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A Tanger  et région 
le RNI se classe 

Premier 

Élections des Chambres professionnelles :

Le RNI grand favori avec 638 sièges 

Installation de 
Me Mohamed WAKRIM 

Président du 
tribunal de première instance à Tanger

Installation de 
Me Ghizlane BALBOUL

Procureur du Roi
près le  tribunal de Commerce à Tanger

Le mercredi 4 août 2021, il a été procédé à l’installation 
du magistrat, Maître Mohamed WakRIM, en qualité de Pré-
sident du tribunal de première instance à tanger.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire 
général de la wilaya de tanger-tétouan-al Hoceima, Ha-
bib alami; de Me Bouchaïb Mouhib, Premier Président 
de la Cour d’appel à tanger; de Me Mohamed Zouaki, 
Procureur général près ladite Cour; de Me Salaheddine 
khattabi, Président du tribunal de première instance 
à El ksar El kébir; de Me Mohamed Zerda, Président  
de la Section «tribunal de la Famille» à tanger; de Me 
Issam Benallal,  président du Conseil régional du club des 
Magistrats du Maroc dans la circonscription de tanger ; 
de  Fatima al Hassani, Présidente du Conseil régional tan-
ger-tétouan-al Hoceima; de  abdelhamid aberchane, Pré-
sident du Conseil préfectoral tanger-assilah; de Me Hicham 
al Wahabi, Bâtonnier du barreau des avocats à tanger: de 
M. Hassan Yekour, président du Conseil régional des auxiliaires de justice; de Me abdessamad 
Nassih, avocat au barreau de Tanger, ainsi que des greffiers près les tribunaux de Tanger.  

S’exprimant,  dans la matinée de jeudi 5 août courant,  lors de 
la cérémonie de son  installation en qualité de Procureur du Roi 
près le tribunal de Commerce à tanger; Maître Ghizlane Balboul a 
démontré une connaissance profonde de la noble mission qui lui 
est attribuée et de l’ampleur de la responsabilité qui lui incombe.

Lors de cette cérémonie présidée par le Président du tribunal 
de Commerce à tanger, Maître abdellatif al Haddane;  Maître 
Ghizlane Balboul s’est engagée à s’acquitter dignement et de 
manière professionnelle de sa mission, fidèlement à son enga-
gement au principe sacré de la Justice au service du citoyen, 
priant Dieu le tout Haut de guider ses pas de manière à ce qu’elle 
puisse mériter la confiance placée en elle.

La nouvelle Procureure du Roi a tenu  à rendre un vibrant 
hommage à son prédécesseur, Maître abdelaziz Benzida, lui ex-
primant ses voeux les plus sincères dans sa nouvelle et noble 
mission d’adjoint du Procureur  général près la Cour d’appel à 
tétouan.

De son côté, Le Président du tribunal de Commerce de tanger, 
Maître abdellatif al Haddane a félicité la nouvelle Procureur pour 
la confiance placée en elle, lui formulant ses voeux de hisser  sa mission au niveau souhaité pa SM le 
Roi Mohammed VI.  
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La Fondation nationale des 
musées (FNM) et le mi-

nistère de la Justice ont signé, 
récemment, une convention de 
partenariat pour la création et 
la gestion d’un Musée national 
de la justice, situé dans l’ancien 
bâtiment du tribunal de première 
instance de tétouan, bâti sur une 
superficie de 1.073 m 2 et consti-
tué d’un rez-de chaussé et de 
deux étages.

Pour sa part,  le ministère de 
la Justice s’engage à réaliser les 

études et  les travaux d’aménage-
ment du bâtiment et à fournir les col-
lections muséales essentielles liées 
à la thématique de la justice, avant 
de déléguer la gestion de cette ins-
titution culturelle  à la FNM qui, de 
son côté, prendra les mesures né-
cessaires pour préserver et enrichir 
les collections  du musée, et  réaliser  
les travaux et études liés à la scéno-
graphie. La  Fondation aura égale-
ment pour charge  d’équiper, gérer 
et animer le musée, et de mettre en 
valeur le patrimoine immatériel.

ActuAlités
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

a l’occasion de la Journée na-
tionale du migrant, célébrée 

cette année sous le thème « Le rôle 
des Marocains du monde dans la 
mise en œuvre du nouveau modèle 
de développement», et de mettre en 
évidence  la contribution des MRE 
dans le développement de leur pays 
et de les associer à la concrétisation 
du nouveau modèle de développe-
ment, le Centre régional d’Investis-
sement de tanger-tétouan-al Ho-
ceima (CRI-tta)  a organisé, mardi, 
sous la tutelle de la Wilaya de la ré-
gion, un important  webinaire pour 
développer  

les mécanismes d’incitation 
à l’investissement dans la région 
Nord su Royaume, au profit de nos 
Marocains résidents à l’étranger. 

Cette rencontre a été l’occa-
sion de se pencher sur le rôle de 
la commission régionale unifiée 
de l’investissement, qui a remplacé 
l’ensemble des commissions ré-
gionales et provinciales intervenant 
dans le processus de gestion des 
projets d’investissement.

Cette commission dont la prin-
cipale mission est d’évaluer, étudier 
et  traiter l’ensemble des dossiers 
d’investissement, permet un gain de 
temps aux investisseurs, et offre la 
possibilité de produire  l’ensemble 

des autorisations requises en ligne, 
facilitant ainsi le processus de créa-
tion d’entreprises.

Les interventions ont également 
porté sur les programmes incitatifs 
mis en place par le Royaume pour 
booster l’investissement dans dif-
férents secteurs, notamment les 
programmes «Intelaka», «Istitmar», 
«Imtiaz» et «tatwir», en plus des 
Fonds de développement agricole; 
Fonds de Dépollution industrielle 
(FODEP) ainsi que  le Mécanisme 
Volontaire de Dépollution Indus-
trielle (MVDIH).

Le webinaire a été aussi l’oc-
casion de développer  le rôle  de 
la «Société nationale de garantie 
et du financement de l’entreprise 

Dans le cadre d’une 
convention multipartite 

liant le ministère de l’aménage-
ment du territoire national, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville;  la wilaya et le 
Conseil  de la région tanger-té-
touan-al Hoceima; la Commune 
urbaine de tanger;  l’agence ur-
baine de tanger et la société al 
Omrane, il est procédé à l’étude 
d’un projet-pilote d’éco-quartier  
urbain à haute performance en-
vironnementale au quartier pit-
toresque de Marshan.

Doté d’un budget de 35 mil-
lions de dirhams, ce projet sera 
réalisé dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme natio-

Les travaux de création 
d’une nouvelle zone d’ac-

tivités économiques devraient 
être lancés prochainement, dans 
la commune de ksar Bjir à La-
rache.

Le projet qui sera édifié sur 
une sur une superficie de 20 
hectares, 

nécessitera  un budget de 87 
millions de dirhams financés 
dans le cadre d’un partenariat 
entre  le ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Economie 
verte et Numérique avec une 
contribution de 50 millions de di-
rhams, la Direction générale des 

(SNGFE)» pour encourager la créa-
tion, le développement et la moder-
nisation des entreprises.

ainsi, un accent particulier a 
été mis sur le fonds MDM Invest, 
qui offre un financement conjoint 
avec les banques pour les projets 
de création ou d’extension d’entre-
prises promues au Maroc directe-
ment par des MRE, dans les sec-
teurs de l’industrie et des services 
liés à l’Industrie, l’Education, l’Hôtel-
lerie et la Santé.

a noter que plusieurs exposés 
ont été présentés lors de ce webi-
naire sur  les douanes et les impôts, 
les  plateformes industrielles tanger 
Med Zones, et les rôles et missions 
de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM).

collectivités territoriales relevant du 
département de l’Intérieur ( 12 mil-
lions de dirhams);  le Conseil régio-
nal de tanger-tétouan- al Hoceima  
(20 millions de dirhams) et l’agence 
de promotion et de développement 
du Nord (aPDN) avec 5 millions de 
dirhams.

La future zone qui accueille-
ra des activités industrielles non 
polluantes et  des activités com-
merciales, sera dotée de services 
associés à ces activités et d’équi-
pements administratifs et sociaux. 
Elle constitue un atout majeur pour 
la promotion de l’investissement et  
l’emploi des jeunes dans la région.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Opportunités d’investissement  au profit des 
Marocains du Monde 

Tétouan 

L’ancien Tribunal de première 
instance  se transforme en 
Musée national de  la 

justice

Larache

Projet d’une zone 
d’activités économiques  

nal de l’urbanisme durable ayant 
la particularité de s’adapter aux 
aléas des changements clima-
tiques.

Dans cette optique, il est 
prévu  le lancement  d’une tren-

taine de chantiers modernes au 
cachet écologique, soucieux du 
respect de l’environnement et 
de l’écocitoyenneté, avec des 
infrastructures spécifiques res-
pectueux de la nature.   

Marshan
35 MDH pour le futur  

«Eco-quartier"
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après le premier  round du processus électoral de 
2021 ayant concerné  les élections des délégués 

du personne qui ont eu lieu  au mois de juin dernier, la 
campagne électorale pour l’élection  des membres des 
chambres d’agriculture, de Commerce, d’Industrie et de 
Services (CCIS), de l’artisanat et de la Pêche maritime,  
s’est  déroulée normalement, et surtout 
tranquillement, du mercredi 28 juillet au 
jeudi 05 août 2021 à minuit. 

Ces élus ont principalement une mission 
de conseil et de représentation auprès des 
différents secteurs économiques, outre 
leur rôle d’interlocuteur institutionnel et 
officiel de pouvoirs publics, pour toutes 
les questions relatives aux secteurs éco-
nomiques qu’ils représentent : commerce, 
industrie et services.

Le vendredi 6 août, les électeurs inscrits 
se sont rendus, sereinement, aux urnes 
dans toutes les régions du Maroc, pour 
élire 2 230 candidats parmi les 12 383 en 
lice pour des sièges dans les différentes 
chambres professionnelles du Royaume..

En dépit des contraintes liées à la gestion 
des effets de la pandémie du covid 19, l’ensemble des 
opérations électorales se sont déroulées dans la stricte 
discipline et l’observation des mesures sanitaires exi-
gées par la protection sanitaire, conformément au ca-
lendrier fixé et dans les conditions organisationnelles 
requises.

Concernant la répartition des candidates et candidats 
appartenant à des partis politiques ou sans affiliation 
politique, devant pourvoir les sièges dans les chambres, 

après le premier  round du processus électoral de 
2021 ayant concerné  les élections des délégués 

du personne qui ont eu lieu  au mois de juin dernier, la 
campagne électorale pour l’élection  des membres des 
chambres d’agriculture, de Commerce, d’Industrie et 
de Services (CCIS), de l’artisanat et de la Pêche ma-
ritime,  s’est  déroulée normalement, et surtout 
tranquillement, du mercredi 28 juillet au jeudi 05 
août 2021 à minuit. 

Ces élus ont principalement une mission de 
conseil et de représentation auprès des diffé-
rents secteurs économiques, outre leur rôle 
d’interlocuteur institutionnel et officiel de pou-
voirs publics, pour toutes les questions relatives 
aux secteurs économiques qu’ils représentent : 
commerce, industrie et services.

Le vendredi 6 août, les électeurs inscrits se 
sont rendus, sereinement, aux urnes dans toutes 
les régions du Maroc, pour élire 2 230 candidats 
parmi les 12 383 en lice pour des sièges dans 
les différentes chambres professionnelles du 
Royaume..

En dépit des contraintes liées à la gestion des 
effets de la pandémie du covid 19, l’ensemble des opé-
rations électorales se sont déroulées dans la stricte 
discipline et l’observation des mesures sanitaires exi-
gées par la protection sanitaire, conformément au ca-
lendrier fixé et dans les conditions organisationnelles 
requises.

Concernant la répartition des candidates et candi-
dats appartenant à des partis politiques ou sans affi-
liation politique, 

devant pourvoir les sièges dans les chambres, 2 461 

(USFP) avec 146 sièges (6,55 %);  l’Union constitution-
nelle avec 90 sièges (4,04 %);  le Parti du progrès et du 
socialisme (PPS) avec 82 sièges (3,68 %),  et le Parti Jus-
tice et Développement (PJD) avec 49 sièges (2,20 %).

Les autres instances, 23 partis au total, ont obtenu, 
tous réunis, 71 sièges (3,18 %), alors que les candidats 

sans appartenance politique ont remporté 
271 sièges (12,15 %).

Le nombre de femmes- candidates élues 
est de 171, soit un taux de 7,67 %, toutes 
tendances confondues. 

apparemment, les résultats des élec-
tions des Chambres professionnelles ont 
conduit les partis du RNI, du PaM, du PI et 
de l’USFP à coordonner leurs actions pour 
sceller des alliances régionales, afin de 
prendre les commandes de ces structures 
professionnelles. 

au lendemain de l’annonce des résultats 
de ces élections, les partis politiques ayant 
mobilisé le plus de suffrages auraient re-
couru à des alliances régionales dans l’ob-
jectif de coordonner leurs actions afin de 

former les bureaux de ces structures professionnelles, 
prendre leurs commandes et améliorer leur rendement. 
Ces alliances régionales, formées dès dimanche dans 
la région du Nord, à Casablanca et à Marrakech, ont été 
rendues publiques via des communiqués signés par les 
coordonnateurs régionaux des partis politiques concer-
nés, sachant que le Parti de la justice et du dévelop-
pement (PJD) ne figurait, sur le moment, dans aucune 
alliance régionale.

nelle avec 90 sièges (4,04 %);  le Parti du progrès et du 
socialisme (PPS) avec 82 sièges (3,68 %),  et le Parti 
Justice et Développement (PJD) avec 49 sièges (2,20 
%).

Les autres instances, 23 partis au total, ont obtenu, 
tous réunis, 71 sièges (3,18 %), alors que les candidats 

sans appartenance politique ont remporté 
271 sièges (12,15 %).
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est de 171, soit un taux de 7,67 %, toutes 
tendances confondues. 

apparemment, les résultats des élec-
tions des Chambres professionnelles ont 
conduit les partis du RNI, du PaM, du PI et 
de l’USFP à coordonner leurs actions pour 
sceller des alliances régionales, afin de 
prendre les commandes de ces structures 
professionnelles. 

au lendemain de l’annonce des résultats 
de ces élections, les partis politiques ayant 
mobilisé le plus de suffrages auraient re-
couru à des alliances régionales dans l’ob-

jectif de coordonner leurs actions afin de former les 
bureaux de ces structures professionnelles, prendre 
leurs commandes et améliorer leur rendement. Ces 
alliances régionales, formées dès dimanche dans la 
région du Nord, à Casablanca et à Marrakech, ont été 
rendues publiques via des communiqués signés par 
les coordonnateurs régionaux des partis politiques 
concernés, sachant que le Parti de la justice et du dé-
veloppement (PJD) ne figurait, sur le moment, dans 
aucune alliance régionale.

2 461 candidats ont été présentés dans les chambres 
d’agriculture, soit un ratio de 4 candidats par siège ; 
5377 dans les CCIS à raison de 6 candidats par siège ; 
4 243 dans les chambres de l’Artisanat (8 candidats par 
siège), et 302 dans les chambres de la Pêche maritime (3 
candidats dans chaque siège).

C’est le Rassemblement national des indépendants 
(RNI) qui a remporté la part du lion, soit 638 sièges 
(28,61 %) lors de ces élections, se plaçant ainsi en tête 
de ce scrutin au niveau national.

Le Parti authenticité et Modernité (PaM) est arrivé en 
2ème position avec 363 sièges (16,28 %), suivi par le 
Parti de l’Istiqlal avec 360 sièges (16,14 %).

Viennent ensuite le Mouvement populaire avec 160 
sièges (7,17 %);  l’Union socialiste des forces populaires 
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@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Région  Tanger-Tétouan-Al Hoceim

Élections des Chambres professionnelles:

Le RNI grand favori avec 638 sièges 
A Tanger  et région  le RNI se classe Premier 
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Rubrique   
Culturelle

Résumé : Vous enviez ceux qui choisissent sans hésiter ?
Vous voulez surmonter les blocages que vous rencontrez ?
Vous souhaitez arrêter de procrastiner pour enfin prendre des 

décisions avisées ?
Ce livre va vous donner l’énergie et la confiance dont vous avez 

besoin pour aller de l’avant, sans regret !
Joseph Bikart, coach et consultant depuis plus de vingt ans, met 

à profit son expérience pour explorer les subtilités de la prise de 
décision.

Il analyse les mécanismes de défense complexes qui s’opèrent 
lorsque nous devons choisir, ainsi que les moyens de les surmon-
ter.

En s’appuyant sur des domaines aussi variés que la psycho-
logie, la neurologie, la philosophie et la littérature, il vous invite 
à découvrir le fil rouge qui relie vos décisions et à le suivre pour 
réaliser des choix plus éclairés. Grâce à son approche unique et à 
ses conseils concrets, vous saurez développer les compétences 
essentielles pour dépasser vos doutes.

Cet ouvrage instructif et stimulant vous fera passer de l’indéci-
sion à la détermination !

Une lecture passionnante qui vous sera utile dans votre quoti-
dien, tant privé que professionnel.Comment être plus adapté voire 
plus performant, et comment être moins affecté par un environne-
ment, une société, (une famille?), une entreprise ? Nous évoluons 
dans un monde où les chausse-trappes sont de plus en plus 
nombreuses... et sont autant d’occasions de déprimer... sauf si on 
prend les bonnes décisions, si on fait les bons choix…

Cette lecture est un bon choix...
Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

L’Art de prendre 
les bonnes decisions

de Joseph BIKART   

Le chef de gouvernement Saâdeddine El Othmani aurait décla-
ré que la vaccination obligatoire pourrait être instaurée au Maroc, 
précisant  que cette option est actuellement en discussion et que 
cette obligation pourrait être très prochainement imposée aux 
Marocains. 

Ceci est pourtant en flagrante contradiction avec ce qu’aurait 
annoncé El Othmani,  il y a quelque temps encore, affirmant qu’il 
n’était pas question d’imposer la vaccination aux citoyens Ma-
rocains, car «le Maroc n’est pas une dictature», aurait-il déclaré.

Sur le même sujet, à la Confédération générale des entreprises 
du Maroc de tanger-tétouan-alHoceima (CGEM-tta), on  estime-
rait que les entreprises de la région peuvent recourir au licencie-
ment des employés qui refuseraient de se faire vacciner : « Les 
entreprises sont dans leur plein droit, puisqu’elles sont protégées 
par plusieurs articles du Code de travail qui exigent à l’employeur 
de préserver la santé de ses collaborateurs», ferait-on valoir.

Mohammed amahjour, 
membre du Secrétariat 
général du Parti de la 

Justice et du Développement 
et 1er vice-maire de tanger, a 
été auditionné le jeudi  5 aout 
courant par les services  de la 
police judiciaire relevant de la 
préfecture de police  de tanger. 
Sa convocation à la PJ de tanger, 
s’est faite dans le cadre d’une 
plainte pour abus de confiance 
et escroquerie, déposée à son 
encontre par Mohamed el Bachir 
Berroho, anciennement sympa-
thisant du PJD. 

Mohammed amahjour a décla-
ré, au cours de son audition, qu’il 
était associé à hauteur de  20%  
dans la société «BVM import» 
avec le plaignant et son épouse 
américaine qui disposent cha-
cun de  40% des parts, selon la 
même source de Barlamane.
com. L’entreprise avait été créée 

en 2006. Le vice-maire pjdiste en 
était alors l’unique gérant, car le 
couple en question vivait à cette 
époque aux USa. Et ce, avant sa 
dissolution à l’amiable en 2014. 
Mohamed amahjour a indiqué, 
dans le cadre de son audition, 
que le plaignant ne dispose d’au-
cune preuve l’incriminant tout 
en prétendant avoir déjà eu gain 

de cause auprès du tribunal de 
commerce de tanger au sujet de 
cette même affaire.

avisé de ces faits, le procu-
reur près le tribunal de première 
instance  de tanger a ordonné 
l’élargissement de Mohammed 
amahjour et de lui faire parvenir 
le PV sous forme de renseigne-
ments judiciaires.

Le 1er vice-maire  de Tanger 
dans la tourmente

Vaccination 
obligatoire ?

Lu pour vous
dans Barlamane.com 

du 9 août 2021 

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès du très cher regretté 

Père 
de notre concitoyen,

 l’industriel et promoteur immobilier 

Mohamed BELBaCHIR
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus at-

tristées à notre concitoyen Mohamed Belbachir et à l’ensemble des membres de sa fa-
mille, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde 
gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil 
et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs 
appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, 
ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Le regretté Père
de l’industriel et promoteur 

Mohamed BELBaCHIR 
rappelé à Dieu 
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Tétouan-M’diq-Fnideq 

Le développement de solutions et activités écono-
miques alternatives se poursuit assidûment dans 
la province de tétouan et la préfecture de M’diq-

Fnideq à la faveur d’un programme intégré de dévelop-
pement économique et social  visant à lancer des projets 
et à développer des mesures pratiques devant créer des 
emplois et fournir l’accompagnement et le financement 
nécessaires aux porteurs de projets, ainsi qu’à encoura-
ger les investisseurs à assurer les financements partiels 
du foncier, et à encadrer et perfectionner la main d’œuvre.

« Promouvoir l’investissement, consolider les acquis 
de l’intégration économique réalisés, déployer des op-
portunités alternatives d’emploi, et soutenir et accompa-
gner les jeunes porteurs de projets, autant d’objectifs qui 
contribueront à améliorer les conditions économiques et 
sociales de la population locale, en particulier des femmes 
et des jeunes » estime un responsable de la région.

Lancé  en mars 2020, ce programme intégré a nécessi-
té une enveloppe budgétaire de 400 millions de dirhams 
(MDH), mobilisée dans le cadre d’un partenariat entre le 
ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’administration, le ministère 
de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numé-
rique, le Conseil de la région tanger-tétouan al-Hoceima 
(tta) et l’agence pour la promotion et le développement 
du Nord (aPDN).

Les projets établis dans le cadre de ce programme sont 
répartis sur trois axes principaux, à savoir la création 
d’une zone d’activités économiques sur le territoire de la 
commune de Fnideq, le développement d’un mécanisme 
d’incitation financière pour attirer les investissements 
dans les zones d’activités économiques « tétouan Parc 
» et « tétouan Shore », ainsi que la création d’initiatives 
économiques incitatives pour accompagner le tissu en-
trepreneurial dans un cadre structuré, et améliorer la ca-
pacité des femmes et des jeunes à intégrer le marché du 
travail. 

Selon le Centre régional d’investissement (CRI) de 
tanger-tétouan-al Hoceima et l’aPDN, les 4 unités indus-
trielles installées dans la zone d’activités économiques 
de Fnideq poursuivent  leur montée en charge, avec 
la multiplication de campagnes de recrutement ayant 
permis, vers fin avril dernier, l’intégration  de 1.200 per-
sonnes, majoritairement des femmes, qui s’adonnaient 
auparavant à la « contrebande vivrière », notant que le 

nombre de postes créés sera, à terme, d’environ 5.000 
emplois directs stables.

Parmi les initiatives prometteuses qui ont été lancées 
figure le programme “Régions émergentes”, qui fait l’ob-
jet d’une convention de partenariat entre le Conseil de la 
région tta, et le ministère de la Solidarité, du développe-
ment social, de l’égalité et de la famille, visant à renfor-
cer la qualification et l’autonomisation économique des 
femmes et des filles.

Ce programme, qui constitue la mise en œuvre locale 
des axes du programme national pour l’autonomisation 
économique des femmes et des filles, et la promotion de 
leurs droits économiques et sociaux, cible, dans sa pre-
mière phase, les personnes féminines porteuses de pro-
jets et d’idées de projets réalisables dans les différents 
domaines économiques prometteurs au niveau du terri-
toire de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de 
tétouan.

Selon les données de la division de l’action sociale 
(DaS) de la province de tétouan, quelque 50 projets ont 
été, jusqu’à présent, réalisés au niveau de la province 
dans le cadre du programme intégré de développement 
économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et 
de la province de tétouan, avec une enveloppe budgétaire 
de

 3 MDH, tandis que 33 projets ont été mis en oeuvre 
dans le sillage du programme « Régions émergentes » 
avec une enveloppe de 1,25 MDH.

Il s’agit également du programme des initiatives écono-
miques intégrées de la préfecture de M’diq-Fnideq pour 
la période 2021-2023, qui vise à soutenir l’entrepreneuriat 
des jeunes, à travers le financement de leurs projets dans 
le cadre de l’Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH), en partenariat avec les secteurs ministé-
riels concernés, les instances élues, le secteur privé et les 
ONG, et ce afin de contribuer à la création de l’emploi et 
de la richesse.

Ce programme, qui s’inscrit dans le sillage du pro-
gramme intégré de développement économique et social 
de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la province de té-
touan, ambitionne de créer un fonds commun, qui sera 
géré par la Fondation Moubadara pour les jeunes et l’en-
trepreneuriat, pour soutenir les projets sélectionnés, avec 
une enveloppe budgétaire globale de 30 MDH, dont 10,5 

MDH mobilisés par l’INDH, qui seront alloués au finance-
ment direct des entreprises.

Les efforts déployés pour la promotion de l’intégration 
des jeunes dans le développement durable au niveau 
de la préfecture de M’diq-Fnideq portent également sur 
la mise en oeuvre des programmes « d’insertion par les 
activités économiques 2021 », « de qualification et d’au-
tonomisation économique des femmes » et « d’économie 
sociale et solidaire ».

Dans cette même lignée, et en application des Hautes 
orientations royales, l’INDH est devenue l’un des pro-
grammes les plus importants initiés pour l’intégration des 
jeunes dans le processus de développement local et na-
tional et un modèle de développement intégré, en plaçant 
cette frange de la population au centre des programmes 
de l’Initiative, qui a veillé à investir les compétences et les 
capacités créatives des jeunes dans le renforcement de 
la dynamique économique et la réalisation du développe-
ment local souhaité.

Les retombées positives ont déjà commencé à se faire 
sentir et se poursuivront à moyen terme, puisque ces 
programmes prometteurs ont permis, jusqu’à présent, de 
financer plus de 298 projets, avec une enveloppe budgé-
taire globale de plus de 13 MDH.

Dans ce sillage, une plateforme d’initiatives écono-
miques intégrées a été mise en place à Fnideq pour 
l’orientation et la présentation de conseils techniques aux 
bénéficiaires.

Cette structure a accueilli depuis son ouverture, début 
février dernier, plus de 1.700 jeunes, et sera bientôt ren-
forcée avec le lancement de deux nouvelles plateformes 
à M’diq et à Martil, et ce dans le cadre du programme 
d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des 
jeunes, âgés de 18 à 45 ans.

Bien plus qu’un espace d’interaction entre les diffé-
rents mécanismes adoptés par les intervenants œuvrant 
dans le domaine de l’insertion des jeunes, ces plate-
formes constitueront une réponse réaliste aux attentes 
de cette catégorie, notamment à la lumière des difficultés 
économiques que traverse la région, en raison de la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus.

Les jeunes porteurs de projets bénéficient, à travers 
ces plateformes, de plusieurs services, tels que l’orien-
tation, la formation, le renforcement des capacités et le 
financement, en plus de l’encouragement à la création 
d’auto-entreprises et l’accès à l’information./

ActuAlités

Programme intégré 
de développement économique et social 
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C’est avec une profonde affliction et 
une immense consternation que nous 
avons accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu à l’âge de 82 
ans, de la très chère regrettée 

Hadja Habiba RaGaLa
veuve de feu abdeslam BakHat

et mère de notre confrère 
abdelilah BakHat 

En cette douloureuse circonstance, 
nous présentons nos condoléances les 
plus attristées au frère de la défunte, Ssi 
Sadek Ragala, à ses enfants Mohamed, Ahmed, Rachid, Abdelilah, Chafik,  
khalid ; kamar et Meryem ;   à l’ensemble des membres des  familles Raga-
la, Bakhat, Moudden  et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la 
regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très 
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et 
partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs 
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de com-
passion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde affliction et une 
immense consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante nouvelle du 
décès survenu le 9 août 2021, à l’âge de 59 
ans, après une longue maladie,  du très cher 
regretté Mohamed aBDaLaS, industriel et 
promoteur immobilier. 

La dépouille du défunt a été inhumée, le 
lendemain, après salat addohr, au cimetière 
de Sidi amar où elle a été convoyée au milieu 
d’un émouvant cortège funèbre comptant 
de très nombreuses personnes qui ont tenu 
à l’accompagner à sa dernière demeure. 
Néanmoins, en respect des mesures de pro-
tection sanitaire exigées par la la pandémie du covid 19, seuls quelques 
proches ont eu accès à la cérémonie funéraire.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condo-
léances les plus attristées à son père Hadj Chouaïb abdalas; à l’ensemble 
des membres des familles abdalas, Moro, Hassouni, Mesbahi et familles 
alliées, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formu-
ler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui 
se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par 
leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’af-
fection, 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’ac-
cueillir 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

Nécrologie

Hadja Habiba RAGALA  
rappelée à Dieu  

Mohamed ABDALAS
rappelé à Dieu  

La ville de Nador a ac-
cueilli, du 5 au 11 août 

courant, la 5ème édition de 
la Semaine Verte, organisée 
par l’association «Smile 
pour le développement du-
rable» sous le thème «Le 
Maroc et l’efficacité éner-
gétique dans le continent 
africain».

Cette édition, tenue dans 
plusieurs espaces de la 
ville et  ses environs, dans 
le respect des mesures sa-
nitaires contre la pandémie 
du Covid 19, a mis la lumière 
sur le leadership du Maroc 
au niveau du continent afri-
cain dans le domaine du dé-
veloppement des énergies 
renouvelables.

L’évènement a connu  
aussi l’organisation d’hom-
mage à des acteurs de la 
société civile et des en-
treprises actifs dans le 
développement et la pro-
motion des énergies renou-
velables, en plus de la tenue 
d’ateliers de sensibilisation 
et sorties éducatives sur ce 
thème.

Selon le président de 
l’association Smile, Moha-
med amine Berjal, cet évè-
nement annuel contribue à 
la promotion de l’économie 
verte en tant que levier de 
développement préservant 
les ressources naturelles et 

Les familles des 29 victimes noyées en février dernier dans un atelier de textile au quar-
tier Branès à  tanger,  devaient organiser, lundi 7 août courant, une manifestation.

Selon une représentante des manifestants ; «les familles réclament un comité d’enquête 
indépendant et une indemnisation urgente eu égard à  leur situation économique difficile,  
en plus de la poursuite par la justice  des personnes ayant une responsabilité établie dans 
cette tragédie».

le patrimoine écologique.
« Ce forum est aussi une 

occasion pour échanger 
les expériences et les ex-
pertises entre chercheurs 
et acteurs intéressés par 
la question environnemen-
tale, et mettre la lumière sur 
les dernières nouveautés 
dans ce domaine à l’échelle 
nationale et internationale», 
dira-t-il.

De son côté, la respon-

sable de cette édition, aicha 
Loujidi, affirme que l’asso-
ciation organisatrice en-
tend poursuivre ses efforts 
dans le domaine de l’action 
environnementale en vue 
de promouvoir les énergies 
renouvelables, promouvoir 
l’efficacité énergétique et 
sensibiliser aux effets né-
fastes de la pollution dans 
un contexte mondial mar-
qué par le réchauffement 
climatique.

Nador

5ème édition de la 

Semaine Verte 
sous le thème 

«Le Maroc et l’efficacité 
énergétique dans le 
continent africain» 

Drame de l’atelier de confection de Branès

Les familles des victimes 
devaient manifester lundi 9 août 



7ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  • N° 4171 • Samedi 14 Août 2021

ter ont été enregistrées, mardi dernier, avec épicentre 
situé au large de la province de Driouch.

La première secousse d’une magnitude de 3,8 sur 
l’échelle de Richter s’est produite à 10H 02min 08sec 
(GMt+1), à une profondeur de 24 km ;  à une latitude de 
35.563°N et une longitude de 3.625°W. 

La deuxième secousse d’une magnitude de 3,7 sur 
l’échelle de Richter s’est produite à 10H 04min 21sec 
(GMt+1) avec une profondeur de 12 km, une latitude de 
35.617°N et une longitude de 3.626°W.

La troisième secousse d’une magnitude de 3,9 sur 
l’échelle de Richter s’est produite à 10H 05min 46sec 
(GMt+1) avec une profondeur de 25 km, une latitude de 
35.608°N et une longitude de 3.625°W. 

****** 
Nador : 

Mort d’un jeune homme 
par pendaison 

Dans la matinée de mardi, le corps inerte d’un jeune 
homme a été découvert, dans la matinée de mardi der-
nier, pendu à une corde accrochée à un arbre dans une  
forêt  de la région de Baâj relevant de la commune rurale 
Beni Oukil Ouleed Mhand, dans la province de Nador.

Le corps a été évacué à la morgue de Nador pour au-
topsie.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune 
homme se serait donné la mort pour des raisons encore 
inconnues. Les gendarmes poursuivent, néanmoins,  
leurs investigations dans l’entourage de la victime, en 
vue  de pouvoir percer le mystère de cette mort dont 
les causes pourraient s’avérer suspectes, estime-t-on..

****** 

Actions policières 
à Tanger 

Les services de police judiciaire relevant de la pré-
fecture de police de tanger ont interpellé un  individu 
étant  apparu dans une vidéo lancée dans la soirée de 
samedi 7 août courant,  sur les réseaux sociaux, alors 
qu’il tentait d’accéder  à des demeures particulières à 
hay Moghogha,  pour les cambrioler.

Le jour même,  ces services ont arrêté, dans l’an-
cienne médina de tanger, un dealer  qui tentait d’écouler 
des doses de drogues à des clients. 

Le vendredi  6 août, toujours à tanger, les services de 
police ont interpellé cinq femmes qui tentaient de s’in-
filtrer irrégulièrement dans les bureaux de vote concer-
nant les élections des chambres professionnelles, alors 
qu’elles n’étaient pas inscrites  sur les listes électorales.

Larache 

Tentative de meurtre  

 
Dans la nuit de lundi à mardi 10 août courant, un jeune 

homme de Larache a été violemment attaqué par une 
jeune fille, apparemment sa fiancée, qui l’a assommé 
avec une bouteille avant de le poignarder en plusieurs 
endroits du corps, l’abandonnant dans une marre de 
sang.

Les secours alertés par des passants, ont évacué en 
urgence la victime à l’hôpital. 

Néanmoins, la criminelle l’a aussitôt rejoint à l’hôpi-
tal où elle aurait tenté de l’achever, sans l’intervention 
de personnes présentes qui l’ont maîtrisée et livrée à 
la police. 

******
un policier renversé 

par une voiture 

 
Un policier a été violemment percuté, lundi, à hauteur 

de la Marina Bay, à tanger, par un automobiliste qui cir-
culait en violation du couvre-feu nocturne et qui a refu-
sé d’obtempérer aux signaux de l’agent de police qui 
l’invitait à s’arrêter pour contrôle.

Le chauffard a aussitôt pris la fuite à très grande vi-
tesse,  abandonnant le policier grièvement blessé sur 
la chaussée.

a l’arrivée des secours, la victime a été évacuée à l’hô-
pital, alors les forces de l’ordre procédaient au constat 
d’usage en vue de lancer des recherches pour retrouver 
le criminel.

****** 

Descente dans 
un café à chicha 

 
Dans le cadre de la lutte continue contre la propaga-

tion de la pandémie du covid 19 et du maintien du res-
pect des mesures de protection sanitaire , les autorités 
de tanger ont effectué une descente, dans la nuit de lun-
di, dans un café à chicha où 21 personnes et le gérant 
des lieux ont été interpelés à l’heure du couvre-feu. 

Un constat a été établi pour l’instruction du dossier 
destiné à la justice.

ActuAlités

Grand Socco

Un homme âgé 
renversé par un taxi

 
Dans la soirée de mardi, un chauffeur de taxi a déli-

bérément  pris la fuite après avoir renversé un homme, 
âgé de 65 ans, qui traversait  la place du 9 avril (Grand 
Socco).

L’alerte a été aussitôt donnée par des policiers qui se 
trouvaient sur le lieu de l’accident,  ce qui rapidement 
abouti à l’arrestation du taxi-driver criminel, à Ras M’sal-
lah.

La victime, grièvement blessée à la tête, a été aussitôt 
évacuée à l’hôpital où elle aurait été admise en service 
de réanimation.

******
Chefchaouen 

Deux frères 
tuent leur voisin 

 
Un terrible drame s’est produit, mercredi 5 août cou-

rant, au douar Mahmoud Chriât situé à la commune 
rurale de Beni Ouazra relevant de la province de Chef-
chaouen, lorsque deux frères ont mis fin à la vie, de leur 
voisin.

Les trois belligérants, tous des fellahs formant deux 
clans,  ont eu un malentendu, chacun voulant s’octroyer 
le droit de  profiter, avant l’autre, de l’eau de l’irrigation 
de leur culture. Ce simple malentendu pourtant sur-
montable avec un peu de patience, s’est vite converti 
en violente bagarre, d’abord avec échange de coups de 
poings.

L’affaire s’est vite  envenimée lorsque l’un des deux 
frères a exhibé une arme blanche qu’il avait sur lui, et 
poignardé la personne adverse, au niveau de la poitrine 
et de la tête.

Perdant aussitôt connaissance, l’homme grièvement 
blessé et perdant beaucoup de sang, n’a pas tardé à 
rendre l’âme sur le lieu même de la bagarre, avant l’arri-
vée des secours.

Une fois sur place, les gendarmes ont recueilli la dé-
position du meurtrier qui a avoué les faits confirmés par 
son frère. Ils ont été arrêtés et conduits à la gendarmerie 
où ils ont été placés en garde à vue pour l’instruction du 
dossier de l’enquête judiciaire en vue de présenter les 
deux mis en cause à la justice.

La dépouille de la victime a été évacuée à  la morgue 
de l’hôpital régional de Chefchaouen.

******
Driouch 

Séismes répétitifs  
 
trois nouvelles secousses telluriques de magnitudes 

comprises entre 3,7 et 3,9 degrés sur l’échelle de Rich-

Faits divers
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GRILLE CODEE N° 742
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° 741

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1264

• Mots croisés N° 836
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GUIDES

FABRI-
QUÈRENT

PAYS
D’EUROPE

FILET

NOTE

RIEN

TÊTE

DE BONNE
HEURE

FAIT VOIR
DOUBLE

LOI
DISCUSSION

VIEILLE
VILLE

ECRIVAIN
FRANÇAIS

ENFONCER
DANS

LA BOUE

CHAMOIS

VRAIS

RAYON

RÉPARE

SOLEIL

LA PLUS
BELLE

SORTE
DE

LUTH

RÉGIES

PROPHÈTE

VILLE 
D’ITALIE

OSÉS

CORROMPRE

SISE

OISEAU
SACRÉ

VILLE
DU NORD

LAIZE

COULEUR
DE TRAVAIL

RAPPORT

VÊTEMENT
DE

MAGISTRAIT

ILE DE
FRANCE

PERSONNEL

LETTRES
DE CHANGE

UN PEU
RUDE

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

Horizontalement.  —  I. Appelatif. - II. Ion. Oisive. - III. Guette. Tée. - IV. 
Urus. Spots. - V. Sasse. La. Rien. EG. - VII. Lasse. Da. - VIII. Are. Nuance. - IX. 
Golan. Nain. - X. En. Neutron.
Verticalement. — 1. Aiguillage. - 2. Pour. Aaron. - 3. Pneus. Sel. - 4. 
Tsars. Sel. - 5. Lot. Sienne. - 6. Liesse. - 7. As. Pendant. - 8. Tito. Anar. - 9. 
Ivette. Cio. - 10. Fées. Glenn.

Horizontalement.— I. Personnage obséquieux. - II. L’orange et les 
siens. Tête de liste. - III. Néant. Elle reste au fond. - IV. Erbium. Etalée. - V. 
Un bien bien précieux... Etat du Golfe.  - VI. Vieux do. Appelle la biche. - VII. 
Champion. Verser. - VIII. Querelle. Homme de déluge. - IX. Manie. Possessif. 
- X. Laminées. A rendre.
Verticalement. —  1.  Tendre. - 2. Entrera en action. Forme d’être. - 3. 
Aurochs. Tableau. Pas ailleurs. - 4. Suprastructures navales. - 5. Le matin. 
Règle. Eclate. - 6. TV. Dieu brillant. Id. Est. - 7. Propres à l’âne. - 8. Duvet. - 9. 
Ruisseau. Limites de l’UMA. Restitue. - 10. Accord. Obtenu.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ARAIGNÉES

MUSE

FAIBLE
LUMIÈRE

OTÉS

SENSIBILITÉ
MALADIVE

HORLOGES
AQUATIQUES

MÉTRO

GRANDS
MANGEURS

PAR LE
FAIT MÊME

OUVERTE

LEVANT

APRÈS

FRAGILE

ON L’A
DANS

LE SANG

RÉGIME

ALTIÈRES

INSTRU-
MENTS

À CORDES

ACIDE

PARTIRA

TONNEAU

ARTICLE

SANS
EFFET

PEU
COURANT

TANIÈRE

DÉTRUISIT

TITRE
ÉGYPTIEN

LAVA

FILET
D’EAU

MESURE

BRILLER

FUTURS
GLACIERS 

OISEAU
SACRÉ

BRANCHÉ

AVANT
NOUS TERRE

PEAUX-
ROUGES

VOYELLES

BÉRYLLIUM

NOTE

COULEUR

SANS
GÊNE

PENSÉES

DOUX

CROCHET

ORGANE
DE VOLATILE

TITRE
ANGLAIS

AFFAIBLI
PAR L’ÂGE

COUPLE

TERME

SAIN

SULTAN
OTTOMAN

PIÈCE
D’EAU

PACINO

GROS
PINCEAU

DE LÀ

RÈGLE

FÊTES
FLAMANDES

CONDITION

• Grille codée N° 1047

• Mots croisés N° 1136

GRILLE CODEE N° 1048

• Mots fléchés N° 1567

MOTS CROISÉS (grille N° 1137) MOTS FLECHES N° 1568
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جرى بعاصمة البوغــاز، يــوم 
في   ،2021 غشـــت   04 األربعــاء 
جلسة رسمية، تنصيــب األستــاذ 
للمحكمة  رئيسا  واكريم  محمد 
االبتدائية بطنجة، وذلك بحضور، 
الحبيب العلمي الكاتب العام لوالية 
الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة 
الرئيس  محـب  بوشعيب  األستاذ 
األول لمحكمة االستئناف بطنجة، 
األستاذ محمد زواكي الوكيل العام 
بها،األستاذ صالح الدين الخطابي 
رئيس المحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير، األستاذ محمد الزردة رئيس 
قسم قضاء األسرة بطنجة، األستاذ 
المجلس  رئيس  بنعـــالل  عصام 
المغــرب  قضـاة  لنــادي  الجهوي 

بالدائرة االستئنافية لطنجة.

عبرت األستاذة غزالن بلبول، 
يتطلبـــه  لما  التــام،  وعيها  عن 
للملك  كوكيلة  الجديد  منصبها 
بطنجة،  التجاريــة  المحكمة  لدى 
من معرفة تامـة و جيــدة بآليات 
أجل تطوير  اإلداري، من  التدبيــر 
األداء النوعي لإلدارة القضائية، مع 
وجوب التحلي باإلخالص المطلق 
وبــروح  الساميــة،  العدل  لمبادئ 

الجدية والحزم والنزاهة.
ووعـــدت األستـــاذة غــزالن 
بلبول، بتقديم خدمة ترقى، لشعار 
القضاء في خدمــة المواطن، مما 
الجميــع،  جهــود  تضافر  يفرض 
عامـة،  نيابة  و  رئاســة،  و  قضـاة، 
وموظفي كتابة الضبط بالمحكمة 
المهن  وكـذا  بطنجــة،  التجاريـة 

القضائية ومساعدي القضاء.

المواطنيـن،  من  األعظـم  للســواد  مفاجئــة بالنسبـة  األخيـرة مباغتـة أو  المهنيـة  االنتخابـات  نتائـج  تكن  لم 
بل إنهـا جـاءت، في مجملها، وفقَ ما كان متوقعا، بل ومنتظرا، قياسا بوزن األحزاب المتنافسة، ودرجة استعدادها 

للتواصل مع كتلة الناخبين، أو قدرتها على استقطاب  كفاءات مهنية  مقنعة إلى حد ما. 
عنصران اثنان أخذا باهتمام المتتبعين: قفزُ حزب التجمع الوطني لألحرار إلى المرتبة األولى بحسب عدد المقاعد 
انتخابات  تصدر  على  يراهنُ  كان  الذي  وهو  األخيرة،  المرتبة  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  عليها  وتراجعُ  التي حصل 
2021،  كما كانت الحال في االستحقاقات الماضية التي مكنته من استالم الحكم لواليتين متتاليتين، قيل عنها إن 

الحزب خرج منها بخفي حنين، وهو أضعف اإليمان. ! 
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)البقية ص6()البقية ص6(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

استدلَّ آباؤنا رحمة اهلل على أرواحهم كلما 
نازلة،  أو  مناسبة  من  أكثر  في  الحال،  اقتضى 
سائرة  صارت  الدالالت  عميقة  شعبية  بأمثال 
بين الناس، لعلهم يتعظون قبل وقوع الواقعة، 
وهي  عاقبته،  تحمد  ال  فيما  السقوط  وقبل 
باآلالف،  لعدّت  أحصيناها  لو  متشعبة،  كثيرة 
بعض  نبهتنا  وقد  والنوازل،  الحوادث  بتعدد 
وحِكم  النبـــويــة  واألحاديث  القرآنية  اآليات 
أوليــاء اهلل ومجاذيبه، إلى مآل الغافلين الذين 
إليه مصائر من سبقوهم  آلت  يتعظوا مما  لم 
تدبّر  دون  قرارات  اتخاذ  في  المتسرعين  من 
وروية، فكانت العاقبة وخيمة عليهم وعلى من 
الهاوية  إلى  قادتهم  التي  أقدامهم  آثار  اقتفى 
الشريف  النبوي  الحديث  ذلك  ومن  والهالك، 
عميق الدالالت والمعاني، في قول الرسولملسو هيلع هللا ىلص: 
وكم  مرتين«،  جحر  من  يُلدغ  ال  »المؤمن 
للمعنى  متفحصا،  فاحصا  متأمال  مليا،  توقفت 
الذي  الشريف،  النبوي  الحديث  لهذا  العميق 
يجزم أن العاقل المتعظ ال يمكن أن يسقط في 
الوخيمة مرتين في نفس  ونتائجه  األمر  مغبة 

التجربة..!!
الشعبي  المثل  ذلك  بالمناسبة  ويحضرني 
الناس  أحاديث  في  ساريـا  سائـرا  كان  الذي 
من  بالخذالن  يصابون  عندما  ومسامراتهم، 
طرف من كانوا يعتبرونهم سندا وعمادا، رغم 
الحظوة،  هذه  لنيل  وقدرتهم  أهليتهم  عدم 
لعل اهلل بقدرته ولطفه بهم يجعل لهم مخرجا، 
المطاف في حسرة  يرددون في نهاية  فتراهم 

وندم:
 »إن اللعب مع الصغار يبطل الصيام«، وإن 
تشير  الدارجي  المثل  أصل  في  اإلشارة  كانت 
ر(،  إلى األطفال : )اللعب مع الدراري صغار كيفطَّ
باعتبار أن الذين يخذلون، ويمارسون ما كلفوا 
للمسؤوليــة،  وتحمّل  وحكمــة  تدبر  دون  به 
يتقنون  ال  الذين  األطفــال  بمثابة  يعتبرون 
قواعد اللعب، فكانوا وباال على أنفسهم وعلى 

من تقاسم معهم اللعب.
الجـــد  بيـــن  »الحـــدّ  أوان  آن  فهــل 
واللعــب«، ونحــن بصدد اجتياز مرحلة حاسمة 
يتميز  الذي  المعاصر،  تاريخنا  من  ومصيرية 
يتدبر  حكيم،  ملك  طــرف  من  حكيمة  بقيادة 
قـل  نظر  وبعد  وأناة  بتبصر  البالد  شؤون 
نظيره؟، وهل سنسدّ في المرحلة القادمة كل 
واالنتهازييــن  المصالح  أصحاب  على  المنافذ 
ومصاصـي دمـاء العباد والسماسرة والمكتنزين 
وهل  والرشاوي؟،  الحرام  بالمال  وشحما  لحما 
وثريات  بمصابيح  برلماننا  فضاء  سيضيء 
شبابنا وذوي الكفاءات والهمم، الذين يعتزون 
بدل  والنفيس،  بالنفس  ويفدونـــه  بمغربهم 
ذلك الرهط البئيس، الذي ال يحلو له الغّط في 
النوم والتنفس من كل المنافذ إال على كراسيه 

الوثيرة؟..!!
أم أننا على مشارف نهاية لعبة غير متكافئة 
قواعد  تدبير  في  لنشرع  والشروط،  العناصر 
لعبة أخرى بنفس االرتجال والعشوائية؟.. وعلى 

كل حال، فإن غدا على األبواب لناظره قريب.

نهاية اللعبة..
بداية اللعبة..!!

)البقية ص3(

تن�شيب الأ�شتاذ محمد واكرمي رئي�شًا 
للمحكمة البتدائية بطنجة

تن�شيب الأ�شتاذة غزلن بلبول وكيلة امللك 
لدى املحكمة التجارية بطنجة

»العدالة والتنمية و النتخابات املهنية«
اأول الغيث قطرات!... 

ت : حمودةت : حمودة
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ْل ِبيَباْنْك ا�صَ و َياْلَ اإَِذا ْت�ْصُدّ
اْمْك ِغرْي َباْب الله.. َما ْتْلَقى ُقَدّ

يَطاْنْك َحاْل ْغَواْك َياْلَغاْفْل �صِ �صْ
اه.. يْح اَدّ ْك ِبْه الِرّ لي ْغّرْ ْواِلّ

اْلْك ْمَناْهْج اْلْهَدى ْيْنَجا ال�َصّ
يُبو.. َحاْمْد الله َقاَنْع ْبْن�صِ
ْنَيا ْيْرَجا ْخ الُدّ ْواْلَهاْلْك ْو�صَ

ُتو َما ْيْنْفُعو ْدَوا ْطِبيُبو.. ْلْعّلْ

يقول »المجذوب«:

بعد  عادت،  بطنجة  للجدل  مثيرة  موثقة  أن  مصدرنا  ذكر 
مدرسة  أمام  تحديدا  المدينة،  وسط  مكتبها  إلى  طويل،   غياب 
الموجودة بنفس  المكاتب  أثارحفيظة أصحاب  فرنسية، األمرالذي 
روائح  من  المتضررين  المجاورة،  اإلقامات  أصحاب  وكذا  العمارة 
األسبوع،  أيام  طيلة  أنوفهم،  وتزكم  أزكمت  التي  البخورالخانقة 

وكأنها مشعوذة محترفة وليست بموثقة تزاول مهنتها النبيلة.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المرأة عادت من جديد لتصطاد 
بائع  ديني، ضمنهم  أو  أخالقـي  أو  وازع مهني  أي  ضحاياها، دون 
يتمكن  لم  »المخلصين« حيث  زبنائها  أحد  لفائدة  ألسهم شركة 
أنه  والمفتــرض  عليه  المتفــق  المبلغ  على  الحصول  من  البائع 
موجود في حسابها وعليها تسليمها له، فورإنهائها إجراءات البيع، 
2021، مما دفع  الذي لم يتم تنفيذه، منذ بداية شهر ماي  األمر 
بالضحية )ز.ت( إلى وضع شكاية بالنصب واالحتيال وخيانة األمانة 
على طاولة الوكيل العام للملك، باستئنافية طنجة بتاريخ 22 من 
شهر يونيو الماضي، باإلضافة إلى شكاية أخرى وجهت إلى رئيسة 

المجلس الجهوي للموثقين. 
وأضاف مصدرنا أن المرأة »الموثقة« امتنعت عن تسليم نسخة 
من عقد البيع لهذا الضحية، معللة جملة من خروقاتها المرتكبة 
تعتبره  الذي  والمشتري  البائع  بين  تصفيته  تتم  لم  حسابا  بأن 
زبونا من نوع خاص، اليمكن لها أن تخالف أوامره أو تعكر مزاجه، 
هوالذي حصل على كل أسهم الشركة التي تدير مطعما ألزيد من 
600 عامل بطنجة وتدرمن خالله أرباحا ضخمة، بينما جردت البائع 
المتضرر من كافة حقوقه، علما أن المعنية باألمرـ يوضح المصدر 
بحجز  يقضي  محكمة،   أوحكم  قانوني  مستند  أي  التملك  ـ  ذاته 
له  يكفلها  التي  حقوقه  من  البائع  وحرمان  بحوزتها  التي  المبالغ 
القانون والدستور، مشيرا إلى أن المشتكى بها حررت ضدها في 
واالستيالء  واالحتيال  بالنصب  تتعلق  شكايات،  عدة  سابق  وقت 
وقتئذ، مكتبا  المواطنين، دون وجه حق، حيث فتحت،  أموال  على 
بمنطقة بئرالشفا، قبل أن تختفي عن األنظارلمدة حوالي سنتين، 
تاركة ضحاياها حائرين، يفكرون، يتساءلون في غموض، مما جعل 
الرأي العام يطرح العديد من المالحظات والتساؤالت من قبيل،  من 
ياترى يحمي هذه المرأة »الموثقة« التي تدعي أن لها قوة خارقة،  
بل وخرافية، لكي تحطم كل من تسول له نفسه مجابهتها..؟ بل 
وتدعي أن لها »ركيزة صحيحة« تستند عليها عند الحاجة وتستعين 

بها في قضاء المآرب، بخرقها للقانون واستعالئها على السلطة.
ولإلشارة، فإن كل الزمالء النزهاء المزاولين لهذه المهنة الراقية 
الموثقين  إلى عائلة  المشتكى بها  انتماء  يتبرؤون من  والشريفة 
تظهروتختفي  التي  »الموثقــة«  هــذه  تكــون  فمن  والموثقات، 
بطنجة، دون أن تطالها يد القانون، حفاظا على متاع الناس وصونا 

لسمعة المهنة، أوال وأخيرا.؟  

تظهر  بطنجة  موثقة 
وتختفي..  

لبى نداء ربه المشمول بعفواهلل، المرحوم

والد احلاج محمد بن الب�شري

)�صدق اهلل العظيم(

رجل األعمال وأحد كبارالمستثمرين
في قطاعي النسيج والعقار بطنجة

نجل  البشير،  بن  محمد  الحاج  إلى  بأحرالتعازي،  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
المرحوم الذي يعتبرمن أوائل رجال األعمال والمنعشين العقاريين بالمدينة، وإلى جميع إخوته وكذا إلى 
جميع أفراد عائالته، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

غادرتنا إلى دار البقاء األربعاء 02 محرم الحرام 1443 هجرية الموافق ل 11 غشت 2021، أم الفنان 
المقتدر سيدي محمد العروسي، العابدة القانتة

لال رحمة بنت �شيدي محمد الزواق
وولدت الشريفة لال رحمة بمدشر الزميج قبيلة أنجرة عام 1936 للميالد، وسط بيت اشتهر بالصالح ومحبة رسول اهلل 
وآله، إذ أبوها سيدي محمد الزواق أحد مريدي الطريقة الدرقاوية، كان مواظبا على حضور مجالس الذكر والمذاكرة، المعطرة 
بتالوة القرآن والمدائح وكالم القوم، فكان طبيعيا أن تتشبع منذ صغرها، بهذه الطريقة، وكيف ال وقد ولدت حيث يرقد الولي 

الصالح سيدي أحمد بن عجيبة، أحد كبار المتصوفة على نهج الطريقة الدرقاوية.
أصبحت لال رحمة منذ صغرها، شأنها كشأن كل أفراد أسرتها، مريدة للطريقة الحراقية الدرقاوية، وكان لسانها ال يلهج 
إال بذكر اهلل، حمدلة وبسملة ودعوات صادقات، توزعها على القاصي والداني، في محبة غامرة صادقة، تصل رأسا لقلبك وتشع 

في نفسك السكينة والهدوء والطمأنينة.
الشريفة لال رحمة بنت سيدي محمد الزواق، يصح فيها قوله تعالى في سورة يونس: »أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم 
وال هم يحزنون, الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، ال تبديل لكلمات اهلل، ذلك هو الفوز 

العظيم«.
صدق اهلل موالنا العظيم

رحم اهلل الفقيدة وألهم أهلها وذويها وافر الصبر والسلوان.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ

مركز   إحداث  مشتركة  جهوية  استراتيجية  إطار  في  تقرر 
درهم،  مليون   34.7 بكلفة  وزان  بمدينة  المهني  التكوين 
وذلك بهدف إنعاش سوق الشغل بالمنطقة وإدماج الشباب في 

محيطهم االقتصادي.
المهني  التكوين  مكتب  بين  تجمع  خاصة  اتفاقية  وتروم 
،التي صادق عليها هذا  الحسيمة  ومجلس  جهة طنجة تطوان 
األخير في دورة يوليوز العادية ، إحداث مركز للتكوين المهني 
الجودة  مراعاة  مع   ، الضرورية  التكوينية  البنيات  لتعزيز  بوزان 
التكوين  إشعاع  تقوية  مقاربة  ، ضمن  الشغل  ومتطلبات سوق 
اإلقليم  شباب   واستقطاب  التخصصات  مختلف  في  المهني 

لإلقبال على تعلمها .
لجنة  ستدبرها  التي   ، باالتفاقية  المعنية  األطراف  واتفقت 
مشتركة  يرأسها عامل إقليم وزان ، على إحداث المركز حسب 

المواصفات المعتمدة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش 
الشغل على المستوى الوطني مع توفير الموارد البشرية الالزمة  
التي ستكلف وحدها   ، الخاصة  التجهيزات  و   للتكوين والتأطير 
1.9 مليون درهم  6 ماليين  درهم ، فيما سيكلف اقتناء العقار 

وعملية البناء 26.8 مليون درهم .
وأبرز المعنيون باالتفاقية ، التي دخلت حيز التنفيذ مباشرة 
ودور  ينسجم  بوزان  المهني  التكوين  مركز  أن   ، توقيعها  بعد 
الموارد  تكوين  في  الشغل  وإنعـاش  المهنـي  التكوين  مكتب 
أجــل  من  المقـــاوالت  ومساعدة  المؤهالت  وتقوية  البشرية 
والمحلية،  الجهوية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية   مواكبة 
وكذا توسيع عرض قطاع التكوين المهني بجهة طنجة تطوان 

الحسيمة ،  والسيما بإقليم وزان.

 اإحداث مركز التكوين 
املهني بكلفة تقارب 35 

مليون درهم لإنعا�س 
�شوق ال�شغل بوزان

بعد نصبها على العديد من الضحايا
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درجـــة  بوشريــط  سامية  الباحثة  الطالبة  نالت 
الماسترفي هندسة التسويق والتجارة الدولية برسم 
العليا  بالمدرسة   2021 ـ   2020 الجامعي  الموسم 

للتجارة والتسيير بطنجة.
وأمام كل مــن األستاذيـــن المشرفيـــن حسن 
سامية  الطالبة  ناقشت  اخويل،  اهلل  وعبد  الطاهري 

رسالتها بتفوق، تحت عنوان :
»مكابح ودوافع الشراء، سوق مرجان نموذجا«

وبهذا الحدث السعيد، تتقدم أسرة جريدة طنجة 
بأحر التهاني للطالبة الباحثة سامية بوشريط، نجلة 
األستاذ والصديق محمد العربي بوشريط، راجية لها 
مجال  في  المستقبلي  مسارها  في  والسداد  التوفيق 

التجارة والتسيير.
م. إمغران 

فضاء األنثـى   :

بحثتُ، بشعور من فضول معرفي، عن موقع ممثالت  المقاوالت النسائية 
المغربية في   نتائج  االنتخابات المهنية األخيرة ، فكانت  مفاجأتي كبيرة   أن 
أقع في بيان وزير الداخلية على عدد المترشحات،  ونسبة هذا العدد في مجموع 
الكتلة الناخبة  المسجلة، والتي تفوق  المليون وثمانمائة مهني  ومهنية ، ومن 
مجموع الناخبين الذين بلغ عددهم  882 ألف و736 ناخبا وناخبة. في حين أن 

عدد المقاعد المتنافس عليها بلغ  2230 .
أنه  »المتوقعة«،  الخيبة  من  بنوع  أالحظ  كبيرا  أن  استغرابي  كان  وكم 
من بين المترشحات، البالغ عددهن 2940 مهنية،  لم تفز بمقعد انتخابي في 

الغرف المهنية سوى 171 امرأة أي  بنسبة 7،67 بالمائة.  
وكنت أظن أنه بعد مشروع القانون  11-21 الذي طلعت به وزارة الداخلية 
بشأن مراجعة وتعديل مدونة االنتخابات،  فإن مشاركة المقاوالت النسائية  في 
األحزاب  طرف  من   ، خاصة«  »إشارة  بـ   ، تحظى  سوف  المهنية،  االنتخابات 

السياسية،  إبرازا لمكانة  هذه المقاوالت في النسيج االقتصادي الوطني. 
هذا القانون يقضي بمراجعة استثنائية للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف 
ويشكل  المهنية،  الغرف  في  عادلة  نسائية  تمثيلية  يضمن  بشكل  المهنية، 
»مبادرة تشريعية هامة، تنصف النساء المهنيات والمقاوالت النسائية«، وفق 
ما ورد  في »بيـــان العيون« للجمعية المهنية  للمقاولـة النسائيــة بالمغرب 

) 5-7 مارس 2021(.  
ومعلوم أن  الحضور في الغرف المهنية ال زال أمرا »ذكوريا« بامتياز، بالرغم 
بل  وواضحة،  هامة  اقتصادية  قوة  اليوم  أصبحت  النسائية  المقاولة  أن  من 
ومنافسة، في حدود متواضعة، بطبيعة الحال، للمقاوالت القائمة بالبالد،  بما 
االقتصادية  التنافسية  تعزيز  شأنها  من  هامة  نوعية  إضافات  من  تشكله 
المغربيــة، بالرغـم من أن المقاولـة النسائية هي، لآلن، من الحجـم المتوسط، 
التمويلية،  المواكبة  مستوى  على  خاصة  جمــة،  صعوبات  وتواجه  نادرا،  إال 
ومستوى »الثقة«،  بسبب »النظرة الدونية« التي  ال تزال تحاط بها المرأة في 
المجتمع المغربي،  والتي ال تؤدي سوى إلى هدر الطاقة النسائية، في مجتمع 
ال ينظر عادة إلى كفاءة المرأة  وال إلى مؤهالتها العلمية والعملية ، وال إلى 

قدراتها الفكرية والثقافية بل لكونها امرأة بحاجة دوما إلى »وصاية«....  !  
دعت  أن  المقاوالت،  النساء  جمعية  لرئيسة  الوضع، سبق  هذا  ولتصحيح 
األحزاب السياسية إلى دعم ترشيح مقاوالت مؤهالت للمجالس المنتخبة والغرف 
االنتخابات  في  المشاركة  من  والرفع  السياسي،  العزوف  من  للحد  المهنية، 
المهنية وانتخابات الجماعات المحلية  واإلقليمية والجهوية. كما طالبت بتقوية 
ودعم التمثيلية غير السياسية للنساء داخل الغرف المهنية للصناعة والفالحة 
والصيد البحري والصناعة التقليدية، معتبرة أن كل المؤشرات المتوفرة  تكشف 

عدم التمكين السياسي للنساء المقاوالت المغربيات. 
للتذكير، فقد أعلنت مندوبية التخطيط في  بيان حديث، أن نسبة المقاوالت 
التي ترأسها النساء بلغت  حوالي 13 بالمائة في سنة 2019، )وهي تفوق 15 
بالمائة في الوقت الحاضر(، من المقاوالت القائمة بالمغرب، واعتبرت المندوبية 
في مذكرة بمناسبة اليوم العالمي  للمرأة )2021(، أن المرأة المقاولة المغربية 
البناء،  والصناعة و  الخدمات  والتجارة  قطاعات  في  ملحوظ  بشكل  حاضرة 
بالنسبة  قصوى  أهمية  ذات  قطاعات  في  حاضرة  اليوم  أيضا  وغيرها. )وهي 
لالقتصاد الوطني، كقطاع الطاقة والمعادن والصناعات المتطورة والمعلوماتية 
في  النسائية تبرز  القيادات  وغيرها(، وأن  الماليــة  واالستشــارات  والفالحــة  
المقاوالت المتوسطة والصغيرة، وبشكل أقل، في المقاوالت الكبيرة  )لألسباب 
المعلومة(. كما أن الحضور النسائي  مهم في مناصب المسؤولية بالوظيفة 
واإلقليمية   الجماعية  المجالس  في  وأيضا  بغرفتيه،  العمومية وبالبرلمان 

والجهوية.   
بالمقابل، ذّكرت المندوبية أن مشاركة النساء في سوق الشغل  ضعيفة 
وفق بيانات سنة  2020، حيث بلغ معدل نشاط النساء 19،9 بالمائة مقابل 
70،4 بالمائة  لدى الرجال. لتبقى بذلك ثماني نساء من بين كل عشرة رجال، 

خارج سوق الشغل !!!.....  
وهكذا، يبدو واضحا، أنه، في المجال المهني، أيضا، ال تزال حظوظ النساء 
المغربيات ضعيفة، بالرغم من الكفاءات والقدرات  الرفيعة التي يمتلكنها والتي 
عبرن عنها في مجاالت مختلفة، مدنية وعسكرية  وعلمية  رفيعة، وبالرغم عن 
المجهود  في  للمشاركة  الكامل،  استعدادهن  عن  باستمرار،  يعبرن  كونهن 
الوطني من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية، في إطار البرامج والمخططات 

التنموية الوطنية. 
تمثيليتهن  من  بالرفع  ومهنيات  كمقاوالت  يطالبن،  ذلك،  أجل  ومن 
النساء  تشغلها  التي  المناصب  وطبيعة  عدد  حيث  من  المتدنية،  المهنية  
المستشارين ستمكنهن  وبمجلس  المهنية  بالغرف  تمثيليتهن  أن  ويعتبرن 
االقتصادية  السياسات  معالم  بلورة  في  أساسي«  كشريك  المساهمة  »من 
المحلية والوطنية وتشكيل الواقع المقاوالتي والمهني الوطني، وبلورة الحلول 

التي يتطلبها  واقع المقاوالت الوطنية.  

سميـة أمغـار -

النتخابات املهنية 
واملقاولت الن�شائية   )تتمة ص1(  

الداخل،  فإن هذه  وبرأي  المتتبعين في 
النتائج، يمكن اعتبارُها مؤشرا على ما قد تسفرُ 
بداية  والبرلمانية،  الجماعية  االنتخابات  عنه 
شتنبر المقبل،  وتعبيرا، إلى حد ما، عن المزاج 
العام الذي سيدور فيه ما تبقى من  المسلسل 
الكتلــة  أن  ذلك  السنـــة.  لهذه  االنتخابي 
االنتخابية المهنية  تجاور المليون ناخب ، وأن 
للظروف  اعتبارا  جيدة،  كانت  المشاركة  نسبة 
الغرف  هذه  دور  إلى  ونظرا  الصحية  الراهنة، 
في التأثير على نتائج االستحقاقات البرلمانية 
المقبلة،  في تشكيل الغرفة الثانية، وألنها تلت 
انتخابات نقابية،  لم يكن خاللها حزبُ العدالة 

والتنمية، أوفر حظا من االنتخابات المهنية. 
المعلنــة،  فقد  النهائيــة  النتائج  ووفق 
حصل حزب األحرار على 638 مقعدا بينما حل 
حزب األصالة والمعاصرة  ثانيا بحصوله على 
363 مقعدا ، وجاء حزب االستقالل في المرتبة 
حل  مقعدا  فيما   360 على  بحصوله  الثالثة 
مقعدا،   160 ب  الشعبية  رابعا  الحركة  حزب 
للقوات  االتحاد  االشتراكي  متقدما على حزب 
الشعبية  الذي حصل على 146 مقعدا، و حزب 
االتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، ثم حزب التقدم 
القائمة،  واالشتراكية ب 82 مقعدا، و في آخر 
حزبُ العدالة والتنمية ب 49 مقعدا  فقط، أي 

بنسبة 20 ،2 بالمائة، 
المترشحين  المعلنة،  أن  النتائج  وأبرزت 
ترتيب  يقتحموا  أن  استطاعــوا  الالمنتمين، 
»الكبار«،  وأن يتموقعوا  وراء  حزب الحركـــة 
الشعبية، الرابع في الترتيب العام، بعد حصولهم 
على 271 مقعدا، أما الـ 23 حزبا التي توصف، 
عادة، بالصغيرة، والغير ممثلة بالبرلمان،  فقد 

حصلت، مجتمعة على 71 مقعدا.   
العدالــة  حــزب  تراجــع  مقابـــل  وفي 
الوطني  التجمــع  حـــزبُ  والتنمية،  سجـــل 
الوطني  اعتبر  من جانـب اإلعـالم  لألحرار  ما 
األمـــرُ  المهنيــة،  للغــرف  واسعا  »اكتساحا« 
هذا  أن  على  المالحظين،  برأي  يؤشر،  الذي 
مع  بقوة  على  التواصل  قــادرا  الحزب  أصبح 
قواعده ومع مختلف مكونات المشهد السياسي 
له مأموريـــة  الذي سهـــل  األمرُ  بالمغــرب، 
الكفاءات  السياسية  من  العديد  استقطاب 
واإلدارية البارزة التي سيدخل بها غمار المعارك 

االنتخابية الجماعية والتشريعية المقبلة. 
أعلنت  الحزب،  هذا  داخل  من  مصادر 
لالنتخابـــات  المهنية،  »األحــرار«  تصدر  أن 
كان  نتيجة  العمل الجاد الذي قام به الحزب، 
قادها  التي  االئتالف  حكومة  في  وزرائه  عبر 
العدالة والتنمية طيلة السنوات العشر الماضية. 

وأضافت نفس المصادر أن حزب التجمع 

الوطني لألحرار، اعتمـــد  في مخطط تواصله 
بصفة  ومع  المواطنين  مناضليه  مع  الدائم 
عامة، منهجية اإلنصات والتفاعل والتشخيص 
التشاركي من خالل عقد مجموعة من اللقاءات 
من  عدد  الوطني،  مع  التراب  عبر  التشاورية 
والحرفيين  والمهنيين  االقتصاديين  الفاعلين 
النمو  بقضايا  والمهتميــن  والصناعييـــن 
مصادر  تقـــول  حيث  واالجتماعي،  االقتصادي 
جميعها  اتسمــت  اللقاءات  تلك  األحرار،  إن 
والتشخيص  الحر  والتعبير  الفعالة  بالمشاركة 

المبني على معطيات واقعية. 
والمالحظ أن حزب التجمع الوطني لألحرار 
واضحا  تقدما  الوحيد  الذي سجل  الحزب  كان 
األحزاب  مستوى  على  االنتخابات،  هذه  في 
الكبيرة،  حيث إنه انتقل  من المرتبة الثالثة في 
المرتبة  إلى   2015 لسنة  المهنية  االنتخابات 
بزيادة   2021 المهنية  االنتخابات  في  األولى 
312 مقعدا،  وتراجع حزب األصالة والمعاصرة 
حزب  وكذا  الثانية،  إلى  األولى  المرتبة  من 
االستقالل من المرتبة الثانية إلى  الثالثة،  فيما 
وجاء  مقعدا   147 والتنمية  العدالة  حزب  فقد 

الثامن في الترتيب العام. 
وعلق بعد المتتبعين على نتيجة العدالة 
»أدركتـــه  ربما  الحزب/  هذا  بأن  والتنمية، 
عن  ذلك  في  ساهم  أنه  ولربما  الشيخوخة« 
وعي أو بدونه، حين  زكى لالنتخابات الجهوية 
الطريقـــة«  »شيــوخ  مــن  عددا  والبرلمانية 
كالشيخي  والعمراني والبيليكي، وغيرهم،  وكان 
األجدى به أن يعمل بمنطق  التشبيب وتداول 
المسؤوليات  بين »األجيال، ليس على أساس 
مجده  »الفبرايري«،  عليها  بنى  التي  الدعوية 
بل  على أساس تجديد بناء إيدجيولوجية الحزب 
وتصوراته للعمل الحزبي في دولة مدنية حديثة 

ومتجددة. 
حزبُ  أنه  من  يدعي  كان  مما  وبالرغم 
خاليـــا  جميـــع  بداخلها  تنضبط  مؤسسات 
الحزب  وتنظيماته، إال أن هذا الحزب أصابه ما 
داخلية  األحزاب،  »صراعات«  من  غيره  أصاب 
العديد  اعتبره  وما  »التزكيات«  حروب  بسبب 
من مناضلي هذا الحزب تزكيات »مخدومة«   
له  الموالين  دعم  إلى  العثماني  ميل  تترجم 
األخرى  التيارات  الذي يسانده في وجه  وللتيار 
المنافسة، خاصة تلك التي ال تزال وفية  »للقائد 
الدرس  »استوعب  أنه  يبدو  الذي  المؤسس« 
جيدا« فأعرض عن اقتراحه من طرف مجالس 

فيها،  الترشح  اعتاد  التي  سال  لدائرة  التزكية، 
والفوز بمقعدها. 

الذي »تنزه« عن  الوحيد  ليس  وبنكيران 
وجوه  من  عددا  إن  بل  لالنتخابات،  الترشح 
على  الترشح  عن  »اعتذروا«  الحزبية  القيادة 
الجماعات  نفس  المحلية  لقيادة  اللوائح  رأس 
الجهات  التي كانوا يدبرون شؤونها،  رغم  أو 
التزكية،    منهم عمدة مراكش العربي بلقائد، 
وعبدالعزيز العماري عمدة الدار البيضاء، والحبيب 
الشوبالني  رئيس جهة درعة تافياللت، وادريس 
وغيرهم،  ويدعي  فــاس،  عمــدة  اليزمي 
الخصوم أن سبب  هذا »التنحي« الطوعي ربما 
التدبير  بسوء  المتصلة  القضايا  بسبب  يكون 
المالي للجماعات والجهات التي يديرها الحزب 
عبر واليتين. أو بسبب المحاسبة الشعبية التي 
»عقابي«  تصويت  إلى  وتؤدي  تنتظرهم،  قد 

ضدهم وضد الحزب الذي يساندهم. 
حزب  ضد  االنتقــادات  موجة  أجج  ومما 
»المصباح«، تصريحات »عشوائيــة« لبعـــض 
الشوباني  العزيز  بينهم عبد  الحزب، من  قادة 
الذي  اعتبر في خطاب له أن حزبه يشكل »جهاز 
محاولة إلضعاف  كل  وأن  الفساد«  مناعة ضد 
التنموي  للجهاز  »إضعــاف  هي  الحزب،  هذا 
حزب  هزيمــة  وأن  والديمقراطي  للمغــرب« 

العدالة والتنمية »ستكون عواقبه وخيمة«. 
وفي السياق ذاته، ذهب ، عبد العزيز أفتاتي، 
وهو من أبرز قادة حزب العدالة والتنمية، بعيدا 
جدا حين صرح  بأن فوز أي حزب آخر غير »حزب 
المصباح« يعني قيام ثورة في البالد، ولعله كان 
الذي  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  إلى  يومئ 
قال إن فوزه يعني الثورة في البالد  وأن الذين 
»الثورة  يبحثون عن  إنما  إنجاحه  إلى  يسعون 

التي ال يمكن توقع نتائجها«. 
من  وابال  عليــه  جرت  أفتاتي  تصريحات 
االنتقادات سواء من داخل حزبه أو من أوساط 
بمحاولة  اتهمته  وجامعية،  وحقوقية  إعالمية 
وهو  المغرب  استقرار  وزعزعة  الدولة«  »ابتزاز 
رأس مال المغاربة ومدعاة فخرهم وافتخارهم، 
في محيط جهوي وعالمي مطبوع بالتجاذبات 

السياسية والتهديدات العسكرية. 
أكثر  ولكن  »كارثية«  أقل  تصريح  وفي 
استفزازا  للمغاربــة، قــال  مصطفـى الخلفــي 
العثماني،  حكومة  من  المبعد،  التواصل  وزير 
ما  سنوات  خمــس  خالل  حقق  إن  البيجيدي 
لم تحققه أي حكومة منذ خمسين سنة،   )أي 
وصلت  المغاربة  ثروة  وأن  االستقالل(  منذ 

إليهم !!!.... 
No Comment 

عزيز كنوني 

»العدالة والتنمية والنتخابات املهنية«

اأول الغيث قطرات!....

شهادة الماستر في 
التسويق... للطالبة الباحثة 
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اأوراق
مغربية
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شكلت نتائج مشاركة الرياضيين المغاربة بأولمبياد طوكيو،   صدمة 
وخيبة أمل كبرى  داخل المغرب،  حيث إن  »الهزائم المبكرة« و »المذلة« 
للرياضيين المغاربة،  وللرياضة المغربية التي حظيت دوما باحترام العالم، 
لهواة  بالنسبة   »مؤلمة«   كانت   »2020 طوكيو  »صيفيات  حدود   إلى 
إلى تحقيق  الذي كان يتوق  المغربي   الشعب  بالمغرب ولعموم  الرياضة 
بعض النجاحات في رياضات كان  ينافس فيها كبار العالم ويتفوق عليهم.   

 قد نعتبر نتائج طوكيو »الكارثية« قضاء وقدرا،  ونحمد اهلل  »على كل 
حال«. 

ولكن  ما حزّ في النفس، االستخفافُ بمشاعر المواطنين عبر »سلوكات« 
»األمانة«،   الكبرى،  مسؤولية  المسؤولية  على مستويات  اعتبرت مشينة 
حيث إنه في خضم  االنتقادات الموجهة للمشاركة المغربية  بطوكيو،  عاد 
الوزير الفردوس إلى المغرب  وهو كما بدا  للعموم، »مزهوا«، و »منتشيا« 
بزيارته لطوكيو  بعد حضوره حفل االفتتاح و»بعض مسابقات الرياضيين 
نتيجة  كانت  »مهما  »تشجيعهم«   من  تمكن  الذين  48المغاربة«   ال 
مشاركتهم«، كما جاء ذلك  في »تودينة« للوزير في صفحته على الفايسبوك. 
جميع  في  الرياضيين  جميع  فإن  المشرف،  البقالي  إنجاز  وباستثناء 
بدل   الهزائم،  ألوية  يحملون  بلدهم،  إلى  حنين  بخفي  عادوا  الرياضات 
الميداليات »الذهبية«، بل إن منهم من تسبب في إثارة السخرية من بلده، 
كذلك المالكم الذي أراد ،ربما، أن »يختصر« الطريق إلى الفوز، بعضّ أذن 
غريمه، في مشهد مثير حقا للسخرية ، تداوله رواد الفايسبوك، عبرالعالم 

كمثال لنوعية إعداد »األبطال« المغاربة للمنافسات الدولية. 
ومما حزّ في النفس أيضا، أن »جولة« الرياضيين المغاربة في جوانب 
المدينة الرياضية بطوكيو، تكون قد كلفت الخزينة العمومية فوق الخمسة 
ماليين درهم. فإذا صحّ  هذا الخبر، وصحت أيضا كل المعلومات »المالية« 
التي  تداولها اإلعالم الوطني ومواقع التواصل االجتماعي،  فإن حالة الغضب 

التي أصابت المغاربة قاطبة، يكون لها ما يبررها. 
قضيٌة أخرى أثارت غضب المغاربة،  وهو ما راج في اإلعالم الوطني  أن 
البعثة المغربية  إلى طوكيو تشكلت من 48 رياضيا ورياضية، فيما بلغ عدد 
المرافقين 57 فردا  يعني مرافقٌ لكل رياضي ورياضية، إضافة إلى نفر من 
العامة،   المالية  بمصاريفهم  تكلفت  ربما.....  أشخاص »سوكور«،  تسعة  
وأيضا بـ »لوازم«  السفر األخرى مما يمكن تصوره ومما اعتادت عليه الوفود 

»الرسمية« في تنقالتها بالخارج!... 
جانبٌ من الرأي العام الوطني »تفهم« الوضع في إطار ما يروج من 
أخبار حول حالة الجامعات الرياضية وقياداتها »الخالدة« واألندية ومعاناتها 
المستمرة مع تلك القيادات »المسيطرة«  المتمسكة بشعار »من المهد 
إلى اللحد«، كما تفهم  أسباب ضعف األداء الرياضي المغربي وأعاد ذلك 
كله إلى وزارة الشباب والرياضة  وإلى تقصير الجامعات واألندية، في أداء 
مهامها على مستوى إعداد األبطال  ليكونوا في مستوى »المنافسة« التي 
اعتبر بعض المسؤولين أن قوتها كانت »السبب«  في الهزائم  التي لحقت، 
مبكرا،  بالرياضيين المغاربة الذين تم اعتبار أنهم  وغيرهم، ضحايا العبث 
الحاصل على مستوى اإلعداد والتأطير والمواكبة، وأنهم أيضا ضحايا مشاكل 
والوزارة  واألندية  الرياضية  الجامعات  على مستوى  »معقدة«  و  »مركبة« 

الوصية. 
تطالب  أصواتٌ  ارتفعت  العام،  بالمال  »عبثا«  اعتبر  ما  مواجهة  وفي 
بمحاسبة المسؤولين عن الوضع الكارثي الذي تعيشه الرياضات الوطنية، 
وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة من رؤساء الجامعات واألندية، 
خاصة »الخالدين« في  مناصبهم منذ عقود،  دون  نتائج  ملموسة، كما حمل 
الغاضبون جزءا من المسؤولية في هذا الوضع، لوزارة التعليم،  معتبرين أن 

الفشل نتيجة طبيعية لضعف األنشطة الرياضية  التي تبدأ من المدرسة. 
أظن أن الذين طالبوا بتطبيق مبدأ  ربط  المسؤولية بالمحاسبة أخطؤوا 
»ينهي« مهام  أو  أو »يطرد«  »يعزل«  بلد   في  الصحيح«، ألننا  »العنوان 
المفسدين، في أسوإ األحوال، ولكن »بلطف«،   ويعفو، بكرم حاتمي،  حتى 
حين تصيب االختالالت أموال الشعب، ويرفع شعار »عفا اهلل عما سلف« وما 

تلف!. 
واألمثلة في هذه الباب كثيرة  !

املغرب يف طوكيو 
بني الهزائم والولئم 

تشهده  الذي  المهول  االرتفــاع  من  الرغـــم  على 
بالدنا في أعداد وأرقام الحاالت المصابة بوباء  كورونا 
واألضرار الجسيمة التي لحقت  الجميع جراء هذا الوضع، 
إال أنه الزالت هناك فئة تشكك بل وتستهزئ بهذا الوباء 
العطل  فصل  الصيف،  فصل  حل  ما  سرعان  إذ  القاتل، 
واالستجمام وعاد معه االكتظاظ الذي باتت تعرفه مدينة 
االنخفاض  أن شهدنا  فبعد  عامة،  والبالد  طنجة خاصة 
الملحوظ في أرقام الحاالت المسجلة، وتنفسنا الصعداء 
مهددين  أصبحنا  »قليال«،  طبيعتها  إلى  الحياة  وعادت 

بكارثة وبائية جديدة.
واليجادل اثنان في أن المواطنين قد استنزفت 

الطوارئ  حالة  ضغوطات  إثر  طاقاتهم 
التي استمرت ألزيد من سنة، ففي 

أن  يفترض  كان  الذي  الوقت 
الصيفية  إجازاتهم  يقضوا 

رفقة عائالتهم وأبنائهم، 
القرارات  بعـــد  خاصــة 
والتسهيــــالت التـــي 
خصت بها الحكومـــة 
المغربية،  الجاليــــة 
أنفسهــم  وجـــــدوا 
لتأجيـــل  مضطريـن 
جل مخططاتهم جـراء 

الوبائيــــة  الوضعيــــة 
مختلــف  تعيشهــا  التي 

وتزامنـــا  المعمور.  أرجـاء 
المتخــذة  اإلجــــراءات  مع 

التي تشهدها البالد، عــم مؤخرا 
التواصل  مواقع  داخــل  واسع  غضــب 

المواطنين  من  العديد  عبــر  إذ  االجتماعي، 
بدت  التي  القرارات  هذه  من  واستيائهم  غضبهم  عن 
لهم عشوائية، خصوصا في عطلتهم الوحيدة، وتساءل 
هذه  وراء  تقــف  التي  الحقيقيــة  األسبـاب  عن  كثيرون 
القرارات، وما إذا كانت قد اتخذت حقا بسبب الخوف من 
ارتفاع عدد الحاالت المصابة بالفيروس أم هناك أسباب 
التجول  منع  أسباب  حول  تساؤالتهم  عن  ناهيك  أخرى، 
والبالد  بل  المدينة  وأزقة  شوارع  أن  حين  في  الليلي، 
عامة، تكون في حاالتها العادية في كل صباح، كما لو أن 
في  وتختفي  الليل فقط  في  »للتنزه«  تخرج  »الكورونا« 
القرارات  هــذه  على  المواطنون  بذلك  ليتمرد  الصباح، 
الرئيس  السبب  هو  هذا  وربما  أجلها.  المعروف  الغير 
لهذه الكارثة التي تشهدها البالد، وربما يكون السبب 

التي كانت شبه  المراقبة  األمني وضعف  القصور  أيضا، 
كانت  أن  فبعد  السابقين،  الشهرين  خالل  منعدمة 
عليها  ومضروبة  األمن  برجال  مطوقة  المدن  جميع 
فالتنقل بين  التهاون.  حراسة مشددة، عرفت نوعا من 
الرخص االستثنائية  المدن مثال لم يكن يستلزم حمل 
رواج  الكبرى نقطة  المدن  الذي جعل من  األمر  للتنقل، 
وقائية،  احترازات  أي  دون  وطبعا  كبير،  وتهافت  وإقبال 
تطبيق  يمكن  كيف  إذ  )كمامات(...  و  أمان  مسافة  من 
تنقل  العمومية  النقل  وسائل  بينما  االحترازات  هذه 
المواطنين دون أخذ الطاقة االستيعابية بعين االعتبار، 
فرضتها  التـــي  والقوانين  اإلجراءات  كل  بذلك  لتخالف 
فضال  الفيروس..؟  لهذا  للتصدي  الحكومة 
والمطاعم  المقاهي  أغلب  أن  عن 
باالحتـــرازات  أيضا  تلتزم  لم 
يطرح  الذي  األمر  المطلوبة، 
وأين  المراقبة  أين  سؤال: 

هي لجنة اليقظة؟
الصدد،  نفس  وفي 
ال بــــد مـــن اإلشـــارة 
اإلدارات  أن  إلـــــى 
وصيدليات  المغربيـــة 
ومختبــرات  الحراســـة 
قـــد  الطبيـــة  التحاليل 
بدورها  تتعامل  أضحـت 
من  بنوع  المواطنين  مع 
مع  التعاطــي  في  التراخــي 
الرغــم من سرعــة  الوباء على 
هو  هذا  على  دليل  وأكبر  انتشاره. 
ما حدث يوم فاتح محرم حيث االكتظاظ 
جراء  الحراسة،  صيدليات  معظم  شهدته  الذي 
طنجة  حجم  في  بمدينة  عددها  في  الملحوظ  النقص 

الكبرى.
وآخرا وليس أخيرا، الوضع بات محرجا حقا، إذ يبدو 
خارجا عن نطاق السيطرة، مما يستدعي التدخل السريع 
والفوري للحد من انتشار الوباء. وعلى المواطن أيضا أن 
يعي بخطورة وجدية الوضع السائد وأن يالمس الخوف 
التي يعنى بها الجميع وأن يلتزم بالتباعد  والمسؤولية 
أي  المستمر وتفادي  والتعقيم  الكمامات  البدني ووضع 
على  الحرص  مع  الوباء،  هذا  انتهاء  حين  إلى  تجمعات 
انتشار  من  للحد  الوطنية  التطعيم  حملة  في  االنخراط 
الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها، فناقوس الخطر قد 

دق، وليتحمل كل منا مسؤولية أخطائه وتصرفاته.  

• رميساء بن راشد

ارتفاع عدد احلالت امل�شابة 
ت�شتنزف طاقات ال�شاكنة...
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�سل�سـلـة  جديـدة
14 غ�شــت  2021

 نزار بركة:  املغرب فيه اخلري، 
نعم.....ولكن يا ح�شرة ! 

لماذا   يفهم  ال  بركة  نزار  الزعيم 
المغرب  المائة من شباب  70 في  يتوق 
فيه   المغرب  أن  حين  في  الهجرة،  إلى 

الخير ! 

ونحن نرى من جهتنـا أن المسألــة 
ال تستعصي، إطالقا، على الفهم. الشباب 
منها  متعددة،  لغايات  الهجرة   يريد  
السيارات  موديالت  آخر   على  االطالع  
الشركات  تنتجها كبريات  التي  الفاخرة  

العالمية، سيارات كتلك التي تضعها الدولة مجانا تحت تصرف الوزراء والنواب،  وبعض 
المحظوظين، وأيضا لالستمتاع ب »الكونفور« الذي تيسره الفنادق الفخمة في باريس 
ولندن ونيويورك وروما، ألن شبابنا يتوق إلى »الكونفور« الذي ليس »حتى لتمة« في 

المغرب. !  

الشباب يطمح إلى الهجرة  أيضا  لـيجد  ظروف المكان والزمان، من أجل  »تبدير« 
أمواله  في الحانات الراقية،  وأسواق الـ VIP، و كازينوهات القمار أو، باختصار، لهدر 
الوقت في ظروف ال تسمح بها بالدهم. إلى غير ذلك من األسباب التي ال تغيب على 

متتبع ألوضاع الشباب المغربي  في بالدهم. !!!...... 

أما أن الزعيم ال يقبل  إشادة شباب المغرب ببلد أجنبي، بمجرد  القفز على الشريط  
»الحدودي«  والنجاة من همجية »الوارديا سيفيل«،  فهذا أمر للزعيم فيه كل الحق. إال 
أننا، بشيء من  »استعمال العقل« نستطيع أن نفهم  أن القفز على الحدود، أو النجاة 
من الغرق في أعالي البحار،  حين تتكسر قوارب الموت، تحت ضربات األمواج العاتية،  
أرضهم،   من  جزء  أنها  ولو  فيها،  بهم  مرحبا  ليس  أرض  دخول  ساعة  الشباب،  فإن 
يسعون بكل ما أوتوا من قوة وذكاء و »شيطنة«، استجداء عطف ولطف  حراس الطريق 
أو قطاعها، بالهتاف الذي استفز زعيم حزب االستقالل الذي وعد بالعمل على »تعزيز 

روح االنتماء للوطن«.  

وكنت أتمنى أن أوجد في »بالتو« برنامج »نقطة إلى السطر«  ألسأل السيد بركة، 
عن »الخير« الذي قال إنه »موجودٌ بالمغرب« والذي كان من الضروري أن يثني الشباب 

عن »حلمهم« بالرحيل عن »مغرب القرن 21.

الهجرة،  في  الراغب  المغرب  شباب  وأن  »والخمير«  الخير  بلد  المغرب  إن  حقيقة 
خير  هم  والعشرين،  الواحد  القرن  مغرب  في  »مغربيتهم«،  عن  التخلي  في  وأحيانا 
خيرات هذا البلد، ولكنه يُهدرويهدر شبابه إذ كيف ، مثال، لشاب  تحصل على درجة  
رفيعة من التعليم العالي في أكبر المعاهد الفالحية بأوروبا،  وفضل أن يضع نفسه 
األول  الوزير  ابن  بينما  لسنوات،   العطالة  يتقبل وضع  أن  بلده،   وخبراته في خدمة 
والثاني والثالث  وأبناء األلبّة والذوات يحصلون على العمل  قبل أن يغادروا الجامعة، 

إذا كتب لهم أن ينجحوا في الوصول، يوما،  إليها... .... 

إليه إن عدمتَ  من  يا حضرة، ولكن من يوصلك  بالمغرب،   الخير موجود فعال،  
كل  تحل  »الهواتف«  حيث  األلبة  الناس  بين  ويحشرك  الواسعة،  بمظلته   يظلك 

المشاكل، وتنقذ من جبروت القوانين والمساطير و »المنادف« !.... 
   ooooo

هل يحق لرئي�س احلكومة اأن يعاك�س �شيا�شة 
وم�شالح الدولة بحجة »اأزمة �شمري« ؟!

رئيس الحكومة رفض استقبال وزير 
األخيرة  زيارته  خالل  إسرائيل  خارجية 
للرباط ، وفق اتفاق  البد وأن يكون اتخذ 
السيادي  القرار  مستويات  أعلى  على 

بالمغرب. 
أجرى  بل  بهذا،  يكتف  لم  العثماني 
خاللــه  اعتبـــر  قطرية  قناة  مع  حوارا 
المغرب  بين  العالقات  استعادة  أن 

وإسرائيل،  »قرارٌ مؤلم« 

لحقوق  اإلسرائيلية  باالنتهاكــات  وتنديــده  الرافــض  موقفــه  تأكيـد  وجــدد 
الفلسطينيين. 

 العثماني، كزعيم لحزب سياسي بميوالت إخونية،   ولكن بخلفيات »معتدلة«، له 
القانون. ولكن العثماني  كامل الحق في أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء في إطار 
رئيس الحكومة والشخصية الثالثة في الدولة بعد الملك ورئيس مجلس النواب، هل 
يحق له أن يتخذ قرارا  ويعلنه على العالم، بصفة رسمية،  يعاكس فيه توجهات الدولة 

ــ التي يقود حكومتها،  ومصالحها   واختياراتها !؟.....  

العثماني لم يكن وحيدا في هذا الموقف، بل تبعه فيه »محميه« المعجزة  أمكراز 
الذي يكون قد تخفى في عذر وجوده خارج الرباط، لينيب عنه أحد أعوانه في االجتماع 

بنظيره القادم من تل أبيب. 

على كل حال هذه »االزدواجية« في فهم  المفاهيم  المتفاهم في شأنها، سوف 
تختفي قريبا من  األبجدية السياسية بالمغرب. 

    ooooo

تقنني الكيف بني »الفورا�شطريو�س« واملزارعني 
ذوي احلقوق 

 دخل قانون االستعماالت 
المغربي  للكيف  المشروعة 
مؤخرا،  حيــز التنفيـــذ، بعد 
القنوات  بجميـــع  مـــر  أن 
والمسطرات  القانـــونيــــة، 
اإلدارية   وتمــــت المصادقة 
باإلجماع،   عليـــه  البرلمانية 
باستثناء حزب »اإلسالميين«  
الذين تشددوا في رفض هذا 
القانون، اعتبارا منهم أنه ال 
يفيد في شيء، وال خير يرجى 

المعتمد على دراسات قانونية  السياسية،   الحكومة  واألحزاب  منه، ضدا على موقف 
وإدارية ومالية،  تثبت عكس ما رمى إلية إخوان بنكيران والعثماني  مدعمين بفتاوى 

»التوحيد واإلصالح«. 

ومن بين »التوصيات« في هذا الشأن أن تعطى األولوية للمزارعين في المنطقة 
»التقليدية« بهذه الزراعة التي يتعيش منها في ظروف  ال شقاء بعدها، حوالي 450 
المواطنة  حقوق  من  محرومين  صعبة  ظروف  في  منهم  اآلالف  يعيش  مزارع،  ألف 

األساسية ومن خدمات اإلدارات العمومية، خاصة فيما يتعلق بتعليم أبنائهم. 

لزراعة  التاريخية  المناطق  في  الكيف  زراعة  حصرُ  أيضا،   »التوصيات«  تلك  من 
الكيف التي استفادت من ظهير  الحسن األول،  وهي مناطق كتامة وبني خالد  بنواحي 

باب برد )شفشاون( قبل أن تتوسع  مناطق زراعة الكيف إلى تاونات ووزان.  

ويحاول مزارعو  الكيف  المغربي  أن ال يتم توسيع  مناطق الكيف خارج المناطق 
»األصلية« و »األصيلة«، حفاظا على مصالحهم وأيضا وقاية من تدخل كبار البارونات، 
أصحاب الثروات الضخمة الذين بإمكانهم، بوسائلهم الخاصة،  أن يفرغوا قانون الكيف 
من مضامينه االجتماعية والسياسية والقانونية، بضخ أموال طائلة في االستيالء على 
بلدان  في  حصل  كما  رحمتهم،  تحت  يصبحون  الذين  المزارعين،  تجنيد  و  األراضي 
»مقاوالت«  سيستقطب  التقنين   قانون  أن  بمعنى   ، خاص  بوجه  الالتينية  أمريكا  
برؤوس أموال  »هائلة« أجنبية و »مغربية«،  حيث من المتوقع أن تختفي من قائمة 
»المتدخلين« في زراعة الكيف عائالت تحمل أسماء ريفية  لفائدة مستثمرين بأسماء 
فاسية ورباطية و»كازاوية« ومراكشية أيضا،  ما دامت األموال موجودة، واالستثمارات  
مغرية ومربحة، والعالقات الضرورية  »كاينة«،  ثابتة، بمعنى أن الفقير سيزداد فقرا 
وتهميشا ونكدا، والبارون سيزداد غنى ونفوذا وسيطرة على المنطقة، إال أن تدرك هذا 
المشروع ألطاف ربانية  تحصره في مناطقه وأهله، لتحقيق نماء الريف الذي هو أصال 

الهدف الرئيسي من هذا المشروع إلى جانب »دعم« موارد الخزينة !. 

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

اللفظ الفيد

جرى بعاصمة البوغاز، يوم األربعاء 04 غشت 2021، في جلسة 
رسمية، تنصيب األستاذ محمد واكريم رئيسا للمحكمة االبتدائية 
بطنجة، وذلك بحضور، الحبيب العلمي الكاتب العام لوالية جهة 
األول  الرئيس  محب  بوشعيب  األستاذ  الحسيمة،  تطوان  طنجة 
العام  الوكيل  زواكي  األستاذ محمد  بطنجة،  االستئناف  لمحكمة 
االبتدائية  المحكمة  رئيس  الخطابي  الدين  صالح  بها،األستاذ 
األسرة  قضاء  قسم  رئيس  الزردة  محمد  االستاذ  الكبير،  بالقصر 
لنادي  الجهوي  المجلس  رئيس  بنعالل  عصام  األستاذ  بطنجة، 
قضاة المغرب بالدائرة االستئنافية لطنجة، فاطمة الحساني رئيسة 
مجلس جهة الشمال، عبد الحميد أبرشان رئيس مجلس عمالة 
طنجة أصيلة، األستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، 
األستاذ حسن يكور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين 
الستئنافيتي طنجة ـ تطوان. األستاذ عبد الصمد الناصيح عضو 

هيئة المحامين بطنجة، و أطر وموظفي كتابة الضبط.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد األستاذ محمد واكريم، رئيس 
المحكمة االبتدائية بطنجة، عزمه نهج أسلوب التواصل مع جميع 
القضائي،  األمن  تحقيق  أجل  من  العدالة،  مجال  في  الفاعلين 
الوطن  قضايا  وخدمة  المستدامــة،  التنميــة  في  والمساهمة 

والمواطنين.

كما وعد األستاذ محمد واكريم، باالنفتاح على جل مكونات 
أجهزة العدالة، بهدف إحقاق الحق، مع التزامه باالنخراط في ورش 
وفق  للقانون،  السليم  التطبيق  على  والسهر  القضائي،  اإلصالح 

منهجية تشاركية ومندمجة.
واألساسي  المحوري  بالدور  واكريم،  محمد  األستاذ  واعترف 
لجهازي كتابة الضبط النيابة العامة باعتبارهما محركين رئيسيين 
في مجال التدبير الجيد، سواء لإلجراءات األولية للمحاكمة او فيما 

يرتبط بإعداد الدفاع والقضايا.
واعدا ببذل قصارى جهده بالعمل بالتشاور مع االطالع على 
المحكمة  لعمل  العادي  السير  أمام  تقف  التي  المشاكل  مختلف 
والناجعة  المناسبة  الحلول  عن  البحث  ثم  بطنجة،  االبتدائية 
لإلكراهات العالقة، لكي يكون في مستوى المسؤولية، التي وضعت 

فيه.
واكريم  محمد  األستاذ  بتنصيب  الخاصة  فالجلسة  لإلشارة 
من  مجموعة  من  شكلت  بطنجة،  االبتدائية  للمحكمة  رئيسا 
الصباري  رشيد  األستاذ  منهم،  نذكر  القضائيين،  المسؤولين 
نائب رئيس المحكمة االبتدائية بعاصمة البوغاز، واألستاذ هشام 

الخرشاف نائب وكيل الملك بها.

عبرت األستاذة غزالن بلبول، عن وعيها 
التام، لما يتطلبه منصبها الجديد كوكيلة 
للملك لدى المحكمة التجارية بطنجة، من 
معرفة تامة و جيدة بآليات التدبير اإلداري، 
لإلدارة  النوعي  األداء  تطـويــر  أجــل  من 
باإلخالص  التحلــي  وجـوب  مع  القضائية، 
وبروح  السامية،  العدل  لمبادئ  المطلق، 

الجدية والحزم والنزاهة.
ووعدت األستاذة غزالن بلبول، بتقديم 
خدمة ترقـى إلى شعـار القضـاء في خدمــة 
المواطن، مما يفرض تضافر جهود الجميع، 
قضاة، و رئاسـة، و نيابـة عامــة، فموظفي 
التجارية بطنجة،  بالمحكمة  الضبط  كتابة 

وكذا المهن القضائية ومساعدي القضاء.
كما استحضرت األستاذة غزالن بلبول، 
خالل تنصيبها وكيلة الملك لدى المحكمة 
التجارية بطنجة، صبيحة يوم الخميس 05 
غشت 2021، في جلسة ترأسها األستاذ عبد 

اللطيف الهدان، رئيس المحكمة التجارية بعاصمة البوغاز، وضمت 
في عضويتها األستاذة أسماء عبيد، جسامة المسؤولية الملقاة على 
عاتقها، راجية من الباري جل وعال، أن توفق في مهامها، لكي تكون 
عند حسن ظن القاضي األول، جاللة الملك محمد السادس نصره 

اهلل.
مذكرة، في الوقت ذاته، بالمجهودات الجبارة التي قام بها 
سلفها األستاذ عبد العزيز بنزيدة، في مجال الرقي بالعمل القضائي 
بالمحكمة التجارية بطنجة، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة، 

كنائب للوكيل العام لمحكمة االستئناف بتطوان.
المحكمة  لدى  الملك  بلبول، وكيلة  األستاذة غزالن  وعبرت 
التجارية بطنجة، عن استعدادها للعمل جاهدة، إلى جانب الرئيس 
األستاذ عبد اللطيف الهدان، وقاضيات و قضاة وموظفي المحكمة، 

من أجل الرفع من النجاعة القضائية سلوكا 
وعمال.

اللطيف  األستاذ عبد  أشاد  من جهته 
الهدان، رئيس المحكمة التجارية بطنجة، 
في  بلبول،  غزالن  األستاذة  بمجهودات 
الحقل القضائي، مع مساهمتها الفعالة في 
تحقيق قضاء يرقى إلى ما يصبو إليه صاحب 

الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل.
كما وعد األستاذ عبد اللطيف الهدان، 
وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة، 
المساندة  بتقديم  بلبول،  غزالن  األستاذة 
أو  الرئاسة  الدعم لها، سواء من مؤسسة 
القضاة أو أطر المحكمة، لكي تتمكن من 

تحقيق أهدافها.
تنصيب  حفــل  حضر  فقــد  لإلشارة 
لدى  الملك  وكيلة  بلبول  غزالن  األستاذة 
من  مجموعة  بطنجة،  التجارية  المحكمة 
الشخصيات، يتعلق األمر، بكل من: السيد الحبيب العلمي الكاتب 
العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة، األستاذ بوشعيب محب 
الرئيس األول لمحكمة االستئناف بطنجة، األستاذ محمد زواكي 
الوكيل العام بها، األستاذ عبد العزيز تريد الرئيس األول لمحكمة 
االستئناف التجارية بفاس، األستاذ أحمد خالي الوكيل العام بها، 
األستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة االبتدائية بطنجة، األستاذ 
سعيد  محمد  األستاذ  بها،  الملك  وكيل  نائب  الخرشاف  هشام 
الملك  ووكيل  بأصيلة،  االبتدائية  المحكمة  رئيس  الكشوري 
بها،االستاذ خالد قرباش ممثل هيئة الخبراء القضائيين، فاطمة 
الوهابي  هشام  األستاذ  الشمال،  رئيسة مجلس جهة  الحساني 
نقيب هيئة المحامين بطنجة، نعيمة بنعبود نائبة عمدة طنجة، 
بطنجة.  المحامين  بهيئة  عضو  الناصيح  الصمد  عبد  األستاذ 

وموظفي واطر المحكمة التجارية بطنجة.

تن�شيب الأ�شتاذ محمد واكريـم
رئي�شــًا للمحكمــة البتـدائيـة بطنجـــة

تن�شيب الأ�شتاذة غزلن بلبول
وكيلة امللك لدى املحكمة التجارية بطنجة

ت�شوير حمودة

تو�لت �لحتف�لت مبن��سبة �لأعي�د لكن، مل ي�سمع �أحد بنب�أ عن عيد 
�لتعليمي  �لو�سع  ق�س�ي�  ملن�ق�سة  من��سبة  يكون  قد  �لتدري�س،  و  للتعليم 
�لعمومي  �لتعليم  به�  �أ�سيب  �لتي  �لنتك��س�ت  تو�يل  بعد  ل�سيم�  ب�ملغرب، 
لل�س�أن  �ملت�بعني  م� دفع  �لع�مل،  �أمم  �لأ�سفل بني  �لدرك  �إلى  رتبته  �نحد�ر  و 

�لرتبوي ب�لبلد �إلى و�سف �لتعليم ب�للون �لق�مت.
مف�رق�ت  نري  حتت  يرزح  �لرتبوي  �لو�قع  �أن  ر�سمي  تقرير  �عترب   لقد 
�لأمو�ل  لإنف�ق  رحب�  جم�ل  �لعمومية  �ملدر�سة  جتعل  مف�رق�ت  عمالقة، 
�لإنف�ق،  هذ�  مق�بل  ُيذكر  ط�ئٍل  دون  لكن  �لدولة،  خزينة  �إنه�ك  و  �لع�مة 
�سحر�َء  يف  �مل�ء  ِلِدلِء  �إْفر�غ  »عملية  كونه  يعدو  ل  �لإنف�ق،   �أن  مبعنى 

ق�حلٍة«.
�أبرز �ملف�رق�ت �لتي ر�سدته� �لتق�رير هي عدم �لو�سوح يف بر�مج �لرتبية 
تك�سف،  وهي  �ملدر�سية«،  »�لقيم  منظومة  يطبع  �لذي  �لن�سج�م  عدم  و 
�لرتبوي  و  �لتعليمي  �ل�س�أن  تدبري  ت�سود  �لتي  �لع�سو�ئية  مدى  �لو�قع،  يف 
�لوطني، و تقت�سي، بحكم �ملنطق ، مر�جعة �سـ�ملة تت�سم ب�لُعمق يف حتديد 
�ملر�مي و �لغ�ي�ت و �لتعقل �ل�سرت�تيجي يف ر�سم �لأهد�ف و توظيف �لو�س�ئل 

�ملالئمة لبلوغه�.
لعل كثري� ممن ع��سرو� مقرر�ٍت در��سيًة ت�سم  بر�جمه� موؤلف�ت �أحمد 
�لقدمية  �لدر��سية  ف�سولهم  �إلى  ب�لعودة  �لع�رم  �حلننٌي  يعرتيهم  بوكم�خ، 
و  غزير�ً  �حرت�مً�  �أوتو�  مون  معِلّ ُيلقيه�  لدرو�س  ُمكت�سب  ب�نتب�ه  �ل�ستم�ع  و 

�سطوة ل ُت�س�هى .
�إلى  ُمن��سبة   كل  يف  �حلنني  جتدد  يف  �ل�سر  عن  �لن��س  �أكرث  يت�س�ءل  ل 
�حلديٍث عن ق�س�ي� �لرتبية و �لتعليم. هل هو جمرد فعل »�أخرق« يرتبط 
ب�سلوك نف�سي معروف عن �لإن�س�ن �لع��سق للم��سي ؟ �أم �أنه تعبري �سلبي عن 

رف�س م� �آل �إليه �لتعليم و �نتهت �إليه بر�جمه �لع�سو�ئية؟
 تعبري، ي�ستند يف �أحك�مه  على عقد مق�رن�ت حمددة بني م��سي �لتعليم 
و ح��سره. مق�رن�ت تهم مو�سوع �لرب�مج �لدر��سية و �أ�س�ليب �لتدري�س،  كف�ءة 

املدر�سني و ان�سباط املتمدر�سني، و ال ُتْغِفُل اأخالقيات و قيم الرتبية.
لقد تو�رت عن �لأنظ�ر تلك �ل�سورة �مِلث�ل �لتي بنته� �لأجي�ل �ل�س�بقة 
عن  و  �ملعلم  عن  �حل�ملني  عيوُن  ر�سمته�  و  �لأدبية،  ُحرمته�  و  �ملدر�سة  عن 

مك�نته �لر�قية.
�نتم�ء�تهم  بكل  �لتالميذ،  ك�ن  د�ئمً�،  نر�ه  كم�  �جلميل  �مل��سي،  يف 
الطبقية و العرقية و الدينية، يجتمعون يف ان�سباط ع�سكري اأمام »�سابٍط 
�لتعلم  بقو�عد  �للتز�م  غري  هوؤلء  ميلك  ل  وب�لطبع،  معلم،  برتبة  �س�ٍم« 
�أو  �لأ�س��سية، قو�عد ل وجود يف ق�مو�سه� ملفرد�ت نظري �ملح�ب�ة و �ملج�ملة 

�لتمييز بد�فع م� ُيعرف درو�سً� ُخ�سو�سّيًة.
تغري�ت  �لالذعة،  لل�سخرية  مثري  ب�سكل  تغريت  �لأمور  �أن  يبدو  �لآن، 
ملظهر  منه  �لبهلو�ن  ل�سورة  �أقرب  �لتلميذ،  هند�م  �س�ر  �إذ  �سيء  كل  هّمت 
�لنده��س حني ي�س�هد و�حد� من هوؤلء يرتدي  تلميذ، ف�لو�حد يعرتيه 
�سرو�ل يك�سف �أجز�ء عري�سة من موؤخرته و �أطر�ف� من فخذيه و �س�قيه، بل 

قد ترى �أم�مك و�حد� ممن نظم فيهم �س�عر �س�خر:
   ل بـ�أ�س �إن دخـل �لـمـد�ر�س طـ�لـب

                                                بـ�سـيـجـ�رة �أو جــ�ءهــ� مـ�سـطــول
�لعلم  عن  �سيئ�  يعلم  ل  �أ�سحى  فقد  ب�لر�سول،  �سبه  �لذي  �ملعلم،  �أم� 
على  م�سطوٌل  فهو  تلقينه،  ي�ت  َفِنّ و  �لتعليم  عن  �سيئ�  يدري  ل  و  و�سروبه، 

�لدو�م و د�ئم �لغي�ب، حتى �إن �أحد �ل�س�خرين نـظم يف ح�ل �ملــعلم قـ�ئال :
  �إْن غـ�َب �َسـْهـر�ً ف�لِغـيـ�ُب َف�سيـَلـة 

ـوؤ�ُل َعـن �لِغيـ�ِب ُف�سـوًل                                              و َغـَد� �ل�سُّ
لقد ف�سد �لتعليم بهذ� �لبلد، وهو ف�س�ٌد ُينذر ب�أ�سد �ملخ�طر، ب�لنظر �إلى 
طبيعة �ملج�ل �لذي حلقه، لكن خم�طر هذ� �لف�س�د تت�س�عف �آث�ره �ملدمرة 
ب�لن�سبة للبن�ء �ملجتمعي مبكون�ته و �أرك�نه، �لقت�س�دية  و �لثق�فية و رمب� 

�ل�سي��سية ، وهذ� هو �لأخطر.
�ل�ستثم�ر  كلفة  و  بحجم  در�ية  و  بينة  على  هم  من  �لن��س  من  قلة  �إن 
م�س�عفته  �إلى  �جلميع  ي�سعى  ��ستثم�ر  �إنه  �لتعليم،  جم�ل  يف  �لعمومي 
بغية �سم�ن تعميم �لتدري�س على �جلميع، لكن �لرفع من حجم �ل�ستثم�ر 
و�سيلة،  جمرد  �مل�يل  ف�ل�ستثم�ر  �ملرجوة،  �لغ�ية  بلوغ  ب�ل�سرورة  يعني  ل 
ر��سدة،  و  ر�سيدة  �سي��سة  و�كبته�  �إذ�  �إل  نفع�  جتدي  ل  وحده�  �لو�سيلة  و 
�إلى  �لأقل  على  �لتعليمي،  �لنظ�م  كف�ءة  من  �لرفع  ت�ستهدف  �سي��سة 
عليه  ت�سرفه�  �لتي  �ل�سخمة  �لعتم�د�ت  تلك  يربر  جتعله  �لتي  �حلدود 
�لغ�ي�ت  يحقق  مل  �إذ�  �لإنف�ق  لهذ�  �لد�عي  فم�  �إل  و  �لعمومية،  �خلزينة 
�ملطلوبة؟ و هل يجوز  �سرف �لأمو�ل �لع�مة ب�لب�طل �لزهوق ملجرد تربير 
يحل  ل  ُمكِلف  لْغو  جمرد  هذ�  �ألي�س  �لتعليم،  مرفق  على  تنفق  �لدولة  �أن 

م�أزق �لرتبية؟

»مـــاأزق 
التـــــربية«
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يهمنا من كل هذا أن نسأل سؤاال مشروعا نتوجه به إلى 
نوابنا في البرلمان، عن أية حصيلة يمكن الحديث..؟ بصيغة 
نقول  العثماني  ولحكومة  حصيلة..؟  ألية  تقييم  أي  أخرى، 
بكل  فاشلة  نقل  لم  إن  خجولة  كانت  المحققة  الحصيلة  بأن 
المقاييس عكس  ما جاء في التقرير أو العرض الختامي الذي 
هذا  فيه  بذل  بغرفتيه  البرلمان  أمام  الحكومة  رئيس   تاله 
األخير خالل ساعتين كاملتين كل ما في وسعه ليعطي انطباعا 
ورديا كعادته، يفيد بأن األوضاع االجتماعية واالقتصادية في 
المغرب بألف خير، وأن التحالف الحكومي اشتغل طيلة الوالية 
عسل«،  على  سمن  »أي  ومتناغمة  منسجمة  بروح  الحكومية 
تقارير  سوى  الحكومة  رئيس  قدمه  الذي  العرض  يكن  ولم 
تركيبية لعروض القطاعات الوزارية التي قدمت له من طرف  
فإن   ولألمانة  الواضحة..  الرؤية  غياب  بسبب  حكومته  وزراء 
هذا الكالم ورد على لسان بعض المتتبعين والمحللين للشأن 
التي تضمنتها  السياسي، ويتقاطع مع اإلشارات والمالحظات 
مواضيعنا السابقة حول برامج وتصورات ومخططات الحكومة 

وتدبيرها للشأن العام..
أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن السياسة الحكومية الترتكز 
لتطلعات  تستجيب  التي  المسؤولة  الشعبية  االختيارات  على  
وطموحات المواطن المغربي.. انتهى زمن الحكومة التي كان 
المواطنين  انتظارات  على  لإلجابة  يكفي  ما  الوقت  من  لها 
وتطلعاتهم وطموحاتهم، وانتهى األمر على إيقاع تذمر فئات 
واسعة من المواطنين الذين خيبت حكومة الكفاءات آمالهم 
وأفرز  واإلقصاء  والتهميش  الفقر  إلى  منهم  بالكثير  ودفعت 
الوضع معضالت ومشكالت اجتماعية واقتصادية بعد تجاهل 
الحكومة لمطالب المركزيات النقابية وتملصت من التزاماتها 
ووعودها وضربت بكل المطالب عرض الحائط وهي مطالب 

مشروعة للشغيلة المغربية في جميع األحوال!؟
يبدو واضحا أن الهاجس االنتخابي الذي دخل مرحلة العد 
لكنه  مرتقبا،  إصالحا  وال  انفراجا  وال  بوادرا  اليحمل  العكسي 
مضللة  وشعارات  كاذبة  وخطابات  وعودا  للمواطنين  يحمل 
ومصالح وتوزيع لألدوار..!! هل هي أزمة ضمير، أم عدم نضوج 
حكومي لتدبير عقالني قد يحيلنا على ادراك حجم الال إحساس 
بالمسوؤلية..؟ أم هو بحث عن رؤية لم تتضح معالمها بعد؟ أم 
هو غياب الستراتيجية تفتقد لخريطة طريق..؟ أسئلة نطرحها 
إطالقا بطرح  الوقت، بل اليسمح  يعد  لم  الميت..  الوقت  في 
إلى أين تمضي هذه  الذي تعودنا على طرحه، وهو:  السؤال 
تفسير  في  ونحار  الالشعبية  وقراراتها  بتصوراتها  الحكومة 
الحوار  ونهجها مسلك  النقابية  للمركزيات  الحكومة  مقاطعة 
للحكومة  المطلق  العجز  المرحلة هو  ويبقى شعار  الطرشان؟ 
والالإردة في القيام بما كان يجب القيام به.. في األيام القليلة 
سبق  إصالحات  بدون  الكفاءات  حكومة  سترحل  القادمة 
تعيين  غداة  الحكومي  التصريح  تضمنها  بل  بها،  وعدت  أن 
متناول  في  إليه  المشار  والتصريح  للحكومة،  رئيسا  العثماني 

من أراد االطالع عليه ليقف على حقيقة األمور..
مطلق  شبه  إجماع  هناك  أن  مفادها  خالصة  إلى  ننتهي 
يؤكد على أن حكومة العثماني فاشلة عموديا وأفقيا في تدبير 
الحكماء  ألحد   الداللة  بالغة  حكمة  تحضرني  العام..  الشأن 
المعارك بل  تقول »نحن من مدينة مليئة بالصبر لم نخض 

خضنا االنتظار« ..
وال أجد في ختام كالمي هذا أبلغ من قوله تعالى:  »واأما 
يف  فيمكث  النا�س  ماينفع  واأما  جفاء  فيذهب  الزبد 

الأر�س« صدق اهلل العظيم.

من صميم المجتمع

انتهاء زمن احلكومة واقرتاب 
موعد ال�شتحقاقات النتخابية..

اأي تقييم لأية ح�شيلة ؟!
• إدريس كردود2/2

أينما تكونوا يكون وجه اهلل..
للكتابة  عدت  وعقليا،  بدنيا  الراحة  من  يومين  بعد 
والعود محمود، كان يوم أحد ساعة الزوال والشمس في 

كبد السماء، وحان وقت صالة الظهر الرباعية سرًّا..
قصدت ساحة فسيحة مخضرة بعشب سقاه اهلل بوابل 
من المطر رحمة منه ونعمة لهذه األرض، جوانب الساحة 
والبلوط...  والصفصاف  العرعار  شجر  من  بأجمة  محاطة 
أخرجت  الحر..  قيض  من  الظل  تحت  ابنتي  سيارة  ركنت 
قيامها  عند  السعودية  اقتنتها من  الصنع،  تركية  سجادة 
في  بالصالة  اهلل  إلى  والتقرب  والعمرة،  الحج  بمناسك 

حرمه بمكة المكرمة.
توسطت الساحة الفسيحة، ال يراني أحد إال اهلل، وأنا ال 
أراه، هو يسمعني وأنا أناديه وال أسمعه، في خلدي أحاطت 
بي مالئكة الرحمان لدفع عني كل شر آت قد يكون محدقا 

بي ال قدر اهلل.
تبعد الساحة وموقعها الجغرافي عن بالدي المغرب بـ 
8700 كلم، بحرا تقطعها الطائرة في مطبات الجو، وتغير 

المناخ. 
أقلعت ساعة الغروب وحطت بموريال أيضا مع غروب 
نهارا  الرحلة  توسطت  حين  دامــس  ليل  في  الشمس 

مشمسا ونزلت صباح اإلثنين.
وأدعوه  العظيم  ربي  أناجي  الساحة  وسط  جلست 
هو  إال  يعلمها  ال  التي  البائدة   الذنوب  ومسح  المغفرة 
ملكان  سجل  في  كتابتها  على  عكف  وتعالى،  سبحانه 
أحدهما عن اليمين واآلخر عن اليسار، إنها فرصة سانحة 
عليها،  األمد  طال  مسوداتي  عن  الغبار  لنفض  مواتية 
وشاءت  الزمان،  بتغير  وأسلوبا،  ومضمونا  فكرا  تغيرت 
درج  حبيسة  كانت  الوجود،  إلى  تخرج  أن  اإللهية  األقدار 
المكتب المتهالك الذي جمع أوراقي وأقالمي، إلصالح ذات 

البين.
مغادرة بلدي في عطلة هي فرصة ممتعة لزيارة أماكن 
متعددة، أولها أرجاء المغرب وآخرها بالد أخرى.. هي فرصة 
تحفز  وشواطئ  بمسابح  واالستجمام  واالستحمام  للراحة 

على اإلبداع في مجال الكتابة وتأمل ملكوت اهلل وخلقه..
منعش،  عليل  هواؤها  أرض  ــم،  األدي صافية  سماء 
بعيدة عن رطوبة البحر، ال طير فيها يطير وال حيوان يرعى 
ويسير، ال ترى سوى العشب األخضر والفراشات المزركشة 
ذات األلوان الزاهية، وهي ترفرف شاهدة على ملكوت اهلل.

مشهد ال يتكرر إال نادرا، فرصة صالة وعبادة ونجوى، 
صالة أحادية دون شريك أو مؤنس سوى مالئكة الرحمان 
يسمعون مناجاتي، ويرونني وأنا ال أراهم، وإنما يخيل إلي 
وعن يقين أنهم برفقتي وملزمون بي، سبحان من خلقهم 
وسبحان من خلق األرض وما فيها من كائنات، وسبحان 

من خلق السماوات السبع وما يعرج إليها
وهو على كل شيء قدير، وهو على عرشه فوق الماء..

الصالة،  وقت  يفوتني  ال  حتى  الجسم  سادل  وقفت 
تسمع  األفق،  في  مدويا  الصوت  تردد  جهرا،  اهلل  فكبرت 
تكبيرة اإلحرام عالية، ثم ينزل الصوت خافتا حتى توارى 
بين األدغال، فقلت متعجبا : إن الشجر يصلي معي ويسبح، 

وال أعرف تسبيحه وصالته، هذا من أمر اهلل تعالى.
أتممت ركعاتي وسجودي لرب العالمين، فال ركوع وال 
بالسجود  أحق  العظيم، هو  الخالق  الكون  لرب  إال  سجود 
اإليمان  عن  تنطع  ومن  غيره..  معبودا  وال  والعبادة، 

ورازقي  وسيدي  خالقي  هو  كافر،  فهو  الصالة  وترك  به 
ومحييني ومميتي : »كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك 

ذو الجالل واإلكرام« )س الرحمان 25(.
يوم  حتى  البرزخ  إلى  المالئكة  تحملني  وفاتي  يوم 
الميعاد، وبعد الحساب، أرجو اهلل أن يكون يسيرا محفوفا 
برضاه ومغفرته ورحمته وعونه، ألدخل جنة الفردوس مع 

العليين والشهداء والصالحين وحسن ذلك مفازا.
عليه  عيسى  ملة  على  فهم  المدينة  سكان  أغلب  أما 
السالم، يذهب العجائز رجاال ونساء إلى الكنائس ليجددوا 
العهد بسيدنا عيسى، وقد خالف الرهبان تعاليمه، يحمل 
الشباب،  وأما  للرهبان،  وأتاواة  ورودا  بأيديهم  المصلون 
صباح األحد فهم يغطون في نوم عميق نتيجة سهرهم 
الخمر  كؤوس  يتبادلون  المجون،  وأماكن  المقاهي  في 

المحرمة في دين اإلسالم، فالحياة عندهم لعب ولهو.
قال تعالى :

ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر  َياُة الدُّ َا اْلَ »اْعَلُموا اأَنَّ
َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر يِف اْلأَْمَواِل َواْلأَْوَلِد َكَمَثِل َغْيٍث 
ُثمَّ  ا  َفرًّ ُم�صْ اُه  َف���َرَ َيِهيُج  ُث��مَّ  َنَباُتُه  ��اَر  اْل��ُك��فَّ اأَْع��َج��َب 
َوَمْغِفَرٌة  �َصِديٌد  اْلآِخ��َرِة َع��َذاٌب  َيُكوُن ُحَطاًما  َويِف 
ْنَيا اإِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر« َياُة الدُّ َواٌن  َوَما اْلَ ِ َوِر�صْ مرَِّن اهللَّ

اللهم اختم خاتمتنا بخير.
فقد قال الحكماء :
خذ من اليوم عبرة

وخذ من األمس خبرة
الدنيا مسألة حسابية

اطرح منها التعب والشقاء
واجمع لها الحب والوفاء

واترك الباقي لرب السماء
إذا سجدت فاخبره بأسرارك

وال تسمع من بجوارك
وناجيه بدمع عينك فهو للقلب مالك

ال تقل من أين أبدأ، طاعة اهلل البداية
التقل أين طريقي، شرع اهلل الهداية

ال تقل أين نعيمي، جنة اهلل كفاية
ال تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية

اللهم اغفر وارحم أنت أرحم الراحمين.
كل تكبيرة وكل ركوع وكل سجود لرب العالمين هو 
محمد  سيدنا  وبرسوله  الدائم  اهلل  بوجود  صادق  إيمان 
هو شفيعنا  األمة،  ونصح  األمانة  أدى  السالم  أزكى  عليه 

يوم الدين.
فتوجهي جهة المشرق نحو قبلة المصلين التي نص 
اهلل  قول  وأذكر  غم،  كل  عني  تزيل  الكريم  القرآن  عليها 
  ِ ُق َواْلَْغِرُب َفاأَْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَّ ِ اْلَ�ْشِ تعالى : »َوهلِلَّ

َ َوا�ِصٌع َعِليٌم« )س البقرة 114( صدق اهلل العظيم. اإِنَّ اهللَّ
)يتبع(

�أح�سن ما كتبت
يف بالد �لغربة!

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 



4171 • ال�شبـت  14 غـ�شــت  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

88

شروق  عيد،أترقب  يوم  بمثابة  مبكرة،  سن  في  لي،  بالنسبة  األحد  يوم  كان 
شمسه بشغف شديد، ففي هذا اليوم السعيد تنصب الخيام برحاب السوق األسبوعي 
الذي يستقبل المتسوقين من كل حدب وصوب، القتناء مايخصهم من مواد غذائية.. 
ومالبس  مطبخية..  وأواني  صوفية..  ومفروشات  ماشية..  وعلف  فالحية..  وغلل 
من  ..وكذا  لذيذة  معسلة  وحلويات  متنوعة  وفواكه  وخضزاوات  وخارجية..  داخلية 

أشياء فيها منافع وفوائد عديدة.
ففي صبيحة كل يوم أحد بعد تناول وجبة الفطور، يرتدي والدي بذلته الرياضية 
ومربعات  بخطوط  مزخرفة  كبيرة  قش  بقفة  ممسكا  للتسوق  ساعديه  عن  ويشمر 
األرض  يالمس  قعرها  يكاد  مماثلة  قفة  بدوري  وأحمل  وحمراء..  خضراء  ومعينات 

التساع حجمها. 
و في طريقنا إلى السوق المجاور لحينا كان صوت بائع مبيد الحشرات والقوارض  
يخترق أذاننا وهو يشهر عبر مكبر الصوت بمفعول مبيد البق »أسفار ايكوردان »و 
تخترق  والفواكه  باعةالخضر  أصوات  كانت  كما  غرديان«..  ن  »أسفار  الفئران  مبيد 
حجب الفضاء معانقة دخان الشواء المنبعث من خيام نصبت في بطن السوق إلطعام 
الباعة والكسابة والوافدين والعابرين بما لذ وطاب من رؤوس خرفان مبخرة ولحوم 
مشوية وأحشاء أغنام مقلية وكؤوس شاي منعنعة.. وكان يطيب لي أن أقف وقفة  
فرجة وتمعن في حركات تلك الذوات الالحمة »المجلببة المرززة«  الملتهمة بشراسة 
شرائح وقضبان اللحوم المشوية وهي تغمض عيونها تارة وتفتحها تارة أخرى.. وقد 

امتألت أشداقها وسال لعابها وعرقت أنوفها.
الصوفية  الجالبيب  ذوي  من  المتسوقين  اوالئك  تعقب  يبهجني  كان  كما   
األطلسية المتدلية شكاراتهم وهم يبحثون عن طابع الجودة في قاع قالب السكر..

وانصرفوا  تركوه  مصفحا  وجدوه  وإن  فرحين  ثمنه  دفعوا  مثقوبا  وجدوه  فإذا 
الخرفان من عبث األصابع  الدجاج و ال مؤخرات  ..والتنجو  مخارج بيض  متجهمين 
بأصابعهم   الجودة  المفتشين على طابع  أوالئك  والسمين..وجل  الغث  بين  تمييزا، 
،في قاع قالب السكر وغيره،هم من القرويين الذين ينزلون إلى السوق قبل طلوع 
الشمس على ظهور الدواب أوعلى  متن حافالت مهترئة  لعرض منتوجاتهم وقضاء 
أغراضهم وحاجياتهم..أما المتسوقون المحليون فيتوافدون على السوق في أوقات 
متباينة وأغلبهم من الراجلين وممتطي الدراجات النارية والهوائية.. ويستعين جل 

المتسوقين بخدمات العربات الخشبية التي تجرها بغال و حمير أو ذوات بشرية  .
الوالد كعدد من المتسوقين يستعين بصاحب عربة يدوية لنقل  وكان السيد 
القفتين الطافحتين بالخيرات وأنا برفقتهما إلى المنزل مقابل بضع فرنكات..بينما 
البيت إال محمال  هو يلبث في السوق  لقضاء ماتبقي من »تسويقة« وال يعود إلى 
»دوارة«  شملت  وأكبرهما  وسمنا  بلديا  بيضا  ضمت  ،أصغرهما  قصبيتين  بسلتين 

وبضع كيلغرامات من شرائح لحم فتية .
وحينما تصل المقضية إلى البيت وتنشغل والدتي في تصنيفها وتنظيفها أطلق 
ساقي للريح في اتجاه السوق الستقصاء الجديد واشتراء الحلوى »الفنيد«  واالستمتاع  

في الحلقة، بالفرجة وبالكالم الساخر المفيد.
حلقاتهم  يعقدون  الذين  الحكمة  مجانين  أفواه  من  استوعبتها  كثيرة  دروس 
العبي  من  المحتالين  من  ثلة  فيه  ،اجتمع  الحمير  لفندق  مجاور  بركن  األسبوعية، 
القمار.. وإلى جانبهم عرافة تقرأ الطالع في عظمة كتف كبش مشدودة إلى عقد من 
العقيق، وغير بعيد عنها مشعوذ  بعمامة سوداء ودراعية زرقاء يفترش زربية تركية 
ثعبان  وجلد  نعام  وقشوربيض  والبحرية  البرية  العشوب  من  أصناف  فوقها  رصت 
وهو يصف  باهتمام  إليه  وآذانهم صاغية  القوم  حوله  التف  وقد  محنطة..  وزواحف 
لهم دواء البرد ومفعول مرهم الفحولة الذي لم يبق له منه سوى النزرالقليل لكثرة 
الطلب عليه.. ولنيل إعجاب المتجمهرين حوله و كسب ودهم وفلوسهم كان  يضع 
ساقه اليمنى على كتفه ويقف منتصبا على ساقه اليسرى وكأنه طائر »بالرج«، معربا  
بحركته تلك عن لياقته البدنية ومايتمتع به من صحة وعافية لتناوله خلطة العشوب 
الصحية التي يشهربها..واصفا منافعها و طريقة استعمالها وفي ذات الوقت محذرا  
حياء   وال  خجل  صالحيتها..وبدون  انتهت  أو  فيها  اإلفراط  تم  ما  إذا  أضرارها  من 
يذكر مزايا دواء الفحولة الذي يجعل أقالم الرجال قائمة منتصبة كأعالم،بعد دهنها 

ودلكها في الحمام  .   
بعشرة  نحوه  أيديهم  يمدون  وهم  بالضحك  حوله  المتحلقون  ينقلب  ساعتها 
دراهم،عساهم يظفرون بدواء فعال يرفع أعالمهم في مضاجعهم، طوال ليلهم حتى 

إصباحهم. 
حملة  من  مجموعة  بالحاجب  األسبوعي  السوق  في  الحلقة  رحبة  على  وتتردد 
األعالم من أوالد سيدي هدي الملقبين ب »هداوة« وكذلك فرقة أوالد سيدي احماد 
ؤموسى التي تؤدي عروضا  رياضية بهلوانية..  وعدد من المجاذيب  ممن يأكلون 

الشوك ويشربون الماء الساخن و »يشتفون« على شظايا الزجاج بأقدام حافية.
 وتسمع الواحد منهم يجذب وهو يصيح مرغيا مزبدا:

» آشتف هايتف..الكبير تلف ..الصغير تلف.. 
الدري ف كرش امو عارف اشنو كاين«.

واليغيب عن رحبة الحلقة مروضو القردة ومرقصو الثعابين على إيقاع المزمار 
والبنادير.

ما  فهم  و  إدراك  محاوال  المتحلقين..  مخترقا صف  حلقة ألخرى  أنط من  كنت 
أشاهده من حركات بهلوانية وما أسمعه من ألفاظ سوقية، وأحيانا تطيب لي الفرجة 
فيطول بي المقام مفترشا األرض في الحلقة ، مما كان ينسيني ،أحيانا كثيرة، في 

وجبة الغذاء ويحرمني في المساء من حصتي في وجبة الكباب كجزاء وعقاب ..
لكن » دوام الحال من المحال«، فالسوق األسبوعي الذي استأنست  بضجيجه 
مكناس.. بطريق  »الكورس«  ساحة  إلى  نقلة  تم  فاس  بطريق  الدائبة  وحركته 

كما تبدل موعده من يوم األحد إلى يوم اإلثنين ،مما خلف في نفسي حزنا عميقا 
لتعذرالتحاقي برحابه وتتبع عروض حلقاته..فالسوق بالنسبة لي كان أشبه مايكون 

بمدرسة حياة عتيدة تلقيت فيها دروسا عديدة.. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

عن عمر يناهز 81 سنة، لبى نداء ربه، المشمول بعفو اهلل، 
المرحوم

ال�شريف �شيدي اأحمد بولعي�س

)�صدق اهلل العظيم(

 من مواليد حي القصبة بطنجة،  وذلك يوم الجمعــة  26 ذو الحجــة 
األهل  الطاهــر، بحضور  2021 وشيع جثمانــه  6 غشت  1442الموافق 

واألحباب والمعارف.
وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة 
نعيمة بنت المختار العلمي البكوري وإلى أبنائهما،  باإلضافة إلى جميع 
أفراد عائالتهم، راجين لهم منه تعالى الصبر والسلوان وللفقيد عظيم 

والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  اهلل  تغمده  والغفران،   األجر 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ًة َفاْدُخِل���ي َيّ َي��ًة َمْر�صِ ���ِك َرا�صِ ْطَمِئَن��ُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس اْلُ ُتَها الَنّ { َي�ا اأََيّ
ِتي   }  يِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

)�صدق اهلل العظيم(

عن عمر يناهز 84 سنة، انتقلت إلى عفو اهلل المرحومة

احلاجــة حبيبـــة الركـالــة
حرم المرحوم عبد السالم بخات
ووالدة زميلنا عبد اإلله بخات، 

صباح يوم اإلثنين 29 ذو الحجة 1442 هـ
 الموافق 9 غشت 2021.

وصحافييها  بمديرها  طنجة  جريدة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
السيد  الفقيدة  إلى شقيق  التعازي  بأحر  ومستخدميها، تقنيين وعماال،  

الصادق الركالة وإلى أبنائها، محمد وأحمد ورشيد وعبد اإلله وشفيق وخالد وكذا إلى ابنتيها قمر ومريم، 
باإلضافة إلى جميع أفراد عائالت الركالة وبخات والموذن، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم 
والشهداء  والصديقيين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنها  رحمته  بواسع  اهلل  تغمدها  والغفران،  األجر 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ

الوالئية  المصلحة  أن  مصادرنا  أفادت 
محاربة  بفرقة  معـــززة  القضائية،  للشرطة 
من  تمكنــت  أمن طنجة،   بوالية  العصابات 
توقيف ثالثة أشخاص لالشتباه في تورطهم 
األمانة  وخيانة  بالسرقـة  تتعلق  قضية  في 

وإخفاء مسروق.
استنادا  توقيفهم،  جرى  فيهم  المشتبه 
المصلحة  لدى  جاريــة  قضائية  أبحــاث  إلى 
سرقـــة  حول  بشكايــة  تتعلق  المذكورة، 
المالبــس  من  كبيـــرة  كمية  استهدفت 
من  نسائية  أحذية  إلى  باإلضافة  الجاهزة، 
قيسارية  داخل  كائنين  تجاريين،  محلين 
األبحاث  قادت  حيــث  المصلى،   بحي  توجد 
توقيف  إلى  والتقنية  الميدانية  والتحريات 
والبالغ  القضية  هذه  في  الرئيس  الفاعل 
يشتغل  أنه  اتضح  إذ  سنة،   35 العمر  من 
المذكورة،  بالقيسارية  الخاص  لألمن  حارسا 
المحلين  تعريض  في  الضلوع  له  كان  كما 
مزورة.  مفاتيح  استعمال  بواسطة  للسرقة، 
عناصر  طرف  من  معه  البحث  تعميق  وبعد 
شاركاه  اثنين  توقيف شخصين  تم  الشرطة، 

في عملية السرقة وشراء مسروق وإخفائه .

وأسفرت عملية التفتيش والحجزالمنجزة، 
بخصوص هذه النازلة، عن حجز كمية كبيرة 
أحذية  عن  فضال  الجاهــزة،  المالبس  من 

نسائية.
الثالثة،  بالموقوفين  االحتفاظ  تم  كما 
تحت تدابير الحراسة النظرية،  لفائدة البحث 

المختصة  العامة  النيابة  بإشراف  يجري  الذي 
ومالبسات  ظروف  بجميع  لإلحاطة  وذلك 
هذه العملية اإلجرامية وتحديد صك االتهام 
المعمول  القانونية  لإلجراءات  والعقاب، طبقا 

بها.
م.إ

حــاميهـــا حـــراميـهــــا...   
سرقة قيسارية بحي المصلى



ويعد  دولة،  داخل  دولة  بأنه  الجزائر  في  الجيش  يوصف 
لجبهة  السياسي  والجهاز  الوطني،  التحرير  لجيش  امتدادا 
التحرير الوطني التي قاومت االستعمار من أجل االستقالل في 
الفترة ما بين 1954-1962، ومن هنا دخلت سطوة الجيش 
النخب  مع  بالتحالف  البالد  إلدارة  الشرعية  وإعطائها  بحدة 
المدنية السلطوية المقربة منهما وذلك من أجل إقصاء التيار 
حظيت  التي  االمتياز  من  الرغم  على  الديمقراطي،  التوجهي 
به المؤسسة العسكرية ضمن النظام السياسي الحاكم، فإن 
الساحة الساسية الجزائرية لم تخل من المنافسة بين الجهاز 
الرئاسي والمخابرات والجيش، على اعتبار أن الجهاز األول هو 
وإقناعها  العسكرية  النخبة  مع  والتفاوض  الحوار  على  القادر 

بالحياد.
خالل  بوتفليقة  الرئيس  حكم  تميز  األساس  هذا  وعلى 
مكتسبات  بتحقيق  و2019   1999 بين  ما  الممتدة  الفترة 
بوتفليقة  إلى حنكة  راجع  وذلك  الجينراالت،  كبيرة من صراع 
والمتابعات  المالحقات  شبح  لمنع  الدولية  مكانته  باستغالل 
فترة  في  األهلية  الحرب  في  المتورطين  العسكريين  للقادة 
هذا  وفي  مدني،   200.000 مقتل  عرفت  التي  التسعينات 
المخابرات  جهاز  من  الكبير  بالدعم  بوتفليقة  حظي  الظرف 

بقيادة الجنرال توفيق، وبالضبط في 
و2006،   1999 سنة  بين  ما  الفترة 
لن  ــدعــم  وال ــوفــاق  ال ــذا  ه أن  غير 
مع صراع  انتهى  وقد  يستمر طويال، 
بوتفليقة  حليف  بتعيين  الجنراالت 
أركان  رأس  على  صالح  قايد  أحمد 
الوجوه  أبــرز  مــن  ــو  وه  - الجيش 
العسكرية داخل هرم قيادات الجيش 
اإلطاحة  منذ  أنــه  غير  الــجــزائــري-؛ 
ببوتفليقة سنة 2019، عرفت الجزائر 
من  لتعود  القوى  موازين  في  تغيرا 
التي  العسكرية  المؤسسة  إلى  جديد 
يكون  أن  دون  كبير  تأثير  لها  أصبح 
فخاض  سياسيين  منافسين  هناك 
معهم بوتفليقة معارك شرسة، كانت 
مع  بمثابة تصفية حسابات شخصية 
أجهزة  وتهميش  العسكريين  القادة 
بشيــر  مديرهـــا  بإقالــة  المخابرات 
الحراك  في سياق  هذا  وكل  طرطاق، 

الشعبي الذي عصف بالرئيس.
ـــذا الــوضــع  ــا مــن ه ــالق ــط وان
الجيش،  التنافسي وهيمنة  السياسي 
المجيد  الحالي عبد  الرئيس  يبدو أن 

القادة  على  والضغط  للسيطرة  القوة  له  تعد  لم  تبون 
المالحقات  في  الجنراالت  مخاوف  أن  اعتبار  على  العسكريين 
والتغييرات  الوطنية  المصالحة  قائمة بفضل  تعد  لم  الدولية 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الضباط،  كبار  صفوف  في 
فملفات أجهزة المخابرات فقدت قدرتها على الضغط النتزاع 
الساحة  أن  إلى ذلك  العسكرية، أضف  المؤسسة  تنازالت من 
مراجع  ذات  مدنية  شخصية  أي  من  خلوا  أصبحت  السياسية 
القوة  براثن  من  الرئاسة  تنتشل  أن  تستطيع  قوية  سياسية 

العسكرية.
هكذا أصبحت المؤسسة العسكرية تقود زمام األمور في 
السياسة الجزائرية، فهي الخصم والحكم وصانعة القرار لعدم 
قادر  مخابرات  جهاز  دون  ومن  ينافسها،  قوي  رئيس  وجود 
على الضغط عليها؛ وبدهائها السياسي احتكمت إلى الحراك 
الشعب  وحولت مطلب  الشارع،  من  وسلبت شرعيته  الشعبي 
الثقافة  النظام وفق  تغيير األوضاع ضمن نفس  إلى  بالتغيير 
السياسية القائمة على سيادة المؤسسة العسكرية المهيمنة 

على السلطة المدنية بجميع مؤسساتها ومرافقها.
وعليه، فالمؤسسة العسكرية هي المسيطرة على الرئيس 
تبون، يفكر بتفكيرها ويأتمر بأوامرها، وهو حاليا تحت ضغط 

الجنراالت يخططون له للقيام بإصالحات حسب رؤيتهم، وهي 
التمثيلية  المؤسسات  تجديد  على  ستقتصر  األمر  غالب  في 
لهم  بالنسبة  وهي  واقتصادية،  اجتماعية  إصالحات  وإجراء 
إلى  الجماهير  وخروج  الشعبي  الحراك  عودة  لتأجيل  كافية 
إيجاد  على  مجبرا  الجيش  سيكون  تقدير  أبعد  وعلى  الشارع، 
تقديم  يستطيع  ال  المترهل،  الضعيف  تبون  للرئيس  بديل 
في  عليها  يعتمد  مصداقية  ذو  ومصلح  رائد  كقائد  نفسه 
نصب  الثوري  الحراك  يزال  ال  الذي  الشعب  طموحات  تحقيق 

عينيه، ويمكن إشعال شرارته من جديد.
لنظام  التابعين  البيروقراطيين  من  يعد  تبون   فالرئيس 
بوتفليقة، تدرج في عدة وظائف وصوال إلى منصب الحكومة، 
على  مجبرة  وقت  أي  في  العسكرية  المؤسسة  تُصبح  وقد 
تعيين شخصية أقل معارضة من داخل أو خارج نظام الحكم، 
جميع  في  العسكرية،  للمؤسسة  تنازالت  تقديم  على  وقادر 
األحوال ال يمكن ألي رئيس  في الجزائر حتى ولو كان منتخبا 
لم  ما  بارزا  تغييرا  أن يحدث  الشعب  بطريقة ديمقراطية من 
الجهاز  حاليا  تعتبر  حيث  العسكرية،  المؤسسة  معه  تتعاون 

األقوى في الدولة.
أما من جانب السياسة الخارجية، فللقادة العسكريين دور 

السياسة  صناعة  في  مسموع  وصوتهم  الباب،  هذا  في  مهم 
لكن  يريدونه،  الذي  العسكري  بالمنطق  وتوجيهها  الخارجية 
العسكرية  للمؤسسة  سيكون  بوتفليقة،  حكم  مع  بالمقارنة 
األمنية  الملفات  إلدارة  األعلى  الصوت  حاليا  الجزائر  في 
تبون  الرئيس  طبع  بسبب  ــك  وذل والدولية،  واإلقليمية 
السياسي ومحدودية عالقاته الخارجية. مما الشك فيه ستزداد 
فرص وجهة نظر المؤسسة العسكرية على توجهات السياسة 
االستراتيجي  العداء  في  كاالستمرار  الجزائرية  الخارجية 
إفريقيا  منطقة  نزاعات  في  ديبلوماسيا  واالنخراط  للمغرب، 
جنوب الصحراء، والحفاظ دوما على السياسة القائمة مع فرنسا 
والتوجه نحو روسيا لكسب مزيد من الدعم كحليف استراتيجي 
لها لمواجهة طموحات المغرب العسكرية وأهدافه السياسية.

وخالل سنة 2020 أقدمت الجزائر على تعديالت دستورية 
خارج  أمنية  بمهام  تقوم  بأن  العسكرية  للمؤسسة  تسمح 
الشعب  ألن  كبرى،   حرب  في  التورط  دون  الوطنية  الحدود 
للجيش بخوض  يُبدي معارضة شديدة  الجزائري كان والزال 
المغرب؛  مع  حرب  في  والدخول  الوطنية  الحدود  خارج  القتال 
فالمؤسسة العسكرية ستبقى محصورة في العمل االستخباراتي 
وفي بعض المناوشات القتالية المحدودة في الجنوب لمراقبة 

ومالحقة الجماعات اإلرهابية والمهربين والعصابات اإلجرامية 
الدولية، على أن تبقى مرتبطة بفرنسا والتنسيق معها ألنها 

القوة األهم الرابطة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
أما بخصوص التوتر القائم بين المغرب والجزائر، فأصبح 
خلفية  على  األخيرة  اآلونة  في  سيما  وال  مستمر  تصاعد  في 
دعوة ممثل المغرب الدائم لدى األمم المتحدة إلى )حق تقرير 
المصير( لسكان منطقة القبائل، واعتبر المراقبون المغاربة أن 
مام قاله المندوب المغربي ليس زلة لسان، وإنما دق ناقوس 
األسلوب  نفس  باستعمال  الجزائر  مع  الحرب  إلعالن  الخطر 
التي تستعملها هذه األخيرة في حديثها عن تقرير  واألدوات 

مصير الصحراء والشعب الصحراوي.
وقد زاد هذا الطرح إرهاقا للجزائر لما قام الممثل الدائم 
بتقديم  هالل  عمر  المتحدة  األمم  لدى  المغربية  للمملكة 
وصفه  ما  معالجة  إلى  يدعوها  االنحياز  عدم  حركة  إلى  ورقة 
وتقرير  بالجزائر  القبائل  منطقة  في  االستعمار  بتصفية 
للمغرب  الدائم  الممثل  ووصف  القبائلي،  للشعب  المصير 
وجاءت  الجزائري«  لالستعمار  »خاضعة  القبائل  منطقة  بأن 
على  المتحدة  األمم  لدى  للمغرب  الدائم  المندوب  تصريحات 
البوليساريو من  الجزائر وجبهة  التي قامت بها  التحركات  إثر 
ما  حسب  بينهما  الحدود  ترسيم  أجل 
الدفاع  لوزارة  الشهرية  المجلة  ورد في 
الجزائرية، حيث ذكرت أن لجنة مكونة 
الجزائــري  الجيش  عن  ممثلين  من 
في  اعتمدت  البوليساريو  عن  وعناصر 
النهائي على ما تم إنجازه في  تقريرها 
وأن هذه  الحدودي،  الخط  عملية رصد 
الجزائر  جهود  إطــار  في  تأتي  العملية 
الجبهـة  مع  الوطنيــة  الحدود  لترسيم 
بلدا شقيـــقا في محاولة  تعتبرها  التي 

الستفزاز المغرب.
هذه  أن  المراقبين  بعــض  ويرى 
محاولة  تكون  ربما  الجزائرية  الخطوة 
البوليزايو  لعناصــر  الممـــرات  لفتح 
المسلحين للقيام بهجمات من تندوف 
أن  بعد  وذلك  المغرب  ضد  الجزائرية 
والموريتاني  المغربي  الجيشان  أحكم 
العام  نهايـــة  المشتركـــة  حدودهما 
بها  قام  التي  العملية  خــالل  الماضي 
معبـــر  فتـح  بإعادة  المغربي  الجيش 

الكركارات.
التصريحات  شأن  من  كان  وعليه، 
األمم  في  المغربي  للمندوب  األخيرة 
المتحدة إيقاظ حرب من تحت الرماد، لذلك بادر الملك محمد 
السادس في خطابه األخير إلى إطفاء الغضب وإبعاد المنطقة 
األجــواء  تصفية  إلى  والدعوة  والتوترات  الفتن  شــرور  عن 
السياسية وفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين، خاصة 
دولتين  من  أكثر  والجزائر  المغرب  أن  خطابه  في  أكد  عندما 
الجزائر  أمن  يمس  ما  وأن  متكامالن،  توأمان  وهما  جارتين 

يمس أمن المغرب.
ورد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خالل لقائه الدوري 
مع الصحافة الجزائرية أن بالده لم تتلق استجابة من المغرب 
بخصوص التوضيحات التي طلبتها من الرباط حول ما قام به 
المندوب المغربي في األمم المتحدة، واعتبر أن هذا المشكل 
أن  اعتبار  على  للجزائر،  بالنسبة  األهم  هو  الحالي  الظرفي 
الديبلوماسي المغربي عمر هالل صرح بأمور خطيرة جدا جعلت 
الجزائر في حل منها وسحبت سفيرها من الرباط؛ وتطرق إلى 
قضية الصحراء واعتبرها في يد األمم المتحدة ولجنة تصفية 

االستعمار، وأن الجزائر تلعب دور المالحظ النزيه فقط.
المشاكل  أن بالده مستعدة لحل  الجزائري  الرئيس  وأكد 
بين الطرفين واحتظان لقاء بينهما على أرض الجزائر، ولكن 

بما يرضي الطرفين.
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•  األستاذ محمد  الخراز

ال�شيا�شة ال�شلطوية للجي�س يف اجلزائر..
حاليا.. اجلزائر  يف  للجي�س  الرئي�شي  ال�شيا�شي  •  الدور 
الأخيـر..!! النداء  املغربيـة..  اجلزائريـة  •  الأزمـة 
اجلزائري.. ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  املتغري   اجلي�س  •  دور 
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عبد �له�دي بركة
نقيب �ل�سرف�ء �لعلميني 

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 
و�ل�سالة  وجالله  بجم�له  يليق  حمد�  هلل  �حلمد 
و�ل�سالم على خري خلقه ور�سله �سيدن� حممد و�سحبه 

و�آل بيته
و�نفلقت  �لأ�سر�ر  �ن�سقت  منه  من  على  �سل  �للهم 
ف�أعجز  �آدم  علوم  وتنزلت  �حلق�ئق  �رتقت  وفيه  �لأنو�ر 

�خلالئق
مولي �س�حب �جلاللة و�مله�بة �أمري �ملوؤمنني و�سبط 
�لعز  ب�هلل  �لع�لية  و�سدتكم  ملق�مكم  د�م  �لأمــني  �لنبي 

و�لن�سر و�لتمكني
وبعد

�ملوؤمنني  �أمــري  مولن�  مبق�م  يليق  م�  تقدمي  بعد 
و�مله�بــة  �جلاللـة  �س�حب  و�لدين  �مللـة  حمى  وح�مي 
�أنبل فرو�س  و�أيده من  �ل�س�د�س ن�سره �هلل  �مللك حممد 
�ملحبة  عب�ر�ت  ب�أ�سمى  �مل�سفوعة  �لولء  و�آي�ت  �لط�عة 
ب�أهد�ب  �لتعلق  يف  و�مل�ستمر  �لد�ئم  و�لإخال�س  و�لوف�ء 
�لعر�س �لعلوي �ملجيد، يتقدم ي� مولي خ�دم �لأعت�ب 
�له�دي  عبد  �ل�س�مي  �ملولوي  �جلن�ب  حمب  �ل�سريفة 
�أ�س�لة عن نف�سه وني�بة  �لعلميني  �ل�سرف�ء  بركة نقيب 
�لقر�آن  وطلبة  و�لفقه�ء  �لأئمة  من  �ل�سرف�ء  ك�فة  عن 
عبد  مولن�  �لقطب  �لع�رفني  �إم�م  مق�م  حمبي  وجميع 
�آي�ت  �أ�سمى  برفع  �سره،  �هلل  قد�س  م�سي�س  �بن  �ل�سالم 
بخ�ســـو�س  �حلميــدة  و�لتربيكــ�ت  �ل�سعيدة  �لته�ين 
و�لع�سرون  �لث�نية  �لذكــرى  و�لكرمية،  �لغ�لية  �ملن��سبة 
من��سبة  �ملي�مني،  �أ�سالفكم  عر�س  على  جاللتكم  لرتبع 
عزيزة وغ�لية تبتهج به� قلوب �ملغ�ربة ق�طبة من �سم�ل 
�ململكة �ملغربية �ل�سريفة �إلى �أق�سى �لأق�ليم �جلنوبية 

ب�ل�سحر�ء �ملغربية.
و�لبته�ج  �لفرح  عنو�نه�  مــولي  ي�  عزيزة  ذكــرى 
�لز�هر  عهدكم  طبعت  �لتي  �ل�س�مية  �مللكية  ب�ملنجز�ت 
ب�لفتوحــ�ت  �ت�سـم  عهد  و�ملي�دين،  �ملج�لت  �ستى  يف 
�مل�ستوي�ت  ك�فة  على  �ل�س�ملة  �لتنمية  ملن�حي  �ملب�ركة 

عهد  و�لدينية،  و�ل�سي��سية  و�لجتم�عية  �لقت�س�دية 
�ل�سديد  نظركم  مــولي  ي�  فيه  حتقق  �س�مي  مب�رك 
�إقليمية  قوة  وجعله  �ملغرب  بن�ء  يف  �لقومي  ونهجكم 
ب�لنقلة  �سهدت  كم�  �أجــمــع،  �لــعــ�مل  دول  به�  �سهدت 
حققت  �لتي  �لقط�ع�ت  ملختلف  و�لإيج�بية  �لنوعية 
ومرتكزهــ�  �لإن�س�ن  �أ�س��سهـ�  �س�ملــة  �قت�س�ديـة  قـوة 

�لتنمية.
يعد  مولي  ي�  �ملب�ركة  �لذكرى  بهذه  �لحتف�ء  �إن 
من �أوثق �لعرى �لتي يجدد فيه� �سعبكم �ملحب و�ملخل�س 
بيعته �ملب�ركة ل�سدتكم �لع�لية ب�هلل، بيعة توؤكد �سدق 
�لتالحم �لقوي �لذي �مت�ز به �ملغرب عرب جميع حقبه 
و�لتعلق  �ملحبة  رو�بط  �لت�ريخية، تالحم يج�سد عمق 
�لأوحد  �ل�س�من  �ملجيد  �لعلوي  �لعر�س  ب�أهد�ب  �ملتني 
�ململكة  �أق�ليم  مبختلق  �لوطنية  �لوحدة  ل�ستقر�ر 
�ل�سحر�ء  �أق�ليم  �أق�سى  �إلى  �ل�سم�ل  جهة  من  �ملغربية 
�ملغربية، �لق�سية �لوطنية �لأولى �لتي تقع يف قلب كل 

مو�طن مغربي حر.
�ملغربية  �ل�سحر�ء  ق�سية  مــولي  ي�  �سهدت  وقــد 
�أثبت  م�  وهو  ه�م�،  ت�ريخي�  منعطف�  �ملنري  عهدكم  يف 
يد�فع  �لتي  �لنبيلة  �لدعوة  �سدق  مولي  ي�  للجميع 
عنه� �ملغرب وهي �أحقيته يف ��ستكم�ل وحدته �لوطنية 
�ملن�طق  ملختلف  �ل�س�مل  �لتنموي  �مل�سروع  و��ستكم�ل 
و�لأق�ليم، �أهد�ف �س�مية مب�ركة �أرعبت خ�سوم �لوحدة 
�لوطنية، كم� �أرعبه� ي� مولي �ملب�در�ت �مللكية �ل�س�مية 
وتبني �لطرح �ملغربي لكربي�ت دول �لع�مل �لتي مل متل 
�ملغربية  �ململكة  دعم  يف  مولي  ي�  �ل�سو�ب  ج�دة  عن 
خمتلف  يف  �مل�سروعة  ب�أحقيته�  و�لعــرت�ف  �ل�سريفة 

�لهيئ�ت و�لتمثيلي�ت �لدولية.
ظل  يف  مولي  ي�  �ليوم  �ملغرب  حققه  م�  جميع  �إن 
�لتنموي  �مل�س�ر  على  �س�دق   دليل  لهـو  �لز�هــر  عهدكم 
�لقومي و�لبن�ء يف م�سي �ململكة �ملغربية �ل�سريفة قدم� 
يف حتقيق �أهد�فه� �ل�س�مية وهو م� �أعط�ه� هيبة ووق�ر� 

بني جميع �لدول و�لأمم.
ف�للهم تع�لى ن�س�أل من هذ� �ملق�م �ملب�رك �أن يرع�كم 

ي� مولي بيعني رحم�ته وبركة �ألط�فه ب�سر م� يتلى يف 
و�ل�سالة  �حلكيم  للذكر  �سلك  من  �لع�رفني  �إم�م  �سريح 
�مل�سي�سية على �لنبي �لكرمي و�س�ئر �لأذك�ر و�لأور�د �إنه 
�لب�ري  هن�أكم  جدير،  وب�لإج�بة  قدير  ي�س�ء  م�  على 
�سبح�نه ي� مولي بهذه �لذكرى �ملب�ركة و�أبق�كم دخر� 
و�ملخل�س  �لــويف  ول�سعبكم  �لأمــني  �لوطن  لهذ�  ومــالذ� 

�ملتعلق بجن�بكم �ل�سريف تعلق حمبة ووف�ء و�إخال�س.
و�أ�س�لة  �لعلميني  لل�سرف�ء  نقيب�  مولي  ي�  وب��سمي 
من  �ل�س�ذلية  �مل�سي�سية  ومريدي  �ل�سرف�ء  ك�فة  عن 
خمتلف �لبقع و�لأقط�ر جندد ي� مولي عهدن� �لد�ئم 
ز�ده  �ملجيد  �لعلوي  �لعر�س  ب�أهد�ب  �لتعلق  و�مل�ستمر يف 
كل  فوق  ر�يتن�  و�أعلى  و�سموخ�،  رفعة  �سبح�نه  �لب�ري 

ر�ية �إنه �سميع جميب.
�ملث�ين  �ل�سبع  به  حفظ  مب�  مولي  ي�  �هلل  حفظكم 
�ملحبوب  ب�لأمري  جاللتكم  عني  و�أقــر  �حلكيم  و�لذكر 
�لأمري مولي  �مللكي  �ل�سمو  �مل�سون �س�حب  �لعهد  و�رث 
�ل�سمو  �س�حب  �مل�سون  ب�سقيقكم  �أزركــم  و�سد  �حل�سن 
�مللكي �لأمري مولي ر�سيد ويحفظكم �لب�ري ي� مولي 
يف ك�فة �أفر�د �لأ�سرة �لعلوية �ل�سريفة �إنه على م� ي�س�ء 

قدير وب�لإج�بة جدير .
تع�لى  ورحمته  ب�هلل  �لع�يل  مق�مكم  على  و�ل�سالم 

وبرك�ته.

وحرر ب�سريح مولن� عبد �ل�سالم �بن م�سي�س بجبل 
�لعلم يوم �جلمعة 

19 ذي �حلجة 1442هـ �ملو�فق لـ 30 يوليوز 2021م.
�إم�س�ء خ�دم �لأعت�ب �ل�سريفة

حمب �جلن�ب �ملولوي �ل�س�مي عبد �له�دي بركة 
�هلل يب�رك يف عمر �سيدي.

احتفاء بالذكرى المباركة والغالية أحيا نقيب الشرفاء العلميين األستاذ عبدالهادي بركة مناسبة عيد العرش المجيد بضريح المولى عبد السالم ابن مشيش قدس اهلل سره، وذلك 
وفقا لإلجراءات الوقائية المعمول بها للظرفية الصحية، المناسبة عرفت حضور لفيف مبارك من الفقهاء وطلبة القرآن وشرفاء المنطقة وشيخ الزاوية العجيبية وبعض مرافقيه؛ وقد 
تزامنت المناسبة السعيدة التي يحتفي بها الشعب المغربي قاطبة من شمال المملكة إلى أقصى األقاليم الشرقية بالصحراء المغربية مع صالة يوم الجمعة، وقد أبرز خطيب مسجد 
الحاج محمد بركة بجبل العلم أهمية  تشبث المغاربة بقيم البيعة الشريفة ألمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده، وفي ختام ذلك 
رفعت أكف الضراعة من المقام الكريم إلى الباري عز وجل أن يحفظ بحفظه المتين هذا الوطن االمين وان يحفظ موالنا أمير المؤمنين بما حفظ به السبع المثاني والذكر الحكيم.

بعد ذلك توجه نقيب الشرفاء العلميين األستاذ عبد الهادي بركة والوفد المرافق له إلى ضريح جده القطب موالنا عبد السالم ابن مشيش لتالوة ما تيسر من سور الذكر الحكيم 
والصالة المشيشية على النبي الكريم مع وصالت للمديح والسماع الصوفي.

وقد ألقيت خالل هذه المناسبة الغالية الذكرى الثانية والعشرون لتربع صاحب الجاللة والمهابة أمير المؤمنين وسيط النبي األمين على عرش أسالفه الميامين كلمة باسم 
السيد النقيب أبرز فيها ما للمكانة الخاصة لهذه المناسبة السعيدة التي تدخل الفرح والسرور على قلوب المغاربة قاطبة، مشيدا بالمجهودات الملكية السامية التي طبعت العهد 
الزاهر والمنير لموالنا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده، وقد ختم برنامج االحتفاء برفع برقية والء وإخالص للسدة العالية باهلل 

باسم نقيب الشرفاء العلميين ألقاها األستاذ عمر الحجي..

وفق الإجراءات الحرتازية نقيب ال�شرفاء العلميني
 الأ�شتاذ عبد الهادي بركة يحيي ذكرى عيد العر�س املجيد بجبل العلم

برقية عيد �لعر�س �ملجيد 2021
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)1963م(،  سنة  طنجة  بمدينة  الحراق  شداد  محمد  الدكتور  ولد 
ألحقه والده وهو في سن الرابعة بكتّاب الحي لحفظ القرآن الكريم 
يد  على  األحزاب  بعض  حفظ  وهناك  والقراءة،  الكتابة  مبادئ  وتعلم 

الفقيه المصوري رحمه اهلل.
االبتدائية  المدرسة  إلى  أدخل  عمره  من  السادسة  بلغ  وحين 
»القادري«، قبل أن ينتقل إلى مدرسة » القاضي عياض« بحي الدرادب، 
بثانوية  التحق  ثم  1976م.  إلى حدود سنة  االبتدائية  ليتابع دراسته 
بين  ما  والثانوية  اإلعدادية  المرحلتين  بها  ودرس  رشيد«  موالي   «

)1976/1982م(.
في مرحلة اإلعدادي كان مولعا بالقراءة، يستعير قصصا بمقابل 
مادي زهيد من مكتبة ) الوعي( الكائنة آنذاك بالقرب من إعدادية ابن 
األبار. وقد تكلف جده المرحوم )عبد السالم سالمة( بهذه العملية كل 

أسبوع.
ولما اقتنى والده جهاز التلفاز، وجّهه إلى ضرورة االستفادة من كل 
معلومة جديدة يسمعها عبر هذا الجهاز، وذلك بتدوينها على كراس. 
الجميلة  العبارات  يقتنص  بيده  وكراسته  التلفاز  أمام  يجلس  فكان 
والمعلومات المفيدة ويسجلها باهتمام بالغ، فصارت تلك عادته الجميلة 

التي رافقته خالل مسيرته الدراسية. 
التعليمية، سواء على  كان شابا حركيا اجتماعيا داخل المؤسسة 
الثقافية؛  أو  الترفيهية  أو  االجتماعية  أو  الرياضية  األنشطة  مستوى 
يشارك ضمن فريق المؤسسة في الحفالت والمسابقات في المناسبات 

الدينية والوطنية. 
التكوين  برامج  المغربي، واستفاد من  الكشاف  نادي  انخرط في 
والتنشيط سواء في مقر النادي أو خالل الخرجات والمخيمات. استفاد 
من هذه التجربة العديد من المهارات: االنضباط. التمثيل. التنشيط. 

اإللقاء، العمل الجماعي والحس التطوعي...
في مرحلة الثانوي كانت أمنيته الكبرى هي أن يمتلك )ألف 
كتاب(. فكان يقتني الكتب المستعملة بكثرة. وكلما حصل 
على كتب جديدة، يسجل عليها عبارة) مكتبة الحراق(. ومنذ 
ذلك الحين عشق قراءة الكتب والمجالت. ولعل المجلة التي 
داوم على اقتناء أعدادها في صغره هي مجلة )المزمار( العراقية 
ثم مجلة ) العربي( الكويتية وبعدها مجلة بالفرنسية بعنوان 

)sciences et vie - علوم وحياة(
العبرات-  النظرات-  كتبه:  المنفلوطي  لمصطفى  قرأ 

الفضيلة.
قرأ لجبران خليل جبران كتبه: األجنحة المتكسرة- دمعة 

وابتسامة- األرواح المتمردة.
قرأ بعض كتب: طه حسين- الكواكبي -حنا الفاخوري- 

عبقريات العقاد- إحسان عبد القدوس- نجيب محفوظ...
الوعـي   - األمـــة  الدينيــة:  والمجـالت  الكتب  قرأ 
بنبي(:  )مالك  الجزائري  المفكر  بمؤلفات  أغرم  اإلسالمي،و 

مشكلة األفكار- شروط النهضة- القابلية لالستعمار.
اهتم بالشعر الرومانسـي المهجري) جبران- أبو ماضي- 

القروي- نعيمة..(.
بالعربية  والرسائل  الشعرية  الخواطر  من  العديد  كتب 

والفرنسية وجمعها في ديوان خاص. 
كان مواظبا على الذهاب كل أسبوع إلى) المكتبة العامة (

المتواجدة آنذاك بشارع الحرية.
أعجب  أقبيب.(  )مصطفى  األستاذ  الفلسفة،  لمادة  بأستاذه  تأثر 
بشخصيته العلمية وبطريقة تحليله وعرضه للمعارف. تعلم منه  مهارة 
السؤال و تقنيات البحث والقدرة على مناقشة بعض اليقينيات وتحرير 

العقل من كل القيود واألوهام واألحكام المسبقة. 
وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا تخصص اآلداب العصرية سنة 
1982 الفوج األول للثانوية، التحق طالبا بكلية آداب تطوان شعبة اللغة 

العربية، فدرس فيها على أساتذة كبار، منهم:
الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي رحمه اهلل - الدكتور عبد السالم 
شقور- الدكتور محمد أنقار رحمه اهلل- الدكتور عبد الرحمن بودراع- 
الدكتور محمد الكتاني) العميد(- الدكتور محمد بن عبود- الدكتور عبد 
اهلل الطيب رحمه اهلل) من السودان(- الدكتور خالد شتيال) من سوريا(- 

الدكتور الديلمي) من العراق(....
 حصل على شهادة اإلجازة سنة 1986م  ببحث تحت عنوان: »بين 
محمد  الشيخ  ديوان  خالل  من  الصوفية  والتجربة  الشعرية  التجربة 

الحراق« تحت إشراف الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي رحمه اهلل.
التحق  بالمركز التربوي الجهوي بطنجة سنة 1987 فتخرج منه 
أستاذا للغة العربية للسلك اإلعدادي، قبل أن يلتحق بالمدرسة العليا 
لألساتذة بمرتيل، فعين أستاذا للغة العربية بالسلك الثانوي سنة 1993 

بمدينة )المحمدية(.
زاوج األستاذ محمد شداد الحراق بين التدريس ومتابعة دراسته 
الدروس  استكمال  على شهادة  بتطوان. فحصل  اآلداب  بكلية  العليا 
المعمقة – من كلية اآلداب- تطوان، ببحث هو عبارة عن دراسة لكتاب:) 

الدكتور عبد اهلل  بإشراف  العينين،  لماء  الفتق(  راتق  الرتق على  فاتق 
المرابط الترغي سنة 1993.

كما انتظم طالبا في السلك الثالث من الدراسات العليا، فنال دبلوم 
سنة  القديم  المغربي  األدب  تخصص  اآلداب-  في  العليا   الدراسات 
)1998م(  ببحث تحت عنوان : » محمد المكي الناصري .. تراثه العلمي 
واألدبي: تصنيف ودراسة«  بإشراف:د عبد اهلل المرابط الترغي رحمه 

اهلل. 
تناول الباحث في هذه الرسالة العلمية شخصية مغربية موسوعية 
من علماء الزاوية الناصرية تنتمي إلى القرن الثاني عشر الهجري/ 18 م. 
هو العالم والمؤرخ واألديب محمد المكي الناصري. وكان الباحث مطالبا 
العلمي  وبتراثها  بها  والتعريف  العلمية  الشخصية  بالكشف عن هذه 
المعارف  حسب  وتصنيفه  مغمورا،  مخطوطا  كله  كان  الذي  واألدبي 
إلى كل ما  الوصول  والمضامين ودراسة كل منجز. وبالفعل استطاع 
خلفه هذا العالم بفضل جهود البحث في الفهارس ورفوف المكتبات 
الحسنية  الخزانة  بين  الدائم  تنقله  وبفضل  المخطوطة،  والمجاميع 
التي  المخطوطات  من  االستفادة  مع   . الرباط  في  العامة  والخزانة 
الفقيه بوخبزة  وفرها له األستاذ المشرف رحمه اهلل، وكذا مساعدة 

رحمه اهلل.
التحق بعد ذلك بكلية اآلداب، جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، 
بحكم إقامته بالمدينة، للتحضير لشهادة الدكتوراه في اآلداب تخصص 
األدب العربي- نقد الشعر، بأطروحة تحت عنوان : » الحركة الشعرية 
في الزاوية الناصرية، تحت إشراف :األستاذ الدكتور مصطفى الشليح. 
وبعد سنوات من البحث والدراسة والتنقيب حصل على الدكتوراه بميزة 

مشرف جدا. 
جعلت األطروحة لها هدفا مركزيا وهو بيان حجم الحركة الشعرية 
الروحي األكثر  التنظيم  الناصرية لكونها شكلت  الزاوية  التي خلقتها 
تأثيرا ونفوذا بالمغرب ألكثر من ثالثة قرون. بحيث اجتمع فيها وانتمى 

إليها خيرة علماء المغرب وأهم شعرائه، فنشطت حركة التعليم والتأليف 
واإلبداع، وتدفقت القرائح والمواهب واألخيلة واإلبداعات بشكل قوي، 
خصوصا أن هذه الزاوية اهتمت باألدب تحصيال وتأليفا وإبداعا بشكل 
الفت، وشجعت أصحابه في زمن كان األدباء فيه محاصرين متهمين 
بالزندقة من طرف الفقهاء . غطت األطروحة فترة األوج من زمن الزاوية، 
وكشفت عن أهم النصوص الشعرية التي دارت في فلكها وعن أهم 
خصائصها وعن األنماط التعبيرية واالتجاهات الثقافية والقضايا الفنية 

التي وجهت االختيارات الشعرية آنذاك.
من  ألكثر  التدريس  مهنة  الحراق  شداد  محمد  الدكتور  مارس 
ثالثين، محبا لعمله ولوظيفته، قائما بمقتضيات الرسالة التربوية التي 
يحملها على عاتقه. يشجع تالمذته على التحصيل، مرحا بشوشا خالل 
عملية التدريس، فتعلق به تالمذته وأحبوه كثيرا لطيب تعامله ولطف 
معاملته. تخرج على يده، خالل هذه المدة من التدريس، العديد من 
األطر المغربية والفعاليات الثقافية والعلمية واالقتصادية التي تساهم 
في تنمية الوطن. وقد ظل اتصالهم به قائما بالرغم من مرور السنوات 
وكثرة االنشغاالت. وللتعبير عن وفائهم ألستاذهم اجتمعوا يوما في 
إحدى المدن ووجهوا له دعوة للزيارة، فتفاجأ بحفل تكريم خاص به، 

وبتدفق شالل من الحب واالعتراف.
قام بالعديد من األنشطة التربوية، كالمشاركة في تأطير بحوث 
تربوية لطلبة سلك الماستر بكلية اآلداب بالمحمدية، كما كان عضوا 
التربوية، وعضوا مشاركا في دورات تدريبية  الكفاءة  فعاال  في لجان 
تربوية وطنية، وعضوا مشاركا في لجنة إعداد الكتاب المدرسي للمرحلة 

الثانوية.

أنجز العديد من البحوث التربوية التي تساعد في تجويد العملية 
التعليمية،  من بينها:

 بحث مشترك حول : إشكالية النص األدبي المغربي في الكتاب 
المدرسي بين )الحضور و الغياب(، وبحث مشترك حول: البنيوية التكوينية 

ودراسة النص الروائي بالتعليم الثانوي)قبور في الماء نموذجا(.
وحين أحس في نفسه أنه أدى الرسالة العلمية المنوطة به، قدم 
طلب اإلحالة على التقاعد النسبي للتفرغ للقراءة والكتابة ولمتطلبات 

أسرته.
الدكتور محمد شداد الحراق  باحث جاد وأستاذ مطلع أمين، بذل 
جهودا كبرى في البحث العلمي وتقصي خزائن التراث المغربي وإبراز 
مزاياه وخصوصياته، فاهتم  بالنقد األدبي والتراث المغربي الصوفي 
والشعبي، تأسيا بأستاذه الدكتور عبد اهلل الترغي الذي أثر فيه كثيرا وترك 
بصمات عميقة في توجهه العلمي. بحيث انضم إلى فريق البحث التراثي 
القديم،  المغربي  األدب  في  وتخصص  الترغي،  الدكتور  ترأسه  الذي 
والتوثيق  والضبط  للتعريف  ومصدرا  مرجعا  بحق  جعله  الذي  الشيء 
في التراث المغربي.نجد أثر ذلك  التخصص في العديد من الدراسات 
واألطروحات التي أحالت إلى أعماله في الجامعات  داخل المغرب وخارجه. 

 انضم إلى العديد من الجمعيات الثقافية واالجتماعية والحقوقية 
مثل: جمعية البالغ الجديد للثقافة والفن) كاتب عام(، وجمعية أحضان 
لرعاية األيتام ) رئيس مؤسس(، جمعية حوار للثقافة والتنمية ) مستشار 

عضو مؤسس(.
كما حاضر  في بعض الندوات والمؤتمرات مثل:  ندوة: » استلهام 
التراث الشعبي في األدب المغربي من تنظيم الراصد الوطني«. وندوة:  
تقديم كتاب )السوق اللغوية المغربية( لألكاديمي محمد نافع العشيري. 
وندوة تقديم  كتاب )الصحو مثير للضجر( لإلعالمي عبد العزيز كوكاس. 
و ندوة المرأة بين الحقوق والواجبات، من تنظيم فرع حزب 

االستقالل بطنجة. 
حل ضيفا على  بعض  المحطات التلفزية واإلذاعية، 
منها: التلفزة المغربية:  قناة الثقافية برنامج )عيون(،  اإلذاعة 
الوطنية ) محطة عين الشق( برنامج )الكالم فيه وفيه(، إذاعة 
البادية  في  الثقافي  و)الفعل  وكتاب(  )ضيف  برنامج  طنجة 

المغربية(.
تفرغ الدكتور محمد شداد الحراق  للكتابة والتدريس 
ومتابعة بحوثه التراثية الحضارية، فخط يراعه العديد من 
المقاالت والدراسات والبحوث المنشورة في مجالت  وجرائد 

ورقية ورقمية عربية ومغربية :
مجلة  اإلماراتية-  )تراث(  مجلة  األدبية-  طنجة  مجلة 
المثقف - مجلة  الصقيلة- مجلة  الثقافية -مجلة  اإلمارات 

ديوان العرب- طواسين للتصوف....
 - المنتدى   - االشتراكي  االتحـــاد   - المساء  جريدة 
المحجة- األسبوعية الجديدة- الوسيط البحرينية- الشروق 

المصرية- موقع الكتابة الثقافي ....
ومن بين مقاالته المنشورة نجد : » التجريب والذاكرة 
والتلقــي  المغــاربــة  عنــد  الشروح  »أدب  الجمالية«، 
النقــدي للنص األدبي«، »الظاهرة التناصية وإلغاء األبوة 
النصية«، »الممارسة الشعرية في مجتمع الفقهاء«، »فتح 
ملف النبوغ المغربي من جديد«، »خصوصية العالم الشعري 
عند األديب تقي البحارنة«، » المنتج الرحلي وثنائية الفني 
والمعرفي«، »شعرية الرمز الخمري في القصيدة الصوفية«، »الحقيقة 
المفهوم والوظائف«،  الزوايا:  النبوية«، »شعر  المدائح  المحمدية في 

»أزمة الحداثة العربية«، »أمة بال مشروع لغوي«. 
ويمكن االستعانة بحسابه على )الفايس بوك( لالطالع على أبحاثه 

ومنشوراته وأنشطته العلمية.  الصفحة بعنوان ) محمد شداد الحراق( 
األعمال  من  العديد  الحراق  شداد  محمد  الدكتور  يراع  دبج  كما 

والمؤلفات المطبوعة والمنشورة داخل المغرب وخارجه، من بينها:
»  الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية«،دار الكتب الحديثة 

إربد األردن 2014م.
 » األسرة العلمية الناصرية في خدمة تراث البادية«، دار الوطن 

الرباط المغرب 2015 م.
بين  الالمادي  الرأسمال  الشعبية..  الثقافة  نقد  في  مقدمات   «  
التنميط الفلكلوري واالستثمار التنموي«. الراصد الوطني للنشر طنجة 

2016م.
وله أعمال علمية جاهزة وقيد الطبع منها:
» ديوان الشعر الناصري« )جمع وتقديم( ،

» التقاطع اإلثنوغرافي األدبي في الخطاب الرحلي)دراسة(«،
 » مجموعة قصصية«،

 »سيرة روائية«، 
»حوارات مع التشكيليين المغاربة«.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الباحث في التراث املغربي 

احلراق شداد  محمد  الدكتور 
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ت  �حلمُد هلل �لذي ن�سَر عْبَدُه وهزَم �لأحز�َب وحَدُه، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدن� حممد �لذي متَّ
ببعثته �لنبوة وختمت، و�سطعت به �أنو�ر �ل�سريعة وكملت، وعلت به ر�ية �مللة و�رتفعت، �سلى �هلل عليه 

وعلى �آله و�سحبه، ومن �س�ر على نهجه �إلى يوم �لدين. 
ت�ريخن�  �أحد�ث  من  عظيم  حدٍث  ذكرى  �لأي�م  هذه  خالل  علين�  �أ�سرقت  �لقر�ء:  مع�سر  بعد؛  �أم� 
�لإ�سالمي، ذكرى من �أجلِّ �لذكري�ت و�أعظِمه� �أثًر� يف م�سرية �لأمة، بل �لإن�س�نيِة جمع�ء، ذكرى هجرِة 
�لنبي �ملخت�ر -�سلو�ت ربي و�سالمه عليه- من مكَة �إلى �ملدينة �ملنورة، تلك �لهجرة �لتي ك�نت نور� فرق�ن� 
لت بني �لُهدى و�ل�سالل، فبعد ثالثة ع�سر ع�ًم� من تبليغ ر�س�لة ربه و�لدعوة  بني �حلق و�لب�طل، وف�سَ
�إليه، مل يجد ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- من قري�س، �سوى �لإيذ�َء �ل�سديد و�لرف�س لدعوته، بل 
بلغ �لأمر �إلى حم�ولة قتله -�سلى �هلل عليه و�سلم-، وذلك حني �جتمع كرب�وؤهم يف د�ر �لندوة وت�س�ورو� 
يف �أمره، ف�قرتح �أبو جهل ر�أيه فق�ل: ن�أخذ من كل قبيلة �س�ب� َجْلد�، ثم ُنعطي كل و�حد �سيفً� �س�رمً�، ثم 
يعمدو� �إلى حممد في�سربوه �سربة رجل و�حد فيقتلوه، فيتفرق دمه يف �لقب�ئل، فال ي�ستطيع بنو عبد 
من�ف �أن يح�ربو� تلك �لقب�ئل جميعً�، ومن ثم ير�سون ب�لدية فنعطيهم �إي�ه�، ف�أعلم �هلل نبيه -�سلى 
�أَْو  َيْقُتُلوَك  �أَْو  ِلُيْثِبُتوَك  ِذيَن َكَفُروْ�  ُكُر ِبَك �لَّ �أك�بر قري�س بقوله تع�لى: »َو�إِْذ مَيْ �هلل عليه و�سلم- مبكر 

ُكُر �هلّلُ َو�هلّلُ َخرْيُ �مْلَ�ِكِريَن« �لأنف�ل:30، ف�أذن �هلل له ب�لهجرة. ُكُروَن َومَيْ ُيْخِرُجوَك َومَيْ
ز  تع�لى عنه- قد جتهَّ -ر�سي �هلل  بكر  �أبو  »ك�ن  -ر�سي �هلل عنه�- فتقول:  �ل�سيدة ع�ئ�سة  تروي 
قبل للهجرة، فق�ل له ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-:)على ِر�ْسلك، �أي: �نتظر، ف�إين �أرجو �أن ُيوؤذن 
ر �أبو بكر -ر�سي �هلل عنه- لي�سحبه، فبينم� نحن يوم� يف بيتن� يف منت�سف �لنه�ر، �إذ بر�سول  يل(، فت�أخَّ
�هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- على �لب�ب متقنع، فق�ل �أبو بكر:« و�هلل م� ج�ء به يف هذه �ل�س�عة �إل �أمٌر 
جلل«، فدخل عليه �ل�سالم، وق�ل لأبي بكر: ) �أخرْج من عندك(، فق�ل: »�إمن� هم �أهُلك ب�أبي �أنت و�أمي«، 
فق�ل:)قد �أُذن يل ب�خلروج(، فق�ل �أبو بكر:« �ل�سحبة ي� ر�سول �هلل«؟ ق�ل له:)نعم...(، تقول �ل�سيدة 
ع�ئ�سة -ر�سي �هلل عنه�-: » فبكى �أبي من �لفرح، ثم ق�ل:«ي� ر�سول �هلل: خذ �إحدى ر�حلتي ه�تني«، فق�ل 
�أظلم �لليل، و�مل�سركون جمتمعون كم� تو�عدو� على ب�ب  -�سلى �هلل عليه و�سلم-:)َنعم ب�لّثمن(، فلم� 
ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- ير�سدونه متى ن�م، فينق�سو� عليه، ن�م علي بن �أبي ط�لب -ر�سي �هلل 

عنه- مك�ن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-، ليخرج -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
من بيته وقد �أعمى �هلل �أب�س�ر �لقوم، فجعل ين�سر على روؤو�سهم �لرت�ب، ويقر�أ 
� َف�أَْغ�َسْيَن�ُهْم َفُهْم  � َوِمْن َخْلِفِهْم �سدًّ قول �هلل تع�لى: »َوَجَعْلَن� ِمن َبنْيِ �أَْيِديِهْم �سدًّ
ُروَن« ي�س:9، ثم توجه -�سلى �هلل عليه و�سلم- ومعه �أبو بكر �إلى جبل  َل ُيْب�سِ
»َمن  وق�لو�:  لُيدركوهم�،  و�سيلة  بكل  و�سعو�  طلبهم�،  يف  �مل�سركون  فجدَّ  َثْوٍر، 
�أتى بهم� فَلُه م�ئة من �لإبل على كل و�حد«، ولكن �هلل يحفظ نبيه ويرع�ه، 
حتى �إن �لقوم َلي�أتون ويقفون على ب�ب �لغ�ر �لذي ك�ن فيه �لر�سول -�سلى �هلل 
عليه و�سلم-، و�س�حبه فال يرونهم�، يقول �أبو بكر -ر�سي �هلل عنه-: قلت للنبي 
-�سلى �هلل عليه و�سلم-: »لو �أن �أحدهم نظر حتت قدميه لأب�سرن�«، و��سمعو� 
م� ك�ن رد �لر�سول -�سلى �هلل عليه و�سلم-، ينطق من رحم �ملحنة، وهي حمنة 
عظيمة تعِجز �لكلم�ت عن و�سفه�، فيقول:)ي� �أب� بكر: ل حتزن �إن �هلل معن�، م� 
ظنك ب�ثنني �هلل ث�لثهم�؟!(، كالم يبني لن� مدى يقينه وتعلقه بربه، وينقل 
ُروُه  �لوحي هذه �للقطة �لر�ئعة �لتي يتجّلى فيه� �لإمي�ن يقيًن� وثب�ًت�: »�إِلَّ َتن�سُ
َيُقوُل  �إِْذ  �ْلَغ�ِر  يِف  ُهَم�  �إِْذ  �ْثَننْيِ  َث�يِنَ  َكَفُروْ�  ِذيَن  �لَّ �أَْخَرَجُه  �إِْذ  �هلّلُ  َرُه  َن�سَ َفَقْد 
ومل�  َلُهم�،  وح�ِفٌظ  ِبِهم�  ع�مِلٌ  �أَْي  �لتوبة:40،  َمَعَن�«  �هلّلَ  �إِنَّ  َزْن  حَتْ َل  �ِحِبِه  ِل�سَ
جَهني �إلى �ملدينة على  �سكن �لطلب عنهم�، وبعد ثالث لي�ٍل خرج� من �لغ�ر متَّ
طريق �ل�س�حل، فلحقهم� �سر�قة بن م�لك على فر�س له، ف�لتفت �أبو بكر فق�ل: 
�لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم-:  �لطلب قد حلقن�«، فق�ل  »ي� ر�سول �هلل:هذ� 
)ل حتزن، �إن �هلل معن�(، فدن� �سر�قة منهم�، حتى �إذ� ك�ن بحيُث َي�سمع قر�ءة 
ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-، غ��ست يد� فر�سه يف �لأر�س مرتني �أو ثالثة، 
�أمر  �أن  نف�سي  يف  »فوَقَع  �سر�قة:  يقول  فتنه�س،  فر�سه  ويَزَجر  �سر�قة  فينزل 

ر�سول �هلل �سيظهر، فن�ديته ب�لأم�ن، فوقَف ر�سول �هلل عليه �ل�سالم، فركبُت فر�سي حتى جئته و�أخربته 
مب� يريد �لن��س بهم، وعر�ست عليه �لز�د و�ملت�ع«، فق�ل ر�سول �هلل عليه �ل�سالم:)ل ح�جة يل يف ذلك، 
ولكن ِ�خِف عن�(، فرَجع �سر�قة وجعل ل يلقى �أحًد� من �لطلب �إل رّد، ف�سبح�ن �هلل!، رجل ينطلق على 
فر�سه ط�لًب� للنبي عليه �ل�سالم و�س�حبه ليظفَر بهم�، فلم ينطلق حتى ع�د ن��سًر� ُمعيًن� ُمد�فًع�، فكل 
من ك�ن �هلل معه، فلن ي�سره �أحد و�ستكون �لع�قبة له، ومل� �سمع �أهل �ملدينة بقدوم ر�سول �هلل -�سلى �هلل 
و� للق�ئه ومعهم �ل�سالح، تعظيًم� و�إجالًل لر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-، و�إيذ�ًن�  عليه و�سلم- هبُّ
ب��ستعد�دهم للجه�د و�لدف�ع دونه -ر�سي �هلل عنهم-، فتلقوه فرحني م�ستب�سرين، �سخرهم �هلل لين�سرو� 
� �أُوُتو� َوُيوِثُروَن  َّ ُدوِرِهْم َح�َجًة ممِّ وَن َمْن َه�َجَر �إَِلْيِهْم َوَل َيِجُدوَن يِف �سُ دينه ويوؤ�زرو� ر�سوله، قوم: »ُيِحبُّ
ٌة« �حل�سر:9، يقول �أبو بكر -ر�سي �هلل عنه-:« خرج �لن��س حني قدمن�  ��سَ ِهْم َوَلْو َك�َن ِبِهْم َخ�سَ َعَلى �أَنُف�سِ
ج�ء  �أكرب  �هلل  �هلل،  ر�سول  ج�ء  �أكرب  �هلل  يقولون:  و�خلدم  و�لغلم�ن  �لبيوت،  وعلى  �لطرق  يف  �ملدينة 
حممد«، ويقول �أن�س بن م�لك ر�سي �هلل عنه:« �سهدت يوم دخل �سلى �هلل عليه و�سلم �ملدينة، فلم �أرى 
يوم� �أح�سن منه ول �أ�سو�أ منه، و�إين لأ�سعى بني �لغلم�ن �ليوم، و�أن� يومئٍذ غالم و�لن��س يقولون: �هلل �أكرب 
ج�ء حممد، ج�ء حممد«، فدخل -�سلى �هلل عليه و�سلم- �ملدينة، وكل قبيلٍة من �لأن�س�ر تن�زع �لأخرى 
ِزم�م ن�قته، وكال يقول عندن� ي� ر�سول �هلل يف �لعدد و�لعدة و�ملنعة، ور�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
� �أتت ن�قته �إلى مك�ن م�سجده  يقول:)دعوه� ف�إنه� م�أمورة، و�إمن� �أنزل حيث �أنزلني �هلل عزَّ وجل(، فلمَّ
بَركت، فق�ل �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم-:)هذ� �إن �س�ء �هلُل �ملنزل(، وك�ن هذ� �ملنزل لغالَمنْي يتيمني، 
فدع�هم� ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- ف�س�َوَمهم� لي�سرتَيه منهم� فيّتخذه م�سجًد�، فق�ل:« بل 
َنهُبه لك ي� ر�سول �هلل، ف�أبى �أن يقِبله منهم� هبًة حتى ��سرت�ه منهم�«، وق�ل:« �أّي بيوت �أهلن� �أقرب؟«، ق�ل 

�أبو �أيوب:« �أن� ي� ر�سول �هلل، هذه د�ري وهذ� ب�بي، ق�ل: )ف�نطِلق فهيئ لن� مقياًل( ». 
�أعز�ئي �لقر�ء:  هذه �لهجرة م� ك�نت �إل حف�ظ� على �سرح �لدين �لذي �سيده �لأنبي�ء من قبل، وج�ء 
�سيدن� حممد� -�سلى �هلل عليه و�سلم- لُيتم �لبن�ء ويكتمل، ويتحقق وعد �هلل، وهو �لق�ئل �سبح�نه: 

يُت َلُكُم �ْلإ�ْساَلَم ِديًن�« �مل�ئدة:3، ف�لأمة �لإ�سالمية  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ »�ْلَيْوَم �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَ
�ليوم يف �أ�سد �حل�جة �إلى ��ستيع�ب مفهوم �لهجرة بكل تف�سيالته� ودقيق مع�نيه�، ومن حتقيقه� و�إنز�له� 
على �أر�س �لو�قع، لئن ك�نت هذه �لهجرة �حل�سية قد �نقطعت بفتح مكة، لقوله -�سلى �هلل عليه و�سلم-
:)ل هجرة بعد فتح مكة( متفق عليه، ف�إن هن�ك �أنو�ع� من �لهجرة �ملعنوية ل تنقطع �إلى قي�م �ل�س�عة، 
فلي�س �لق�سد بتحقيق �لهجرة، �ملعنى �ل�سيق له�، وهو �لنتق�ل من مك�ن �إلى مك�ن �آخر، �أو من �أر�س �إلى 
�أر�س �أخرى، ولكن �أق�سد �لهجرة بكل مع�نيه� �ل�س�مية �لتي هي روحه� وثمرته�، و�إن من مع�نيه� �ل�س�مية، 
�لإن�س�ن يف �حلي�ة، لأن  تتوّقف عليه� حركة  �لتي  �لكلمة  �لأمل؛ هذه  �أعظم درو�سه�، �سن�عة  و�إن من 
ه�، يف ح�ج�ته و�أهد�فه، يف عمره، يف تطّلع�ته كّله�،  ل تطلع �لإن�س�ن للم�ستقبل يف ق�س�ي�ُه كلِّ �لأمل ميثِّ
هذ� �لإن�س�ن لو جتمد يف د�ئرة �لّلحظة �ّلتي يعي�س فيه�، ود�ئرة �لّظروف �ّلتي حتيط به، لو مل تكن 
له تطلع�ت وطموح�ت، لو مل يكن له �أمل يف �مل�ستقبل، لختنق عمره يف حلظته، لأّنه يت�سّور �أنَّ تلك 

�لّلحظة هي عمره كّله.
م �ملوؤمنني فن �سن�عِة �لأمل، �لأمَل يف موعود �هلل، �لأمل يف ن�سر �هلل، �لأمل يف م�ستقبل   ف�لهجرة تعلِّ
م�سرق لـ«ل �إله �إل �هلل«، �لأمل يف �لفرج بعد �ل�سدة، و�لعزِة بعد �لذلة، و�لن�سر بعد �لهزمية، و�لقوة بعد 
�ل�سعف، و�لوحدة بعد �ل�ست�ت و�لتفرقة، نعم، م� �أحوجن� ونحن يف هذ� �لزمن، زمن �لفنت و�ملحن �إلى �أن 
نتعلم فن �سن�عة �لأمل، فمن يدري رمب� ك�نت هذه �مل�س�ئب �لتي حتيط ب�لأمة، ب�ب� �إلى خري جمهول، 
�أومل يقل ربن� تب�رك وتع�لى: »َوَع�َسى �أَْن َتْكَرُهو� �َسْيًئ� َوُهَو َخرْيٌ لكم«، �أومل يقل ربن� تع�لى: »َل َتْدِري َلَعلَّ 

َ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك �أَْمًر�« �لطالق:1، وقد قيل: وُرب حمنة يف طيه� منحة. �هللَّ
فمن ذكرى �لهجرة، بل من �ل�سرية كله�، نتعلم كيف ن�سنُع �لأمل، ونرتقب ولدَة �لنوِر و�نبث�َق �لفرج 
من رحم �لظلمة، وخروج �خلري من قلب �ل�سر، فم� بعد ��ستد�ِد �أمِل �ملخ��سِ �إل �لولدة، وم� بعد ظلمِة 

ًر�« �ل�سرح:-5 6 . ِر ُي�سْ ًر�. �إِنَّ َمَع �ْلُع�سْ ِر ُي�سْ �لليل �إل �نبث�ق �لفجر: »َف�إِنَّ َمَع �ْلُع�سْ
َوِلْلُموِمِنيـَن«  وِلِه  َوِلَر�سُ ُة  �ْلِعـزَّ  ِ »َوهلِلَّ قـ�ل:  وتع�لى  �سبح�نـه  �هلل  �أن  �لهجـرة؛  مع�نـي  من  و�إن   -
�ملن�فقـون:8، ف�لأمة �لتي تريد �لعزة، تريد �لرفعة، �لأمة �لتي تريد هد�ية �لن��س �إلى �حلق و�خلري، ل 
بد له� �أن ت�ستخل�س من ح�دث �لهجرة �لنبوية �لدرو�س و�لعرب �لك�فية �لكفيلة �لتي تخرجه� من �لكبوة 
�لتي �سقطت فيه�، وتعيده� �إلى �سد�رة �لأحد�ث، تعيده� �إلى �سن�عة �لت�ريخ، 

تعيده� �إلى موقع �لفعل، فتكون ف�علة منفعلة، بدل �أن تكون مفعول به�.
َق بني �لدين  - و�إن من مع�ين �لهجرة: �أن ُيفهم �أمر �لدين، و�أن ُيف�سَل وُيفرَّ
�حلق و�أهله، وبني �ملت�جرين �ملنفرين عن �لدين ب�أ�س�ليب وَفت�َوى لي�س له� يف 

�لدين ول من �لدين �أ�سل، بل تخ�لف �لدين وت�سطدم معه.
ونتعلم  نعلم  �أن  علين�  �ملب�ركة،  �لهجرة  ذكرى  ففي  �لف�سالء:  �لقر�ء  �أيه� 
�أن دين �لإ�سالم، هو دين علم وعمل ومعرفة ودعوة للحق، ولي�س دين رهبنة 

وم�سكنة وخنوع.
ق�ل  م-  و�سلَّ عليه  �هلُل  ى  -�سلَّ �هلِل  ر�سوُل  �أن  �سحيحه  يف  حب�ن  �بن  �أخرج 
هم،  ��ُس على �أمو�ِلهم و�أنف�سِ كم ب�ملوؤمِن: َمن �أِمنه �لنَّ ِة �لود�ِع: )�أَل �أُخرِبُ يف حجَّ
��ُس ِمن ل�س�ِنه ويِده، و�ملج�هُد َمن ج�َهد نف�َسه يف ط�عِة �هلِل،  و�مل�سلُم َمن �سِلم �لنَّ
نوَب(، ف�إذ� �أَِمَنك �لن��س على �أمو�لهم و�أنف�سهم  و�مله�جُر َمن هَجر �خلط�ي� و�لذُّ
و�إذ� ج�هدت  �مل�سلم،  ف�أنت  ل�س�نك ويدك  �مل�سلمون من  �سلم  و�إذ�  �ملوؤمن،  ف�أنت 
نف�سك يف ط�عة �هلّل -عز وجل- ف�أنت �ملج�هد، و�إذ� هجرت �خلط�ي� و�بتعدت 
و�سلم-  ق�ل:)�مله�ِجر من  عليه  �هلل  -�سلى  ف�لنبي  �مله�جر،  ف�أنت  �لذنوب،  عن 
هجر م� نهى �هلل عنه(، وك�أن �لنبي �حلبيب -�سلى �هلل عليه و�سلم- �أر�د �أن تكون 
حي�ة �مل�سلم مرتبطة بحركة �إيج�بية د�ئمة م�ستمرة، حركة ه�دفة ُمنطلقه� 
�لإخال�س، وغ�يته� �خلري و�لنفع و�لرحمة و�لعط�، �أر�د -�سلى �هلل عليه و�سلم- 
وب�سرورة  �لتح�سن،  وب�سرورة  �حلركة،  وب�سرورة  �ل�سلوك،  ب�سرورة  ُيذّكر  �أن 
و�أن  �لهجرة،  ونتذكر  نذكر  �أن  مبعنى  د�ئم،  �أ�س��س  على  �لهجرة  مع  �لتع�مل 
ُن�سقطه� على �أنف�سن� يف كل يوٍم يف كل حرك�تن� ويف كل �سلوكي�تن�، و�أن جنعله� 
هجرة د�ئمة م�ستمرة مالزمة حلي�تن� كله�، �أن تكون هجرة من �لإمي�ن �ل�سوري �لتقليدي، �إلى �لإمي�ن 
�حلق �ل�س�دق �لذي ينُبع من �لقلوب و�لوجد�ن و�لعقول، وينعك�س على �جلو�رح و�لأفع�ل و�لت�سرف�ت، �أن 
تكون هجرة من �لذنوب و�ل�سيئ�ت �لقولية و�لفعلية �مل�دية و�ملعنوية...، هجرة من �ل�سهو�ت و�ل�سبه�ت.. 
هجرًة من  �لعلم..  �إلى  �جلهل  هجرًة من  �ل�سدق..  �إلى  �لكذب  هجرًة من  �ملنكر�ت..  جم�ل�س  من  هجرة 
�لعن�ية ب�جل�سد، �إلى �لعن�ية ب�لروح.. هجرًة من �لك�سل و�لتو�كل، �إلى �جلد و�لجته�د يف ط�عة �هلل، 
وخ��سة يف هذه �لأي�م �لتي كرثت فيه� �لفنت و�ملحن، ق�ل -�سلى �هلل عليه و�سلم-:)�لعب�دُة يف �لهْرج - 
�إلى �لأم�نة وحتمل  �مل�سوؤولية،  �أن تكون هجرة من �خلي�نة و�لتق�سري يف  �إيل(،  �أي زمن �لفنت - كهجرٍة 
�لتع�ون و�لعت�س�م، ق�ل ربن�  �إلى  �لتفرقة و�لتن�زع،  �إلى �لعدل،هجرة من  �مل�سوؤولية، هجرة من �لظلم 
ْقَوى َوَل َتَع�َوُنو� َعَلى �ْلْثِم َو�ْلُعْدَو�ِن« �مل�ئدة:2، وق�ل �سبح�نه:  -تب�رك وتع�لى-: »َوَتَع�َوُنو� َعَلى �ْلرِبِّ َو�لتَّ

ُقو�« �آل عمر�ن:103 ِ َجِميًع� َوَل َتَفرَّ ُمو� ِبَحْبِل �هللَّ »َو�ْعَت�سِ
مع�سر �لأحبة: 

و��ستقر�ره�  �أمنه�  على  حت�فظ  به�  �لتي  و�لقيم  �ملب�دئ  هذه  �إلى  �ليوم  �لإ�سالمية  �لأمة  �أحوج  م� 
ووحدته�، يف زمن تفرقت فيه �لأمة وكرثت فيه �ل�سر�ع�ت و�لنز�ع�ت و�لفنت. 

�سريته،  تعلمو�  و�سلم-،  عليه  �هلل  -�سلى  نبيكم  هجرة  من  �لعربة  وخذو�  �هلل؛  عب�د  �هلل  ف�تقو� 
ُكم، ف�إن ف�تُكم ف�سُل �لهجرِة �إلى �ملدينة،  ومت�سكو� بهديه، و�لتزمو� �سنته و�سريعته، و�ْعرُفو� قدَر �أنف�سِ

ـُكم ف�سُل �لهجرِة من �ملع��سي �إلى �لط�ع�ت. فال يفوَتـنَّ
�فتتحو� ع�مكم �جلديد ب�لإقب�ل على �لط�ع�ت و�لقرب�ت، ِمن �سالة وزك�ة وتوبة وذكر وقر�آن، وغري 
ٍة  ذلك من �س�لح �لأعم�ل...�جتهدو� يف ط�عة ربكم، وتزّودو� ِمن حي�ِتكم مِلََع�ِدكم، »َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَق�َل َذرَّ

� َيَرُه« �لزلزلة:-7 8 . ٍة �َسرًّ � َيَرُه. َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَق�َل َذرَّ َخرْيً
�أجمعني  و�سحبه  �آله  وعلى  و�لآخرين،  �لأولني  �سيد  حممد،  �سيدن�  على  وب�رك  و�سلم  �هلل  و�سلى 

و�حلمد هلل رب �لع�ملني

إعداد : محمد أمني بنعفان -

د الربيـة من هجرة �سيِّ
نفحات م�شرقة
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خرجت الرياضة المغربيــة من أولمبيـــاد 
»طوكيو«، خروجا مذال، بانتزاع ميدالية ذهبية 
ماء  البقالي  سفيان  العداء  بها  أنقذ  وحيدة، 
األخرى  الرياضات  باقــي  سجلت  بعدما  الوجه 

نتائج كارثية في منافسات مختلفة.
لدى  حاليا  المطــروح  السؤال  ان  أكيد 
المغاربة، سيما أن مواقع التواصل االجتماعي 
على  المغربية  الجماهير  سخط  حجم  أظهرت 
ما وصفته ب »الفضيحة« الرياضية، هل سيتم 
طي الصفحة بمقولة عهدناها »المغرب غفور 
أخرى  مرة  األبواب  نفتح  أننا  بمعنى  رحيم«.. 
الرياضة  في  الفسـاد  من  مزيد  على  للتشجيع 
ضمنها  أخــرى،  مجــاالت  في  الحال  هو  كما 
اختالالت  من  شابـه  وما  الرياضي  المجال 
حصل  كما  المحاسبة  غياب  في  مالي  وفساد 
في العديد من المنافسات الدولية السابقة؟..

مخلة  واخبار  أحداث  من  سمعناه  مما  ونخجل 
األقمصة  فضيحة  نظير  طوكيو،  من  تناسلت 
المزورة، والحشد الكبير من المتسللين للوفد 
المغربي وعلى نفقة اللجنة، رغم عدم عالقتهم 
بالرياضة وذهبوا فقط للسياحة والتسوق على 

حساب أموال الشعب. 
يعد  ولم  تغير  قد  اآلن  الوضع  أن  أعتقد 
نهج  نفس  على  االستمرار  في  ألحد  مسموح 
والرياضة  بلدنا..  جسم  ينخر  الذي  الفساد 
يشملها  أن  يجب  التي  المجاالت  من  واحدة 
اإلفالت  وعدم  المحاسبة  من  بداية  اإلصالح، 
أكدت  إعالمية  تقارير  أن  سيما  العقاب،  من 
أن اللجنة األولمبية صرفت أزيد من 5 ماليير 
هذا  الفضيحة،  المشاركة  هذه  خالل  سنتيم، 
األزمات  ظل  وفي  اللعاب  يسيل  الذي  الرقم 
التي تشهدها قطاعات عدة وفي ظل مشاكل 
البطالة سيما مع انتشار الوباء اللعين، كورونا 
19، فال مفر من فتح تحقيق عاجل في الموضوع 

وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحتى نبني لغد أفضل للرياضة المغربية، 
نصيبه  واحد  كل  لينال  المحاسبة  من  بد  فال 
لآلخرين،  لكل  عبرة  يكون  وحتى  العقاب  من 
الرياضية  الجامعات  دماء  تجديد  ضرورة  مع 
التي عمر بها رؤساء  دون استثناء خاصة تلك 

خالدون وكأنهم ورثوها من أجدادهم. 

ليونيل ميسيحوار السبت

�شرف اأزيد من 5 ماليري 
يف اأوملبياد امليدالية 
الوحيدة.. املحا�شبة

من ف�شلكم

طويلة، وكان التغيير صعبا. وبوصولي إلى هنا، أشعر بسعادة ال توصف، ورغبة كبيرة 
سريعا  اللحظات  هذه  تمر  أن  وأتمنى  األول،  اليوم  منذ  كثيرا  أستمتع  التدريبات،  في 
للمشاركة مع زمالئي والجهاز الفني في مرحلة جديدة، أشكر الخليفي والمدير الرياضي 
ليوناردو على التعامل معي منذ اليوم األول لصدور بيان برشلونة، سارت األمور بكل 
سهولة وفي وقت قصير جدا وسط فترة صعبة جدا، وقاما بحل كل المشاكل والعقبات. 
أكرر، أنا سعيد جدا، ولدي رغبة قوية في بدء مرحلة جديدة من حصد النجاحات بهذا 
النادي الطموح رفقة زمالئي والجهاز الفني، ونقاتل لتحقيق األهداف المطلوبة والفوز 
باأللقاب. استقبال الجماهير كان جنونيا ومفاجئا، وهذا االستقبال الحار والرائع ضاعف 
يطابق  بالنادي  يتعلق  ما  كل  باريس،  في  جديدة  مرحلة  لبدء  متشوق  أنا  سعادتي. 
مع  بالعمل  سعيد  النادي  يحددها  التي  األهداف  لتحقيق  سنكافح  الكروي.  طموحي 
والتنافس  التدريبات  رغبة كبيرة في خوض  نيمار ومبابي، ولدي  رائعين مثل  العبين 

مع أفضل الالعبين«.
دوري األبطال:

»كرة القدم تعتمد على تفاصيل صغيرة للفوز بهذا اللقب، بي إس جي كان قريبا 
من الفوز به في السنوات الماضية بفضل فريقه الرائع، فالفوز به صعب جدا، ال أدري ما 
ينقص أي فريق، ولكن البد أن يكون لدينا فريقا متحدا، وأعلم أن لديهم الروح. كما 
أن الحظ مطلوب في كرة القدم، فاألفضل ال يفوز دائما، ألنها بطولة استثنائية وهو 
ما يزيد من متعتها وقوتها. باريس لديه تشكيلة رائعة من الالعبين، وبنى فريقا قويا 
هذا الموسم، وأنا هنا لمساعدة الفريق وبذل أقصى ما لدي، وحلمي رفع هذا الكأس 

مجددا، وأنا في المكان المناسب للفوز بدوري األبطال«.
بقميص  برشلونة  السابق  فريقه  ضد  باللعب  ميسي  شعور 

النادي الفرنسي: 
»لم أكن أعرف وجهتي بعد الرحيل عن برشلونة، أنا ممتن لسنوات رائعة قضيتها 
النادي، والكل هناك كان يعرف أنني سأنضم لفريق قوي ينافس على دوري  في هذا 
األبطال، ألنه لدي عقلية انتصارية وأريد الفوز باأللقاب، وليس لدي شكوك أن باريس 
رائعا  أمرا  سيكون  األبطال،  دوري  في  برشلونة  واجهنا  إذا  الطموحات.  نفس  لديه 
للعودة مجددا، وأتمنى وجود الجماهير في الملعب، ولكن سيكون شعورا غريبا للعودة 

إلى بيتي بقميص مختلف، ولكن هذا وارد في كرة القدم«.
أصدقاء في غرفة خلع المالبس بسان جيرمان:

ودي  نيمار  بالطبع  أعرف  جيرمان،  بسان  المالبس  خلع  غرفة  في  أصدقاء  »لدي 
أفضل  أنه العب كبير، ومن  فيراتي  آخرين.  تقابلت مع العبين  وباريديس، كما  ماريا 
العبي العالم في مركزه، كنا نريد ضمه لبرشلونة منذ سنوات، وفي نهاية األمر، أنا من 
حضرت للعب بجواره في باريس، إنه ظاهرة. وأتطلع للتعرف على باقي زمالئي بشكل 
أكبر. أعرف أيضا المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، وباعتباره أرجنتينيا، فكان التواصل 
الفريق كانت عوامل حاسمة في  الفني لسان جيرمان وتشكيلة  فالجهاز  بيننا،  أسهل 
األبطال،  أندية فرنسية في دوري  لعبت ضد  لقد  الباريسي.  للنادي  باالنضمام  قراري 
وكنت أتابع مباريات باريس، وأعرف الدوري الفرنسي جيدا، لقد تطورت المسابقة كثيرا 
عليه،  للفوز  منافسيه سعيا  وتطور مستوى  بي إس جي،  األخيرة بفضل  السنوات  في 

وأتطلع لخوض هذه المغامرة الجديدة«.

مساء  ميسي  ليونيل  العالمية  الكرة  نجم  وقع 
باريس  نادي  مع  عامين  لمدة  عقدا  رسميا  الثالثاء 
عاما  تجديده  إمكانية  مع  الفرنسي  جرمان  سان 
وهو   ،30 رقم  القميص  ميسي  إضافيا. وسيرتدي 
فريقه  مع  مسيرته  بداية  في  ارتداه  الذي  الرقم 
السابق برشلونة من 2004 إلى 2006 قبل أن يرتدي 
الرقمين 19 ثم 10. وأكد ميسي يوم األحد الماضي، 
أنه ترك برشلونة بعد أن قال النادي إنه ال يستطيع 
تحمل أجره بدون أن يعرض مستقبله للخطر. وكان 
انتهى  الكاتالوني  النادي  مع  عاما(   34( ميسي  عقد 
في 30 يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع 
رسميا  اعتماده  يتم  لم  توقيع عقد جديد،  الى  ناديه 
بقوانين  تتعلق  وهيكلية  اقتصادية  عراقيل  بسبب 
الرابطة االسبانية لكرة القدم وبذل النادي الكاتالوني 
وبعد الموسم المخيب حيث اكتفى باحراز لقب كأس 
اسبانيا، مجهودات كبيرة من اجل االحتفاظ بخدمات 
ميسي ال سيما أن االخير كان أعلن رغبته في الرحيل 
صيف عام 2020 قبل ان يعدل عن قراره ألنه ال يريد 
الدخول بدعوى قضائية مع ناديه. بيد ان الصعوبات 

اللعب  قانون  ضمن  للبقاء  برشلونة  يواجهها  التي  الضخمة  المالية 
من  الرغم  على  الصفقة  اتمام  دون  حالت  االسبانية،  للرابطة  النظيف 
التضحيات التي قام بها الالعب الذي كان مستعدا لتقاضي نصف راتبه 
وتمديد عقده لخمس سنوات إضافية. وأقر رئيس برشلونة البورتا أن 
تمديد عقد ميسي كان سيشّكل مخاطر مالية للنادي الكاتالوني الذي 
يرزح تحت ضائقة مالية، مؤكدًا أنه قام بما هو أفضل لمصلحة النادي 
ليو ميسي على مخاطر  يمثله  الذي  الحجم  استثمار من  وتابع ينطوي 
وضع  بالتفصيل  أدركنا  عندما  ولكن  لتحملها  مستعدين  كنا  معينة 
النادي بعد التدقيق، لم نرغب في تعريض المؤسسة لمزيد من الخطر:

كواليس إبالغ ميسي بقرار برشلونة
السابق  ناديه  بقرار  إبالغه  حول  جديدة  كواليس  ميسي،  ليونيل  كشف 
برشلونة بشأن فشل محاولة تجديد عقده وقال« لقد عاد والدي إلى المنزل، بعدما 
توجه صباحا لمقابلة البورتا رئيس نادي برشلونة، وعندما أبلغني بالقرار، شعرت 
وشعرنا  وبكينا،  أخبرتها  بالقرار،  وأبنائي  زوجتي  إلبالغ  أستعد  وبدأت  باإلحباط، 
بالمرارة ثم نهضنا لنرى كيف ننقل األمر لألطفال بأفضل طريقة ألننا أخبرناهم 
بالفعل في ديسمبر الماضي، أننا سنبقى في برشلونة، لذا كنا نعلم حجم الصدمة 
بعض  في  كثيرا  نفكر  األحيان  من  كثير  في  تياجو.  األكبر  ابني  خاصة  عليهم، 
األمور، ويقبلها األطفال بطريقة ال نتوقعها. تياجو مثلي تماما، فهو يعاني ويتأثر 
بداخله دون أن يظهر عليه، لكن هذا ليس شيًئا خطيرًا، سوف يتكيف مع األوضاع، 

وستكون تجربة جديدة له لينضج على المستوى الشخصي«.
ميسي يجهش بالبكاء يوم الوداع:

قال ميسي المشوب بالعواطف في مؤتمر صحافي في ملعب نيو كامب بينما 
احتشد مئات من مشجعي النادي الكتالوني خارج الملعب وهم يرتدون القميص 
رقم 10 من أجل وداع الالعب »حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون 
أجل  من  األفضل  قدمت  النادي.  عن  رحيلي  بعد  تبقى  التي  الذكرى  هي  هذه 
في  عشت  الكتالوني.  النادي  لجماهير  كثيرا  اشتقت  األول،  اليوم  منذ  برشلونة 
برشلونة سنوات رائعة وسأعود يوما ما، لألسف حائحة كورونا حرمتني من توديع 
الجماهير كما ينبغي«. وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان 
يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه »لم اتصور اطالقا 
الرحيل عن برشلونة ألنني للحقيقة لم أفكر بهذا االمر. كنت اريد وداعا مع الجميع 
على ارضية الملعب واضاف هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، 
في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر. ال زلت غير مصدق بأني ساترك 
هذا النادي وتغيير حياتي. فعلت المستحيل ألبقى في برشلونة، وكان العقد جاهزا 
من أجل التمديد، لكن في اللحظة األخيرة األمور تغيرت. انا اعشق هذا النادي. اما 

االن فيتعين على االنطالق من نقطة الصفر«.
سعادة ال توصف:

سنوات  بعد  برشلونة  بمغادرة  جدا  صعبة  لحظات  عشت  جدا،  »سعيد 

ومبابي” نيمار  مثل  رائعني  لعبني  مع  بالعمل  “�شعيد 
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الملحق الرياضي

شهدت مدينة طنجة ميالد فريق نسوي جديد، تحت إسم أطالنتيك 
وبالجهة.  بطنجة  النسوية  القدم  كرة  يعزز  أن  شأنه  من  الذي  طنجة 
ويتكون المكتب المسير لهذا الفريق الذي يدربه حميد العثماني، من 
للرئيس، وياسين  أولى  نائبة  الهراس  الدرجي رئيسا، وحفصة  ادريس 
الفتحوني  ومحمد  عاما،  كاتبا  المهدي  أيوب  وأحمد  ثانيا،  نائبا  العقاد 
له،  نائبا  الزوين  الرحيم  وعبد  للمال  أمينا  الصالحي  وحسن  له،  نائبا 
وعائشة الخريبي ومحمد عاطفي وعبد السالم الزوين ونصيرة الزاهدي 

مستشارون.

خبر األسبوع

الــدوري  رابطة  صفقة  القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  وصف 
لألسهم  االستشارية   )CVC( بارتنرز  كابيتال  شركة  مع  اإلسباني 
الصفقة  تماما«. وبموجب  قانونية  غير  »أنها  بـ  واالستثمار  الخاصة 
التي تم الكشف عنها األسبوع الماضي والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليار 
من   10% نسبة  على  ستحصل   )CVC( فإن  دوالر(،  مليار   3.2( يورو 
األعمال التجارية لبطولة الدوري. وتم تخصيص نسبة %90 المتبقية 
لدعم األندية التي تعاني من أزمات مالية على مستوى الدوري الممتاز 
الثانية، في الوقت الذي ضربت أزمة فيروس كورونا الكرة  والدرجة 
اإلسبانية. ورغم ذلك فإن برشلونة وريال مدريد انتقدا بشدة الصفقة 
المعنية   42 الـ  األندية  ثلث  عليها من  الموافقة  يتم  أن  يجب  التي 
باألمر في جلسة سوف يتم عقدها )أول أمس الخميس(. ويرى الريال 
وبرشلونة، أن الصفقة ستؤثر على حقوق األندية السمعية والبصرية 
الريال باتخاذ  50 عاما مقبلة، في الوقت الذي يهدد فيه  على مدى 
إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري اإلسباني ورئيسها تيباس لعدم 
معارضته  بيان  في  اإلسباني  االتحاد  وأعرب  األمر.  في  استشارتهم 
المتعلقة  والشركة،  الرابطة  بين  باالتفاقية  يتعلق  لالقتراح:«فيما 
يجب  اإلسباني  االتحاد  فإن  لألندية،  والبصرية  السمعية  بالحقوق 
عليه الكشف عن موقفه المعارض«. وأوضح االتحاد ، أن االتفاق بين 
الطرفين لم يضع في الحسبان األندية التي ستصعد في المستقبل 
للدوري الممتاز، والتي ستعاني من انخفاض في الدخل، إذا لم تكن 
محاولة  بمثابة  الصفقة  تلك  »نعتبر  وأضــاف:  الصفقة.  في  طرفا 
للتحايل على القانون وإبرام اتفاق غير عادل من الناحية االقتصادية 
بينما سيكون  اإلسبانية،  الكرة  بمستقبل  يتعلق  فيما  للقلق،  ومثير 
مفيدا في المقابل بالنسبة لصندوق استثمار ومستفيدين محتملين 
أن يحذر من  اإلسباني  االتحاد  البيان: »على  وتابع  المستقبل«.  في 
أنه لن يسمح خالل الـ 50عاما بأي انخفاض في اإلسهامات المالية 
لألندية  تقديمها  يتم  التي  والبصرية،  السمعية  الحقوق  خالل  من 

المتواجدة في الدرجات األدنى«.

الدوري اإلسباني
انطالق مناف�شات اجلولة الأولى 

بعد رحيل مي�شي عن الدوري

الحتاد الإ�شباين ينتقد �شفقة 
الليجا و�شندوق ال�شتثمار

انطلق الموسم الجديد من الدوري اإلسباني 2021 – 2022 
وأسفرت   2022 عام  من  مايو   22 يوم  وينتهي  الجمعة،  أمس 
ويستهل  ــدوري.  ال في  نارية  وصدامات  مواجهات  عن  القرعة 
في  مشواره  الليغا  من  األخيرة  النسخة  لقب  حامل  مدريد  أتلتيكو 
بينما  األحد.  غدا  فيجو  سيلتا  فريق  مضيفه  بمواجهة  المسابقة 
اليوم  أالفيس  ديبورتيفو  على  ضيفا  مدريد  ريال  الوصيف  يحل 
سوسيداد  ريال  فريق  نظيره  برشلونة  يستضيف  فيما  السبت، 
الجمعة بمباراة  الجولة األولى أمس  غدا األحد. وافتتحت مباريات 
في  اإلسباني  الدوري  منافسات  وتشهد  خيطافي.  ضد  فالينسيا 
اإلسباني  الدوري  ينتظرها عشاق  كل موسم مواجهات كالسيكية 
ريال  بين  الكالسيكو  مواجهات  مثل  العالم،  أنحاء  جميع  في 
مدريد وبرشلونة، لكن المتغير هذا الموسم هو غياب ميسي عن 
20 عاما من الفرجة والمنافسة  الدوري اإلسباني والكالسيكو بعد 
االسبوع.  هذا  الفرنسي  جيرمان  سان  مع  تعاقد  حيث  الكبيرة، 
بينما يشهد الدوري مواجهات ديربى مدريد بين الريال وأتلتيكو 
الموسم  يشهد  كما  مدريد.  أتلتيكو  ضد  برشلونة  ومواجهات 
بعد  فاليكانو،  ورايو  مايوركا  ريال  إسبانيول،  أندية  عودة  الجديد 

الثانية.  صعودهم من دوري الدرجة 

برنامج الدورة 1: 
أمس الجمعة

)الساعة  خيطافي   / فالينسيا 
الثامنة مساء(

اليوم السبت
)الساعة  ليفانطي   / قــاديــس 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  بيتيس   / مــايــوركــا 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  مدريد  ريال   / أالفيس 

السابعة مساء(
)الساعة  إسبنيول   / أوصاصونة 

السابعة مساء(
غدا االحد

سلطا / أ.مدريد )الساعة الرابعة 
والنصف مساء(

صوصيداد  ريـــال   / برشلونة 
)الساعة السابعة مساء(

)الساعة  رايوفاليكانو   / إشبيلية 
التاسعة والربع مساء(

بعد غد اإلثنين
)الساعة  غرناطة   / الريال  فيا 

السابعة مساء(

التاسعة  )الساعة  أ.بلباو  إلتشي/ 
مساء(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 0 نقطة
2 - ريال مدريد: 0 //

3 - برشلونة: 0//
4 - اشبيلية: 0//

5 - ريال صوصيداد: 0 //
5 - بيتيس: 0 //

7 - فيا الريال: 0 //
8 - سلطا: 0 //

9 -  غرناطة: 0// 
10 - أ.بلباو: 0 //

11 - أوصاصونة: 0 // 
12 - قاديس: 0//

13 -  فالينسيا: 0 //
14 - ليفانتي: 0 //

15 -  خيطافي: 0 //
16 - أالفيس: 0 //
17 - إلتشي: 0 //

18 - مايوركا: 0 //
19 - رايوفاليكانو: 0 //

20 - إسبنيول: 0 //

وجه النجم المغربي نور الدين أمرابط رسالة وداع لجماهير النصر 
السعودي وإدارته والعبيه، بعد تأكيد رحيله عن الفريق. وكتب أمرابط 
تغريدة عبر تويتر صباح أول أمس الخميس ردا على الفيديو الوداعي الذي 
خصه به حساب النادي، معلنا نهاية العالقة مع الالعب التي امتدت 3 
سنوات.  وقال أمرابط في تغريدته: “شكرا على كل شيء لنادي النصر، لن 
أنسى أبدا هذا الوقت الجميل، سأشتاق لكم”. وتابع: “حان الوقت ألقول 

وداعا... كل فترة جميلة لها نهاية. لقد استمتعت بوقتي هنا، أتمنى 
األفضل”.  ومن المنتظر أن يكون الالعب المغربي حضر تدريبات الفريق 
ألول أمس الخميس بملعب مرسول بارك من أجل توديع زمالئه الذين 
كانوا يستعدون لمواجهة ضمك أمس الجمعة في افتتاح مشوار العالمي 
بالدوري. وأكدت مصادر أن بصدد التحضير لتوقيع عقد مع أحد األندية 

دون الكشف عن اسمه.

أحرز فريق طنجة البطاقة األولى للصعود للقسم الممتاز لعصبة الشمال لكرة القدم بعد حصوله على ست نقط من فوزين وهزيمة أمام 
مغرب أتليتيك طنجة الذي تمكن من إحراز البطاقة الثانية بفضل الفوز على الطلبة بهدف لصفر بعدما كان في حاجة إلى نقطة واحدة. ومنح 
مقعدي طنجة بالقسم الممتاز شحنة قوية لكرة القدم الطنجاوية التي شهدت تراجعا خطيرا على مستوى منافسات بطولة العصبة. سيما أن 
منافسات السد المؤهلة إلى بطولة الهواة شهدت غياب أندية طنجة عن المنافسات وحقق أولمبيك وزان البطاقة الوحيدة للصعود من القسم 
الممتاز إلى بطولة الهواة. ومن المنتظر أن يعزز فريقا ثالثا من طنجة الصحوة بكسب بطاقة الصعود الثالثة من خالل مواجهة شباب السانية 

ورجاء بني مكادة اللذان سيتواجهان مع بعضهما.

اأمرابط يودع الدوري ال�شعودي يف تغريدة

الطلبة 
واملغرب 
بالق�شم 

املمتاز

انطالق الت�شجيل مبدر�شة 
نه�شة طنجة لكرة القدم ميالد اأطالنتيك طنجة لكرة 

تعلن إدارة مدرسة جمعية نهضة طنجة لكرة القدم عن فتح القدم الن�شوية
باب التسجيل وإعادة التسجيل برسم الموسم الرياضي الجديد 
بمالعب  سنة،   17 إلى   5 من  والفتيات  لألطفال   ،)2021/22(

مرشان أيام السبت واألحد ابتداء من فاتح غشت 2021.
يمنحون  أكفاء  معتمدين  مدربين  على  المدرسة  وتعتمد 

فرصة تعلم أساسيات ومهارات كرة القدم.
وعلى الراغبين في التسجيل أو اإلستفسار الحضور إلى عين 

المكان أو االتصال باألرقام التالية:
0666279868 /0635483595
0677288194 /0662593080
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المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/87
الضبــط  كتابــة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجـــة،  التجــارية  بالمحكمة 
عبد  السيد  باع   ،  2021/07/05 في:  مؤرخ  موثق 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  الهراز،   اللطيف 
حومـــة  بطنجــة،  الساكن  و   ،B339680 عدد 
بالسجل  والمسجل   ،7 رقم   60 زنقة  الدارالبيضاء، 
التجاري بطنجة تحت عدد 30104، مجموع االصل 
التجاري الكائن بطنجة، شارع محمد الخامس رقم 
153، لفائدة السيدة مريم الوالي، الحاملة لبطاقة 
التعريف الوطنية عدد K528633 ، وحددت قيمة 
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 

400.000.00 )أربعمائة ألف( درهم. 
تقــدم  التــعــرضــات  جميــع  فـإن  وعليــه 
 15 أجـــل  داخـل  المحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 
الثاني طبقا للفصل  النشــر  تاريخ  ابتداء من  يوما 

84 وما يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/89
الضبط  كتابة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
عقـد  بمقتضى  أنه  بطنجــة،  التجارية  بالمحكمة 
عرفي موثق مؤرخ في: 2021/07/28 ، باع السيد 
أحمد بوبكر، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
K200545، و الساكن بطنجة، حي بنكيران، زنقة 
بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل   ،24 رقم   36
تحت عدد 95548، مجموع االصل التجاري الكائن 
4، لفائدة السيد  9 رقم  بطنجة حي بنكيران زنقة 
عبد اهلل العطاري، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
عدد H222303 ، و السيد عثمان السعيدي، الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية عدد HH59091، وحددت 
قيمة األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 

قدره 300.000.00 )ثالثمائة ألف( درهم. 
وعليه  فإن جميــع التعرضــات تقــدم بكتابة 
الضبط بهذه المحكمــة داخل أجل 15 يوما ابتداء 
من تاريـخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه 

من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بأصيلة

ملف تنفيذ عدد :2021/6201/19   
إعالن عن بيع قضائي

لفائدة : السيد فؤاد الفتوح
ينوب عنه ذ. فؤاد الفتوح، المحامي بهيئة طنجة

ضد : السيد امغايث المقيطري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بيعا قضائيا سيتم  بأن  للعموم  بأصيلة  اإلبتدائية 
بهذه المحكمة بتاريخ 2021/09/09 على الساعة 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  صباحا   10:00

للعقار التالي :
أرض فالحية.

الساحل   - بومغايث  سيدي  موقعها:   *
الشمالي - دائرة أصيلة. مساحتها : 10.308 متر 

مربع
مواصفاتها: بها عدة بنايات سكنية.

حدد الثمن االفتتاحي في : 120 درهم للمتر 
المربع.

الثمن االفتتاحي االجمالي للقطعة األرضية : 
1.236.960.00 درهم.

)مليون ومئتان وستة وثالثون ألف وتسعمائة 
وستون(

ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا 
العامة،  الخزينة  لفائدة  المائة  في   3 زيادة  مع 
التنفيذ  بقسم  االتصال  المعلومات  من  وللمزيد 

المدني بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
إمضاء المصطفى المسيح
منتدب قضائي من الدرجة 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد : 25/2005/602
لفائدة : بنك الوفاء ش م، ينوب عنه ذ/ أحمد 

أشهبارمحامي بطنجة. 
ضد : السيد حسن الرايس والسيدة بشرى 

العيساتي، عنوانهما بشارع الجيش الملكي، إقامة 
نسيم بلوك ب رقم 5 تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14 بتاريـخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجـــرى  عصرا  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
االبتدائية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل  المقيد 
بتطوان تحت عدد 14430بجميع عناصره المادية 
الكائن  لأللعاب  قاعة  عن  عبــارة  وهو  والمعنوية 
بشارع الجيش الملكي إقامة الموحدين رقم 17 و 
18 تطوان والمملوك للمنفذ عليهما المذكورين 

أعاله.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 174.400.00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ 
زيادة 10 %. وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 26/2005/44 

إعالن عن بيع عقار 
لفائدة : شركة بنك الوفاء ش م، ينوب عنها ذ/

أحمد أشهبار محام بطنجة.
ضد : السيد الحسن الرايس، الكائن بشارع 
الجيش الملكي قيسارية الموحدين رقم 17 

تطوان.
الضبـــط  كتـــابـــة  مصلحـة  رئيس  يعلن 
بتاريــــخ  أنــه  بطنجـــة  التجـــاريـــة  بالمحكمة 
الثالثة عصرا سيجرى  الساعة  على   2021/09/14
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني 
للعقار المدعو )الموحدين 12( ذي الرسم العقاري 
المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   19/10607 عدد 
محل  عن  عبارة  وهو  سنتيار،   65 مساحته  أعاله،  
تجاري يقع بالسرداب األول، الكائن بشارع الجيش 

الملكي تطوان. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  الٳفتتاحي  الثمن  حدد 

400.000.00 درهم.
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
لكل شخص  اإلعالن، ويمكن  تاريخ نشر هذا  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
البيع  ثمن  من  السدس  بمقدار  يفوق  العرض 

األصلي والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(. 
3 %. وللمزيد  زيادة  ناجزا مع  الثمن  ويؤدى 
التنفيذ  بمكتب  االتصال  يمكن  المعلومات  من 

بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 
والية جهة طنجة تطوان الحسيمة

عمالة طنجة- أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة طنجة المدينة
مصلحة الشؤون االقتصادية 

إعــــــالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة 
يوما   15 مدته  والمضار   المنافع  بحث  إجراء  عن 

ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
SHE- به تقدمت  الذي  للطلب  تبعا   ذذلك 

SPA.  للحصول على FASHION
مسجــــد  المجاهدين  بحي  الكائن:  بالمحل 
سجل  ويوجد  7و8،  محلي  المؤمنين  أم  خديجة 
للعموم  يمكن  حيث  الرخص  بمصلحة  البحث 

تسجيل مالحظاتهم وذلك خالل أوقات العمل .
مقاطعة طنجة المدينة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
جهة طنجة تطوان الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة مغوغة
مصلحة  الشؤون االقتصادية

إعـــــالن
أنه  مغوغة  مقاطعة  مجلس  رئيس  يعلن 
يجرى بحث المنافع  والمضار مدته 15 يوما ابتداء 

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
السيد  به  تقدم  الذي  للطلب  تبعا  وذلك 
HAMDA DRO- شركة ممثل  الحمداوي   ببيع 

GUERIE  للحصول على رخصة تجارة مواد البناء 
ب:  الكائن  بالمحل  بالجملة   الصحية  واألجهزة 
الطابق األرضي رقم 91 تجزئة فاسينطا حي طنجة 

البالية  عمالة طنجة أصيلة.
بمصلحة  المفتوح  البحث  سجل  ويوجد   
يمكن  حيث  مغوغة  بمقاطعة  التجارية  الرخص 

للعموم تسجيل مالحظاتهم خالل أوقات العمل.

العلـــــــــــوي كونسولتين ش.ذ.م.م. ذات 
شريك وحيد

ALOUI CONSULTING SARL AU
محـــــــاسب معتمــــــــد

13 شارع ولي العهد الطابق الثاني تطوان
الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539 

الفاكس: 960201 0539
سيليبريتي إكسطنشن ش.ذ.م.م. »ذات شريك 

وحيد«
CELEBRITY EXTENSIONS SARL A.U

شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 
100.000,00 درهم

مقرها االجتماعي بمرتيل
شارع القصر الكبير، بقعة رقم 83، الطابق 

األرضي، رقم 1.
إعالن متعدد القرارات

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرار  بمقتضى 
للشركة بتاريخ 03 غشت 2021 تم اتخاذ القرارات 

التالية: 
قرار رقم 1: المصادقة على تفويت 40 حصة 
من السيد عبد السالم الخراز لفائدة السيدة الزهرة 
ابن الفاسي وبه أصبحت جميع الحصص المكونة 

لرأسمال الشركة مملوكة لمساهم واحد. 

قرار رقم 2: تم التحديد في الشكل القانوني 
الشكل  أصبح  وبه  وحيد«  شريك  »ذات  للشركة 
وذات  المحدودة  المسؤولية  ذات  القانوني: 

الشريك الوحيد. 
قرار رقم 3: تبعا للقرار األول تم تحديد مدة 
تسيير الشركة في مدة غير محدودة وبه أصبحت 
الفاسي مسيرة للشركة لمدة  ابن  الزهرة  السيدة 

غير محدودة وتلتزم الشركة بإمضائها. 
قرار رقم 4: تحويل المقر االجتماعي للشركة 
رقم   16-30 3، مركب  تجزئة طابولة  تطوان  من 
24، الطابق الثالث، إلى مرتيل، شارع القصر الكبير، 

بقعة رقم 83، الطابق األرضي، رقم 1.
تغيير  تقرر  سلفا،  المتخذة  للقرارات  وتبعا 
المواد 5 و6 و7 و12 من القانون األساسي للشركة 

وتحيينه
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 06 غشت 2021 تحت رقم 2507.
   بمثابة مقتطف وبيان

      مسيرة الشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــــــــهدي العلـــــــــــوي
محـــــــاسب معتمــــــــد

13 شارع ولي العهد الطابق الثاني رقم 4 تطوان
الهاتف: 962141 -0539 960200 0539 

الفاكس: 960201 0539
*************

إييس فارما ش.ذ.م.م. 
IYIIS PHARMA SARL

شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 
100.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان 
103، شارع المسيرة الخضراء، عمارة راغون، 

مجموعة »ب«، الطابق السادس
تأســــيس شركة ذات المســـؤولية 

المحـــدودة
رقم التقييد في السجل التجاري: 29541

 12 في  بتطوان  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
األساسي لشركة  القانون  تحرير  تم   ،2021 أبريل 

ذات المسؤولية المحدودة مميزاتها كالتالي:
ش.ذ.م.م.   فارما  إييس  التسمية:   •

”IYIIS PHARMA SARL“
المساهمون:  •

األنسة عنبر العلوي  •
السيد عمر العلوي  •

الهدف: هدف الشركة:  •
والتجارة  والتوزيع  والبيع  الشراء   •
بالتقسيط لجميع المواد والمنتجات والمستهلكات 
الطبية  والشبه  صيدلية  الشبه  واللوازم  واألدوات 
والمعدات الطبية والجراحية والمختبراتية وتقويم 
العظام والكيميائية والمكمالت الغذائية ومنتجات 
والجمال  والرعاية  التجميل  ومستحضرات  الحمية 
أو  لحسابها  سبق  مما  المشتقة  المنتجات  وجميع 

لحساب الغير،
الحميـــة  اخصائــــي  مهنة  مزاولة   •

والتغذية،
العينيـــة  العمليـــات  كـــل  وعموما   •
بشكل  المتعلقة  والتجارية  والمالية  والعقارية 
الشركة والتي  أو غير مباشر بتحقيق هدف  مباشر 
من شأنها أن تعمل على تشجيع وتطوير الشركة.   
شارع   ،103 االجتماعي:  المقر   •
»ب«،  مجموعة  راغون،  عمارة  الخضراء،  المسيرة 

الطابق السادس، تطوان
المـــدة: 99 سنة.   •

رأسمال  حدد  الشركة:  رأسمال   •
الشركة في مائة ألف (100.000,00 )درهم مقسم 
 (1000.00) ألف  فئة  من  حصة   (100  ) مائة  إلى 

درهم، خصصت لكل من: 
األنسة عنبر العلوي )75( حصة   •

السيد عمر العلوي )25( حصة  •

عنبر  األنسة  تعيين  تم  التسيير:   •
محدودة،  غير  لمدة  للشركة  كمسيرة  العلوي، 

وتلتزم الشركة بإمضائها. 
إلى  يناير  فاتح  من  التجارية:  السنة   •
31 دجنبر من كل سنة وبصفة استثنائية من 12 

أبريل 2021 إلى 31 دجنبر 2021
للسنة،  الصافي  المحصول  األرباح:   •

بعد إسقاط االدخار القانوني، يخصص للشركاء.
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتطوان بتاريخ 01 يونيو2021 تحت رقم .1775 

 بمثابة مقتطف وبيان 
    مسيرة الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق التنازل 

ملف عدد:2021/86
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
مؤرخ  عدلي  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة  التجارية 
بوجمعة،  محمد  السيد  تنازل   ،2021/07/28 في 
 K18532 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم  الهرهار  واد  زنقة  النصر،  بتجزئة  والساكن 
بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل  طنجة،   19
الكائن  التجاري  األصل  جميع   ،47318 عدد  تحت 
لشعار  الحامل   20 رقم  تومرت  بن  زنقة  بطنجة، 
بوجمعة،  أحمد  السيد  لفائدة   »PETIT SOCO«
 102012 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التنازل  موضوع  التجاري  األصل  قيمة  وحددت   ،K
 60.000.00 قدره  إجمالي  مبلغ  في  بدون عوض 

)ستون ألف( درهم. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 و ما يليه 

من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/88
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية  بالمحكمة 
عرفي موثق مؤرخ في: 2021/07/26 ، باع السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  بنيس،  محمد 
ابو  شارع  بفاس،  الساكن  و   ،CD225510 عدد 
والمسجل   ،1 الزهور  هندوراس  زنقة   6 هريرة 
 ،158520 عدد  تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
مجموع االصل التجاري الكائن بطنجة زاوية شارع 
األرضي،  الطابق  عمارة صفاء،  الذهب،  وواد  فاس 
لبطاقة  الحامل  المعطي،  فؤاد  السيد  لفائدة 
قيمة  وحددت   ،  K58860 عدد  الوطنية  التعريف 
إجمالي  مبلغ  في  البيع  موضوع  التجاري  األصل 

قدره 300.000.00 )ثالثمائة ألف( درهم. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه  
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء 
84 وما يليه  من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة فراجي

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تبليغ رقم: 

2021/8401/1051
ملف عدد 2020/8207/1361

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات 
محلي

طالب التبليغ: شركة فاسيريمو
عنها: ذة/ نوال بنحدو محامية بهيئة طنجة

المبلغ إليها: شركة لوكاسيون أوطو كار
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 

لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.
تصرح المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا 
في  الطلب،  بقبول  الشكل:  في  بقيم  وغيابيا 
الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة لوكاسيون 
 LOCATION AUTO CAR SARL كار  أوطو 
م  م  ذ  ش  فاسيريمو  شركة  المدعية  لفائدة 
SOCIETE FACEREIMO واجبات كراء المحل 
نونبر  شهر  فاتح  من  المدة  عن  الدعوى  موضوع 
سومة  بحسب   2020/10/06 غاية  إلى   2019
مجموعه  بما  درهما   2700.00 قدرها  شهرية 
والحكم  المعجل  النفاذ  مع  درهم،   29700.00
التأخير  غرامة  عن  درهم   2970.00 بمبلغ 
عليها  للمدعى  المبلغ  اإلنذار  على  وبالمصادقة 
الرابط  الكراء  عقد  وبفسخ   2020/09/10 بتاريخ 
يقوم  ومن  عليها  المدعى  وإفراغ  الطرفين  بين 
الواقع  التجاري  المحل  من  بإذنها  أو  مقامها 
ولي  شارع   ،CENTRE NREA183 نيريا  بمركز 
الصائر  المدعى عليها  العهد، رقم طنجة وتحميل 
وبرفض باقي الطلبات، بلغ القيم القضائي بتاريخ 

.2021/08/13
قسم التبليغ 
نموذج رقم 50067

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2020/8401/1304
ملف عدد 2020/8101/329

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات 
محلي

طالب التبليغ: شركة مارتيل هوليداي، في شخص 
ممثلها القانوني، عنها ذ / أفتوح عبد الرزاق محام 

بهيئة طنجة
المبلغ إليهما: السيدة حلحول شيرين والسيد 

ياسين بنعياد 
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 

لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعى 
عليه  المدعى  حق  في  وغيابيا  األولى  عليها 
الماء  بإرجاع مادتي  المدعى عليهما  بإلزام  الثاني 
والكهرباء إلى محل الطالبة الكائن بحي باب سبتة 
امتناعهما  حالة  وفي  الفنيدق،   8 شمس  إقامة 
للطالبة  إذن  بمثابة  األمر  هذا  يعتبر  غيابهما  أو 
للتزود  أمانديس  شركة  مع  مباشرة  للتعاقد 
إسمها  في  والكهرباء  للماء  مستقلين  بعدادين 
وتحميل  المعجل  بالنفاذ  األمر  هذا  شمول  مع 
المدعى عليهما الصائر، بلغ القيم القضائي بتاريخ 

 .2021/08/13
قسم التبليغ
نموذج رقم 50067

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.
أمراض  بالذكاء،  المتميــزة  دراستها،  في  المتفوقة  الطفلــة،  وتعاني 
الروماتيزم والمناعة الذاتية، إذ تشكو من ارتفاع نسبة ميكروب كبيرة في 
دمها، مما يتطلب توفير أدوية باهظة الثمن، شهريا،  باإلضافة إلى مطلب 
بغرفة  القاطنة  الصغيرة،  األسرة  هذه  تقف  بينما  المكلف،  الصحي  األكل 
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 ؟


