيعات. 

في  طنجة  مدينة  صحفييي  بعض  نهجها  التجربة  نفس 
جريدة إسمها »االتحاد« لكن الحال ظل كما هو.

رحمك اهلل يا عميد الصحفيين في المغرب األستاذ مصطفى 
العلوي، فكنت في جريدتك األسبوع الصحفي ال تحتاج إلى 

مكياج لجريدتك، والقراء يتلهفون كل خميس القتنائها.

n شرطة المرور

النارية  الدراجات  أصحاب  تراقب  المرور  شرطة  أصبحت  ٭ 
وبوجودها في الساحات يتهيب كل من يجلس عشوائيا في 

الحدائق.
تحية لشرطة المرور على ضبطها ومساعدتها للمارة.

فالرجل  والعرب،  المغاربيين  مفكرينا  فكرية من شواهق  كقامة  المنجرة  المهدي  تصنيف  يصعب 
بذاته رسالة في تصنيف زمانه وبعده من تالحق األجيال.

ولد الرجل وفي فمه ملعقة من ذهب، فوالده كان يهتم بالمعرفة، ويتنقل من بلد آلخر حيث اطلع 
على حضارات متنوعة، وعايش أوساط العلمية، مرافقا مع ابنه المهدي في كل المحافل. . هذا الطفل 
الفيلسوف والفنان، والتشكيلي، والمعماري،  المعارف فهو  النعومة، من تنوع  تشرب بفكر متشبع منذ 
لغات  لسبع  إتقانه  عن  فضاًل  هذا  الدولية  المحافل  في  حضوره  صيته  ويسبق  التواصل،  في  والخبير 

متلبسا أجناسها حضاريا ممارسة وتعامال.
الذاتيـة للرجـل في لقطــات من خــالل حـوار أجـراه معـه الصحافيان  السيـرة  نتابـع  وفيمــا يلي 

محمد بهجاجي وحسن نجمي نتابع إذن..
طفولة رباطية:

سور  خارج  يوجد  بحي  متواضع  بيت  في  بالرباط  ولدت 
التي  البيوت  أول  من  وهو  مرصا،  إسم  يحمل  كان  المدينة 
بناها والدي هناك منذ أواخر العشرينيات وبداية الثالثينيات 
ومعلوم أن هذا البيت هو الذي يأوي اآلن مقر حزب االستقالل.

اهتمـام والدي بتكويننـا  إلى  أنـه باإلضافــة  إلى  أشيــر 
األصيل فقد استقدم مربية فرنسية إلى بيتنا لتربية األبناء، 
خاصة وأن والدتي رحمها اهلل كانت قد عانت من مضاعفات 
الحمل بأختي، كان عمري آنذاك أربع سنوات تقريبا، واآلنسة 
»ردي« ال تعيش بيننا باعتبارها مكونا من مكونات الحضارة 
الفرنسية، بل كعنصر وظيفي، وأركز جيدا على هذه الكلمة، 
إذ أن وجودها كان يفرض علينا تعلم الفرنسية باإلضافة إلى 
يستقدم  الوالد  أن  إلى  أيضا  أشير  األبناء.  خدمة  في  دورها 
كذلك، وخالل العطل المدرسية، معلما فرنسيا يهتم بتلقيننا 
ذا خبرة  المعلم  أن هذا  وأذكر  الوطنيـة،  التربيـة  دروسا في 
واسعة في الحياة.. والسفر، هكذا إذن كان الوالد ينحو منحى 
التكامل والتوازن في تكويننا التربوي، فهناك الفرنسيان من 
معرفتنا  تعميق  على  يسهرون  مغاربة  أساتذة  وهناك  جهة، 
باللغة العربية وبديننا اإلسالمي، يحضر في هذا السياق إسم 
األستاذ إدريس الكتاني الذي كان يدرسنا بالبيت أصول اللغة 

والثقافة العربيتين.
وبالنسبة للعالقات اإلنسانية داخل بيتنا أشير إلى أخوي 
الدولي  البنك  تنفيذي في  أول مدير  األول عين  ونجية.  عمر 
بعد حصولنا على االستقالل، وتقلد منصـب مديـر التخطيط 
إلى جانب عبد الرحيم بوعبيد، ومحمد الطاهري، وعبد الغني 
الصبيحي، ومحمد الحبابي وعزيز بالل وآخرين، وأذكر أن هذا 

األخ كان قد سبق له أن شغل »باإلضافة إلى وظيفته في البنك الدولي« مهمة وزير مفوض في السفارة 
المغربية بواشنطن مكلف بالعالقات االقتصادية إلى جانب األستاذ المهدي بنعبود، هذا الرجل الذي أثر 

في تكويني أكثر من أي شخص آخر..
أما أختي نجية فتعتبر أول مغربية تحصل على شهادة اإلجازة من جامعة أمريكية، إنها أيضا أول 
مغربية تدرس بالواليات المتحدة األمريكية، تماما مثلما كنت أول مغربي يلج مؤسسة أمريكية سنة 

1948، وأول مغربي يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة انجليزية.. إنها رغبة الوالد.. وحلمه.
طفولة وطنية:

تابعت دراستي اإلبتدائية بليسي غورو بالرباط وفي سنة 1941 خالل ظروف الحرب العالمية الثانية، 

انتقلت عائلتنا إلى الدار البيضاء، فتم التحاقي بمدرسة األعيان بحي موغادور، وفي نفس الوقت كنت 
أتابع تعليمي بالمسيد على يد الفقيه السعيدي، كما كنا نتابع تعليما خاصا بالبيت حيث يلتحق بنا أستاذ 

اللغة العربية.
في ما بعد تطورت الخطوات، التحقت بما كان يسمى الليسي الصغير الموجود بالقرب من ساحة 
أنني كنت  الكبير »اليوطي« والمثير  التحقت بالليسي  فردان، وبعد حصولي على الشهادة اإلبتدائية، 
أحصل خالل كل سنة على التوبيخ، وهو ما دفع بهذه المؤسسة إلى طردي بحيث كان من غير الممكن 
المتحدة  الواليات  إلى  أسافر  بأن  القرار  اتخاذ  إلى  بوالدي  دفع  مما  الليسي،  هذا  إلى  أعود  أن  نهائيا 

األمريكية.
مؤسسة اليوطي:

أنني  ذلك  الواقـع،  في  بتوبيخـات سياسية  األمـر  يتعلـق 
كنت دائما أحصل على نقط دون المستوى في مادتي اللغة 
الفرنسية والتاريخ، ال لضعفي اللغوي والتعبيري، بل ألن أحد 
ليحصل  واحدا  عنصرا  يشترط  كان  الفرنسية،  اللغة  أساتذة 
بالعالقات  التلميذ  أن يشيد  11و12:  النقطتين  التلميذ على 
قـد  أصدقائـي  من  بعضا  أن  والواقع  المغربية،   – الفرنسية 
أن منهم  الحياة، وأذكر  الشرط فذهب بعيدا في  احترم هذا 
من كان يستعيد في كل لحظة جملة محفوظة تقول بالحرف 
»المغاربة والفرنسيون... يدا في يد«. وحده المهدي الطفل 
األستاذ وشرطه، ومرجعي في  لرغبة ذلك  لم يكن يستجيب 
تلقيناها  التي  التربية  ونمط  الوالد  توجهات  أخرى  مرة  ذلك 
مادة  أستاذ  مع  لي  قد حصل  كان  المشكل  نفس  يده.  على 
الطاولة  على  وأضرب  القسم  داخل  أحتج،  كنت  إذ  التاريخ، 
عندما ما تحرف وقائع ما، إلى أن اتخذ قرار الطرد. بعد ذلك 
حاول والدي أن يسجلني في مدرسة خصوصية. لكن مديرها 
باقي  على  يؤثــر  قد  مشاغب  مغربي  طفل  التحاق  يرفـض 
الطلبة، إنني حين أتذكر مثل هذه الوقائع أشعر باعتزاز عميق، 
إذ على المرء أال يكبت انفعاالته وأال يستسلم لقبول األوضاع 
التساؤل  معانقة  على  يحرص  أن  كذلك  وعليه  هي،  كما 

المستمر.
أول تلميذ مغربي في أمريكا :

حينما وطأت قدماي األرض األمريكية سنة 1948 تعرفت 
في  التلفزيوني  البث  انطالق  التاريخ:  إشارات  من  عدد  على 
الواليات المتحدة ألول مرة، تولي ترومان رئاسة الجمهورية، 
وال  سيـردان  مارسيل  بين  الشهيرة  المالكمـة  مباراة  إجراء 
كانت  السنة  هذه  وفي  الدائرية،  األسطوانة  ظهور  مرتان، 
نكبة فلسطين، بمعنى أن وصولي هناك قد ربطني مباشرة بجديد عالم االتصال من جهة، وبطبيعة 
تجاه  الفعل  ردود  أتابع  بأن  المقام هناك  لي  أخرى، حيث سمح   بقضية فلسطين من جهة  االنشغال 
النكبة، خاصة ردود الفعل داخل األوساط الصهيونية، فهذه السنة كان لها تأثير واضح على المناخ العام 
الذي وجدت نفسي داخله. أول مؤسسة إلتحقت بها تسمى »باتني« وهي مؤسسة تجريبية كانت آنذاك 
حديثه العهد تم بناؤها في إحدى البوادي المكسوة بالثلج، ويقوم التعليم فيها على جملة من المبادئ 
التربوية الجديدة من بينها أوال: ال وجود ألشياء إسمها التنقيط أو االمتحان، ثانيا: الثقة المطلقة في 

الطلبة، فاالختالط قائم بين الجنسين بدون أن يحدث ذلك أي مشكل أخالقي أو ما يشبهه.
)يتبع(

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي

المـنجرة مـ�سـار فـكـرالمهدي 
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المعاصرين  المغاربة  المؤرخين  أبرز  من   )1( التمسماني  خلوق  العزيز  عبد  الدكتور  يعتبر 
الذين أنجبتهم المدرسة الوطنية  في مرحلة ما بعد حصول بالدنا على استقاللها السياسي. 
وممن ارتبطوا بمدينة طنجة وحفروا اسمها في ذاكرة التاريخ، وعرفوا العالم بمدينتهم كمعبر 

للتواصل اإلنساني، وجسرا للحوار الحضاري والثقافي بين الشعوب.
ولد سنة 1943م بحي المصلى بطنجة، وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي بمسقط رأسه. 
وفي  بالقصبة،  المعلمين  مدرسة  في  معلما  وعين  1961م،  سنة  مراكش   مدينة  إلى  انتقل 
ليتخرج   ، ذاتها  بالمدرسة  الفرنسي  بالقسم  التحق  الدراسي 1960-1961م  الموسم   بداية 
بعدها ويمارس مهنة التدريس، فعين أول مرة معلما في مدرسة بني مكادة بطنجة، ثم أستاذا 
للغة الفرنسية بالسلك األول، قبل أن يلتحق بمدرسة المعلمين كأستاذ لمادة البيداغوجيا بعد 

حصوله على شهادة اإلجازة.
وبعد مجهودات كبيرة نجح في الحصول على دكتوراه الدولة السلك الثالث سنة 1978م 
من جامعة بوردو بفرنسا وقد تناول في أطروحته تراث النوازل في التاريخ لتطوير اقتصاد الغرب 

اإلسالمي اعتمادا على نموذج » نوازل البرزلي«.
وفي سنة 1980 انتقل لالشتغال على المرحلة التاريخية المعاصرة ، وأنجز أطروحة دكتوراه 
القرن  ومطلع   19 القرن  نهاية  عند  جبالة  منطقة  أوضاع  تطور  في موضوع   بفرنسا،  الدولة 
العشرين على ضوء تفاعل األطماع اإلسبانية مع طموحات أحمد الريسوني، ومع أزمات المخزن 

المغربي للفترة المذكورة، وقد اشرف على األطروحة أستاذه جان كلود أالن.
وبخصـوص مسـاره المهنـي الجامعـي فقـد شــرع في التدريس 

إلى  ذلك  بعد  انتقل  ثم  تطوان.  بمدينة  الدين  أصول  بكلية 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، ليعود إلى تطوان 

أستاذا للتعليم العالي داخل شعبة التاريخ بكلية اآلداب 
بتطوان.

في  التمسماني  خلوق  الدكتـــور  أفـــاد  وقد 
تبليغ المعرفة  للطلبة بثانويــات طنجة، وجامعــة 

محمد الخامس بالربــاط، وجامعــة عبد المالك 
عمـره  من  طويلة  سنوات  بتطوان،  السعدي 
مما حقق له تخريج أفواج من الباحثين الذين 
وأشرف  األكاديمي.  البحث  مفاتيح  يمتلكون 
إجازات   - الجامعية  الرسائل  عشرات  على 
وكان  تطوان  أو  بالرباط  سواء   - ودكتوراه 
المحقق  األعمال مثاال لألستاذ  في كل هذه 
والباحث المدقق. ومن المشاركات الجامعية 
رسالــة  مناقشـة  لجنة  ضمن  مشاركته  له 
في  التاريخ  في  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل 

والسياسي  االجتماعــي  »التاريــخ   : موضوع 
تقدم   »19 القرن  نهاية  إلى  عطا  آيت  لقبائل 

إشـراف  تحـت  استيتـو  اهلل  عبد  الطالــب  بها 
دجنبر   8 يوم  وذلك  ناعيمي  مصطفى  الدكتـور 

لجنة  ترأس  كما  بتطوان.  اآلداب  بكلية  1999م 
مناقشة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 

اإلسباني  لالستعمار  شفشاون  مقاومة   « موضوع:  في 
من 1920م إلى 1956م« تقدم بها الطالب محمد ياسين 

الهبطي، تحت إشراف الدكتور امحمد بن عبود وذلك يوم 14 
دجنبر 1999م بكلية آداب تطوان. كما شارك أيضا  ضمن مناقشة 

التاريخ في موضوع: »التدخل األجنبي في  الدكتوراه في  لنيل  أطروحة 
ليبيا )1915/1881( تقدم بها الطالب أحمد عطية تحت إشراف الدكتور محمد 

األمين بزاز وذلك في يونيو 1999م  بكلية اآلداب بالرباط.
وقد بدأ الدكتور خلوق التمسماني النشر سنة 1979 بجريدة » المحرر« وله مقاالت بعدة 
مقاالته  بين  ومن  )بيروت(  عربية«  دراسات   « »الباحث«،  )الكويت(،  »العربي«  منها:  منابر 
نجد: »رحلة الحج في القرن 19 من خالل رحلة الحسن الغسال: )الرحلة الطنجاوية الممزوجة 
بالمناسك المالكية(«، مجلة »العربي« الكويتية، عدد: 279، فبراير 1982. »دار النيابة السعيدة 
بطنجة: واجهة ديبلوماسية لمخاطبة قناصل أوربا«، مجلة »العربي« الكويتية، عدد: 282، ماي 
642/12 فبراير  الثقافي عدد:  العلم  القنصلية  بطنجة«،   التاريخية للهيئة  1982م. »الجذور 
1983م. »اإلصالحات الحضرية األولية بمدينة طنجة«، العلم الثقافي، عدد 653/7 ماي 1983. 
» اإلصالحات الحضرية األوربية بمدينة طنجة، وردود الفعل المغربية«  مجلة دار النيابة، عدد:1، 
1984. »دار النيابة السعيدة بطنجة، جوانب من نشاطها الدبلوماسي«، مجلة دار النيابة، عدد 

1/ 1984م.
وقد أغنى الدكتور خلوق التمسماني  المكتبة التاريخية المغربية بعدد من مؤلفاته المفيدة، 
ويعتبر  من أبرز من كتب عن طنجة العربية اإلسالمية، وذلك حينما قام بالتعريف بالعديد من 

الريفية  بالقبائل  المجاهدين  وثائق  ونشر  علمائها،  نصوص  من  الكثير  عن  وكشف  أعالمها 
والجبلية الذين قاوموا االستعمارين اإلسباني والفرنسي.

وكان الدكتور خلوق التمسماني مرجعا  لتاريخ طنجة والشمال وأصدر مع صديقه الدكتور 
األمين البزاز مجلة » دار النيابة«  التي كانت رائدة في مجال البحث التاريخي  لمدينة طنجة 
والشمال، وال تزال هذه المجلة مرجعا مهما للباحثين من األساتذة والطلبة، وبما قدمته أعداده 
الثمانية والعشرون من مادة تاريخية ووثائق نادرة ودراسات متخصصة، وهو عمل يحسب له 
»لقد  وقال:  إشادة  أيما  المشروع  بهذا  العالمة عبد اهلل كنون  أشاد  وقد  العلمي.  المجال  في 
فاجأني الشاب النابغة الدكتور عبد العزيز التمسماني خلوق بمشروعه هذا الذي هو أكبر من 
المادية والمعنوية، فإصدار مجلة هو  الناس مهما تكون إمكاناته  أن يقوم به فرد واحد من 
أكثر من تأليف كتاب، ألن الكتاب ينتهي منه صاحبه وينتهي تعبه، أما المجلة أو الصحيفة فهي 
تعب دائم وشغل مستمر ال ينتهيان، ولكني وقد عرفت نشاطه في الكتابة والبحث وال سيما 
في هذا المجال، أعني تاريخ المغرب السياسي واستنطاق الوثائق المتعلقة به، لم أستنكر عليه 
هذه المغامرة، وأيقنت أن همة الشاب وتخصصه في الموضوع وتعاون المهتمين بالدراسات 
التاريخية معه للنهوض بهذا المشروع المهم، ستتيح له النجاح في عمله الذي يجعل من مجلة 

دار النيابة مصدرا يعتمد ومرجعال ال يستغنى عنه« )2(.
وله فضل إصدار مجلة » الطنجيون« التي وقف المرض به عن توالي صدورها. وقد بين 
العريضة  الخطوط  الطنجيون  من  األول  العدد  افتتاحية  في  التمسماني  الدكتور 
لمجاالت البحث في تاريخ طنجة: »تستأنف دار النيابة الوثائقية عملها تحت 
اسم »الطنجيون« ستكون فصلية تعنى بقضايا طنجة تاريخيا، فكريا 
واقتصاديا، اجتماعياديموغرافيا، ومعماريا، عبر تاريخها القديم، 

الوسيط، الحديث والمعاصر، مهتمة بعطاءات فقهائها«)3(.
أنفسهم  نذروا  الذين  المثقفين  شـأن  وهكـذا 
فهو  ولذلك  وإخـالص،  صمت   في  العلمي   للبحث 

شخصية فذة  ال يجود الزمان بمثله إال نادرا.
العلمي  الرصيد  الريادة، تحول  وبفضل هذه 
ارتكازية  نقاطـا  التمسمانـي  خلـوق  للمرحـوم 
ومرجعية  في كل جهود البحث التاريخي حول 
منطقتنا، وال يمكن ألي باحث في هذا المجال 
إال أن ينطلق من نتائجها ومن خالصاتها وأن 
ونزاهتها  العلمية  صرامتها  من  يستوحي 
التعاطي  في  الرؤى  تجديد  عناصر  الفكرية  
لعتمات  المكتنفة  اإلشكاالت  مختلف  مع 
إنـــه  المغرب.  الجماعــي بشمـــال  ماضينا  
عبر  منتشرة   فروعها  الذات،  قائمة  مدرسة 
العلمية،  ومراكزه  الوطن  الجامعات  مختلف 
ومؤهالت  خالقة  طاقات  من  اهلل  منحه  بما  
العلمي  البحث  قضايا  لخدمة  كرسها  فطرية 
النصوص  استنطاق  على  وقدراته  التاريخي، 
الغميسة، واستقراء األرشيفات المحلية والوطنية، 
اقتحام  من  مكنته  اللغات  من  العديـد  إتقانـه  مـع 
مباشر،  بشكل  األجنبية  والمصادر  الوثائق  دهاليز 
التاريخية  األحداث  عن  والتحريف  التزييف  ستار  وإزاحة 
والريف  جبالة  ومنطقتي  عامة،  المغرب بصفة  عرفها  التي 

ومدينة طنجة خاصة.
بمدينة   2008 يونيو   25 األربعاء  يوم  تعالى  اهلل  رحمه  توفي 
طنجة عن سن يناهز 65 سنة  بعد مرض أعجزه عن الخروج من المنزل 

بضعة شهور.
بعد وفاته نظمت جريدتا » طنجة« و»الشمال«  ندوة بعنوان: »الدكتور عبد  العزيز خلوق 
حيث  بارزا  نجاحا  وحققت  المنزه  بفندق  16 غشت  السبت  يوم  الحاضر«  الغائب  التمسماني- 
استقطبت جمهورا غفيرا من المثقفين والمؤرخين الذين جاؤوا من مختلف مدن الشمال إلحياء 

الذكرى األربعينية لرحيل رائد الكتابة التاريخية عبد العزيز خلوق التمسماني.
المرحوم  »أصدقاء  من  والكتاب   المؤرخين  من  ثلة  بمشاركة  المذكورة  الندوة  وتميزت 
الذين ألقوا عروضا مستفيضة  انصبت على إبراز األمور الطالئعية التي قام بها من أجل وضع 

الكتابة التاريخية الجادة على الطريق المنهجي الرزين)4(.
ــــــــــــــــــــــ

1(  انظر ترجمته في كتاب: » الدكتور عبد العزيز خلوق التمسماني: مسار مؤرخ وإشعاع سيرة ذهنية« ألسامة الزكاري.  
جريدة طنجة العدد 3551 - السبت 26 شتنبر 2009م طنجة في كتابات المؤرخ عبد العزيز خلوق التمسماني« – زبيدة 

الورياغلي- الشمال- العدد 772 - الثالثاء 17 فبراير 2015
2(  مجلة دار النيابة: السنة األولى- العدد األول- يناير 19 ص 2

3(  مجلة الطنجيون ـ العدد األول- السنة األولى- ص 3
4(  انظر تغطية الندوة في جريدة طنجة- العدد 3551 - السبت 26 شتنبر 2009م.

عبد العزيز خلوق التمسماني
• إعداد :

عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الباحث المؤرخ الدكتور

)ت 2008م(
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هذا أول بالغ في تاريخ النقابة تضطر فيه للرد على أول مسؤول أو مؤسسة إعالمية وطنية في القطاع العام أو الخاص 
فزَّ من مضمون أحد التقارير السنوية التي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدرها طيلة سنوات، ويسمح لنفسه 
بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية لم تعد خفية، بل استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في 

واحد من تجليات االنفالت والجسارة الممزوجة التي تعطي االنطباع بوجود سيبة ال رادع لها.
لذلك ال تكفي كل عبارات االستغراب واالستهجان لتوصيف رد المدير العام لوكالة المغرب العربي لألنباء على التقرير 

السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع الصحافة بالمغرب.
وبناء على تاريخ التدافع والصراع حول الحريات في المغرب، فإن أبلغ وأصدق رد على مدير الوكالة، هو أن ما اقترفه 
يذكرنا ببقايا الحقبة التي ال يحن إليها المغاربة، وأن قلة الحياء من منسوب الحرية التي تدفقت في العهد الجديد تجعلنا 

نقول »إذا لم تستح، فقل ما شئت«.
ولئن تجاوزنا واجب التحفظ المفروض في مدير مؤسسة عمومية يستفيد من تعيين ملكي يطوقه بمسؤوليات صون 
األمانة، فإن ما لجأ إليه مدير وكالة المغرب العربي لألنباء في رده على تقرير النقابة، يفضح حقدا شخصيا على النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، التي مارست حقها في الرصد وفضح االختالالت التي تعرفها الوكالة التي تمول من جيوب 

المغاربة، ويعري عن روح متعجرفة تدعي بسمو المظلة على القانون والمسؤولية.
التعسف  بيانات شجب  التي تتأكد وقائعها في  المعطيات  العربي لألنباء غاب دحض  المغرب  في بالغ مدير وكالة 
وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه المدير في مفاصل الوكالة، 
إرادة المدير، الذي قاده جنون  النقابي والجمعوي، إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج  وتحولت من شعلة في العمل 
العجرفة إلى رفع منسوب احتقار العمل النقابي و تسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي، وتصريفها بأسلوب موروث 

عن زمن » شكون انت، ولي ما عندو سيدو ، عندو الاله«.
لم يجب المدير العام للوكالة عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالة المزري، وال عن الشبهات المرتبطة بعمليات 

التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة االنتقام.
لم يجب المدير العام عن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها »جمعية األعمال االجتماعية«، عوض جعل هياكلها 
بما فيها الرئاسة خاضعة النتخاب العامالت والعاملين، وهل بمقدور المدير العام إخضاعها لعملية »،اوديت«، من طرف 

جهة محايدة.
نتمنى من قضاة المجلس األعلى للحسابات أن يخضعوا هذه المؤسسة للرقابة، حتى يتبين من في »كرشو العجينة«.

لم يجد المدير العام سوى اتهام النقابة بأنها متقادمة، ناسيا أنه مسؤول عن مؤسسة عمومية وقد تجاوز سن التقاعد. 
مؤسسة يفترض في من يسيرها أن يكون مواكبا ألدوات التدبير والحكامة والتواصل الحديثة، حتى تقوم بأدوارها، وليس 

وريث مدرسة تنتمي لإلعالم حين كان فقط إدارة ملحقة بوزارة الداخلية في الزمن غير المأسوف عليه.
يكفي أن ينظر المدير العام لتخلف الوكالة عن خدمة القضية الوطنية األولى ومصالح المغرب الخارجية، بفعل سياسته 

العقيمة، لكي يخجل من تقديم الدروس المثيرة للشفقة لآلخرين.
لقد كانت الوكالة لألسف نقطة الضعف الكبيرة التي جعلتنا نخسر نقاطا في حرب اإلعالم والصورة واالتصال، واالمتحان 
األخير للمدير وطريقته في التدبير خير جواب على أن تدبير قطاع استراتيجي يتطلب تركيزا على مضمون المسؤولية، 

وليس ممارسة فضول زرع األصبع في محراب السياسة.
وألن مدير الوكالة اقترف في بالغه تعديا بالغا على مؤسسة نص الدستور المغربي على تقوية أدوارها واحترامها، بل 

وتم ذلك بأسلوب غير أخالقي فإننا نؤكد:
-  أوال: استمرارنا في الوقوف إلى جنب كافة الصحافيات والصحافيين والعامالت والعاملين بالوكالة من أجل مطالبهم، 

وضد كل حمالت التخويف والترهيب والتهديد.
- ثانيا: مواصلة واجبنا في فضح الخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العامالت والعاملين، وفي حق الوكالة 

باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه.
األعمال  مالية جمعية  وكذا  المؤسسة،  مالية  مراقبة  معاودة  أجل  للحسابات من  األعلى  للمجلس  دعوتنا  ثالثا:    -

االجتماعية للوكالة.
-  رابعا: شجبنا لكل أشكال التضييق على عمل النقابيات والنقابيين، واستعدادنا للعمل الوحدوي مع كافة الفرقاء 

النقابيين إلنقاذ الوكالة وحماية حقوق العاملين بها.
-  خامسا: استعدادنا للتصدي لكل أشكال التخويف والترهيب ومحاصرة حرية الرأي والتعبير سواء للعاملين بالمؤسسة 
أو لعموم الصحافيات والصحافيين الذين يهددهم المدير العام للوكالة بالمتابعات القضائية في حال انتقادهم ألدائها أو 

لتسييرها.
-  سادسا: دعمنا لألخ النقيب عبد اهلل البقالي الذي يحاول مدير الوكالة عبثا االنتقام منه عبر الدعوى التي رفعها ضده 

أمام القضاء، ولنا كامل الثقة في اإلنصاف القضائي وانتصاره لحرية التعبير.
-  سابعا: استهجاننا لتوظيف المدير العام للوكالة منصبه من أجل تصفية حسابات شخصية مع النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية التي لم تقم سوى بما تمليه عليها واجباتها والتزاماتها، إنه فعل مشين أن يورط مدير عام مؤسسة 
أسندت له مهمة تدبير شؤونها بواسطة ظهير ملكي في نزاعاته الشخصية إلرضاء تضخم لألنا ال يستر عورات التسيير 

المزاجي.
-  ثامنا: استغرابنا من لجوء المدير العام لسياسة »أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم«، حين حديثه عن الريع، وهو 
يعرف أن هذا الموضوع بالذات هو واحد من الخروقات التي آلت النقابة على نفسها مسؤولية فضحه على عهد اإلدارة 
الحالية. ومستعدون للذهاب من أجل محاربة كل مظاهر الريع بتجلياتها داخل الوكالة إلى أبعد مدى ال يتوقعه المدير 

العام الحالي.
- تاسعا: استهجاننا للطريقة التي تحدث بها البالغ »الرديء« لمدير الوكالة عن التعبيرات السياسية والحزبية التي 
اختصرها في لفظة »الدكان السياسي«، مما يبين خلفيته السياسية الضيقة التي تبخس العمل المؤسساتي والحزبي 

والمدني، وهو التبخيس الذي لطالما كان موضوع خطابات تحذيرية من أعلى سلطة في البالد.
-  عاشرا: عزمنا الجدي على اللجوء لكل القنوات القضائية والقانونية والمؤسساتية في مواجهة كل الخروقات التي 
تستهدف مجموع العاملين بالمؤسسة، أو التهديدات الصريحة والضمنية التي تستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية 

من طرف مدير الوكالة.

خاض أرباب وكاالت كراء السيارات بطنجة 
الجاري، وقفة  الخميس 10 يونيو  أصيلة، يوم 
احتجاجية بداية من الساعة 12 زواال أمام مقر 
مندوبية النقل، لحث الجهات المعنية بالقطاع 
على تلبية مطالبهم المشروعة، وفتح حوار جدي 
معهم قصد تالفي مجموع السلبيات التي تحد 

من طموحات وتطلعات المهنيين.
هــذه  جميـــع  قامت  اليوم  ذاك  وطوال 
بإضراب عام  الوطني  المستوى  الوكاالت على 
احتجاجا  أبوابها  وأغلقت  العمل،  عن  وشامل 

واستنكارا لألوضاع المتردية التي تعاني منها.
متوكيل،  يوسف  به  أدلى  تصريح  وفي 
الكاتب العام لنقابة أرباب وكاالت كراء السيارات 
الضرر  لرفع  الوقفة  هذه  تأتي  أصيلة،  بطنجة 
الوضع  تفاقم  جراء  الوكاالت  هذه  لحق  الذي 

التالي:
القـــروض  الفائدة على  ارتفاع معــدل   -
لتسديد  االستثنائــي  التأجيل  على  والزيادات 

األقساط.
الخـــاص  التأميــن  سعــر  إشكاليـــة   -

بالمسؤولية المدنية  والتأمين الشامل.

بحمالت  المختصة  السلطـــات  قيام   -
مكثفة للقضاء على الكراء العشوائي والكراء من 
الباطن ورصد الوكاالت غير القانونية والوسطاء 

)السماسرة(.
- تفعيل التدابير التحفيزية للمقاوالت على 
االستمرار، وتوصيات لجنة اليقظة االقتصادية 
بخصوص دعم الشـركات الصغرى والمتوسطة 

المتضررة.
المهنيين  أن  متوكيـــل،  يوســف  وأكــد 
لنيل  االحتجاجية  سيواصلون خوض وقفاتهم 
الوصية  الوزارة  داعيا  المشروعــة،  مطالبهم 
أجل  من  العاجل  التدخـــل  إلى  المالية  ووزارة 
»إنصاف هذه الفئة من المقاوالت، ومساندتها 
ودعمها«، لضمان االستقــرار في هذا القطاع 

الذي يلعب دورا مهما في االقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الوقفة االحتجاجية المذكورة، 
والتي ستليها وقفة أخرى شاملة في الرباط يوم 
الوطني  الصعيد  الجاري، تمت على  يونيو   20
بكامله، وخاضها مهنيو القطاع باالنضواء تحت 

لواء نقابة االتحاد المغربي للشغل.
ح.ب

زارنا، مؤخرا، بمقر الجريدة المواطن سعيد 
المصباحي، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة 
بديار المهجــر، راغبا في نشــر شكايتــه التي 
مفادها أنه بعد تاريخ وفاة والدته المسماة، قيد 
حياتها، أوالد هندية عويشة، تم استخراج مبالغ 
مالية من حسابها البنكي لدى مؤسسة بنكية 
مشهورة، تارة بتوقيع مزور، علما أن المرحومة 
المشتكــي  يتوفــر  الكتابة،  أو  القراءة  التعرف 
المبالغ   كانت  وتارة  ذلك،  تثبـــت  وثائق  على 
ولما حاول هذا  توقيع،  المالية تستخرج بدون 
المهاجرالمغربي القيــام باإلجراءات القانونية، 
طلبا لرد الحقوق إلى ذويهــا، مع معاقبــة كل 
والمستخدمين  المسؤولين  من  تساهــل  من 

عدة  باألمر  المعني  وجد  البنكية،  بالمؤسسة 
من  سيء،  بشكل  معاملته،  تمت  بل  عراقيل، 
والمصالــح  المؤسسات  من  مجموعــة  طـرف 
المختصة بمدينة طنجــة والتي لم تتفاعل مع 
هذه القضية، األمر الذي أقلق المشتكي وخلق 
له مجموعة من األعباء ومصاريف السفر والتنقل 
من بلجيكا إلى المغرب، وبالتالي تعطي هذه 
القضية صورة، غير مشرفة، في التعامل مع أفراد 
بصفة  الملك،  جاللة  ورعايا  المغربية  الجالية 
عامة. كما تؤثر على سمعة االستثمار، بالدفـع 
الثقـة في  وفــقـدان  بل  عــدم تشجيعـه،  إلى 
بعض المؤسسات واإلدارات العمومية، شديدة 

الحساسية، بأرض الوطن.
م.إ

وقفة احتجاجية واإ�شراب �شامل 
لأرباب وكالت كراء ال�شيارات 

بجهة طنجة اأ�شيلة النقابة الوطنية لل�شحافة املغربية
 ترد على بالغ لماب

مهاجر  مغربي يطالب باأمـوال 
يف ا�شم والدته املرحومـة

احتجاجا على الوضع المتردي :

بـــــــــــالغ

استخرجت.. بطرق مشبوهة بعد تاريخ وفاتها 
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أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم أن االستقاللية والقطع 
ومسيري  مسؤولي  بعض  تدخل  مع  التام 
األندية في جهاز التحكيم يعد شرطا أساسيا 
المغربية.  القدم  كرة  منظومة  لتطوير 
وشدد أن إستقاللية التحكيم يجب اعتمادها 
واالستراتيجي  اليومي  التدبير  في  كثقافة 
التحكيمية  األخطاء  أن  معتبرا  القدم،  لكرة 
في ظل استقاللية الحكام تبقى أمرا عاديا 
سوء  يكتنفها  التي  األخطاء  لكن  وطبيعيا، 
تعد  التوجيه،  طائلة  تحت  ترتكب  أو  النية 
الوطنية.  القدم  كرة  على  خطيرة  سلوكات 
كانت  التي  السابقة  المرحلة  أن  وأضاف 
تتسم بتدخل المسؤول الكروي في التحكيم 
بشكل مباشر، انتهت وباتت من الماضي وال 
حكام  ودعا  مستقبال.  عنها  للحديث  مجال 
إلى  أقسامها  بمختلف  الوطنية  البطولة 
التحلي بالنزاهة والتطبيق الصارم للقانون 
أن  إلى  مشيرا  للمباريات،  قيادتهم  أثناء 
تطوير منظومة كرة القدم الوطنية والرفع 
من مستواها رهين، إلى جانب عوامل أخرى، 
والرفع  التحكيم  قوانين  بتطبيق  بااللتزام 
من مستوى أداء الحكام ومواكبتهم، حرصا 
على ضمان إجراء المباريات التي يقودونها 
في أجواء إيجابية. وحين يضطر لقجع لعقد 
المركزية  اللجنة  تنظيم  من  صحفية  ندوة 
لكرة  السادس  محمد  بمركب  للتحكيم 
التي  الفترة  هذه  في  بالمعمورة  القدم 
تتوقف فيها البطولة، فالن الحكام ومعهم 
حتى  تجاوزت  عويصة  مشاكل  خلقوا  الفار 
مباريات  في  ترتكب  كانت  التي  األخطاء 
قبل تطبيق تقنية الفار. وال يعقل أن تمنح 
ضربات الجزاء أو تلغى أهداف رغم أن الفار 
وربما  الحكام.  بعض  قرارات  عكس  يثبت 
والوداد  بركان،  نهضة  مباريات  بعض  أن 
الشكوك، وذهب  العديد من  اثارت  والرجاء 
اعتماد  جدوى  حول  التساؤل  إلى  البعض 
تقنية الفار مادامت العقليات لن تتغير على 
مستوى التحكيم وال ينفع معها ال فار وال بار 

وال وال وال...
خالل  الجامعة  رئيس  رسائل  ان  ربما 
الفار  أن  والمفروض  واضحة،  كانت  الندوة 
حق  ذي  كل  ومنح  األخطاء  تصحيح  هدفه 
واإلمكانات  المالئمة  الظروف  ظل  في  حقه 
المتوفرة لتسهيل  المادية واللوجيستيكية 
دورات  تنظيم  ضرورة  مع  الحكام،  مهام 
تكوينية للحكام في تقنية الحكم المساعد 
تواصلية  لقاءات  برمجة  جانب  إلى  “الفار” 
بعد  والمسؤولين  الحكام  بين  أسبوعية 
االحترافية  الوطنية  البطولة  من  دورة  كل 
المتخذة  القرارات  في  للتداول  القدم  لكرة 
من  القادم  في  التحكيمية  األخطاء  وتفادي 
المباريات، وتقديم شروحات حول القوانين 
عقوبات  فرض  مع  الفار.  بتقنية  المتعلقة 
لهفوات  ارتكابهم  تبث  الذين  الحكام  على 
على  حث  كما  المباريات،  نتائج  في  مؤثرة 
ذلك فوز لقجع، والنقطة األخيرة بكل تأكيد 
مشكل  لتفادي  إيجابية  آثارا  لها  سيكون 

التحكيم في البطولة المغربية.

إيكيـر كاسيـاسحوار السبت

ا�شتقاللية التحكيم!!! 

كانت مجموعة متراصّة بقيادة لويس أراجونيس، الذي منحنا تلك الثقة ودفعنا 
إلى اإليمان بأنه يمكننا تحقيق كل ما نصبو إليه. ثم كأس العالم 2010 في 

جنوب أفريقيا. 
كيف تتذكر تلك األيام التي سبقت البطولة وأنتم أبطال أوروبا وأمل 

البلد؟
أتذّكرها بكل ثقة. كانت لدينا مجموعة قوية للغاية، يجمعنا التضامن بين 
الزمالء. لقد كنا فريقًا متحدًا. من الواضح أننا بعد الفوز بكأس أوروبا أصبحنا 
بلدًا  أن  إذ ندرك  ما يمثل دائمًا ضغطًا ومسؤولية إضافية.  مرشحين، وهذا 
بأكمله يقف خلفنا وأن تحقيق الهدف المنشود بأيدينا. كنا نؤمن بأننا يمكننا 
التتويج أبطااًل للعالم ألول مرة في التاريخ، وهذا ما جعلنا نمتلك قوة ذهنية وثقة 

قادتنا للفوز باللقب، ولكن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود...
وباستثناء  سويسرا.  أمام  بهزيمة  العالم  كأس  في  مشواركم  بدأتم 
الفوز على هندوراس بنتيجة 0-2، كانت جميع االنتصارات حتى النهائي بهدف 

وحيد...
كان أداؤنا تصاعديًا. لم نفز بأي مباراة بتفوّق واضح، لكننا كنا فريقًا متراصًا. 
كنا نعلم أننا سنسجل دائمًا، وأنه من الصعب جدًا تسجيل هدف في مرمانا. 
هذه الصالبة في جميع الخطوط والتحكم الدائم في مجرى المباريات جعلتنا 
متأكدين من تحقيق النجاح. وكان مسك الختام الفوز على إيطاليا بنتيجة 4-0 
في نهائي كأس األمم األوروبية 2012، وهو أكبر انتصار في تاريخ المباريات 
النهائية في كأس األمم األوروبية... ال أحد فاز في المباراة النهائية بذلك الفارق، 
لكننا كنا نكنّ أيضًا الكثير من اإلحترام للخصم. في الجانب اآلخر، كان صديقي 
المحبوب بوفون، وهذا ما يجعلك تضع نفسك أيضًا في مكانه. على مستوى 
األندية، فزت بكل شيء مع ريال مدريد. بدًءا من عام 1997 حين سافرت إلى 
النرويج ووصواًل إلى الكابتن العظيم الذي رفع ثالثة مرات كأس دوري أبطال 

أوروبا...
ما هي أبرز ذكرياتك؟

أتذّكر كل شيء كتطور. منذ أن أخرجوني من المدرسة ليتم استدعائي 
لدوري األبطال، عشت مسيرة احترافية لم تكن وردية دائمًا. األلقاب مهمة 
للغاية، لكن أفضل لحظة بالنسبة لي كانت عندما وصلت إلى ريال مدريد في 
سنّ التاسعة. بدأت كحارس أساسي في سن مبّكرة، حيث سجلت ظهوري األول 
في ال كاتيدرال ]سان ماميس، بلباو[، وهي لحظة ال أنساها. عدت إلى كاستيا. 
قضيت موسمًا كان فيه سيزار يلعب أساسيًا، ومن تلك المنافسة يتعّلم المرء 
أيضًا ليكون أفضل، ويتفوّق على ذاته. كل ما حدث لي، من أمور جيدة وغير 

جيدة، كان ضروريًا للوصول إلى هنا.

تهانينا بعيد ميالدك األربعين. ما مدى تميّز هذا اليوم؟
إيكر كاسياس: شكراً جزياًل على التهنئة. لطالما كان عيد ميالدي مميزاً، 
لكن منذ عامين بدأت أحتفل أيضًا بتاريخ إصابتي بنوبة قلبية. ففي ذلك اليوم 
وُلدت من جديد. حدث ذلك في عام 2019 وأجبرك ذلك على اعتزال كرة القدم. 
هل غير ذلك أولوياتك وعالقتك بكرة القدم؟ طبعًا، تلك األزمة القلبية غيرت 
حياتي. لقد أجبرتني على التخلي عن أكثر ما أحبه، أال وهو لعب كرة القدم، بينما 
كنت ال أزال آمل في مواصلة المشوار. لكن لحسن الحظ الحياة تستمرّ، وتتغير 
األولويات فقط. واآلن أنا متحمس ومشغول بهذه المرحلة من حياتي وعملي 

في ريال مدريد، ومؤسستي، والدوري اإلسباني، وكذا مشاريع أعمالي.
كيف توضح لنا الحاجة إلى زيادة الوعي بأمراض القلب وإنقاذ األرواح؟

من المهم توعية الجميع بأنه يُمكن اكتشاف أمراض القلب والوقاية منها 
سواء كنت رياضيًا أم ال. فالفحوصات الطبية يجب أن تكون روتينية لتجنّب 
مفاجآت غير سارّة. أتعاون مع عدة مبادرات من أجل دعم المشاريع البحثية. 
ومن بين هذه المبادرات، أنا فخور بشكل خاص بالتعاون مع »Idoven«، وهي 
شركة ناشئة في مجال أمراض القلب تجمع بين تكنولوجيا الذكاء وأطباء القلب. 

والهدف من ذلك هو الكشف عن الموت المفاجئ والوقاية منه.
أنهم قد يعانون من مشاكل في  الالعبون  يُدرك  أن  المهم  هل من 

القلب؟
نعتقد، نحن العبو كرة القدم، بأننا مراقبون طبيًا بشكل أكبر، وبالتالي 
لن نعاني من مشاكل في القلب، لكن حاالت مثل حالتي أو أخرى أكثر خطورة 
تظهر أن األمر ليس كذلك لسوء الحظ. إذ يتعرّض رياضي النخبة بشكل أكبر 
لهذا الضغط البدني الذي يجعلنا ندفع أجسادنا إلى أقصى الحدود ونعاني من 
لحظات التوتر بسبب المنافسات، وهو ما يُمكن أن يزيد من خطر ظهور هذه 

المشاكل.
مع األخذ في اإلعتبار كل هذا، ما الذي تحتفظ به من مسيرتك االحترافية؟ 

هل تعطي قيمة أكبر لكل ما عشته كالعب؟
أحتفظ بكل شيء ألن األوقات الجميلة استثنائية، ولكن األوقات غير الجميلة 
قادرة على جعلك أفضل. ولكن ظهوري األول مع ريال مدريد، ولقبي األول في 
دوري أبطال أوروبا، وتتويجي بكأس أوروبا مرتين، وبكأس العالم في جنوب 

أفريقيا هي ذكريات ال تُمحى.
لقد كنت جزًءا أساسيًا من العصر الذهبي ألسبانيا...ماذا تتذكر من كأس 

األمم األوروبية لعام 2008 وشخصية لويس أراجونيس؟
أفضل ذكرى هي األجواء التي كانت تسود في المنتخب. كنا رفقاء وأصدقاء. 

جديد” من  ولدتي  بيوم  عامني  منذ  “اأحتفل 
أصيب إيكر كاسياس في مايو 2019 بنوبة قلبية قلبت 
أولوياته. يحدّثنا اآلن عن انشغاالته ومشاريعه الجديدة 
وذكرياته. يحتفــل الحـارس السابق اليوم بعيد ميــالده 
األربعين. »نحن العبو كرة القدم نعتقد بأننا مراقبون طبيًا 
بشكل أكبر، وبالتالي لن نعاني من مشاكل في القلب، لكن 
حاالت مثل حالتي أو أخرى أكثر خطورة تظهر أن األمر ليس 
كذلك لسوء الحظ،«.. يحدّثنا إيكر كاسياس عمّا يثير قلقه 
حاليًا في اليوم الذي يبلغ من العمر 40 سنة. في 1 مايو 
2019، انقلبت حياته رأسًا على عقب. عانى بطل العالم في 
نسخة 2010 من نوبة قلبية خالل حصة تدريبية مع فريقه 
بورتو. في ذلك اليوم تغير كل شيء واضطر للتخلي عن 
عشقه األكبر: كرة القدم. بيد أنه وجّه تحفيزه وحماسه إلى 
مشاريع جديدة. بالتزامن مع عيد ميالده األربعين، يتحدث 
للتعرّف على هذه  إيكر كاسياس  موقع »فيفا. كوم« مع 

المشاريع وتذّكر بعض اللحظات التي ميّزت مسيرته.
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

رئيس إنتر ميامي متفائل بضم ميسي
أكد خورخي ماس مدير وأحد مالكي نادي 
بيكهام،  ديفيد  بجانب  األمريكي،  ميامي  إنتر 
في  برشلونة،  نجم  ميسي  برؤية  متفائل  أنه 
خالل  وقال  المستقبل.  في  الفريق  صفوف 
تصريحات نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو«: 
»أنا وبيكهام نعمل بجد، ولدينا تطلعات لجلب 
أفضل الالعبين، وميسي العب موهوب على مر 
األجيال، وربما يكون أفضل العب في التاريخ«. 
سيلعب  ميسي  بأن  متفائل  »أنا  وأضاف: 
وكانت  طموحاتنا«.  ويحقق  اإلنتر،  بقميص 
طرحه  مبدئي  عرض  إلى  أشارت  عدة  تقارير 
يشمل  ميسي،  على  البورتا  برشلونة  رئيس 
التوقيع على عقد يمتد 10 سنوات. ولن يستمر 
برشلونة  في  المبدئي-  للعرض  -وفقا  ميسي 
سوى لعامين، ثم يسمح له بعد ذلك باالنتقال 
هذه  على  االتفاق  تم  وأنه  األمريكي.  للدوري 
البورتا  الرئيس  بين  ودي«  »بشكل  التفاصيل 

ووالد ميسي.

شبح فينالدوم يخيــم على صفقــــة 
برشلونة المنتظرة

ديبورتيفو«عن  »موندو  صحيفة  كشفت 
صفقة  في  المفاوضات  على  طرأ  قوي  تهديد 
االنتقاالت  سوق  خالل  لبرشلونة،  منتظرة 
الصيفية الحالية. ويسعى برشلونة، بعدما أنجز 
صفقتي سيرجيو أجويرو، وإيريك جارسيا، مجانا. 
ديباي،  الهولندي  المهاجم  بخدمات  الظفر  إلى 
بختام  الفرنسي  ليون  مع  عقده  انتهى  الذي 
المفاوضات  كانت  وبعدما  الماضي.  الموسم 
طرفا  أن  يبدو  بسالسة،  تسير  الطرفين  بين 
التدخل  وقرر  المجانية،  الصفقة  أغرته  آخر 
يوفنتوس.  نادي  هو  الالعب،  خطف  أمل  على 
الصفقة  عن  لإلعالن  يخطط  برشلونة  وكان 
الصحيفة  بحسب  لكن  الجاري،  األسبوع  خالل 
الكتالنية، فإن تدخل يوفنتوس عطل األمر في 
األيام القليلة الماضية، مما زاد من قلق البارسا، 
خوفا من تكرار سيناريو فينالدوم وسان جيرمان. 
يفوق  لديباي  عرضا  قدم  »يوفنتوس  وأضافت: 
الراتب الذي قدمه برشلونة لالعب بـ 3 ماليين 
تدارك  البارسا  حاول  »لذلك  وتابعت:  يورو«. 
المهاجم  عقد  على  إضافي  عام  بزيادة  الموقف 
الهولندي، حيث سيوقع لـ 3 سنوات ثابتة إضافة 
إلى عام اختياري«. وأشار مصدر داخل برشلونة 
أن النادي ال يريد أن تتأثر ميزانية الرواتب، التي 
تقديم  منها  بإجراءات عدة،  يسعون الحتوائها، 
أن  وأفاد  الجديدة.  للتعاقدات  معقولة  مبالغ 
مسؤولي برشلونة يرون أن اقتراب انطالق يورو 
2020، يدفع بعض الالعبين إلبطاء المفاوضات 
بحجة التركيز على البطولة، في محاولة لتقديم 
بعض العروض الجيدة، وهو ما يسمح لوكالئهم 

بالضغط على األندية المهتمة بهم.

برشلونة يتحرك لتحصين موريبا
عن  ديبورتيفو«  صحيفة«موندو  كشفت 
إليكس  الشاب  تجديد عقد العبه  برشلونة  نية 
موريبا، لإلبقاء عليه في كامب نو لسنين طويلة. 
ويعد موريبا )18 عامًا( من العناصر الشابة التي 
قيادة  تحت  األول،  الفريق  على  نفسها  فرضت 
الكتالنية،  الصحيفة  وبحسب  كومان.  المدرب 
أعمال  وكيل  مع  محادثاته  بدأ  برشلونة  فإن 
موريبا، من أجل تمديد تعاقد الالعب مع البرسا. 
وأضافت الصحيفة، أنه تم تحديد يوم 15 يونيو 
الجاري موعدًا لالجتماع بين الطرفين. وينتهي 
 ،2022 يونيو  في  برشلونــة  مـع  موريبـا  عقد 
أكثر من ذلك.  البلوجرانا ال يريد االنتظار  لكن 
خالل  موريبا  بقاء  تأمين  في  برشلونة  ويرغب 
باهتمام عددًا  وأنه يحظى  الفترة، خاصة  هذه 
اإلبقاء  برشلونة  وينوي  األوروبية.  األندية  من 

على إليكس موريبا في كامب نو حتى 2026.

العبو ريال مدريد هـددوا بيريــز حال 
قدوم كونـتـي

تتعلق  مفاجأة  عن  »التايمز«،  كشفت 
الذي  كونتي  اإليطالي  والمدرب  مدريد  بريال 
الميرنجي،  لقيادة  معه،  التعاقد  الريال،  حاول 
كارلو  إلى  الدفة  توجيه  قبل  لزيدان،  خلًفا 
 10 فهناك  الصحيفة،  وبحسب  أنشيلوتي. 
كونتي  قدوم  رفضوا  مدريد،  ريال  من  العبين 
من  العبين   10 أن  وأوضحت  زيدان.  لخالفة 
ريال مدريد، تواصلوا هاتفيًا مع رئيس النادي، 
بيريز، وهددوه بالرحيل عن الفريق، حال التعاقد 
تصريح  إلى  الصحيفة،  ونوهت  كونتي.  مع 
كونتي  كان  عندما   ،2018 في  لراموس  قديم 
مرشحا أيضا لتدريب الريال. وقال راموس وقتها 
»االحترام يكتسب، ال يفرض، إدارة غرفة تغيير 

المالبس، أهم من معرفة المدرب الجديد«.
مكالمة هاتفية تؤجل تجديـد عقــد 

راموس
كشفت »ماركا«، آخر المستجدات المتعلقة 
والذي  مدريد،  ريال  قائد  راموس،  بمستقبل 
ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري. ولم يتوصل 
الريال وراموس التفاق حول التجديد، حتى اآلن، 
رغم تبقي أيام قليلة على انتهاء العقد. وبحسب 
استعداد  على  راموس  فإن  الصحيفة اإلسبانية، 
بتجديد  للنادي،  األخير  العرض  وقبول  للتراجع، 
اعترض  أن  وسبق  واحد.  موسم  لمدة  عقده 
مع  واحد،  لموسم  عقده  تجديد  على  راموس 
خصم %10 من راتبه، وهو ما جمد المفاوضات 
مدريد  ريال  تنص سياسة  الطرفين، حيث  بين 
يتجاوز  الذين  الالعبين،  عقود  تجديد  على 
وأضافت  اآلخر.  تلو  موسمًا  عامًا،   30 عمرهم 
في  يرغب  المخضرم  المدافع  أن  الصحيفة 
األمر لن يحدث  الريال، لكن هذا  االستمرار مع 
دون مكالمة، لم يقرر هو وال فلورنتينو، رئيس 
أنه  وأشارت »ماركا« إلى  بعد.  إجراءها  النادي، 
تتقدم  لم  إلتشي،  في  الشهيرة  المحادثة  منذ 
األمر  جعل  ما  وهو  الطرفين،  بين  المفاوضات 
الفترة  في  ترددت  أنباء  وكانت  صعوبة.  أكثر 
التجديد  عرض  الريال  سحب  عن  األخيرة، 

لراموس، وبحثه عن خيارات أخرى.
ريال مدريد يخطط للعودة إلى برنابيو 

وال ينوي مشاركة أتلتيكو في عرينه
الريال  أن  ديبورتيفو«  »موندو  أكدت 
الموسم  برنابيو،  ملعب  إلى  للعودة  يخطط 
بملعب  مبارياته  الفريق  ويخوض  المقبل. 
الرياضية  مدينته  في  ستيفانو،  دي  ألفريدو 
»فالديبيباس«، بسبب خضوع سانتياجو برنابيو 
منتصف  منذ  شامل  وتجديد  إصالح  لعمليات 
الصحيفة،  وبحسب  الماضي.  قبل  الموسم 
على  المواجهات  خوض  ينوي  مدريد  ريال  فإن 
المقبل،  الموسم  في  برنابيو  سانتياجو  ملعب 
مدريد  ريال  أن  وأضافت  آخر.  ملعب  أي  وليس 
لم يطلب من أندية أخرى، خوض مبارياته في 
ميتروبوليتانو  واندا  حول  تردد  كما  مالعبها، 
أن  الصحيفة  وأوضحت  مدريد.  أتلتيكو  معقل 
اإلسباني،  االتحاد  من  سيطلب  مدريد  ريال 
ملعبه،  خارج  الليجا  في  مباريات   3 أول  خوض 
يمنحه  ما  وهو  دولي،  توقف  فترة  سيتبعها 
في  التجديد  أعمال  من  لالنتهاء  زمنية  مهلة 
سانتياجو برنابيو. وكانت اخبار اشارت ان الريال 
يدرس تقديم طلب لغريمه أتلتيكو مدريد، من 
في  متروبوليتانو،  واندا  ملعبه  على  اللعب  أجل 
فإن  لصحيفة »ماركا«،  ووفقا  المقبل.  الموسم 
التدريجية  العودة  من  االستفادة  يريد  الريال 
اإلجراءات  تخفيف  مع  المالعب،  إلى  للجمهور 
بضعة  ووجود  كورونا،  لفيروس  المضادة 
وأضافت  المدرجات.  في  المشجعين  من  آالف 
إمكانية  استطالع  بالفعل  تم  أنه  الصحيفة 
أشهر،  عدة  منذ  متروبوليتانو،  واندا  في  اللعب 
هذا  يؤيد  مدريد،  عمدة  ألميدا،  مارتينيز  وكان 

االقتراح. 

املنتخب الوطني ينت�شر على غانا ويواجه 
بوركينافا�شو وديا اليوم

نظيره  على  القدم  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  فاز 
الغاني بهدف لصفر، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء 
الثالثاء على أرضية ملعب المجمع الرياضي األمير موالي عبد 
جواد  الالعب  اللقاء  في  الوحيد  الهدف  وسجل  بالرباط.  اهلل 
اليميق في الدقيقة 68 من عمر المباراة. واتسم اللقاء الذي أداره 
الحكم السنغالي ديوف أدالبير بطابع تكتيكي محظ حيث طغى 
التحفظ على اغلب مجريات اللعب وبالتالي لم يرق المستوى 
بالرغم من أن نتيجة االنتصار  المرجوة،  التطلعات  الى  العام 

ستمنح العناصر الوطنية ثقة أكبر في القادم من المباريات.

المباراة  هذه  حاليلوزيتش  وحيد  الوطني  الناخب  واعتبر 
الودية إلى جانب الودية المقبلة أمام بوركينا فاصو، تشكالن 
لكأس  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  بدء  قبل  جيدا  اختبارا 
العالم 2022، مبرزا أن نتيجة الفوز على غانا وفي انتظار فوز 
آخر على بوركينافاصو في المباراة الثانية التي ستجرى يومه 
السبت بملعب المجمع الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة 
العناصر  سيمنحان  مساء،  الثامنة  الساعة  من  بداية  الرباط 

الوطنية المزيد من الثقة في المستقبل لخوض االستحقاقات 
القادمة، خاصة على المستوى المعنوي. وأوضح حاليلوزيتش 
في تصريحات للصحافة، أن »اختيار منتخبا غانا وبوركينا فاسو 
ومستوى  لقوة  االعتبار  بعين  أخذا  تم  بل  اعتباطيا،  يكن  لم 
أداء المنتخبين، وال سيما الغاني، الذي يتواجد خلف المنتخب 
المغربي في ترتيب الفيفا«. وأوضح في هذا السياق أن منتخب 
غانا يتميز »بأسلوب هجومي عالي الجودة وسيساعدنا ذلك في 
تطوير أدائنا«، مضيفا أنه خالل المعسكر التحضيري، عملنا على 
المجموعة«. وسجل  واألجواء كانت جيدة داخل  عدة جوانب، 
الناخب الوطني أن »بعض الالعبين لم يشاركوا بشكل كاف مع 
أنديتهم والبعض اآلخر يظهر بعض اإلرهاق، لكننا تمكنا من 

تجاوز ذلك«.

لكأس  المؤهلة  اإلفريقية  اإلقصائيات  قرعة  أن  يذكر 
المغربي  المنتخب  أوقعت   ،)2022 )قطر  القدم  لكرة  العالم 
في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات غينيا وغينيا بيساو 

والسودان.

واصل إتحاد طنجة لكرة السلة تألقه وحقق فوزا جديدا 
خارج ميدلنه، وهذه المرة ببركان، حيث انتصر على النهضة 
البركانية بحصة 93 مقابل 54 ، في مباراة جمعت بينهما مساء 
األحد لحساب الدورة 11 من بطولة القسم الممتاز، مجموعة 
الشمال. ولم تؤثر الغيابات الكبيرة في تركيبة الفريق الطنجاوي، 
نظير األمريكي أحمد خليل اهلل باإلضافة إلى سبعة العبين من 
شبان الفريق بسبب التزاماتهم الدراسية وتحضيراتهم الجتياز 
امتحانات الباكالوريا. حيث كان الحاضرون في الموعد وقدموا 
عالية  أجواء  في  الرياضية وجرت  الروح  كبيرة طبعتها  مباراة 
أخوية. وقدم الفريقان، البركاني والطنجاوي إشارة قوية من 
كون الرياضة جسر قوي لتقوية العالقات وتمتينها واإلسهام 
في خدمة رسالتها النبيلة. وشكر مسؤولي اتحاد طنجة جميع 
وحفاوة  حسن  على  السلة  لكرة  البركانية  النهضة  مكونات 

االستقبال.

نتائج الدورة 10:)مجموعة الشمال(
تفاحة ميدلت / المغرب الفاسي: 79 – 88

أمل الحاجب / مشليفن افران: 104 – 105
لوكوس العرائش / شباب الحسيمة: 64 – 49

نهضة بركان/ اتحاد طنجة: 54 – 93
الترتيب العام:)مجموعة الشمال(

1 - المغرب الفاسي: 21 نقطة
2 - اتحاد طنجة: 18 // 

3 - نهضة بركان: 18 // 
4 - تفاحة ميدلت: 16 // 

5 - لوكوس العرائش: 15 // 
6 - مشليفن افران: 14 //

7 - أمل الحاجب: 14 // 
8 - شباب الحسيمة: 13 // 

�شلة احتاد طنجة تعود بفوز كبري من بركان
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جدول توقيت املباريات واملدن واملالعب
والقنوات الناقلة ملناف�شات كاأ�س اأمم اأوروبا 

أمس الجمعة 11 يونيو 
إيطاليا / تركيا )على الساعة الثامنة مساء بملعب 
 )TF1 / BEIN SPORT 1 / أوليمبيكو بمدينة روما

السبت 12 يونيو
ظهرا  الثانية  الساعة  )على  سويسرا   / ويلز 
 )BEIN SPORT 1 / بالملعب األولمبي بمدينة باكو
الخامسة  الساعة  )على  فنلندا   / الدنمارك 
 BEIN  / كوبنهاجن  بمدينة  باركين  بملعب  مساء 

)SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  روسيا   / بلجيكا 
بطرسبرج  سان  بمدينة  بطرسبرج  سان  بملعب 

)BEIN SPORT 1
األحد 13 يونيو

ظهرا  الثانية  الساعة  )على  كرواتيا   / إنجلترا 
)BEIN SPORT 1 /بملعب ويمبلي بمدينة لندن

النمسا / مقدونيا )على الساعة الخامسة مساء 
 BEIN بوخاريست/  بمدينة  ناشيونال  ارينا  بملعب 

)SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  أوكرانيا   / هولندا 
 M6 /بملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام

)/ BEIN SPORT 1
اإلثنين 14 يونيو

سكوتلندا / التشيك )على الساعة الثانية ظهرا 
 BEIN جالسكــو/  بمدينــة  هاميديــن  بملعب 

)SPORT 1
بولندا / سلوفاكيا )على الساعة الخامسة مساء 
بطرسبرج/  سان  بمدينة  بطرسبرج  سان  بملعب 

)BEIN SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  السويد   / إسبانيا 
 TF1 / BEIN / بملعب ال كارطوخا بمدينة إشبيلية

)SPORT 1
الثالثاء 15 يونيو

المجر / البرتغال )على الساعة الخامسة مساء 
 BEIN  / بودابست/  بمدينة  بوشكاش  بملعب 

 )SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  ألمانيا   / فرنسا 
 M6 / BEIN /بملعب ميونيخ أرينا بمدينة ميونيخ

)SPORT 1
األربعاء 16 يونيو

ظهرا  الثانية  الساعة  )على  روسيا:   / فنلندا 
بطرسبرج/  سان  بمدينة  بطرسبرج  سان  بملعب 

)BEIN SPORT 1
مساء  الخامسة  الساعة  )على  ويلز:   / تركيا 
)BEIN SPORT 1 /بالملعب األولمبي بمدينة باكو

مساء  الثامنة  الساعة  )على  سويسر   / إيطاليا 
 M6 / BEIN  / روما  بمدينة  األوليمبيكو  بملعب 

)SPORT 1
الخميس 17 يونيو

الثانية ظهرا  الساعة  )على  / مقدونيا  أوكرانيا 
 BEIN / بملعب أرينا ناشيونال بمدينة بوخاريست

)SPORT 1
الدنمارك / بلجيكا: )على الساعة الخامسة مساء 
 BEIN SPORT /بملعب باركينغ بمدينة كوبنهاجن

)1

مساء  الثامنة  الساعة  )على  النمسا   / هولندا 
 BEIN /بملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام

)SPORT 1
الجمعة  18 يونيو

السويد / سلوفاكيا )على الساعة الثانية ظهرا 
 / بطرسبرج  سان  بمدينة  بطرسبرج  سان  بملعب 

)BEIN SPORT 1
كرواتيا / التشيك )على الساعة الخامسة مساء 
 BEIN جالسكو/  بمدينة  بارك  هاميدن  بملعب 

 )SPORT 1
إنجلترا / سكوتلندا )على الساعة الثامنة مساء 

بملعب ويمبلي بمدينة لندن
)TF1 / BEIN SPORT 1 / 

السبت 19 يونيو
المجر / فرنسا )على الساعة الثانية ظهرا بملعب 
 TF1 / BEIN  / بودابست  بمدينة  أرينا  بوشكاش 

)SPORT 1
مساء  مساء  الخامسة  )على  ألمانيا   / البرتغال 
 M6 / BEIN / بملعب ميونيخ أرينا بمدينة ميونيخ

)SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  بولندا   / إسبانيا 
 BEIN  / إشبيلية  بمدينة  كارطوخا  ال  بملعب 

)SPORT 1
األحد 20 يونيو

مساء  الخامسة  الساعة  )على  ويلز   / إيطاليا 
 BEIN  / رومــا  بمدينــة  األوليمبيكــــو  بملعــــب 

)SPORT 1
الخامسة مساء  الساعة  )على  تركيا   / سويسرا 
)BEIN SPORT 2 / بالملعب األولمبي بمدينة باكو

اإلثنين 21 يونيو
مقدونيا / هولندا / )على الساعة الخامسة مساء 
 / أمستردام  بمدينة  أرينا  كرويف  يوهان  بملعب 

)BEIN SPORT 1
أوكرانيا / النمسا )على الساعة الخامسة مساء 
 BEIN / بملعب أرينا ناشيونال بمدينة بوخاريست

)SPORT 2
مساء  الثامنة  الساعة  )على  الدنمارك   / روسيا 
 TF1 / BEIN /بملعب باركينغ بمدينة كوبنهاجن

)SPORT 2
مساء  الثامنة  الساعة  )على  بلجيكا   / فنلندا 
 TF1 /بملعب سان بطرسبرج بمدينة سان بطرسبرج

)/ BEIN SPORT 1
الثالثاء 22 يونيو

مساء  الثامنة  الساعة  )على  إنجلترا   / التشيك 
 M6 / BEIN لندن/  بمدينة  ويمبلي  بملعب 

)SPORT 1
كرواتيا / سكوتلندا )على الساعة الثامنة مساء 
 M6 / جالسكو/  بمدينة  بارك  هاميدين  بملعب 

)BEIN SPORT 2
األربعاء 23 يونيو

الخامسة  الساعة  )على  إسبانيا   / سلوفاكيا 
 BEIN  / إشبيلية  بمدينة  بملعب الكارطوخا  مساء 

)SPORT 1
الخامسة مساء  الساعة  )على  / بولندا  السويد 

 / بطرسبرج  سان  بمدينة  بطرسبرج  سان  بملعب 
)BEIN SPORT 2

ألمانيا / المجر )على الساعة الثامنة مساء بملعب 
)BEIN SPORT 2 / ميونيخ أرينا بمدينة ميونيخ

مساء  الثامنة  الساعة  )على  /فرنسا  البرتغال 
 TF1 / / أرينا بمدينة بودابست  بملعب بوشكاش 

)BEIN SPORT 1
دور »ثمن النهائي«

يوم السبت 26 يونيو 
يوهان  بملعب  مساء  الخامسة  الساعة  )على 
 )BEIN SPORT 1 / كرويف أرينا بمدينة أمستردام
ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن
يوم األحد 27 يونيو 

)على الساعة الخامسة مساء بملعب بوشكاش 
 )BEIN SPORT 1 / أرينا بمدينة بودابست

الثامنة مساء بملعب الكارطوخا  الساعة  )على 
 )BEIN SPORT 1 / بمدينة إشبيلية

يوم اإلثنين 28 يونيو
باركينغ  بملعب  مساء  الخامسة  الساعة  )على 

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة كوبنهاجن
)على الساعة الثامنة مساء بملعب أرينا ناشيونال 

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة بوخاريست
يوم الثالثاء 29 يونيو

ويمبلي  بملعب  مساء  الخامسة  الساعة  )على 
 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن

هاميدين  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 
 )BEIN SPORT 1 / بارك بمدينة جالسكو

دور »ربع النهائي«
يوم الجمعة 02 يوليو

سان  بملعب  مساء  الخامسة  الساعة  )على 
 BEIN  / بطرسبـــرج  سان  بمدينـــة  بطرسبـــرج 

 )SPORT 1
)على الساعة الثامنة مساء بملعب ميونيخ أرينا 

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة ميونيخ
يوم السبت 03 يوليو

)على الساعة الخامسة مساء بالملعب األولمبي 
 )BEIN SPORT 1 / بمدينة باكو

)على الساعة الثامنة مساء بملعب األوليمبيكو 
 )BEIN SPORT 1 / بمدينة روما

دور »نصف النهائي«
يوم الثالثاء 06 يوليو

ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 
 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن

يوم األربعاء 07 يوليو
ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن
»النهـائـي«

يوم األحد 11 يوليو
ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 

. )M6 / BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن

ألمانيا تمنح استثناءات صحية من أجل اليورو
وافقت الحكومة األلمانية على استثناءات في قيود السفر والحجر الصحي، 
للمعنيين بكأس األمم األوروبية. ولن تُمنح االستثناءات لالعبين فقط، بل أيضا 
لمعتمدين آخرين مثل الصحفيين، سيكون بإمكانهم دخول ألمانيا، حتى بالنسبة 
للقادمين من المناطق التي تشهد تفشي سالالت متحورة من فيروس كورونا، 
يوليو،   28 التدابير حتى  اإللزامي. وتسري هذه  الصحي  للحجر  الخضوع  دون 
وستمنح االستثناءات لألشخاص المعتمدين للمشاركة أو اإلعداد أو المتابعة 
للفعاليات الرياضية الدولية. وبحسب القواعد المعمول بها حاليا، يُسمح فقط 
لأللمان وحاملي اإلقامة في ألمانيا بدخول البالد قادمين من بريطانيا، وغيرها 
من المناطق التي تشهد تفشي السالالت المتحورة لفيروس كورونا المستجد، 
على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين. وسيتم رفع القيود الحالية خالل 
الصارمة  التدابير  مراعاة  مع  يوليو،   11 يوم  ختامها  حتى  األوروبية،  البطولة 
للوقاية والنظافة خالل البطولة. وتستضيف مدينة ميونخ 3 مباريات في دور 
المجموعات، وأخرى في دور الثمانية، في 2 يوليو، وسيكون أحد طرفي مباراة دور 
الثمانية منتخبا خاض مباراته في دور الـ16 قبلها بستة أيام، في العاصمة لندن.

فار موحد وقواعد جديدة للمسة اليد في اليورو
ستعمل تقنية حكم الفيديو المساعد )فار( ببطولة كأس األمم األوروبية، 
من منشآت االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(، في مدينة نيون السويسرية، 
بفرق مكونة من حكم الفيديو الرئيسي »VAR« ومساعد »AVAR«، وحكم 
سيرافق  كما  وموحد«.  »واضح  ألداء  سعيا  وذلك  مباراة،  لكل  محدد  تسلل 
هذه المجموعات من الحكام، الذين سيراقبون المباريات من إحدى الغرفتين 
المخصصتين في حرم االتحاد القاري، ثالثة مشغلين ومساعد دعم للفار، الذي 
سيعمل كمنسق. ويؤكد يويفا، الذي أبدى اقتناعه بالنتائج الجيدة لتقنية حكم 
الفيديو المساعد، أنه يحظى بأفضل »فار في العالم«، لذلك فإن هدفه في اليورو 
هو أن تكون هذه التقنية »حذرة وواضحة، وتعكس ترابطا وتوحيدا في تدخالته«. 
وفي هذا اإلطار، لن تتدخل تقنية الفار إال عندما يرتكب الحكم الرئيسي خطأ 
واضحا، أو في حالة حدوث أخطاء خطيرة لم يرصدها، بحيث يظل الحكام هم 
محور عملية صنع القرار. لكن دور حكم الفيديو المساعد يعتبر ضروريا، لتجنب 

األخطاء التي قد يكون لها تأثير كبير على المباراة.

4 العبين من أصول عربية في يورو 2020
انطلق »يورو 2020«، ثاني أقوى بطولة للمنتخبات المونديال الجمعة. 
باإلثارة  مليئة  لنسخة  يمهد  ما  دولة،   11 مالعب  في  األولى  للمرة  ويقام، 
والتشويق. ويشهد، تواجد بعض الالعبين من أصول عربية، في رحلة البحث 
عن المجد األوروبي.  كريم بنزيما مع منتخب فرنسا، وهو من أصول جزائرية. 
وسام بن يدر مع منتخب فرنسا، وهو من أصول تونسية، ويلعب لموناكو.  ناصر 
الشادلي مع منتخب بلجيكا وهو من أصول مغربية. ثم ياسين أمين مع منتخب 

فنلندا وهو من أب مغربي.

منافسو إسبانيا يتدربون في إشبيلية
تدرب خصوم إسبانيا في منافسات يورو 2020، بإشبيلية قبل المواجهات 
التي ستجمعهم بـ«ال روخا«، الذي يلعب في المجموعة الخامسة مع السويد 
وبولندا وسلوفاكيا. وأوضح نادي إشبيليا أنه وضع منشآته تحت تصرف اللجنة 
المنظمة للبطولة والمنتخبات المذكورة خالل فترة تواجدها في إسبانيا لخوض 
مباريات البطولة القارية، وذلك بعد اختيار إشبيلية الستضافة بعض مباريات 
السويد تدريباته على ملعب خيسوس  بلباو. وخاض منتخب  اليورو بدال من 
نافاس في المدينة الرياضية بإشبيلية يومي 15 و16 يونيو، بعد مواجهة إسبانيا 
يوم 14 من نفس الشهر. بينما خاض منتخب بولندا تدريباته على نفس الملعب 
قبل مواجهة المنتخب اإلسباني يوم 19 يونيو، ويتدرب المنتخب السلوفاكي يوم 
19 من الشهر ذاته، بعد يوم واحد من مواجهة رجال لويس إنريكي في الجولة 
الختامية للمجموعة الخامسة. وستقام مباريات إسبانيا أمام خصومها الثالثة على 

ملعب ال كارتوخا في إشبيلية. 

إيطاليا تحدد شرطا إلزاميا لحضور مباريات اليورو
اشترطت إيطاليا على الجماهير الراغبة في التوجه إلى الملعب األولمبي في 
روما، لحضور المباريات الثالث في مرحلة المجموعات ومباراة ربع نهائي )يورو 
2020(، تقديم شهادة تطعيم او فحص سلبي لفيروس كورونا المستجد، وفقا 
للقواعد التي أقرتها، لتنظيم البطولة في إيطاليا. ويسمح المرسوم الذي وقعته 
وزيرة الدولة للرياضة فالنتينا فيزالي، بالدخول إلى الملعب األولمبي أيضا، لمن 
يؤكدون تعافيهم من فيروس كورونا المستجد في األشهر الستة األخيرة، وفقا 
متاحة  األولمبي  الملعب  اإليطالية. وستكون %25 من سعة  اإلعالم  لوسائل 
للجماهير التي تقدم شهادة تطعيم وفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد 
أو وثيقة تضمن تعافيه عقب إصابته. ولن تقبل السلطات المسؤولة عن التحقق 

من الشهادات عمليات التطعيم خارج إيطاليا لدواعي األمان.

)يورو 2021( :خاص عن

بـريـد )يورو 2021(

أسفر كأس أمم أوروبا )يورو 2020( عن مجموعة من المواجهات النارية في دور المجموعات، أبرزها مجموعة الموت التي ضمت كاًل من ألمانيا 
والبرتغال بطلة أوروبا وفرنسا بطلة العالم. ونقدم لكم جدول مواعيد المباريات، والمدن والمالعب التي تقام عليها المباريات والقنوات الناقلة لهذه 
البطولة التي ستقام ألول مرة في التاريخ بـ 12 مدينة، ما يجعلها حدثا استثنائيا مرتقبا، فيما انطلقت مباراة االفتتاح أمس الجمعة 11 يونيو 2020 
2020 بعد سحب القرعة كالتالي. حيث تضم المجموعة األولى  بين كل من إيطاليا وتركيا، ويقام النهائي يوم11 يوليو. وقد أتت مجموعات يورو 
إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز 2020.  وتضم المجموعة الثانية، بلجيكا روسيا الدنمارك وفنلندا. وتضم المجموعة الثالثة، هولندا وأوكرانيا والنمسا 
ومقدونيا. وتضم المجموعة الرابعة، إنجلترا وكرواتيا والتشيك وسكوتلندا. وتضم المجموعة الخامسة، إسبانيا وبولندا والسويد وسلوفاكيا. وتضم 

المجموعة السادسة، ألمانيا وفرنسا والبرتغال والمجر. وفيما يلي جدول المباريات والمدن والمالعب والقنوات الناقلة للمباريات مع التوقيت:
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وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/59
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
في:  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
2021/05/26 ، تم بيع األصل التجاري الكائن بطنجة 23 
SUN TRA- »اارع الجبهة الوطنية والمملوك لشركة 

تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل  المسجلة   »VEL SARL
عدد 70953، بواسطة ممثليها القانونيين السيدة نادية 
الزباير الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد K112796، و 
السيد محمد العاقل الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
 »SET TRAVEL SARL«  لفائــدة شركــة ،K80424
 ،80353 عدد  تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل  المسجلة 
الحامل  السباح  الحميد  عبد  السيد  طرف  من  والممثلة 
بثمن  وذلك   ،K104425 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

إجمالي قدره 100.000.00 )مائة ألف( درهم. 
وعليه  فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة الضبط 
بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة أكاديس  ش م م
STE ACADIS SARL

ذات المسؤولية المحدودة   
رأسمالها 200000.00 درهم

مقرها االجتماعي على الطريق الوطنية رقم 2 ن-ك 
113 بمركز الدردارة  إقليم  شفشاون

إعالن متعدد القرارات
المنعقد  االستثنائي  العام   الجمع  قرار  بمقتضى 
تمت  للشركـة  االجتماعـي  بالمقــر   2021/1/15 بتاريخ 

المصادقة على القرارات التالية :
الحبيب  عبد  السيد  حصص  جميع  نقل   -  1
الميمـونــي المتمثـلــة فـي 50 حصة اجتماعيــة  وتفويتها 
بالتســاوي لفائــدة السيدين عبد العزيز ادبيشـي وعبد اهلل 

اشركوك 25 حصة لكل واحد منهما. 
كمسير  ادبيشي  العزيز  عبد  السيد  تعيين     -  2
أول للشـركــة والسيد عبد اهلل اشركوك كمسير مساعد  

للشركة.
 3 - جميع العقود اإلدارية والمالية يجب أن توقع من 

طرف  احد المسيرين. 
القوانين  من   16 و   13-7-6 المواد  تعديل   -  4

األساسي للشركة وتحيينه.
االبتدائية  بالمحكمـة  القانوني  اإليـداع  تم 
رقـم  تـحــــت    2021/3/25 بتــاريـــخ   بشـفــشـــاون 

 .26311121002534
بمثابة مقتطف وبيان
 مسير الشركة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بالحسيمة

المحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملف عدد : 25/2021

حساب : 1661
إعــالن عـن بيـع أصـل تجـاري

األستــاذ  لــدى   – توثيقـــي  عقــد  بمقتضى 
مـــؤرخ   – بالحسيمة  الموثـــق  الحنــودي  محمــد 
يــوم  بالحسيمــة  والمسجــل   2021/05/17 يوم 

.2021/05/25
الساكـــن  المفتوحـــي،  حســـن  السيد  باع 
بالحسيمة زنقة الدوحة رقم 38، جنسيته مغربية، والحامل 
للبطاقة الوطنية للتعريف رقم R54416، نيابة عن عمر 
المزداد  مغربيـــة،  جنسيته  ببلجيكا،  الساكن  المفتوحي 
بتاريخ 1962/04/10 والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف 

.R61055 رقم
الساكـــن  الكمونــي،  جـــواد  السيد  لفائدة 
بالحسيمة زنقــة جبل توبقــال رقم 37، جنسيته مغربية، 
الوطنية  للبطاقة  والحامل   1979/06/25 بتاريخ  المزداد 

.R156442 للتعريف رقم
األصل التجاري المتمثل في:

•  صالون للحالقة الرجال
رقم  تاشفين  بن  يوسف  شارع  بالحسيمة،  الكائن 
18، والمسجل بالسجــل التجــاري بالمحكمــة االبتدائيــة 
بثمن  التحليلي  بالسجل   3804 عدد  تحت  بالحسيمـة 

100.000.00 درهم.
لدى  تعرضاتهــم  تقديم  أعاله  البائع  دائني  فعلى 
بالحسيمة  االبتدائية  بالمحكمة  التجـاري  السجل  مكتب 

داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني.
عن رئيس كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـــهـــــدي   العلـــــــــــوي

محــاسب معتمــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني

 رقم 4 ـ تطوان
الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539 الفاكس: 

0539 960201
*************

سطاسيون سرفيس زومي ش.ذ.م.م.
STATION DE SERVICE ZOUMI SARL

شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 
100.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بوزان
قيادة زومي، الطريق اإلقليمي لوزان

4130 نقطة كيلوميترية 030+48 زومي 
تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة. 

 28 في  بالزومـي  مؤرخ  عرفـي  عقـد  بموجـب 
لشركة  األساسي  القانون  تحرير  فبراير2021، تم 

ذات المسؤولية المحدودة مميزاتها كالتالي:
زومــــي  سرفيـــس  التسمية: سطاسيون   •

ش.ذ.م.م. 
”STATION DE SERVICE ZOUMI SARL“ 

المساهمون:
ــ    السيدة العماري الشريفة 

ــ    السيدة العمري زهرة
ــ    السيد هشام احويط

ــ    الهدف: هدف الشركة:
السيارات  وخدمات  وقود  لمحطة  ــ    استغالل 

والتجارة في المحروقات ومشتقاتها.
ــ    خدمات أخرى،

والعقارية  العينية  العمليــات  كل  ــ    وعموما 
والمالية والتجارية المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
على  تعمل  أن  والتي من شأنها  الشركة  بتحقيق هدف 

تشجيع وتطوير الشركة.   
زومـــي،  قيـــادة   : االجتماعــي  ــ   المقـــر 
نقطــــة   ،4130 لــوزان  اإلقليمــــي  الطــريــــق 

كيلوميترية 030+48 زومي،  وزان.
ــ    المـــدة: 99  سنة.

ــ    رأسمال الشركة : حدد رأسمال الشركة في مائة 
مائة )100( حصة  إلى  مقسم  درهم  ألف )100.000,00( 

من فئة ألف )1000.00( درهم، خصصت لكل من:
ــ    السيدة العماري الشريفة )40( حصة،

ــ    السيدة العمري زهرة )40( حصة،
ــ    السيد هشام احويط )20( حصة.

ــ    التسيير: تم تعيين السيد هشام احويط، كمسير 
للشركة لمدة ثالث سنوات، وتلتزم الشركة بإمضائه.

ــ   السنـة التجارية: من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من 
كل سنة وبصفة استثنائية من 28 فبراير 2021 إلى 31 

دجنبر 2021.
ــ    األربـاح : المحصول الصافي للسنة، بعد إسقاط 

االدخار القانوني، يخصص للشركاء.
بوزان  االبتدائيـة  بالمحكمة  القانوني  اإليـداع  تم 

بتاريخ 28 ماي 2021 تحت رقم 3009.
 بمثابة مقتطف  وبيان
 مسير الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .A.M.H IMPORT

 Société à Responsabilité
Limitée. رقم السجل التجاري: 55759.

بمقتضى  محضر للجمــع العــام المنعقـــد  بتاريخ: 
24 فبراير 2017 لتصفيـــة الشركــة ذات المسؤوليـــة 

المحدودة التي تحمل الخصائــص التالية : 
 A.M.H IMPORT     : التسمية 

الصفة القانونية : ش.م.م.
لجميع  والتصدير  التسويق  االجتماعي :  الهدف 

المواد.بيع وشراع وتوزيع جميع المواد.
إلى  مقسمة  150.000رهم   : المـــال  رأس 

1500حصة من فئة 100درهم للحصة.
الشركاء:

- األحمدي محمد.
- األحمدي عمر.

المقر االجتماعي:
- 54.زنقة :واد ورغة.الجيراري 2.طنجة. 

 المسير: 
- األحمدي محمد.

الشركة  باإلجماع على تصفية  وفسخ  االتفاق  تم 
المذكورة أعاله من طرف السيد:االحمدي محمد.

بطنجة  التجارية  بالمحكمة  الفسخ  إيداع  وتم  د 
بتاريخ 08 يونيو2021 تحت رقم:5343.

للنشر والبيان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشهار بيع أصل تجاري
 2021 أبريل   8 يومه  عليه  مصادق  عقد  بموجب 
بيع  عقد  إبرام  تم  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  بوالية 
تحت  بطنجة  التجارية  بالمحكمة  مسجل  تجاري  أصل 
عدد54544 وبمالية طنجة تحت رقم 50700780 بجميع 
 15.95 رقم  للقانـون  طبقا  وعناصره  ومرافقه  منافعه 
الظهيـر   بتنفيـذه  والصادر   التجارة   بمدونة  المتعلق 
 1417 االول  ربيع   15 1.96.83بتاريخ  رقم  الشريــف  
موافق 1 غشت 1996 والمرسوم رقم 2.96.906 الصادر 
  1997 يناير   18 الموافق  هجرية   1417 في9  رمضان 
التجاري وخاصة  بالسجل  المتعلق   الثاني  الباب  لتطبيق 
الشريف   الظهير  لمقتضيات   وكذلك   4 و   2 المادتين 
الصادر  في 02 شوال 1374 ) 24 ماي 1955( والمنشور 
بالجريدة الرسمية عدد 2224 بتاريخ 10 يونيو 1955 ، 
بين كل من عبد السالم بن وليدين المزداد بتاريخ 1966 
بالمجاعرة وزان متزوج  الساكن بزنقة ميشلفــن  رقم 4 
أصيلـــة  الحامل للبطاقة الوطنية رقم KA10962 كبائع 
والسيد نجيــم الجطـــاري  المزداد بتاريــخ 1985/04/19 
الساكن بحي الزرقطوني زنقة 24 رقم 9 اصيلة  الحامل 
المشترية   : KA39821 نائبا عن  الوطنية رقم  للبطاقة 
قانونية  وكالة   بمقتضى  بوريش  حياة  السيدة  زوجته 
 2021 ابريل   07 بتاريخ  أصيلة   بجماعة  عليها   مصادق 

تحت رقم 1520-1521 كمشتري.
أبو  زنقة   : البيع  موضوع  التجاري  األصل  عنوان 
للخياطة  معد  أصيلة   مكرر   29 رقم  الشابي  القاسم 

التقليدية .
اإلجمالي  البيـــع  ثمـــن  حــــدد   :  الثمن 
في 53.000,00 درهم ثالثة وخمسون ألف درهم توصل 

بها البائع عدا ونقدا من يد نائب المشترية .
البائع يصرح أن األصل التجاري موضوع البيع خالي 

من أي  ديون أو رهون  أو أي من موانع البيع .
عليه  هو  ما  على  التجاري  األصل  يقبل  المشتري 
حاليا و أصبح مسؤوال أمام جميع من يهمه األمر وخاصة 
إبرام عقود جديدة  مع المالك  ومع  أمانديس في شأن 
المــاء والكهرباء   واداء الضرائب  االشتراك في عــدادي 
التراخيص   كافة   ونقل  التجاري.  النشاط  عن   الناتجــة 
والقيــام بكافــة اإلجراءات القانونية المتعلقـــة باألصل 

التجاري موضوع البيع .

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ 

ملف عدد: 2018/8515/438
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: السيد محمد بنعثمان.
ضد: السيد مصطفى الزراختي، عنوانه، شارع بئر أنزارن، 

إقامة األندلس، الطابق األول، الرقم 1، طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/08/04 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الرسم  ذي  )ليلى(  المسمى  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
العقاري عدد 06/23607 المملوك للمنفذ عليه المذكور 
أعاله الكائن بطنجة، نهج جونستنيان، وهو عبارة عن متجر 
بالطابق األرضي من العمارة الكائنة بشارع اإلمام األصيلي 

عمارة سويمار مساحته 74 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2017/71 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: السيدة أسية الطاهري.

ضد: شركة سوكوربا ش م م، في شخص ممثليها 
القانونيين فرحان البخاري وفرحان الشركي،مقرها 
االجتماعي، 24 شارع المقاومة، مكتب رقم 8 طنجة.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/08/04 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى )جوروط 1( ذي الرسم 
العقاري عدد 61/12732 المملوك للشركة المنفذ عليها 
شارع  الرباط،  طريق  بطنجة،  الكائن  أعاله،  المذكورة 
الجيش الملكي، قرب سوق مرجان، والعقار عبارة عن قطعة 
أرضية بنيت على جزء منها بناءات أساسية متكونة من 
 7477 مساحته  مسقف  أول  وطابق  أرضي  تحت  سرداب 

م 2.
مبلـــغ  في  العقــار  لبيـــع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التسوية والتصفية القضائية 

إشــعــــار
شركة خوبيلصا ماروك، في شخص ممثلها القانوني 

RC:47135
بمقتضى القرار الصادر بتاريخ : 2021/06/03 في 
الملف عدد 2021/8301/6 رقم الحكم 2021/13 قضت 

المحكمة التجارية بطنجة:
القضائية في مواجهة  التصفية  بفتح مسطرة   -1
القانوني،  ممثلها  شخص  في  ماروك  خوبيلصا  شركة 
مقرها االجتماعي 12 زنقة عمر الخيام، الطابق الثاني، رقم 
الدفع في 31 مارس  التوقف عن  تاريخ  4 طنجة، تحديد 

.2021
2- تعيين السيد محمد سعيد حجاجي قاضيا منتدبا 
والسيد محمد الزنطاري قاضيا منتدبا نائبا والسيد الحسن 

مسكين سنديكا.
وعليه فالمطلوب من الدائنين التصريح بديونهم 
المبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن  المعين  للسنديك 
المطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل أجل شهرين ابتداء 
من تاريخ هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 584.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة النعيمي
منتدبة قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2019/8516/236 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان.

ضد : السيد حكيم الرحموني، كفيل شركة حكامة 
سيرفيس ش م م، عنوانه زنقة غرناطة اقامة اسطيريا 18 

الطابق الرابع طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/08/04 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الرسم  ذي  )الهوتة(  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
العقاري عدد 61/29374 المملوك للمنفذ عليه المذكور 
أعاله، الكائن بوالية طنجة، الجماعة الحضرية لبني مكادة، 
دوار احرارين، وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية مساحتها 

48 آر 77 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشـعــــار

شركة لوطازور في شخص ممثلها القانوني 
RC:24281

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ : 2021/06/03 في 
الملف عدد 2021/8301/5 رقم الحكم 2021/12 قضت 

المحكمة التجارية بطنجة:
القضائية في مواجهة  التسوية  بفتح مسطرة   -1
قضائيا،  القانوني  ممثلها  شخص  في  لوطازور،  شركة 
إقامة سليمان1 رقم 7  مقرها االجتماعي شارع طنطان، 
طنجة. تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 30 ابريل 2020.

منتدبا  قاضيا  الزنطاري  محمد  االستاد  تعيين   -2
واالستاذ محمد سعيد الحجاجي قاضيا منتدبا نائبا والسيد 

الحسن مسكين سنديكا.
وعليه فالمطلوب من الدائنين التصريح بديونهم 
المبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  المعين ضمن  للسنديك 
المطلوبة مرفقة بالوثائق، وذلك داخل أجل شهرين ابتداء 
من تاريخ هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 584.

حرر بتاريخ: 2021/06/03
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة النعيمي
منتدبة قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد :6201/20-1765 
بطلب من: السيد عبد اهلل الرامي

ضد: شركة  JNA EVENEMENT في ش م القانوني
في يوم الثالثاء 13-07-2021 على الساعة العاشرة 
والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي 
للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني 

وألكبر وآخر مزايد:
JNA EVE- التجاري المملوك لشركة 1- األصل 

 NREA الواقع: 183 شارع ولي العهد، مركز NEMENT
والمعنوية،  المادية  عناصره  بجميع  طنجة،   27 مكتب 

الحامل للسجل التجاري رقم 67669.
بثمن افتتاحي قدره :535.635.00  درهم.

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

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع  عقــــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/19-404
بطلب من ورثة المرحوم محمد بن عبد السالم اكريش.

ضد : السيد احمد اكريش ومن معه.
في يوم الثالثاء 13-07-2021 على الساعة العاشرة 
والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي 
للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني 
طنجة:  بمدينة  الكائن  للعقار  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر 
القطعة رقم 632 تجزئة الدولة، الركايع 03 رقم 11 زنقة 
05 بني مكادة، الغير محفظ، مساحته 78 متر مربع، عبارة 
عن منزل متكون من طابق أرضي به دكان وسكنى وطابق 

نازل عليه.
 600.000.00  : مبلغ  في  الٳفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.
تاريخ  من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

ومستندات اإلجراءات. 
مع  األداء  مضمون  بشيك  أو  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيـــع عقـــار 
ملف تنفيذي عدد :6201/18-94 

بطلب من :السيد محمد كريم عياد اليدري ومن معه 
ضد : السيد توفيق عياد اليدري

في يوم الثالثاء 13-07-2021 على الساعة العاشرة 
والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات رقم 3 بالمحكمة 
الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر 

مزايد موسر للعقارين الكائنين بمدينة طنجة: 
نرجس،  تجزئة  البرانص،  بحي  الكائن  األول   -1
وهو عبارة عن أرض بها بناية تشتمل على سفلي وسدة 
و ثالثة طوابق ورابع مقلص، الحامل للرسم العقاري عدد 
149 متر  2000، مساحته  المسمى نرجس   06/49367

مربع.
2- الثاني الواقع بحي مسنانة، وهو عبارة عن أرض 
بها بناية تشتمل على سفلي وطابق أول الحامل للرسم 
أوالد شباية، مساحته  المسمى   G/14474 العقاري عدد

759 متر مربع.
 3.400.000.00  : قدره  ٳفتتاحي  بثمن  وذلك 
درهم   7.000.000.00 ومبلغ  لالول  بالنسبة  درهم 
بالنسبة للثاني والذي سبق ارساؤه في بيع سابق بمبلغ 

7.030.000.00
تاريخ  من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

ومستندات اإلجراءات. 
مع  األداء  مضمون  بشيك  أو  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني.

اإعـالن بانعقـاد اأ�شغـال اجتمـاع 
اجلمـع العـام العـادي

يخبر رئيـس المجلس اإلداري لشركـة التنميـة المحلية »طنجة المحطة 
المحلية »طنجـة  التنمية  العامـة لشركة  الجمعيـة  أن  للمسافرين«  الطرقية 
المحطـة الطرقية للمسافريــن« ستعقـد أشغـال جمعهـا العام العـادي يوم 
اإلثنين 28 يونيو 2021 على الساعة الحادية عشــرة صباحــا بمقر مجلس 
جماعة طنجة الكائن بملتقى شارعي مراكش وطارق بن زياد، وذلك للدراسة 

والمصادقة على النقط التالية :

1 ـ  تقديـم تقريـر مراقـب الحسابـات عن السنة المالية 2020.
المتعلقـة  والتكاليــف  العـائـدات  وحســاب  الحصيلـة  تقديـم  2 ـ 

بالسنة المالية 2020.
تبرئة ذمـة المتصرفين ومراقــب الحسابـات عن إنجـاز المهـام  3 ـ 

المنوطة بهم عن سنة 2020.
محمد البشير العبدالوي
رئيس المجلس اإلداري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة 

جماعة طنجة
شركة التنمية المحلية

طنجة المحطة الطرقية للمسافرين
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ربت بيت تعاين من ورم يف الدماغ 
وحاجتها اإلى اأدوية..

أصيبت مواطنة )وفاء.أ( بورم في الدماغ، ثم نتج عنه التهاب بنخاعها 
الشوكي، مما أثرعلى حركة مشيها، حيث تعاني من المرض، منذ ست 
تستفيد  كانت  البداية  الطبي.وفي  ملفها  على  الجريدة  تتوفر  سنوات، 
من نسبة للتأمين الصحي لدى صندوق الضمان االجتماعي، إال أنه بعد 
انتشار وباء “كورونا” وفقد زوجها لعمله ومرورالمدة القانونية لالستفادة 
“وفاء”  حياة  وانقلبت  شيء  كل  توقف  الصندوق،  هذا  مساعدات  من 
التي لن تتحدث عن كونها ربة بيت وأما ألبناء  رأسا على عقب..”وفاء” 
عن  تتحدث  أوضاعهم..لن  تغير  بعد  واحدة  غرفة  في  اليوم  يسكنون 
ألمها  بالحديث عن  تكتفي  بل  الصعبة،  وإكراهاتهم  حياتهم  متطلبات 
ومرضها وعن حاجتها وافتقادها لألدوية التي تتطلب مبلغا ماليا قدره 
2000 درهم، كل نهاية شهر.لذا فإنها وبعد تردد، صونا لماء وجهها، 
وذوي  المحسنين  مناشدة  المنبر،  هذا  باب  أمرها  على  مغلوبة  طرقت 
القلوب الرحيمة، لكي يمدوا لها يد العون، سائلة اهلل أن يجازيهم عنها 

أحسن الجزاء.
العنوان : المجمع الحسني 3 الهدى 3 رقم 12 

لالتصال : 0762475635

حلت، مؤخرا، الطفلة آية مرفوقة بوالدتها وكان الغرض من زيارة مقر الجريدة، بعد تردد، هو نشر هذا النداء 
اإلنساني، طلبا لالستشفاء بالدرجة األولى، بمساعدة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، جزاهم اهلل خيرا.

وتعاني الطفلــة، المتفوقة في دراستها، المتميــزة بالذكاء، أمراض الروماتيزم والمناعة الذاتية، إذ تشكو من 
ارتفاع نسبة ميكروب كبيرة في دمها، مما يتطلب توفير أدوية باهظة الثمن، شهريا،  باإلضافة إلى مطلب األكل 
الصحي المكلف، بينما تقف هذه األسرة الصغيرة، القاطنة بغرفة واحـدة، عاجـزة جدا عن التغلـب على احتياجاتها 
الطبيعيـة، حيث إن والدة الطفلة التي تلعب دور األم واألب في وقت واحد، لم تستفد من المساعدات الممنوحة 
لألرامل وكذا من بطاقة »راميد« بل التجد إرشادا أو إصغاء من طرف مصالح السلطات المحلية المختصة أوجمعيات 

المجتمع المدني، لمد يد العون لها، خاصة أنها فقدت عملها بالمطاعم، منذ بداية انتشار الوباء.

لالتصال : 0631740389
العنوان: زنقة عين التواتي رقم 7 حي المصلى

رسالة إنسانية
من ياأخذ بيد هذه الرباءة املري�شة 

واملحتاجة ؟

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

و الصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيتها الصالحات أيها الصالحون:
ووسائل  وطاقَة  وذكاًء  عقال  ومنحه  اإلنسان  أكرم  شأنه  وعظم  قدرته  جلت  اهلل  إن 
وأدوات وآليات وجوانب في حياته ليستثمرها بمنهج واقعي مضبوط دقيق يتم بها  إحياء 
مجتمع متقدم مزدهر نظيف نقي بسواعد يافعة مؤهلة ذات كفاءة عالية ومستوى تكويني 
ومعرفي ممتاز تؤهلها إلى اقتحام الفضاءات بتنافس شريف مثمر وجيد، في نطاق الصراع 
المحمود في إبداعات واكتشافات وإدراكات وإشراقات، وباندماجها في الحياة العامـــة يتم 
تطعيــم وتسييـــر المشاريع التنموية، اجتماعية كانــت أو اقتصادية أو ثقافية أو تتعلق 
والتدبير  المهني  والتكوين  اإلداري  التسيير  في  الجودة  إلى  يدعــو  ما  هذا  بالصحــة، 
الوضع االجتماعي واالقتصادي والعلمي والثقافي وحتــى  العميق في  الصحيح والبحــث 
السياســي لتحسين وتعزيز مقومات وكيان المجتمع ليبلغ أهدافه وغاياته المحددة في 
هذه المرحلة الدقيقة لهذه األلفية الغامضة، مع تحليل كل حالة هادفة أو واردة وإيجاد 
حلول مناسبة ومالئمة ناجعة لها تقود هذا المجتمع إلى ثورة ونهضة علمية واجتماعية 
واقتصادية كبرى تمتاز باإلنجازات والتشييدات وحسن التدبير وجودة في التسيير والشعور 

بالمسؤولية واألمانة الشريفة بضمير نزيه ونية صالحة.
والتعليم  العلم  ومجاالت  فضاءات  حول  المتواضع  البحث  هذا  عبر  جميعا  لنتجول 
الرسمي والحر والشؤون الصحية والتجارة والصناعة مع مرورنا بثقافة المعامالت واألخالق 

والتربية  والصفاء والعفة واحترام المواطن الركن األساسي في كل المجتمعات.
نعم العلم والتعليم والمعرفة والثقافة منبــع ومصـدر كــل نبوغ وذكاء وإدراك وبناء 
واالجتماعي  والديني  العلمي  وجودها  وتثبيت  وصيانتها  البشرية   المجتمعات  صلــح 
هذه  مقومات  من  والدين  والتعليم  فالعلم  أيضا،  السياسي  وحتى  واإلنتاجي  واألخالقي 
الواضحة  والوسيلة  األمثل  والسبيل  السوي  والمنهج  الذهبية  الخيوط  المجتمعات وهي 
المحور  اإلنسان  ويظل  المجتمعات،  تلك  وتقدم  ورقي  ازدهار  كل  لتحقيق  والوهاجة 
الرئيسي واألساسي واألمين على إدراكاتها وإبداعاتها واختراعاتها  وسالمتها ووجودها 

واستمرارها وتنظيمها االجتماعي، والمكلف والحارس على شؤونها وتطورها.

فالرسالة واألمانة والمسؤولية والتكليف ليس بأمر سهل وهين بل هي صفات وازنة 
قيمة تحتاج إلى علم إلى ثقافة وإلى تجربة وذكاء وعقل، فهي مصيرية تتعلق بالحاضر 
والمستقبل لإلنسانية كلها، تحتاج أيضا إلى ضمير صادق ونفس طموحة وطاقة عقالنية 

وفكرية حميدة.
وقد تكون هذه الصفات الطيبة جزءا من الطاعات والعبادات وقربة من القربات ومن 

فضائل اإلسالم وكرمه. )و اهلل أعلم(.
قال العـالمــة الدكتـور الشرباصي في »يسألونــك في الدين والحياة« :

وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  كما  مسلم،  كل  على  فريضة  العلم  طلب  إن 
تسليما كثيرا، واإلسالم هو دين العلم والمعرفة. وحسبنا أن نتذكر هنا أن أول كلمة نزلت 
من القرآن الكريم من لدن رب العزة جل جالله على النبي صلى اهلل عليه وسلم تسليما 
كثيرا هي كلمة » إقرأ« والقراءة هي الباب األول للعلم والمعرفة، بل إن اآليات األولى التي 
نزلت في المرة األولى على رسول اهلل تضمنت الحديث عن البابين األساسين الرئيسيين 
للعلم، وهما القراءة والكتابة بالقلم، فقال اهلل تبارك وتعالى في أول سورة العلق: »اْقَراأْ 
اْلأَْكَرُم،  َك  َوَرُبّ اْقَراأْ  َعَلٍق،  ِمْن  ْن�َساَن  اْلإِ َخَلَق  َخَلَق،  اَلِّذي  َك  َرِبّ ِباسْسِم 
بِّ  َم اْلإِْن�َساَن َما َلْ َيْعَلْم«. كما قال القرآن الكريم: »َوُقل رَّ َم ِباْلَقَلِم، َعَلّ اَلِّذي َعَلّ

ِزْدِن ِعْلًما«.
و القراءة هي أوسع األبواب للعلم والمعرفة، ثم أشارت اآليات عقب ذلك إلى الكتابة، 
ِباْلَقَلِم« والكتابة هي أيضا وسيلة جليلة أصيلة للعلم والتعليم،  َم  فقالت: »اَلِّذي َعَلّ
وفي آية أخرى أقسم اهلل تبـارك وتعالى بالقلم والكتابـة فقال: »َواْلَقَلِم َوَما َي�ْسُطُروَن« 
وإنما يقسم الحالف بما له مكانة عالية ومنزلة سامية، فكأن القرآن الكريم أراد أن يشعرنا 
عن طريق هذا القسم بأن القلم له شأن خطير، وأن الكتابة ـ وهي مادة العلم ـ لها كذلك 

شأن خطير.
ثم حث القرآن الكريم على طلب المزيد من العلم بكل وسيلة، فأخبر اإلنسان أوال بأنه 
في بداية أمره ال يكون كثير العلم وال واسع المعرفة، ولكن اهلل تعالى يسر له من أسباب 
ُبُطوِن  مِّن  اأَْخَرَجُكم   ُ »َواهللَّ التعليم ما يجعله يزداد علما، فقال:  اإلدراك ووسائل 
ْفِئَدَة َلَعلَُّكْم  اَر َواْلأَ ْمَع َواْلأَْب�سَ َهاِتُكْم َل َتْعَلُموَن �َسْيًئا َوَجَعَل َلُكُم ال�سَّ اأُمَّ

َت�ْسُكُروَن« سورة النحل اآلية 78.
و قال أيضا: »َوَما اأُوِتيُتم مَِّن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِليًل« سورة اإلسراء اآلية 85.

موعدنا مع الجزء العاشر بحول اهلل وقوته وقدرته.
قراءة ممتعة. 

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )�لباب �لأول ـ �جلزء �لتا�سع(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

مواطن و فضاءات للتنافس و التسابق يف إطار الرصاع احملمود
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
218

- البنات حجاب من النار وستر
- البنات نعمة من اهلل تعالى

- من أحبه أعطاه البنات..
- أربع بنات في البيت شموع مضيئة تتألأل نورا

- أربع بنات في البيت فراشات زاهية تمأل البيت حبورا
- البنت كلما ازدادت نموا ازدادت أنوثة وجماال وسرورا ونظارة

- البنت هي األخت والحبيبة والزوجة واألم
- البنت مصدر الحب والجمال والحنان والمتعة

لمسة  يديها  وفي  العذوبة،  شفتيها  وفي  والسحر،  العشق  عينيها  في  نلتمس   -
الحنان ومس الجنون:

- البنت في تكوينها هوى النفس وحيرة العقل
في حديثها لغة النغم، وعذاب القلب وصفاء الوجدان

وتفتح  القلب،  وتدفئ  الجسم  تنعش  الغمام،  بعد  الشمس  كشعاع  ابتسامتها   -
أبواب السعادة

- عشق عنترة عبلة،  قوة وشعاعة..
- ابتسمت )كليوبترا( ففتنت قيصر، وركع تحت قدميها

العامريــة  ليلــى  التسمـــت 
ــام  لــقــيــس، فــجــن جــنــونــه وه

بنفسه..
وقال : هو ميروس

لك،  زوجــة  فتاة  اخترت  إذا 
وحبيبا  وأخا،  وأما  أبا  لها  فكن 
ــا وأمــهــا  ــاه ، ألنــهــا تــركــت أب
وأخواتها لكي تتبعك، يكون من 
رأفة  فيك  ترى  أن  عليك  حقها 

األب وحنان األم ورفق األخ.
قيل الكثير في حــق المــرأة، 
أربـــع  جــاءه  من  بصـدد  ونحن 

بنات، وخالصة القول : 
المرأة الصالحة مالك يرفرف 
البيت  أرجــاء  كــل  في  بجناحيه 

مرحا وسرورا..
قال حكيم :

الصالحـــات   بالنساء  البيوت 
وظلمــة  قبور  وبغيرهن  سرور، 

وشرور )عبدو(.
قال عليه السالم : »من ولي ابنتين فأحسن إليهما كانتا له سترا من النار.

له  كن  وكساهن،  وأطعمهن  وسقاهن  عليهن  فصبر  بنات،  ثالث  له  كانت  ومن 
حجابا من النار«.

قال صحابي : يا رسول اهلل صلى عليك وسلم. هن سترا لوالدهن فقط.
قال : وأم البنات شريكة في ذلك.

وقال الرسول :
وأنا عندي واهلل والحمد هلل ثالث بنات.

وقال :
يشمل هذا من كان له أخوات أو عمات أو خاالت أو غيرهن، فأحسن إليهن.

فأنا أرجو له بذلك اإلحسان الدخول إلى الجنة ويستحق األجر العظيم، ويحجب من 
النار ويحال بينه وبين النار، لعلمه الطيب.

َم َقاَل: »َيُق�ُل  ى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّ �َل اهلِل �صَ َي اهلُل َعْنُه اأنَّ َر�صُ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�صِ
ُثمَّ  ْنَيا  الدُّ اأْهِل  ِمْن  ُه  ِفيَّ �صَ ُت  َقَب�صْ اإَِذا  َجَزاٌء  ِعْنِدي  امْلُ�ؤِْمِن  لَعبِدي  َما  َتَعاَلى:  اهلُل 

َة«؛ رواه البخاري. نَّ اْحَت�َصَبُه اإِالَّ اجْلَ

قصة العدد :
لي صديق حميم يشاركني تجارتي، أقاسمه همومه ويقاسمني أحزاني، وهو لي 

كالظل، وأنا له كذلك، ال يضع خيطا في إبرة حتى يستشيرني وأنا أشاركه بالمثل.
تزوج من أسرة متدينة في عز شبابه، وأنعم اهلل عليه بأربع بنات لكنه كان يتأفف 

من عدم إنجابه ولدا ذكرا يرثه ويجدد به أغصان شجرته.
فكان كثيرا ما يشتكي إلي خوفه عليهن، وقد حباهن اهلل جمماال ال يوصف وتربية 
وخلقا، يحسدن عليه، تجمع بيننا أعمالنا كل مساء، نتداول منجزاتنا ونتائجها ونخطط 

برنامج الغد، هو في ذمة اهلل ومشيئته.
فكنت أقول له :

»البنات اعمارات الدار ودار األوالد الذكور خالية«..
ويقول المثل الدارجي : »لي عندو البنات ما مات«.

لهن حنان األمهات ويقمن بأعمال والداتهن ليتركن لهن نصيبا من الراحة من 
أعباء البيت، أما الولد من سعد زوجته يقوم لها.

إلى  تأوين  العشي  وعند  ويتجولن  يطرن  كالحمامات  هن  الحياة،  ورود  فالبنات 
عشهن إلطعام فراخهن، وضمهم بين أحضانهن.

يقول : هن أربع بنات!
يا  واعلم  بواجباتهن،  ستقوم  أنك  لعلمه  عليك،  اهلل  نعمة  من  إنهن   : له  أقول 

صديقي أن البنات نعمة عظمية أجرهن عظيم عند اهلل وخدمتهن أعظم.
انظر ماذا قال رسولنا الكريم.

وقرة  النــاس  أحب  فاطمة  »إن 
عيني«.

قال تعالى :

ا اأُْخِفَي َلُهم  »َفَل َتْعَلُم َنْف�ٌس مَّ
اأَْعــُ�ٍ َجَزاًء ِبَا َكاُنوا  ِة  مِّن ُقرَّ
]س  العظيم  اهلل  صدق  ــْعــَمــُلــوَن«  َي

السجدة 17[.

وقال تعالى :

اأَْوَلُدُكم  اأَْمَواُلُكْم َوَل  »َوَما 
اإِلَّ  ُزْلَفى  ِعنَدَنا  ُبُكْم  ُتَقرِّ ِبالَِّتي 
َفاأُوَلِئَك  اِلًا  �سَ َوَعِمَل  اآَمــَن  َمْن 
ْعِف ِبَا َعِمُلوا َوُهْم  َلُهْم َجَزاُء الضسِّ
اآِمــُنــوَن« صدق اهلل  ــاِت  ــُرَف ــُغ اْل ِف 

العظيم ]س سبأ 37[.
أسعد اآلباء واألمهات

تربيتهن  أحسنوا  إن  بنات  بأربع  تعالى  اهلل  أسعدهم  من  واألمهات  اآلباء  أسعد 
حتى يبلغن سن الزواج، بمن يستحقن..

يقول أبو البنات : لي أربع بنات يافعات، هن ياقوتات حياتي.. هن مبدعات، يحاطن 
بي كإحاطة السوار بالمعصم، واألم تزدان بهن وتتبهج لوصولهن سن الزواج.

قال صلى اهلل عليه وسلم :
»النساء شقائق الرجال، ما كرمهن إال كريم وما أهانهن إال لئيم«..

قال عمر بن الخطاب :
»يا أهل اإلسالم، إني احتملتها لحقوق لها علتي... وقال الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم :
»خيركم خيركم ألهله.. وأنا خيركم ألهلي«.

إليك عاملها باإلحسان تقابلك  : »اسمع رعاك اهلل، زوجتك هدية اهلل  وقال خبير 
باإلحسان«.

)يتبع(

البَناُت ِحَجاٌب من النَّار
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

قال :

- الحجامة هي من أخطر الصناعات الحتوائها آالت حادة جارحة .. فتصور 
ما الحالق فاعل بمزينه لو غاب عن رشده، واتبع نداء هواجس الجرم وبيده 
الموسى مثال ! ولقد تفطن شاعر لهذه الخطورة فلوح إليها في حذر وخفاء .. 

قال يمدح حجاما :

إن المزين إنســــان صناعتــــه       تعلو الصنائع إذ ما مثلها صنعت
أال ترى أنه ال يستـــــراب بـــــه       وآلة الموت في صندوقه جمعـت
يخلو مع الملك المرهوب جانبه       فيما إليه ضرورات األمـور دعــت 

تعلو أنامله في حيـــن خلوتـــه       مواضعا لو علتها غيرهـا قطعـت )100(
وتمطقت شايي وعيني على »القطوف« وقلت:

- جمع شاعر في وصف حالق بعض عدد الحجامة أو »آالت الموت« كما 
سميت فقال:

ومحدودب المتنين ركب فيهما     ليتفقــا، قيد وجـيء المطـــارق )101(
وكانا قبيـل القيد شتـى فقيــدا     فما منهمـــا إال بآخــر ال حـــق

وجارحة تأتي من أفواه جرحهـا     كلون خضاب في أكف العواتق )102(
وآخر معـدو بــــدر إذا امتــــــال    فال لبن فيــه وال صـــوب بارق

وكاشفة ما كـان قـدام وجههـا     وتأوي إلى شق لها متضايــــق )103(
وجامعة ما كـان من ذلـك كلـه     معلقـــة بيـن الكلى والعواتـق )104(

ويقول آخر في المشارط:

وخضراء ال من بنات الهذي      ل يلقف بالسير منقارهــا
كأن مشق عيــون القطــــا       إذا هن هومــن آثــــارها )105(

وآخر يصف آثارها وهي في القفا كصور األلفات:
يا ابن من يكتب في األر       قــاب من غيـــــر دواة

لم يكن يكتـــب فيهــــا       غيـــر خــط األلفــــات )106(

ثم أضفت:

- وما أظرف قول الشهاب ابن الخيمي )107(  في حجام ملمحا إلى المشرط:
كدرت بالشرط الوصال ! فقال لي:    أو ما عملت بأن شَرْطي مؤلم؟ )108(

فتمايل صاحبي طربا، فزدت قائال:

- ومن أبرع اإلشارات إلى ما تخطه المشارط على القفا قول أحدهم:
له جونة فيها ثالثون مخلبا      مناقيرها بيض وأجوافها حمر

إذا عوج الُكتَّاب يوما سطروهم    فليس بمعوج له أبدا سطر )109(

فقال: 
قول  تنطفئ  تكاد  شمعة  وبين  الشعر  قص  بين  التشبيه  مليح  ومن   -

الشاعر:
وهيفاء من ندمـــاء الملــــوك     تزيد فينقــص من قدرهـــا
إذا ضحكت جنح داجي الظالم     بكت فجرى الدمع من نحرها

فإن نعسـت للكـــرى نعســــة     فإيقاظها القص من شعرها )110(
فبادرت قائال:

والشمع أضوأ ما يكون ضياؤه      للناظـريـــن إذا يـقــط ذبالـــه )111(
فهز برأسه وتبسم، ثم قال:

وباكية من غير حـزن بأدمـــع    تذوب بها أحشاؤها حين تنهمـل
دموع إذا ردت إليها بكت بها     ولم أر دمعا غيـره رد في المقــل )112(

ونظر إلي نظرة استفسار.. فأجبته:
موالي الشريف.. هي:

شطر اسمها إن أنت صحفته     يثنى عليـه كــل حر شفيــــق )113(
وإن تصحف اسمهــا جملـــة     ففعل من ضل سواء الطريـق )114(

فتأوه .. ثم تمزر شايه وقال:
- من طريف ما وصف به حجام في عنفوان شبابه قول أحدهم:

قصصت بموسى الغدر ناصية العهد    وأجريت شرطا البين في جبهة الــود
قططت بمقراض الجفــا طرة الوفـــا    فجبهة وجه الود مكشــوفــة الجلـــد

وما زلت مصاصــــا بجمجمـــة القلـى    أخا النأي في العتبى على القرب والبعد )115(

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

100 - »شرح مقامات الحريري« ج 4 /223 ح.
101 - »المحدودب= المقراض

102 - الجارحة = المشرطة.
103 - كاشفة الوجه = الموسى.

104 - الجامعة= الجونة. »حلية المحاضرة« ج 2 /179
105 - »شرح مقامات الحريري« ج 4 /222 ح –و- »حلية المحاضرة« ج 2 /179

106 - »شرح مقامات الحريري« ج 4 /222 ح
الخيمي )-602 685( شاعر أديب عالم يماني األصل. مقدم على   المنعم ابن  الدين محمد بن عبد  107 - شهاب 
العلوم. كان معروفا باألجوبة المسكتة باشر وقف مشهد الحسين، توفي  شعراء عصره، مشارك في كثير من 

بالقاهرة. 
108 - »جوهر الكنز« 491.

109 - »جمع الجواهر« 141.
110 - البن العرمرم في »يتيمة الدهر« ج 1 /513

111 - المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل »اإلفراني- 341
112 - هو لغز في الشمعة »األحاجي« عبد الحي كمال- 131

113 - شطر اسم شمعة هو شم، وتصحيفه  هو يتيم
114 - التصفيح هنا= سمعه- »األحاجي« 221

115 - »جمع الجواهر« 141.
)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على خامت 
�صلى  االأمني،  النبي  حممد  �صيدنا  واملر�صلني،  االأنبياء 
اهلل و�صلم عليه، وعلى اآله االأطهار، واأ�صحابه االأخيار، 

والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم املعاد.
اأما بعد: 

معا�صر القراء الف�صالء: يق�ل اهلل �صبحانه وتعالى 
َمن ِف  َلُه،  َي�ْسُجُد   َ اهللَّ اأَنَّ  َتَر  )اأََلْ  يف حمكم كتابه: 
ُجوُم  َواْلَقَمُر َوالنُّ ْم�ُس  َمَواِت َوَمن ِف الْر�ِس َوال�سَّ ال�سَّ
َوابُّ َوَكِثرٌي مَِّن النَّاسِس  َوَكِثرٌي  َجُر َوالدَّ َواْلَِباُل َوال�سَّ
ِمن  َلُه،  َفَما   ُ اهللَّ ُيِهِن  َوَمن  اْلَعَذاُب   َعَلْيِه  َحقَّ 

َ َيْفَعُل َما َي�َساء(، �ص�رة احلج، االآية:18.  ْكِرٍم  اإِنَّ اهللَّ مُّ
اآية  القراء: جاء ذكر هذه احلقيقة �صمن  اأعزائي 
عظيمة �صاملة يف خ�ص�ع الك�ن كله هلل تعالى، اآية من 
اآيات ال�صجدة التي اأمر اهلل فيها املخل�قات بامل�صارعة 
من  واال�صتغفار  بعظمته،  والت�صبيح  اهلل،  ت�قري  اإلى 
وعقوبات  واأ�سرار  اآثار  من  لها  ملا  واملعا�سي،  الذنوب 
وعلى  وعقله،  دينه  وعلى  وبدنه،  العا�سي  قلب  على 
اأ�صنافا من النا�ص؛  دنياه واآخرته، وقد ذكر اهلل قبلها 
َمن يجادل يف اهلل بغري علم ويتبع كل �صيطان مريد، 
ومن يجادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري، 
اطماأن  خري  اأ�صابه  فاإن  حرف،  على  اهلل  يعبد  ومن 
الدنيا  انقلب على وجهه، خ�سر  اأ�سابته فتنة  واإن  به، 
عن  احلديث  ثم  املبني،  اخل�صران  ه�  ذلك  واالآخرة، 
ه�ؤالء  بال  فما  اجلنة،  يف  امل�ع�د  وم�صريهم  امل�ؤمنني 
فُيعِر�ص�ن،  والطاعة  بالعبادة  اهلل  يرفعهم  النا�ص 
النا�ص  من  كثريا  ولكن  هلل!،  كله  الك�ن  خ�صع  بينما 
اأنف�سهم  �سذوا، فحق عليهم العذاب؛ الأنهم هانوا على 
ِمن  َلُه  َفَما   ُ اهللَّ ُيِهِن  )َوَمن  تعالى:  قال  اهلل،  فاأهانهم 
ِقه  َفُي�صْ خلقه  من  اإهانته   اهلل  اأراد  َمْن  اأي:  ْكِرٍم(؛  مُّ
من  فيه  ه�  مما  ينقذه  اأو  اأحد،  ُيكرمه  فلن  ويخزيه، 
بال�صعادة  وال  له،  بال�صفاعة  وال  رته  البُن�صْ �صقاء، 
ي�صعده بها، فال كرامة اإال باإكرام اهلل، وال عزة اإال بعزة 
ق من ي�صاء لطاعته،  اهلل؛ الأن االأم�ر كلها بيد اهلل، ي�فِّ
اأحّب،  اأراد، وي�صعد من  وُي�صقي من  ويخذل من ي�صاء، 
الت�صرف يف ك�نه ويف خمل�قاته،  وله �صبحانه مطلق 
يق�ل  حكمته،  َوْفَق  ي�صاء  ما  خلقه  يف  يفعل  اهلل  اإن 
�َصِريُع  َوُهَ�  ْكِمِه  حِلُ َب  ُمَعقِّ اَل  َيْحُكُم  تعالى:)واهلل  اهلل 
ما  يفعل  تعالى  اأنه  اأي  االآية:41؛  الرعد،  احل�صاب( 
ي�صاء فعله بدون ح�صيب يحا�صبه، اأو معقب يعقب على 

حكمه، فاالآية الكرمية تدل على نفاذ قدرته �سبحانه 
وتعالى، وعموم م�سيئته، فعلى امل�سلم اأن ي�ست�سعر من 
فالكرامة  له،  اهلل  تكرمي  حقيقة  االآية،  هذه  خالل 
احلقيقية، هي اأن ت�ؤدي ما يريد اهلل، وت�صّلم اأمرك له، 
فاأنت عبده ال عبد غريه؛ وحينها يك�ن انت�صابك له، 
وما اأروعه من انت�ساب لرب االأرباب، فهو �سعور عظيم 
اأن تك�ن مع اهلل عبادة وت�كال وحبا، ويك�ن اهلل معك 
ُيعـِر�ص عن منهـج اهلل،  فالذي  وت�فيقا وحبا،  تاأييدا 
ال �صك اأنه مهان يف ميزان اهلل، ول� ارتفع يف هذه الدنيا 
ونال منها ما نال، وهذا هو امليزان احلقيقي، الأن املهم 
احلياة  اإن  بل  املرور،  دار  ال  اخلل�د،  دار  ه�  اهلل،  عند 
علمتنا اأن االإهانة تلحق اأهل املعا�سي والكفر يف الدنيا 
بعد  وهل  ملذاتهم،  وعباد  �سهواتهم  اأ�سرى  فهم  اأي�سا، 
ال�صيطان  يريده  ما  فغاية  اإهانة؟!،  من  االإهانة  هذه 
ويتدرج  املع�سية،  له  ويزين  يغويه،  اأن  االإن�سان،  من 
قال  ولذلك  ال�صريح،  الكفر  اإلى  ي�صل  حتى  بها  معه 
ُه،  ْيَطاِن  اإِنَّ ِبُعوْا ُخُطَواِت ال�سَّ �صبحانه وتعالى: )َوَل َتتَّ
ِبٌ�( البقرة، االآية: 168، فهي خط�ات،  َلُكْم َعُدوٌّ مُّ
من  قريب  اأنه  معها  االإن�صان  لي�صعر  واحدة،  خط�ة  ال 
احلق، ويبتعد خط�ة خط�ة، وال يلبث اأن يجد نف�صه 

بعيدا عن اخلري واحلق.
وهي  الذنــ�ب،  كبائـــر  هناك  القــراء:  اأحبائي 
اإن  ورمبا  كبرية،  وعق�بتها  كبرية،  اآثارها  الأن  كبائر؛ 
الدين،  من  اخلروج  اإلى  بالعبد  توؤدي  قد  ا�ستحكمت، 
يتدرج  اأو  الذنب،  ي�صتحل  حتى  ال�صيطان  يدعه  فلن 
اأمر  يف  ال�صرع  ت�صدد  لذلك  منه،  اأكرب  اإلى  خالله  من 
الن�سوح،  بالتوبة  اإال  منها  اأحدنا  يتحلل  فال  الكبائر، 
اإليها،  يرجع  اأال  والعزم  عنها،  واالإقالع  الندم  حيث 
فيها،  وقع  واإن  عنها،  البعد  من  بد  ال  ال�سغائر  حتى 
ال�سالة،  وخا�سة  طاعة،  اأي  فعل  اأو  فاال�ستغفار 
اجتنبت  اإن  بينهن  ملا  مكفرات  اخلم�س  فال�سلوات 
اإلى  الكبائر، وخط�رة ال�صغائر تنبع من ك�نها مرحلة 
الكبائر، واأنه رمبا ي�ستهني بها االإن�سان فيتعود عليها، 
ورمبا ي�صتحلها، وهنا تك�ن امل�صيبة، فعن عبداهلل بن 
اأن ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه  م�صع�د ر�صي اهلل عنه، 
ُهنَّ َيْجَتِمْعَن  ُن�ِب، َفاإِنَّ َراِت الذُّ قَّ اُكْم َوحُمَ و�صلم قال: )اإِيَّ
 - اأحمد:6/367؛  ُيْهِلْكَنُه(االإمام  ى  َحتَّ ُجِل  الرَّ َعَلى 
ن�ِب  ُن�ِب؛ هي ما ال ُيبايل املرُء به ِمن الذُّ َراِت الذُّ قَّ َوحُمَ
ُم�صَت�صِغًرا لها -، وقيل: ال تنظر اإلى �صغر الذنب، ولكن 
ون�صيب،  نخطئ  ب�صر  نحن  تع�صي،  من  عظمة  اإلى 

حب  من  له  ن  ُزيِّ ما  اإلى  مييل  عج�ل  جه�ل  واالإن�صان 
ال�سهوات، وهنا التحدي يف اأن ننظر اإلى الدار االآخرة، 
اهلل  اأحل  ما  نطاق  يف  الدنيا،  من  ن�صيبنا  نن�صى  وال 
والتزام  التقوى،  على  دال  اأمر  احلالل،  فالتزام  تعالى، 
احلرام اأمر دال على الفجور والف�سوق، و�ستان حينئذ 
اأن  للعاقل  ميكن  فال  يهنه،  ومن  اهلل  يكرمه  من  بني 
يعي�س لذة حلظة، ويبقى نادما طيلة عمره، فال�سعادة 
احلقيقية؛ هي اأن تك�ن مطمئنا را�صيا عن ربك، قلبك 
اهلل،  و�صدق  معك،  وه�  معه  فاأنت  له،  خا�صع  �صاكن 
َعْنُه(الت�بة،  �ْا  َوَر�صُ َعْنُهْم   ُ اهللَّ َي  �صِ )رَّ يق�ل:  حيث 
االآية:100، اأما اأن يكون اأحدنا متبعا ل�سهواته، غري اآبه 
بنتائج �سالله، فحينئذ هو واحد من اثنني، اإما عارف 
مبا ي�صنع، ويرتدد يف االإقبال على اهلل، واإما اأنه معر�ص 
ويبقى  مهان،  ه�  احلالتني  ويف  تعالى،  اهلل  عن  ابتداء 
اإلى  وينيب  ويخ�صى  يتذكر  اأن  يف  كبري  اأمل  االأول  يف 
ربه، ويخ�سع قلبه له، وال ي�سل االإن�سان اإلى اأن يهينه 
اإذا كان قد اأعر�ص كليا عنه �صبحانه، حينها  اهلل، اإال 
نف�صه  اأهان  قد  االإن�صان  كان  اإن  اأما  مكرم،  من  له  فما 
وا�صت�صعر ذلك، ففر�صة االإنابة ليت�ب ق�ية، وحينها 
ويكرمه،  اهلل  فريفعه  واإنابته،  ت�بته  منه  اهلل  يحب 
اأهَله  طلبه  يف  الدين،  هذا  عظمة  لنا  يتبني  هنا  ومن 
اأن يك�ن�ا عظماء، فهم خري اأمة اأخرجت للنا�ص، وهم 
اهلل  هياأنا  فقد  النا�ص،  على  ال�صاهدة  ال��صط  االأمة 
اإلى اخلري، وبهذا نكون قد  اأعزة بديننا، دعاة  لنكون 
وعد  فقد  باهلل،  لنعت�صم  اهلل،  بف�صل  اأنف�صنا  اأكرمنا 
َفَقْد ُهِدَي   ِ ِباهللَّ م  َيْعَت�سِ �صبحانه ووعده حق: )َوَمن 
�ْسَتِقيٍم( اآل عمران، االآية:101، يت�لى اهلل  اٍط مُّ َ اإَِلى �صِ

اأمره، ويحفظه ويرعاه.
فاحذروا - معا�صر القراء - املعا�صي والذن�ب، فاإنها 
الذل  ت�رث  وعال،  جل  املنعم  على  ومترٌد  وبالٌء،  �ص�ؤٌم 
واملهانة، واخلزي والندامة، وتك�صب �صاحبها ق�ص�ًة يف 
الرب،  على  ب�صببها  ويه�ن  النف�ص،  يف  ووح�صًة  القلب، 

وترتفع مهابته من اخللق.
ا، َواأَْعِطَنا  َنا، َواأَْكِرْمَنا َواَل ُتِهنَّ ُهمَّ ِزْدَنا َواَل َتْنُق�صْ فاللَّ
ا،  َنا َواْر�َص َعنَّ ِرْمَنا، َواآِثْرَنا َواَل ُت�ؤِْثْر َعَلْيَنا، َواأْر�صِ َواَل حَتْ

يارب العاملني.
النبي  �صيدنا حممد  وبارك على  و�صلم  و�صلى اهلل 

االأمني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
واحلمد هلل رب العاملني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

»�آثار �لذنوب و�ملعا�سي«، �نطالقا من قوله 
ْكِرٍم( َُّه َفمَا لَُه، ِمن مُّ تعالى: )وَمن يُِهِن �لل

)�سدق اهلل العظيم(

َلَواٌت  ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�صِّ
ْهَتُدوَن  } ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ

وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 وشيع جثمانه الطاهر، بحضوراألهل واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة »المجاهدين« 
بعد صالة العصر. 

وبهذا المصاب الجلل،  تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد، السيدة  لمياء الشاط وإلى أبنائهما، بدر 
وصفية وعلي، باإلضافة إلى جميع أفراد وأقارب عائلتي الجاي والشاط، راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر 

والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 

عن عمر يناهز 49 سنة، لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

عــادل اجلـــاي


