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Face à la crainte d’une accélération en force du Covid 19

Un reconfinement
total ne serait
pas exclu !
“Aucun d’entre nous, responsables ou citoyens, ne souhaite
retourner au confinement total, au vu de ses répercussions sociales,
économiques et psychologiques, mais il reste une option éventuelle
si jamais la situation épidémiologique devient incontrôlable.”
Saâdeddine EL OTHMANI,
Chef de gouvernement
(mardi 3 novembre 2020) .

Lire en pages 5 et 6

Ouvert il y a à peine un mois,

Le marché de gros
déjà en crise
pour mauvaise gestion

Coronavirus
Le Maroc, premier pays au monde
à lancer une campagne de

vaccination
Provenance du vaccin,

essais, stratégie, procédures,
cadence, avantages

La

journée du lundi 9 novembre courant était particulièrement
mouvementée aux abords du nouveau marché de gros de
fruits et légumes, inauguré il y à peine un mois.

Lire en page 3

Lire en page 4
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Pandémie Covid 19

le lycée Ibn Battouta ferme ses portes
nique Moulay Youssef de
direction du lyTanger, également en raiLa
cée Ibn Battuta
son de l’apparition d’ina décidé, jeudi dernier,

fections au coronavirus en
son sein.
Rappelons que le 23 octobre dernier, le ministre
de l’Education nationale,
Saïd Amzazi avait annoncé
que 2250 établissements
scolaires dans les secteurs public et privé ont
fermé leurs portes à cause
de cas positifs au coronavirus. Il a ainsi précisé que
1708 apprenants, 1767 enseignants, 289 cadres administratifs et 187 cadres
pédagogiques ont été touchés par le virus.

Que se passe-t-il à Guergarat ?
A

ARAVTTA

CONVOCATION
à l’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
qui sera tenue le

30 NOVEMBRE 2020 A 16h00
à l’HOTEL FARAH - TANGER
Les membres adhérents à l’Association Régionale des Agences de Voyages Tanger-Tétouan- Al
Hoceima (ARAVTTA) sont invités à assister le 30
novembre 2020 à 16h00 à l’hôtel Farah - Tanger
à l’Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur les points de l’ordre du jour suivant :

1) Approbation de la mise à jour du règlement intérieur de l’Association,
2) Approbation de la dispense des frais de
la cotisation de l’exercice 2020,
3) Approbation : Report des cotisations
payées au titre de l’année 2020 pour couvrir
l’année 2021.
Le Conseil d’administration informe les
agences à jour de leur cotisation, que seuls les

L’armée marocaine intervient
sans offensive pour briser le blocage

près trois semaines
de blocage de la circulation des biens et des
personnes au niveau de
Guergarate, à la frontière
maroco-mauritanienne, par
des milices du polisario, le
Maroc a décidé de réagir en
mobilisant son armée.
« Les Forces Armées
Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi
à vendredi, à la mise en
place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser
le flux des biens et des personnes à travers la zone
tampon de Guerguarate,
reliant le Maroc à la Mauritanie », a indiqué vendredi
un communiqué de l’Etat
Major Général des Forces
Armées Royales cité par
l’agence MAP.
« Suite au blocage par
une soixantaine de personnes encadrées par
des miliciens armés du
polisario, de l’axe routier
traversant la zone tampon
de Guerguarate reliant le
Royaume du Maroc et la
République Islamique de
Mauritanie, et l’interdiction
du droit de passage, les

DIVERS

Association Régionale
des Agences de Voyage
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Après le lycée Moulay Youssef,

de fermer ses portes et
d’adopter un enseignement à distance, après
avoir enregistré des cas
de coronavirus au sein de
l’établissement.
Par souci de précaution,
cette décision est effective
depuis hier vendredi, et
s’étalera sur les 14 prochains jours, afin d’éviter
la propagation du virus
parmi les enseignants et
les élèves.
Cette mesure intervient
3 jours seulement après
la fermeture du lycée tech-

JEUX

Directeurs ou les Administrateurs sont habilités à y assister.
Le Président
Association Régionale
des Agences de Voyage
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

ARAVTTA

CONVOCATION
à l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ELECTIVE
qui sera tenue le

30 NOVEMBRE 2020 A 17h00
à l’HOTEL FARAH - TANGER
Forces Armées Royales
procèdent à la mise en
place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser
le flux des biens et des personnes à travers cet axe »,
précise la même source.
«Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule
selon des règles d’engagement claires, prescrivant
d’éviter tout contact avec
des personnes civiles et de
ne recourir à l’usage des
armes qu’en cas de légitime défense », conclut le
communiqué.

De son côté, le ministère
des Affaires étrangères
marocain a rendu public un
communiqué dans lequel il
annonce que le Maroc « a
décidé d’agir » pour mettre
fin à la situation de blocage
à Guergarate.
« Le Royaume du Maroc
n’a eu d’autre choix que
d’assumer ses responsabilités afin de mettre
un terme à la situation de
blocage générée par ces
agissements et restaurer
la libre circulation civile et
commerciale», a annoncé
le département de Bourita.
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A noter, d’autre part, que
depuis que la zone tampon
entre le Maroc et la Mauritanie est obstruée par des
coupeurs de route du polisario, le trafic commercial,
notamment des fruits et
légumes est à l’arrêt.
Ces incidents ne cessant de se répéter, les exportateurs marocains se
tournent de plus en plus
vers l’envoi de containers
par voie maritime, quoique
cette solution n’est pas
pérenne pour les exportateurs et moins efficace
pour les Mauritaniens

Les membres adhérents à l’Association Régionale des Agences de VoyagesTanger-Tétouan- Al Hoceima (ARAVTTA) sont invités à
assister à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective dont l’ordre du jour est comme suit :
1) Approbation du rapport moral des 3 dernières années 2017 / 2020,
2) Approbation du rapport financier des 3 dernières années 2017 / 2020,
3) Quitus du bureau sortant,
4) Démission du bureau sortant,
5) Election du nouveau bureau,
6) Divers.
Le Conseil d’administration informe les agences
à jour de leur cotisation, que seuls les Directeurs
ou les Administrateurs sont habilités à y assister.
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Marche Verte

Photo : LAHBIB

pour mauvaise gestion

journée du lundi 9 novembre courant était
particulièrement mouvementée
aux abords du nouveau marché
de gros de fruits et légumes,
inauguré il y à peine un mois.
Les mandataires en charge
de la gestion de ce grand centre
commercial, ont observé un arrêt de travail, paralysant ainsi l’ensemble
des activités de réception, de stockage et
de vente des marchandises.
Les grévistes ont particulièrement
pointé du doigt le système de contrôle
de traçabilité informatique qui occasionnerait, selon eux, des entraves et des
lenteurs dans le déroulement des opérations commerciales.
En réalité, cette réaction n’a pas surpris, car de nombreux problèmes techniques et administratifs se seraient
accumulés depuis l’ouverture, découlant, notamment, du choix du casting
constitué par le vice-maire Amahjour,
comptant des mandataires chargés de la
gestion du site, ne maitrisant pas l’outil
informatique, ce qui a compliqué le traitement des opérations commerciales.
Ces gestionnaires inexpérimentés ont
ainsi démontré leur incapacité à utiliser
de manière optimale des appareils électroniques censés leur assurer un haut
niveau et une qualité de gestion.
Ainsi, ce que d’aucuns appellent le

JEUX

45ème anniversaire de la

Le marché de gros déjà en crise

La

TANGER PRATIQUE

«casting Amahjour» s’est avéré totalement déficient, ce qui a donné lieu à une
crise qui ne dit pas son nom, d’autant
plus compliquée par le fait, qu’en plus
de leur incapacité de gestion, ces mandataires n’apprécient guère l’idée même
d’un contrôle et d’une traçabilité informatisée, ce qui expliquerait, en quelque
sorte, leur mouvement d’humeur observé le 9 novembre.
Maintenant que les choses s’estompent et que le calme semble revenu,
le problème restera entier tant que la
formation des mandataires concernés
à la manipulation de l’outil informatique
et leur adoption de ces méthodes modernes devenues nécessaires, n’est pas
acceptée.
Ainsi, les autorités municipales en
charge du marché de gros, notamment
le vice-maire précité, doivent rapidement
apporter les réponses adéquates qui s’imposent, dans l’intérêt de la bonne marche
du nouveau marché de gros qui a coûté
une fortune à la ville et au contribuable.

Le Wali M’hidia préside
la cérémonie d’audition à Tanger

D

ans la soirée de samedi 7 novembre
courant, le wali de la région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima, Mohamed
M’Hidia, accompagné de plusieurs personnalités civiles et militaires, a présidé à
Tanger, la cérémonie officielle d’audition,
en direct, du discours prononcé par le
Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème
anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain a réitéré l’engagement
du Royaume de faire des provinces sahariennes un moteur du développement régional et continental.
Ce discours royal trace une véritable
feuille de route pour l’essor économique
du Sahara Marocain. Afin de parachever
les grands projets en cours de réalisation
dans les Provinces du Sud, le moment est
venu de mettre en valeur les nombreuses
potentialités que recèle leur domaine maritime, a affirmé le Roi Mohammed VI, sou-

lignant l’action menée par le Maroc pour
mener à terme la délimitation des frontières maritimes.
« Le dialogue va se poursuivre au sujet
des «zones de chevauchement» des eaux
territoriales entre le Maroc et l’Espagne »
dira le Souverain .
Dans cette vision, le port Dakhla Atlantique est appelé à consacrer la tendance
dessinée par Tanger Med, reconnu aujourd’hui comme étant le premier port en
Afrique. Le Souverain incite à développer
une véritable économie maritime dans ces
territoires qui abondent en ressources et
en potentialités, sur terre comme en mer.
Sur le plan touristique, le discours royal
ouvre la voie à la création de nouvelles
stations Azur au cœur du Sahara Marocain, fort probablement à Dakhla, l’une des
destinations les plus prisées par les touristes marocains et étrangers.
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Coronavirus
Le Maroc, premier pays au monde à lancer une campagne

de
vaccination
Provenance du vaccin, essais, stratégie, procédures, cadence, avantages
Le

Roi Mohammed VI est conscient de la
situation dramatique que vit le royaume,
à l’image de la quasi-totalité des pays du monde,
depuis l’apparition sur terre du redoutable Coronavirus, Covid 19.
C’est pour cela que le Souverain a ordonné, lundi
9 novembre courant, le démarrage d’une campagne
de vaccination massive contre ce virus indomptable,
qui devrait bénéficier, d’ici avril prochain, l’ensemble
de la population âgée de plus de 18 ans.
Depuis plusieurs semaines déjà, le Maroc a
conclu un contrat avec le laboratoire chinois «Sinopharm» pour la fourniture au royaume de 10
millions de doses de vaccin anti-covid 19, avant fin
2020, et probablement davantage en 2021.
Le laboratoire Sinopharm annonce la production de 100 millions de doses avant la fin de cette année
et 1 milliard de doses en 2021, assurant que les résultats
des études cliniques, la sécurité, l’efficacité et l’immunogénicité du vaccin ont été prouvées
On nous apprend que le vaccin en question est soumis, au Maroc, à une partie des essais de la phase 3
ayant montré une efficacité très correcte et peu d’effets
indésirables sur 600 volontaires.
C’est demain dimanche 15 novembre que ces essais
seront terminés.
On apprend, d’autre part, que le vaccin de Sinopharm
a été testé sur 50.000 personnes en dehors de la Chine
(Maroc, Emirats, Bahreïn, Pérou, Argentine) et près de
100.000 personnes en Chine, alors qu’un million de
Chinois seraient déjà vaccinés.
Un autre contrat marocain avec le laboratoire « Astra
Zeneca » prévoit la fourniture de 17 millions de doses
avec, en option, 3 millions de doses supplémentaires.
Le Maroc serait également en contact avec les laboratoires producteurs de vaccins « CanSino », « Bio »,
«Pfizer » et « Johnson & Johnson », pour s’approvisionner auprès d’eux. Qu’adviendra-t-il de ces contacts? On
n’en sait pas grand-chose pour le moment.
Dans tous les cas, aucun vaccin ne sera adopté sans
une efficacité minimale. Les effets indésirables devront
être légers ou supportables.

Au final, le royaume compte opter pour le vaccin le
plus efficace avec une forte innocuité.
Tous ces vaccins, hormis celui de Johnson & Johnson, nécessitent deux doses. Dans le cas de Sinopharm,
les deux prises sont séparées de 21 jours.
Dans la pratique, cette obligation pourrait engendrer
des complications sur le plan organisationnel puisqu’il
faut absolument veiller à ce que chaque personne reçoive sa deuxième dose à l’échéance fixée. Cela signifie
aussi que lorsqu’on achète 10 millions de doses, on vaccine 5 millions d’individus seulement.
Autre contrainte : tous ces vaccins, hormis celui de
Johnson & Johnson, nécessitent une conservation à
très basse température, entre moins 60 et moins 80 degrés pour certains d’entre eux, pendant le transport et le
stockage. Cela rendra donc très complexe l’organisation
logistique.
Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Maroc commencera
par faire vacciner le personnel de Santé, les forces de sécurité, les services publics et les catégories vulnérables
(facteurs d’âge et/ou de maladies chroniques) ; ensuite
les moins de 18 ans en 2022.
Si l’on se base sur la prévalence réelle des infections
s’affichant aux alentours de 5% minimum, le Maroc pourrait vacciner 65% des plus de 18 ans représentant 33,6%

Tanger Med

Test PCR pour entrer au Maroc :

C’est la date du prélèvement
qui compte, désormais !

de la population totale de 36 millions d’habitants.
Ce seront ainsi 19 millions de personnes qui seront vaccinées dont 80% des 23,9 millions de personnes âgées de plus de 18 ans, ce qui nécessite
36 à 40 millions de doses.
En admettant que la campagne de vaccination
démarre à la mi-décembre 2020, et sachant que
l’amplitude de l’opération sera de 4 mois, elle devrait prendre fin à la mi-avril 2021.
Il faut retenir que la vaccination ne sera pas obligatoire, mais vivement recommandée car, en plus
de la protection sanitaire, il sera difficile d’évoluer
dans la société, sans vaccin, notamment si l’on
veut avoir une mobilité internationale, sachant que
la vaccination anti-Covid 19 sera probablement
exigée à l’entrée de tous les pays.
Sur le plan organisationnel, le Maroc a préparé une
stratégie par régions et par communes.
Evidemment, le ministère de la Santé sera en première
ligne, épaulé avec le département de l’Intérieur, la Direction général de la Sûreté nationale (DGST), la Gendarmerie royale, les Forces armées royales et Forces auxiliaires, ainsi que la Protection civile, entre autres.
Un comité technique et scientifique de vaccination
supervisera l’opération et aura la tâche de définir les
moyens matériels et logistiques nécessaires, recenser
la population-cible, désigner les personnes à vacciner,
définir les priorités, assurer les mesures de protection et
évaluer la durée de l‘opération.
Pour ce qui est de la prise en charge de l’opération
par une assurance-maladie, on est en train d’étudier le
moyen de remboursement du prix du vaccin. Pour les
personnes non couvertes, l’information n’est pas encore
disponible.
Le vaccin contre le Covid 19 s’annonce, pour le moment, comme le moyen idoine d’immunisation contre le
virus et le plus sûr pour freiner progressivement l’évolution la pandémie et de l’éradiquer à terme, faute de traitement adéquat et d’un protocole assuré de soin et de
guérison.
Ce n’est donc pas le moment de se relâcher, devant le
bout du tunnel.

En dépit de la crise Covid 19, arrivée de nouveaux
équipementiers de l’industrie automobile

B

Conformément à des instructions en vigueur depuis
le 11 novembre courant, les voyageurs à destination du
Maroc devront, désormais, présenter un résultat de test
PCR négatif à l’infection au Covid-19 de moins de 72h à
compter de la date du prélèvement et non plus à partir
de la date des résultats, comme c’était le cas auparavant.
Le test sérologique n’est plus exigé.
Les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés
de tout test.
Selon la compagnie nationale de transport aérien,
Royal Air Maroc qui a annoncé ces nouvelles mesures,
les passagers à destination de la France sont également
soumis aux mêmes exigences.
Ces passagers doivent également présenter, avant embarquement, une attestation de déplacement international dérogatoire depuis l’étranger vers la France incluant
la liste détaillée des catégories autorisées à accéder au
territoire français, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur
d’absence de symptômes d’infection au covid-19.
Le Journal de Tanger • N° 4132 • Samedi 14 Novembre 2020

ien que la crise
sanitaire batte son
plein, le secteur automobile poursuit son développement à Tanger Med.
Ainsi, une demi-douzaine de nouveaux équipementiers viennent
d’installer leurs entreprises dans cette zone
ouverte sur l’exportation vers l’Europe, sachant qu’en
plus des atouts qu’offre le Maroc
en matière de connectivité pour les
intrants et les exports, et la disponibilité de la main-d’œuvre, la stabilité
de fabrication à Renault Tanger et
l’augmentation en charge de PSA
à Kénitra, facilitent la proximité des
sites attirants et plus rentables pour
les fournisseurs.
Parmi les nouveaux arrivants figure le spécialiste coréen des modules de lève-vitres ou d’ouverture

des portières automobiles, fabricant
des charnières et des pédales pour
plusieurs constructeurs, dont Renault, Samsung Motors, PSA, Hyundai et Kia, et aussi des marques des
groupes Général Motors et Volkswagen, Kwangjin.
Déjà présent dans une douzaine
de pays, cet investisseur a choisi
Tanger pour implanter sa première
usine en Afrique, s’étendant sur
15 000 m² dans l’espace de la
plateforme industrielle Tanger Med,

font savoir plusieurs médias.
De son côté, le spécialiste
français en fabrication de
moules, Tecma Global Solutions (TGS) vient d’inaugurer un site de production de
moules d’injection en plastique, à usage automobile finis ou semi-finis.
Cela devrait lui permettre
de répondre promptement
aux souhaits des clients, en mettant
à la disposition des fabricants automobiles du Maroc ou de l’Europe,
une gamme de moules. Son espace
s’étend sur 2 500 m² au sein de la
même plateforme industrielle.
Il y a aussi la filiale de l’Espagnol
Gravalos, Gravesa qui a occupé
dans un espace de 3 700 m² pour implanter une unité spécialisée dans la
fabrication des pièces mécaniques
et d’électroménagers, dans la plateforme industrielle Tanger Med.
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Face à la crainte d’une accélération en force du Covid 19

Un reconfinement total ne
serait pas exclu !
Le

chef du gouvernement Saâd Dine El Othmani répondait,
« Pour finir, je tiens à rappeler les propos du Roi Mohammed VI
mardi 3 novembre courant, à une question orale au par- au parlement, qui a insisté pour qu’on s’aligne tous dans le même
lement, au sujet d’un éventuel retour du confinement : « Un retour rang, main dans la main, pour survivre à cette pandémie », a conclu
du confinement au Maroc n’est pas à exclure », c’est en substance, le chef de gouvernement.
Devant ce verdict, on
ce qu’a fait savoir El
prend
conscience que
Othmani, ajoutant :
l’heure est grave !
Aucun d’entre nous, responsables ou citoyens,
«On espère ne pas rePour combattre efconfiner le pays. Notre
ne souhaite retourner au confinement total, au
ficacement le nouveau
pays est à l’image du
vu de ses répercussions sociales, économiques
coronavirus, il était atreste du monde. On vit
et psychologiques, mais il reste une option éventendu, voire inévitable
avec l’impact de la crise
de passer à une noutuelle si jamais la situation épidémiologique dedu coronavirus. C’est la
velle étape. Celle incondeuxième vague. C’est
vient incontrôlable.
tournable du reconfice qui nous a poussés
nement total, quoique,
Saâdeddine EL OTHMANI,
à prolonger six fois
pour le moment cette
Chef de gouvernement
l’état d’urgence au
alternative est écartée
(mardi 3 novenbre 2020)
royaume. Les chiffres
pour des raisons surnous obligent à le faire.
tout économiques.
A l’international, des
Il faut admettre qu’en partie, le relâchement et l’insouciance
pays souffrent plus que lors de la première vague. Ce qui a poussé constatés ces derniers temps chez certains de nos compatriotes,
certains pays à annoncer un nouveau confinement. Ceci impacte est un facteur d’aggravation de la situation pandémique.
l’économie à l’échelle mondiale. Nationalement, on a pris les meD’autre part, le lancement des tests de dépistage a permis de
sures nécessaires depuis le début de la crise pour éviter le pire » dira déceler la présence de ce virus fatal chez nombre de personnes ne
encore le chef de gouvernement à la deuxième Chambre, ajoutant : présentant pas de symptômes patents, visibles.
« Economiquement et socialement, les choses se sont bousculées à
Asymptomatiques, ces patients qui contribuent à propager le
cause de l’impact du Covid-19 qui sera également ressenti en 2021. virus, représentent un danger certain pour la communauté.
La situation économique du pays est compliquée, mais il faut dire
A ce niveau, entre autres, on peut comprendre pourquoi de nouqu’on a évité le pire grâce aux équilibres économiques trouvés velles mesures de prévention et de protection sont incontournables.
Comme le confinement total !
avant l’arrivée de la pandémie ».

La

situation épidémiologique dans le royaume
devient préoccupante au fil
des jours, notamment dans
certaines villes comme Casablanca, Safi, Tanger-Tétouan,
Fès - Meknès, Marrakech, entre
autres, où les compteurs continuent de s’affoler, affichant des
chiffres de contaminations et de
décès de plus en plus inquiétants.
Les autorités locales font de
leur mieux pour contenir la situation au jour le jour, mais les
autorités nationales pourraient
être judicieusement amenées à
prendre des mesures drastiques
afin d’éviter un scénario épidémique échappant à tout contrôle
sanitaire, particulièrement pendant la période hivernale.
Jusqu’à présent, après plusieurs états d’’alerte maximale,
les mesures barrières de protection sont toujours là pour
épargner des vies, atténuer les
pertes économiques, engendrer des sources de revenus,
accompagner et modérer autant que possible la vie sociale. Mais, les louables efforts
consentis à plusieurs niveaux,
sanitaire, protections civile et
militaire, ordre public, activités
professionnelles, travail, main-

tien et préservation de l’emploi, approvisionnement des
marchés, commerces, activités
sociales, religieuses, scolaires,
sportives, transports, déplacements, exigent une continuité

compte la mentalité et les habitudes marocaines.
Or, ces mesures risquent
d’être sapées par la fulgurante
vitesse de propagation du
virus Covid 19, comme c’est le

lutte contre la propagation du
virus et de nouveaux comportements sont nécessaires : en
plus du respect des mesures
barrières par la population et le
changement de la stratégie de

au quotidien et nécessitent vigilance et célérité.
Jusque-là, en fonction de
l’évolution de l’épidémie au
niveau de chaque région, les
actions sont menées géographiquement et adaptées aux
particularités et aux spécificités
de la société et de la culture
marocaines et en prenant en

cas, non seulement dans notre
pays, mais dans le monde entier, comme cela s’est avéré depuis quelques semaines, dans
plusieurs pays européens dont
certains se sont carrément barricadés pour tenter de couper la
voie à la pandémie.
Aujourd’hui, le monde est entré dans une autre phase de la

la riposte suivie par le système
de santé pour l’adapter aux
nouvelles données épidémiologiques et scientifiques, des mesures territoriales s’imposent
dans les villes et les régions les
plus touchées qui connaissent
ou connaîtront une activité virale importante.
C’est pour cela que, mainte-

nant, en cas de détérioration
généralisée de la situation épidémiologique, simultanément
dans plusieurs régions, des
mesures doivent être arrêtées
au niveau national et, après
l’instauration du couvre-feu
dans plusieurs villes du Maroc,
on pourrait penser qu’un retour
au confinement sanitaire total,
pour le moment exclu, serait
envisageable. Cette mesure extrême est, certes, contraignante,
douloureuse, mais s’imposerait
comme efficace pour contrer
l’épidémie qui tue des humains,
sape l’économe et fragilise la
vie sociale.
Sans vouloir passer pour des
donneurs de leçons, laissons le
soin aux spécialistes et experts
de décider au mieux de ce qu’il
convient de faire. Nous concevons, néanmoins, qu’en cas de
nécessité de reconfinement, les
dispositions à prendre doivent
être strictes, rapides et limitées
dans le temps. La population
devrait faire confiance aux décideurs et s’inscrire inconditionnellement dans ces mesures
dont la mise en application serait scrupuleusement suivie par
tous et continuellement contrôlée par les forces de l’ordre.
Suite en page 6
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Une campagne préalable de sensibilisation serait de rigueur,
avec mesures dissuasives à la clé pour contrer les causes qui
ont, jusque-là, contribué à l’augmentation des cas positifs, comme
l’inobservation individuelle de mesures d’hygiène, des rassemblements au cours desquels les règles sanitaires n’ont pas été
respectées, ou encore un rejet du port du masque, entre autres
comportements irresponsables de récalcitrants.
Il faut donc assimiler, une fois pour toutes, le fait qu’il y va de la
responsabilité, de la santé, et de la vie de toutes et de tous.
L’objectif primordial d’un confinement s’illustre essentiellement
dans la protection de la population et la limitation des dégâts provoqués par la propagation accélérée du Coronavirus.
Certes, il faut admettre que l’application d’un reconfinement
aurait des effets collatéraux à bien des égards, à commencer par
les répercussions psychologiques chez les citoyens qui peinent
encore aujourd’hui à se sortir des effets du premier confinement
qui a laissé des séquelles.
En second lieu, il est facile d’imaginer qu’un reconfinement
viendrait marquer la société en enrayant probablement davantage une économie fragilisée avec tous les problèmes sociaux qui
pourraient en découler.

D’un autre côté, il serait rassurant de se projeter sur les conséquences positives et rassurantes que pourrait avoir ce reconfinement dont celle primordiale d’épargner des vies humaines, et
il n’y a pas plus noble et plus précieux que cet objectif noble et
humanitaire car, comparée à une faillite d’entreprise, la vie d’un
être humain est de loin plus précieuse.
Le confinement peut aussi présenter quelques autres avantages qui passent inaperçus en temps normal et qui prennent de
l’importance sous le choc de la crise.
Sur le plan individuel, il est évident que les premiers jours du
confinement ne sont pas faciles à vivre parce qu’il faut trouver
un nouveau rythme, de nouvelles habitudes et surtout, se retenir
de sortir. Ce n’est pas totalement négatif car, en compensation,
on limite les déplacements et les voyages et on consacre plus de
temps à ses proches.
D’autre part, le taux de criminalité baisse dans la société et les
accidents de la circulation sont considérablement réduits sur les
routes.
Finalement, en restant chez soi, c’est peut-être un mal pour un
bien.
Et n’oublions pas qu’en étant confiné, on sauve des vies !
Le jour où la crise sera derrière nous, on ne le regrettera pas !
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Consulat général de France à Tanger :

Suite de la page 5

Un reconfinement total
ne serait pas exclu !

SPORT

Emouvante cérémonie commémorative du

102ème anniversaire
de l’Armistice
Au

moment où le Président Français, Emmanuel Macron,
accompagné d’un petit comité composé de personnalités
de marque, présidait, mardi 11 novembre courant, sous la résonnance
de la Marseillaise, la cérémonie commémorative du 102ème anniversaire
de l’Armistice, au pied de l’emblématique Arc de Triomphe à Paris,
sous lequel gît le Soldat inconnu et brûle en permanence la Flamme du
Souvenir, et à l’instar de l’ensemble des représentations diplomatiques
françaises de par le monde, le Consulat général de France à Tanger
abritait, le même jour, la même cérémonie commémorative présidée par
le Consul général de France à Tanger, Denis François, en présence d’un
comité réduit en raison des mesures de protection sanitaire, comptant
une vingtaine de personnes dont des représentants de l’autorité locale
et des corps élus, ainsi que des membres du corps consulaire accrédité
à Tanger.

La

Communauté française a célébré mardi
11 novembre 2020, la Journée du
Souvenir, en commémoration du
102ème anniversaire de l’Armistice
ayant mis fin à la première guerre
mondiale, un conflit qui, de 1914
à 1918, opposa l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Turquie et la
Bulgarie, à la Serbie, la France,
la Russie, la Belgique, la Grande
Bretagne, le Japon, l’Italie, la Roumanie, le Portugal, les Etats Unis,
la Grèce, la Chine et à plusieurs
Etats sud-américains.
Cette guerre atroce avait eu
pour cause la politique mondiale
de l’Allemagne, son expansion
économique et navale, notamment dans le Proche-Orient ;
l’antagonisme germano - slave
dans les Balkans et la course aux
armements conduite par les deux
blocs de la Triple-Alliance (Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie)
et de la Triple-Entente (France,
Grande-Bretagne, Russie).
L’Armistice, signé le 11 novembre 1918, à 5h15, marque
la fin des combats de cette Première Guerre mondiale par la
victoire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne. Le cessezle-feu est effectif à 11 heures,

Photo : HAMMOUDA

Le Consul général de France, Denis François,
prononçant une importante allocution.
entraînant dans l’ensemble de la
France des volées de cloches et
des sonneries de clairons annonçant la fin d’une guerre qui a fait
des millions de victimes. Au total
près de 40 millions de personnes
entre militaires et civils, morts,
invalides ou mutilés : plus de 18
millions de morts et 21 millions
de blessés. Ce nombre inclut
9,7 millions de morts pour les
militaires et 8,8 millions pour les
civils.
La France est victorieuse mais
meurtrie avec 1 315 000 soldats
décomptés morts soit 27 % des

Photo : HAMMOUDA

Le Consul général de France (à droite) déposant une gerbe
de fleurs au pied de la stèle commémorative portant les noms
des soldats Français et Marocains originaires de Tanger et de sa
région, morts pour la France.

18-27 ans, le deuxième taux le
plus élevé après la Serbie.
Le 11 novembre 1918, les généraux allemands et alliés se réunissent donc dans un wagon-restaurant aménagé, provenant du
train d’État-Major du Maréchal
Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.
Plus tard en 1919, ils signeront le
traité de Versailles.
A Tanger, la cérémonie du Souvenir était présidée, mardi 11 novembre courant, par le Consul
général de France, Denis François, en présence d’un nombre
réduit d’invités de marque.
Le diplomate français a salué
les personnes présentes dans un
important discours dans lequel
il a rappelé les circonstances de
ce qui allait devenir la Première
Guerre mondiale.
La manifestation a été marquée
par le dépôt, par le Consul général
de France, d’une gerbe de fleurs
au pied de la stèle commémorative portant les noms des soldats
Français et Marocains originaires
de Tanger et de sa région, morts
pour la France.
Ce geste symbolique a été suivi d’une minute de silence et d’un
coup de clairon sonné par un
soldat à la mémoire des disparus
des deux guerres mondiales.
Mohamed
ABOUABDILLAH
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Sidi Mohamed
Mustapha RAÏSSOUNI

rappelée à Dieu

rappelé à Dieu le 2 novembre 2020

Naqib des Chorafae RaÏssouniyene ; Membre du Conseil National des
Droits de l’Homme CNDH ; Avocat et Bâtonnier auprès du barreau de
Tanger ; Président de la Fondation ‘Abdellah Guennoun ; Président de
la Fondation Dar El-Hana ; Président de l’Association Inmae Tanja ; Président du Royal Automobile Club de Tanger ; Membre d’honneur de l’Association Al Boughaz,

Remerciements

C

’est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le lundi 8 novembre 2020,
de la très chère regrettée Fatima BENYAHIA, sœur de notre
confrère et grand journaliste émérite Abdellatif BENYAHIA.
La dépouille de la défunte a été inhumée, après salat Al
Asr, au cimetière d’Al Moujahidine où elle a été convoyée
au milieu d’un émouvant cortège funèbre relativement réduit
eu égard aux mesures sanitaires exigées, se limitant ainsi à
quelques proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière
demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à ses frères, à ses enfants,
à l’ensemble des membres des familles Benyahia, Bouayad,
Boumghaït, El Houmam, El Masmari, Akhamlih, El Mazoudi
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 compassion, les
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte 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.

Avis de remerciement
Les familles Ferkhani, Benchekroun, Bouhatim et familles
alliées, dans l’impossibilité de remercier individuellement
tous ceux, nombreux, qui ont partagé leurs deuil et peine
profonde suite au décès tragique, survenu à l’âge de 48 ans,
de leur cher et très regretté

Rafik FERKHANI

Très touchés par les nombreuses marques de réconfort et de sympathie qui leur ont été témoignés et très sensible à la part prise par chacun
dans la douloureuse épreuve lors du décès précipité de feu Sidi Mohamed Mustapha RaÏssouni, sa
femme Lalla Rabea Cherif d’Ouezzane, ses enfants Omar. Ali,
Othmane et ses belles-filles Cathy et AÏsha ainsi que l’ensemble des membres des familles RaÏssouni, Cherif d’Ouezzane, Ouazzani Hassani, Smihi, Achab, Boudih, Gentry, Guennoun et autres
familles alliées, prient bien amicalement tous ceux et celles qui se sont associés à leur peine de
trouver ici l’expression de leur gratitude, de leur reconnaissance et leurs profonds et sincères remerciements pour leur présence à leurs côtés lors de ces difficiles moments.
Par vos pensées et vos prières, vous leur avez apporté un soutien sans faille.
Que chacun de vous, parents, amis, confrères avocats, collègues et autres connaissance qui
avez partagé des moments de sa vie et qui vous êtes associés à leur peine lors du décès… soit
remercié de tout cœur.
Sidi Mohamed vivra toujours dans nos cœurs et nos esprits. Que Dieu Tout puissant l’accepte
en sa Sainte Miséricorde.

Inna lillahi oua inna ilayehi raji’oun
Association Al Boughaz

Condoléances
Si Abdelaziz Chraïbi

un Tangérois aimé de tous, vient de nous quitter

Les

membres d’Al Boughaz ont appris avec tristesse et consternation le décès, vendredi 6 novembre 2020, de Si ‘Abdelaziz
Chraïbi, père de leur Secrétaire Général, Lotfi Chraïbi, Enseignant-Chercheur à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées et Président de l’Association Marocaine pour
un Environnement Durable.
Né à Fès en 1933, Feu Si ‘Abdelaziz, est issu d’une famille qui n’avait pas su résister dans une ville
de la zone du protectorat français pour venir s’installer à Tanger, ville de convivialité et de liberté,
sous statut International. Devenu un Tangérois inconditionnel, amoureux de sa ville où il tenait un
magasin de prêt-à-porter pour hommes des plus sélectes sur la rue de la Liberté, rue du Statut à
l’époque. Militant actif du mouvement pour l’Indépendance du Maroc (al-Haraka l-ouataniya) depuis
sa plus tendre jeunesse, Si ‘Abdelaziz était Président de la Ligue des commerçants de draperies et
du prêt-à-porter de Tanger et membre fondateur du Rassemblement National des Indépendants RNI,
en 1978.
Avec sa femme, Tami Benjelloun, il formaient un couple de musulmans marocains moderne, qui
chérissait tous les membres de la famille. Un couple modèle pour de nombreuse autres familles
tangéroises.
Que Lotfi, notre Secrétaire Général, et toute la famille du défunt, sa femme Tami Benjelloun, ses
autres enfants Omar, Sanae et Youssef, ses frères Tahar et Si Mohamed Benjelloun, ainsi que tous
les autres membres des familles Chraïbi, Benjelloun et autres familles alliées, trouvent ici l’expression de nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Nous partageons leur peine et
prions Dieu tout Puissant pour qu’Il les soutienne en ces tristes circonstances.
Que Dieu accepte le défunt en sa Sainte miséricorde. Repose en paix Si Abdelaziz.

Inna lillahi oua inna ilayehi raji’oun

Rachid Taferssiti
Président Al Boughaz

Transport de marchandises

disparu en mer par noyade, le jeudi 29 octobre 2020, et
inhumé le mardi 10 novembre au cimetière de Sidi Amar à
la Montagne de Tanger, expriment leurs remerciements et
reconnaissance pour les nombreux témoignages de solidarité et d’affection en ces circonstances pénibles et douloureuses.

U

Liaison maritime entre
Tanger Med et Barcelone

ne nouvelle ligne maritime directe de transport de marchandises vient d’être lancée entre le Maroc et l’Espagne,
reliant les ports de Tanger Med et de Barcelone à une cadence
bi-hebdomadaire.
Emanant du transporteur espagnol «Grupo Suardíaz» et
dédiée essentiellement au transport de textiles, de fruits et légumes, de produits de grande distribution et de vente au détail,
ainsi qu’aux pièces détachées de l’industrie automobile, la nouvelle ligne a démarré le week-end dernier du port de Tanger Med
pour rallier le port de Barcelone mardi 10 novembre courant.
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Un ouvrier fait une chute
du 15ème étage

S

amedi dernier, un ouvrier du bâtiment a tragiquement perdu la vie en faisant une chute du 15ème
étage d’un immeuble en construction, à proximité de
l’hôtel Ibis dans le quartier de Malabata à Tanger.
Ce terrible accident mortel est survenu lorsque
l’homme en question, âgé de 35 ans, a perdu l’équilibre
en s’activant sur un échafaudage à plusieurs mètres de
hauteur. Il est mort sur le coup en s’écrasant sur le sol.
Alors que sa dépouille a été évacuée à la morgue par
les moyens de la Protection civile, une enquête a été ouverte par des policiers qui se sont déplacés sur les lieux
du drame, pour la reconstitution des circonstances de
cet accident mortel qui serait, apparemment, dû à l’absence ou l’insuffisance de mesures de protection.

Faits divers

SPORT
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publique, deux personnes portant juste un masque et
un maillot-short.
Après qu’une vidéo de cette scène montrant les
deux jeunes gens presque nus dans cette petite tenue,
descendant d’une voiture, ait été lancée sur la toile, la
police préfectorale a aussitôt réagi à la perturbation de
la circulation, et à protestation de nombreux passants
qui s’indignaient devant ce spectacle d’atteinte à la pudeur, pour le moins inhabituel et provoquant, dont les
acteurs ont été vide identifiés comme étant des fauteurs
de trouble.
Le chauffeur de la voiture et le caméraman qui filmait
la scène ont été également reconnus.
Ces différents protagonistes ont été interpellés et placés en garde à vue et soumis à une enquête dans la finalité d’apprendre les causes et la finalité de cette affaire
qui sort de l’ordinaire.

période d’exportation de produits de l’artisanat marocain vers l’étranger, ce qui aurait mis la puce à l’oreille
des douaniers, intrigés par cette cargaison.
Les investigations se poursuivent en coordination
avec le service judiciaire de la gendarmerie royale de
Nador, pour révéler tous les détails de cette opération.
Des observateurs soulignent que le resserrement de
l’étau sur les trafiquants de stupéfiants sur les côtes maritimes les a poussés à tenter de faire passer la drogue à
travers d’autres circuits. Cette tentative est la deuxième
en une semaine après celle déjouée par les éléments de
la douane dans le port de Casablanca, lorsque 605 kilogrammes de chira ont été saisis dans une cargaison de
pierres rocheuses destinée à l’exportation sous forme de
plâtre.

uuuuuu

Trafic de drogue
et de psychotropes

Nador

Sit-in en linceuls blancs
devant un hôpital

uuuuuu

Assilah

uuuuuu

Tanger-Med

saisie d’une
demi tonne de chira

U

ne cargaison de 450 kilogrammes de chira a été
saisie par les éléments de la sûreté nationale et
ceux de la douane exerçant au port Tanger Med. Cette
quantité de drogue se trouvait à bord d’un camion de
transport international de marchandises, immatriculé au
Maroc.
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a
indiqué dans un communiqué que le camion était supposé transporter des produits agricoles à destination
de l’Espagne. Mais il servait de moyen de transport à la
drogue qui était dissimulée dans des caches spécialement aménagées à l’intérieur de la remorque du camion.
En dehors de la saisie opérée par les policiers et les
éléments de la douane, le chauffeur du camion qui est
un Marocain de 29 ans a été placé en garde à vue..
La drogue saisie a été remise à l’administration des
douanes, et l’enquête se poursuit pour déterminer les
éventuelles ramifications du réseau trafiquant.

R

evêtus de linceuls blancs et étalés par terre, des
citoyens se disant acteurs des droits de l’Homme,
ont organisé un sit-in devant l’hôpital de Zaio, dans la
province de Nador, protestant ainsi contre la situation
que connaît, disent-ils, le secteur de la santé et depuis
des années.
Parmi leurs revendications, il y a celle apparemment
manifestée depuis longtemps, de la réouverture de l’hôpital de proximité de Zaio, dont les portes seraient fermées depuis neuf ans, obligeant les patients à parcourir une quarantaine de kilomètres pour se faire soigner
à Nador.
Selon Omar Naji, vice-président de la section locale
de l’Association marocaine des droits humains(AMDH),
le ministère de la Santé et les autorités compétentes se
doivent de procéder, dans les plus brefs délais, à l’ouverture de l’hôpital de proximité de Zaio, comme à celle de
l’hôpital provincial de Driouch.
«Cela s’avère nécessaire afin de diminuer la forte
pression que subit le centre hospitalier Hassani de
Nador», estime Naji.
uuuuuu

La

police judiciaire en service au commissariat
de police de la ville d’Assilah a interpellé, tôt
dans la matinée de mardi, un individu présumé avoir
des liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de
drogue et de psychotropes.
Le suspect, âgé de 43 ans, a été pris en flagrant délit
lors d’une intervention menée au quartier « Khondkiyyin
» à Assilah, pendant une opération de déchargement de
marchandises, depuis un véhicule tous terrains vers un
entrepôt de la ville.
Les fouilles ont permis la saisie de 66 colis contenant
deux tonnes et 320 kilogrammes de chira, soupçonnés
être destinés au trafic illicite par voie maritime.
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les
besoins de l’enquête tendant à élucider les ramifications
de cette activité criminelle et l’identification de complices éventuels dans ce trafic.
uuuuuu

Al Hoceima

Grosse prise de chira

Nador

saisie de babouches
bourrées de drogue

uuuuuu

Masques et maillots
dans les rues de Tanger

L

S

amedi dernier, des automobilistes sillonnant les
rues de Tanger, ont été surpris de voir sur la voie
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es éléments de la douane en poste à l’aéroport Mohammed V ont saisi, vendredi 6 novembre courant,
1,5 tonne de chira en plaque dissimulées et bien camouflées dans les semelles de dizaines de babouches à
destination des Pays-Bas. L’expéditeur de cette cargaison résidant à Driouch, dans la région de Nador, faisait
cette expédition au nom d’un individu habitant Amsterdam, En Hollande.
L’enquête ouverte par la gendarmerie royale relevant de la province de Nouacer tente de reconstituer le
cheminement de cette drogue de Nador à Casablanca,
d’autant plus, estime-t-on, que ce n’est nullement une

2,443 tonnes de chira répartis en 91 colis de différentes formes, ont été saisies, samedi dernier, par les
éléments des douanes à Al Hoceima.
Selon le commandant régional des brigades des
douanes à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le véhicule utilitaire qui transportait cette grande quantité de drogue
est tombé dans une embuscade préparée par les services des douane sur la base d’informations reçues.
Ainsi, les douaniers qui étaient aux aguets sur la
route nationale n° 16 reliant Al Jebha à Al Hoceima au
niveau de la commune rurale Rouadi, à environ 35 km
d’Al Hoceima, on pu réussir cette opération.
Cependant, à la vue des douaniers, les trafiquants ont
abandonné le véhicule et sa cargaison et pris la fuite loin
avant d’arriver au barrage douanier. Aucune arrestation
n’a pu être faite, mais des recherches son lancées.
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Tribune du Sport
QU’ARRIVE-T-IL
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A ACHRAF HAKIMI DEVENU
REMPLAÇANT ?

L

e nouveau projet Bernabéu se poursuit à toute vitesse en profitant de
la décision du club de jouer, lorsque
la compétition de ligue reprendra en juin, au
stade Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Ces
images, reflètent à quel point les œuvres sont
avancées à l’intérieur du Bernabéu. On peut
voir comment le niveau inférieur du Fonds
Sud, où se trouvaient les fans de Grada, a été
littéralement élevé, y compris les cloisons en
maçonnerie et en méthacrylate, et est occupé
par des grues et des excavatrices qui s’aventurent dans un aspect complètement différent
des stands lorsqu’il est terminé. le travail.
De même, il peut être vérifié que tous les
sièges bleus ont été relevés dans les coins et
sur la béquille latérale qui surplombe le Paseo
de La Castellana et que dans les troisième et
quatrième amphithéâtre, il y a des zones entières de tribunes recouvertes de toile blanche
car la réforme est sectorielle des sièges,
dans un plan de réforme absolu qui prévoit la
modernisation non seulement de l’extérieur,

Côté ouvert : Le blog du sport

A

chraf Hakimi regrette d’avoir opté pour l’Italie où le
championnat est trop défensif et où il est difficile de
s’affirmer. Contrairement à l’Espagne, à l’Allemagne
ou à l’Angleterre, le spectacle footballistique y est à la dérive
avec le catenaccio en crise. Achraf Hakimi passe un mauvais
moment à l’Inter. Son remplacement contre l’Atalanta lors du
dernier match de Serie A rejoint la mauvaise nouvelle qui s’est
dégagée autour de lui ces semaines précédentes. L’absence de
but dans le match contre Parme qui s’est soldé par un nul était
le premier doute. Par la suite, l’erreur flagrante en Ligue des
champions contre Madrid en retardant le ballon à Handanovic
a coûté un but à l’équipe de Nerazzurri et les critiques en
découlent. Personne n’est sauvé de la gravure à l’Inter, qui
n’a pas fini de commencer ce cours. L’affaire Achraf a une
double lecture. D’une part, c’est un joueur de 22 ans qui, selon
les mots de son propre entraîneur, Antonio Conte, «grandit»
encore. Cependant, le Marocain est également le seul joueur
de l’équipe de l’Inter pour lequel le club a décidé de faire un
investissement fort cet été, ce qui, au milieu de la pandémie
de coronavirus, est considéré comme presque un luxe. Cela
ajoute de la pression au footballeur, qui avait très bien réussi
à Dortmund mais n’a pas trouvé de trou dans les plans
de Zidane, malgré sa projection. Selon la presse italienne,
Achraf «doit s’améliorer» dans de nombreux aspects du jeu,
notamment en défense. L’Inter lui a fait signe d’être une voie
dangereuse sur l’aile droite, compte tenu de sa profondeur. Le
cours a bien commencé, mais ce ralentissement commence à
inquiéter. À tel point qu’il a même occupé comme remplaçant
le banc de touche dernièrement. Personne ne l’attendait et
dans le club, ils espèrent qu’il pourra rediriger la situation.
Pour le moment, la situation de l’international marocain est
difficile. Sincèrement, il explique à ses amis les plus proches
qu’il souhaite retourner au Real Madrid. A vrai dire, il a le club
merengue dans le cœur et se rappelle les beaux jours passés
au Santiago Bernabeu. Avec la blessure de l’arrière droit Carval
et la mauvaise forme de Odriozola, l’entraineur Zidane regrette
le départ de Achraf Hakimi. Avec l’approche de la réouverture
du marché de transferts hivernal, le président Florentino
réfléchit sérieusement à la récupération du joueur. Achraf
Hakimi revêtira-t-il encore une fois le maillot blanc ?

LE NOUVEAU STADE
SANTIAGO BERNABEU

comme cela a déjà été vérifié dans les images
panoramiques et aériennes du stade déjà exposées, mais aussi à l’intérieur. La visière du
Fonds Nord est déjà relevée et dans les coins
il ne reste plus rien du toit avant le début des
travaux, ce qui sera ce mercredi la première
année depuis leur démarrage.
Tout ce travail devait débuter à la fin de
ce mois de mai, date à laquelle les concours
auraient dû être terminés cette année. En fait,
ce dimanche Madrid-Alaves de la Ligue aurait
dû être joué si le malheur de la pandémie de
coronavirus ne s’était pas produit. En d’autres
termes, la rénovation intérieure du Bernabéu,
à laquelle AS a eu accès avec ces images,
montre que tous les travaux prévus pour moderniser la structure intérieure du Colisée La
Castellana ont été reportés de deux mois. Le
rêve du nouveau Bernabéu accélère sa marche
et sa cristallisation peut même être avancée.
Début 2022, le rêve du Bernabéu du 21e siècle
pourrait devenir réalité.

ASSEMBLEE
GENERALE DE L’IRT
L’IRT section football tiendra son assemblée
générale vendredi 20 Novembre à 17h30.A l’ordre
du jour les points suivants figurent :
1- Lecture du rapport moral et son approbation.
2- Lecture du rapport financier et son
approbation.
3- Election du nouveau président.
Trois candidats se présenteront pour diriger
l’IRT pour un mandat de quatre ans : Aberchane,
Saoud et Khattaf.
Le Journal de Tanger • N° 4132 • Samedi 14 Novembre 2020
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 14 au 13 Novembre 2020
As-Soubh

Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 14

06:25 13:13 15:56 18:21 19:40

Dim. 15

06:26 13:13 15:56 18:20 19:39

Lun. 16

06:27 13:13 15:55 18:20 19:39

Mar. 17

06:28 13: 13 15:55 18:19 19:38

Mer. 18

06:29 13:13 15:54 18:19 19:38

Jeu. 19

06:30 13:13 15:54 18:18 19:37

Ven. 20

06:31 13:14 15:53 18:18 19:37

CULTE
CHRÉTIEN
Cathédrale
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28
et 05.39.93.27.62
Dimanche :
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol)
En semaine : 19 h 00
Eglise Notre Dame
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30
St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m
Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

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

HORAIRE DES
PHARMACIES
HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 14 et Dimanche 15
Novembre 2020
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64
Pharmacie Al Andalous
118; Bd Mohamed V en face dolidol
Tél. : 05.39.94.69.10
Pharmacie Marjane
Hypemarché route de Rabat Marjane
Tél.: 05.39.38.12.82
Pharmacie Moustaghfir
Route Aswak Assalam Ziaten
Tél. : 05.39.31.07.74
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Assafwa
Nouvelle rte Rahrah en face kawasim
Tél.: 05.39.31.29.18
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplxe Al Irfane 2 Imm 43
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés palais Moutamid
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie du Quartier
Quartier Draoua place des arènes
Tél. : 05.39.36.15.18
Pharmacie Mghogha Kbira
Rte de Tétouan Mghogha Sghira
Tél.: 05.39.95.32.04

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 14 et Dimanche 15
Novembre 2020
• SAMEDI
Pharmacie Al Hourria
Hay Assalam, rue Bouziane El Aouama
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Passadena
Imm. Passadena Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Moderne
Place du grand Socco en face ciné Rif
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie du Nord
Rte de Rabat en face centralitière
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Marbella
Marjane II Rte de Tetouan
Tél. : 05.39.95.73.16
Pharmacie Ataallah
Hay Boubana Rahrah prés Cricket
Tél. : 05.39.37.70.43
• DIMANCHE
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Taissir
Mghogha sghira prés Novaco 2
Tél. : 05.39.95.95.70
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.31.42
Pharmacie El Hadri
Sidi Driss Achenad 2 Bahraouien
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie du Golf
Lot. Flandria Boubana rte Rmilat
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derriére la prison satfilage
Tél. : 05.39.31.89.09
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PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 16 Au 20
Novembre 2020
Lundi 16 Novembre 2020
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817
Tél. : 05.39.95.83.06
Pharmacie Anas
Lot Annasr prés 6éme arrondisement
Tél.: 05.31.06.79.17
Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir Jirari
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie La Plage
7, Av. Youssef Ibn Tachefine
Tél. : 05.39.94.09.74
Mardi 17 Novembre 2020

Pharmacie Salaheddine
Azib Haj Kaddour, Lot. Ghorfa 2 lot 40
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Badr
49, bd El Hind, Beni Makada kdima
Tél. : 05.39.95.16.54
Pharmacie Aiche
Tanja Balia entrée ouad Chate et Doha
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Brooks
A coté du 3é Ard° prés hôpital italien
Tél. : 05.39.94.85.35
Mercredi 18 Novembre 2020

Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycée Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Galerie Andalucia
Rte Boubana, prés hôtel Andalucia
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Aswak Assalam
Centre Aswak Assalam ziaten
Tél. : 05.39.39.35.46
Pharmacie Ben Abbou
Lotissement Safir N°27 Mesnana
Tél. : 05.39.38.83.90
Pharmacie Mabrouki
16, Av. Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia Aouama
Tél. : 05.20.28.35.90
Jeudi 19 Novembre 2020
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche après école Achenad
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Alidaa
Bouhssaine Ard Daoula Beni Makada
Tél. : 05.39.95.71.51
Pharmacie Jebari
Rte entre mesnana et branes kdima
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél.: 05.39.95.69.26
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx Hasani Bayti sakane
Tél. : 05.39.31.11.64
Vendredi 20 Novembre 2020
Pharmacie Al Hamd
Route Rabat derrière Bricoma
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Imm. Fath Bd Moulay Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97
Pharmacie Abbes
Rte satfilage derrière la faculté de droit
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille
Tél.: 05.39.95.93.55
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Al Irfane
Lot Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29

TANGER PRATIQUE
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DIVERS

Annonces Légales et Administratives
« AMZICONF »
SOCIETE EN A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL: LOT AL MAJD LOT 804
RDC, ENTRE SOL - TANGER
I.F. 40196824
R.C. 45209 Patente
: 57180252
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 FEVRIER 2020
L’an Deux mille Vingt
Le Treize Février ;
Les associé de la société « AMZICONF»
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000.000,00 Dirhams, Divisé en 10.000
Parts de 100,00 Dirhams chacune, se sont
mis en réunion au siège de la société ;
Etaient présents :
- Mr. AMZIL ABDELOUAHID de nationalité
Marocaine, Né le 05/05/1985, titulaire de
la CIN N° K 382208, Demeurant à Tanger,
Hay Fatima Zahrae, Rue 4, El Bladri, N° 3.
- Mr. AMZIL NASSRDIN, de nationalité
Marocaine, titulaire de la CIN N° K 358900,
demeurant à Tanger, Hay Fatima Zahrae,
Rue 4, El Bladri, N° 3
- Mr. AMZIL MOHAMED, de nationalité
Marocaine, Né le 10/06/1978, titulaire de
la CIN N° K 283427, Demeurant à Tanger,
Hay Fatima Zahrae, Rue 4, El Bladri, N° 3.
- Mr. AMZIL FIKRI, de nationalité Marocaine, Né le 08/10/1983, titulaire de la CIN
N° K 382209, Demeurant à Tanger, Hay
Fatima Zahrae, Rue 4, El Bladri, N° 3
- Mr. AMZIL FAISSAL de nationalité Marocaine, Né le 01/01/1981 titulaire de la CIN
N° K 335027, Demeurant à Tanger, Hay
Fatima Zahrae, Rue 4, El Blari, N° 3.
L’Assemblée est déclarée régulièrement
constituée et peut valablement se délibérer
sur l’ordre du jour.
Mr. AMZIL ABDELOUAHID, est nommé
président de la séance ; il dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
• Un exemplaire dûment à jour des statuts
de la société.
• Le projet de cession des parts sociales.
Il est rappelé ensuite que la présente assemblée a été convoquée en ce jour et lieu
en vue de se délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
* Transfert du siège social de la société
* Ouverture d’une succursale
* Mis à jour des statuts
* Pouvoirs pour accomplissement des formalités
Après avoir rappeler l’ordre du jour , la discussion est alors ouverte et diverses observations sont échangées ; les résolution
suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION :
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de l’ancien
adresse : Tanger- Lot Al Majd, Lot 804,
RDC 1er Etage, à la nouvelle adresse sis à
Tanger- Zone Industrielle Al Majd, Lot 769,
Etage 2 et retrait.
Et ce à compter du : 13 février 2020.
Le premier alinéa de l’article 5 des statuts
est, par conséquent, modifié comme suit :
Le siège social est fixé au: Tanger- Zone
Industrielle Al Majd, Lot 769, 2éme étage
et retrait.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
L’assemblée générale décide d’ouvrir une
succursale dépendante directement à la
société « AMZICONF » SARL à l’adresse
suivante : Lot Al Majd, Lot 804, RDC ET
ENTRE SOL - Tanger, l’activité qui sera
exercée au sein de cette succursale est
celle de :
- Toutes opérations concernant l’achat, la
vente, l’importation, la fourniture, la fabrication, la revente, la transformation de la
matière première et tissus de toutes sortes.
- DEPOT LEGAL
- Le depot legal a été effectué au greffe de
tribunal de commerce de tanger en date du
10/11/2020 sous le N° 6163 du registre
chronologique.
----------------------------------------------------« ARCOT SARL »
SOCIETE EN A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE 6.400.000,00
DHS
SIEGE SOCIAL: LOT AL MAJD LOT 769
TANGER
I.F. 4900820
R.C. 6107 Patente :
57197107 .
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 FEVRIER 2020
L’an Deux mille Vingt
Le Treize Février ;
Les associé de la société « ARCOT» Société à responsabilité limitée au capital de
6.400.000,00 Dirhams, Divisé en 64.000
Parts de 100,00 Dirhams chacune, se sont
mis en réunion au siège de la société ;
Etaient présents :
- Mr. AMZIL RACHID de nationalité Marocaine, titulaire de la CIN N° R11901, Demeurant à Tanger, Hay Fatima Zahrae, Rue
4, El Bladri, N° 3.
- Mr. BELHAJ MOHAMED, de nationalité
Marocaine, titulaire de la CIN N° R13217,
demeurant à Tanger, Hay Belle Vue Rue 50
Bis N°14.
L’Assemblée est déclarée régulièrement
constituée et peut valablement se délibérer
sur l’ordre du jour.
Mr. AMZIL RACHID, est nommé président
de la séance ; il dépose sur le bureau et met
à la disposition des associés :
• Un exemplaire dûment à jour des statuts
de la société.
• Le projet de cession des parts sociales.
Il est rappelé ensuite que la présente assemblée a été convoquée en ce jour et lieu
en vue de se délibérer sur l’ordre du jour

suivant :
* Transfert du siège social de la société.
* Mis à jour des statuts
* Pouvoirs pour accomplissement des formalités
Après avoir rappeler l’ordre du jour , la discussion est alors ouverte et diverses observations sont échangées ; les résolution
suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION :
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de l’ancien
adresse : Tanger- Lot Al Majd, Lot 769, à la
nouvelle adresse sis à Tanger- Zone Industrielle Al Majd, Lot 769, RDC , ENTRE SOL
et 1ére ETAGE.
Et ce à compter du : 13 février 2020.
Le premier alinéa de l’article 5 des statuts
est, par conséquent, modifié comme suit :
Le siège social est fixé au: Tanger- Zone
Industrielle Al Majd, Lot 769, RDC , ENTRE
SOL et 1ére ETAGE.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
- DEPOT LEGAL
- Le depot legal a été effectué au greffe de
tribunal de commerce de tanger en date du
10/11/2020 sous le N° 6162 du registre
chronologique.
----------------------------------------------------STATUTS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
LOI N° 5 - 96
DENOMINATION SOCIALE : A.FRERES
BROD & STAMPA
CAPITAL SOCIAL : 100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : 24 RUE ABDELKHALEK
TORRES Tanger
Aux termes d’un acte soussigné privé en
date du 02 OCTOBRE 2020 enregistré le
08 OCTOBRE 2020 a Tanger. Il a été établi les statuts d’ne société a responsabilité
limite dont les caractéristique suivante :
DENOMINATION :
La société a pris la dénomination suivante
: SOCIETE A.FRERES BROD & STAMPA
SARL
OBJET:
La société a pour objet tant au Maroc qu’à
l’étranger :
Principalement : l’industrie, textile, la filature, le tissage, la teinture, le finissage de
LLA produits textiles ;
- La confection pour son compte ou pour
le compte de tiers de tous articles textiles
ou en cuir
- Le commerce tant sur le marché intérieur
qu’à l’importation et à l’exportation de toutes
matières, produits et autres se rapportant à
l’industrie textile.
- Et généralement, toutes Opérations commerciales, financières, industrielles, Mobilières ou immobilières, pouvant favoriser le
développement de la société.
SIEGE SOCIAL : Le siège est établi à : 24
RUE ABDELKHALEK TORRES Tanger
APPORTS :
Les associés suivant font apport à la société chacun ::
- Mr AMZIL ABDELOUAHID... : 50.000,00
(Cinquante mille DHS).
- Mr AMZIL NASSRDIN... : 50.000,00(Cinquante mille dhs)
CAPITAL :
Le capital social est fixé à 100.000,00 DHS,
divisé en 1.000 (mille) parts sociales de100
(cent) DHS chacune numérotés de 1 à
1.000, attribuées comme suit :
- Mr AMZIL ABDELOUAHID... :500 parts
(Cinq Cent parts sociales)
- Mr AMZIL NASSRDIN... : 500 parts (Cinq
cent parts sociales)
Soit au total de... : 1 000 parts
Les associés déclarent que les parts qui
sont attribuées ont été intégralement libérées.
: GERANCE :
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par les statuts ou par
un acte postérieur.
Mr. AMZIL ABDELOUAHID et Mr AMZIL
NASSRDIN, sont nommés statutairement
GERANT pour une période non limitée
par l’ensemble des associés à compter
de la date de la constitution de la société.
La société sera engagée, par sa signature
conjointe des deux gérants.
ANNEE SOCIALE :
L’année sociale commence le premier
Janvier et finit le Trente et un Décembre.
Le premier exercice comprendra le temps
à courir depuis la constitution définitive de
la société jusqu’au 31 Décembre de l’année
de constitution. Il est dressé chaque année,
par la gérance, l’inventaire et les états de
synthèse qui sont transcrit dans le mois de
leur établissement sur un registre spécial.
REPARTITION DES BENEFICES ET
DES PERTES :
L’inventaire et les états de synthèse enregistrent les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices nets, il est prélevé Cinq
pour cent (5%) pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint une somme égale, au dixième du
capital social, il reprend son cours lorsque,
pour une cause quelconque la réserve est
descendue au dessous de ce dixième.
Le solde des bénéfices est, après ce prélèvement réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts sociales
à chacun d’eux.
Toutefois, l’associé peut affecter tout ou
partie de sa part dans le solde des bénéfices, la création des réserves générales ou
spéciales dont il déterminera l’emploi et la
destination.
DEPOT LEGAL
Le depot legal a été effectué au greffe de
tribunal de commerce de tanger en date
du 23/10/2020 sous le N° n analytique
109185 .

18

الملحق الرياضي

اجلمعية املغربية لل�صحافة الريا�ضية تقرتح تواجدا
الإعالميني الريا�ضيني يف املالعب
خالل املو�سم الكروي القادم
اقترح المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة
الرياضية ،خالل اجتماعه المنعقد مؤخرا عبر تقنية
التواصل المرئي ،تواجدا مقننا لإلعالميين الرياضيين
في المالعب خالل الموسم الكروي القادم .وأشارت
الجمعية في بالغ ،إلى أنها تنتظر من الجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية االحترافية،
الدعوة لعقد لقاء تقييمي وتحييني للميثاق اإلعالمي
اإلستثنائي ،بما يكفل تواجدا مقننا بنسب متفق عليها،
لإلعالميين الرياضيين محررين ومصورين فوتوغرافيين
في الموسم الكروي القادم.
وذكر البالغ ،في هذا الصدد ،بالميثاق اإلعالمي
االستثنائي الذي وضعته الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم لتدبير المرحلة اإلستثنائية تنفيذا لقرارات لجنة
اليقظة ،وساهمت الجمعية في مناقشته والمصادقة
عليه ،حيث أبدت إزاءه مجموعة من المالحظات التي تم
العمل بها في حينه .وأضافت ،الجمعية ،أنه اعتبارا لكون الصحفيين ،محررين
ومصورين فوتوغرافيين ،أنهوا الموسم الرياضي بالتزام كامل بأحكام هذا
الميثاق اإلعالمي اإلستثنائي ،بكل ما تسبب فيه ذلك من فقدان بعضهم
لمناصب شغلهم ومن توقف كامل لنشاط مدر للدخل عند بعضهم اآلخر ،فإن
أعضاء المكتب التنفيذي وهم يبدون «قلقهم لتدهور األوضاع االقتصادية
واإلجتماعية لعدد منهم فإنهم سجلوا مجموعة من المالحظات الجوهرية على
تنزيل الميثاق اإلعالمي» .كما وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند الوضع الوبائي
المقلق جراء وصول جائحة كورونا للمملكة قبل ثمانية أشهر ،ما تسبب في
تعطيل حركية الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ،وحال دون تنزيل العديد
من المبادرات واألوراش التي كان مخططا لها خالل السنة الحالية.
وسجل البالغ ،أنه برغم هذا التعطيل الكامل للحركة الرياضية في فترة
الحجر الصحي وما أعقبها ،فإن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية دشنت

مجموعة من المناظرات المرئية عن بعد ،والتي همت
محاور الساعة ،ومنها “الحكامة الرياضية” و” القوة
القاهرة في المجال الرياضي” أثثها أساتذة باحثون في
مجال اإلختصاص .كما كانت الجمعية من خالل رئيسها،
ضمن نخبة من المتحدثين العالميين في مناظرتين
مرئيتين ،نظمهما اإلتحاد الدولي للصحافة الرياضية في
موضوع «تداعيات وباء كورونا على الصحافة الرياضية
العالمية” و”العنصرية والتمييز في الرياضة».
من جهة أخرى ،تطرق االجتماع إلى الجمع العام
اإلنتخابي للجمعية ،والذي كانت الترتيبات جارية لعقده
بداية السنة الحالية ،قبل أن يتم تأجيله بسبب تفشي
فيروس كورونا بالمغرب حيث كانت الجمعية تستعد
إلطالق ورشة حوار بين رؤساء األقسام الرياضية بمختلف
المنابر اإلعالمية المنخرطة بالجمعية ،لوضع استراتيجية
للعمل الصحفي الرياضي في ظل تحديات عصر العولمة وتكنولوجيا اإلتصال
ورهانات التطور .وتقرر أن يتعمق التفكير والنقاش بين أعضاء المكتب التنفيذي،
للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لعقد الجمع العام باستحضار كل الظروف
المساعدة على إنجاح هذا اإلستحقاق القانوني بما يتطابق مع الرصيد التاريخي
للجمعية.
وكان رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ،بدر الدين اإلدريسي،
افتتح االجتماع بكلمة ذكر فيها برحيل إثنين من القامات اإلعالمية الرياضية
الوطنية المشهود لهما عبر مسارهما اإلعالمي الطويل بمهنيتهما وأخالقهما
العالية واحترامهما ألخالقيات الصحافة ،معتبرا أن رحيل كل من المرحومين،
إدريس أوهاب ،الذي عمل طوال مساره اإلعالمي بالقناة الثانية ومحمد الصيباري
الذي أخلص طوال مشواره الصحفي لصحيفة العلم ،هو خسارة كبيرة لإلعالم
الرياضي الوطني.

لقجع يرت�شح لع�ضوية
مبجل�س االحتاد
الدويل لكرة القدم
وضع فوزي لقجع ،رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم ترشيحه لعضوية مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم،
وذلك خالل الجمعية العمومية التي ستعقدها الكونفدرالية
اإلفريقية لكرة القدم بمدينة الرباط في  12مارس .2021
ويعتبر هذا الترشيح هو األول من نوعه بالنسبة للمغرب
لهذه الهيئة الرياضية العالمية.
ويتقلد لقجع ،مجموعة من المهام في العديد من
الهيئات واللجن الكروية القارية والدولية ،من بينها النائب
الثاني لرئيس اإلتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،ورئيس لجنة
المالية بالكاف ،ونائب رئيس لجنة األندية بالكونفدرالية
اإلفريقية لكرة القدم ،فضال عن عضويته بلجنة الحكامة
باإلتحاد الدولي لكرة القدم.

املغرب ينتزع ميدالية ف�ضية خالل بطولة العامل
االفرتا�ضية للمواي طاي
تمكن المغرب من انتزاع ميدالية فضية خالل بطولة العالم االفتراضية
األولى التي أقامها االتحاد الدولي للمواي طاي بشكل افتراضي مابين فاتح
أكتوبر و  10نونبر  ، 2020بعدما شلت جائحة كوفيد  19كل المنافسات
الرياضية الدولية التي كانت مبرمجة خالل هذه الفترة العصيبة التي يجتازها
العالم وجاءت الميدالية الفضية الهامة في فئة الشادوبوكس ،بواسطة
البطلة المغربية أسماء العسري المنتمية لجمعية أسوار تارودانت التي
يشرف عليها األستاذ يونس آيت بعيا .و أدرجت المغرب ضمن سبورة الدول
الفائزة بميداليات هذه التظاهرة الدولية االفتراضية .وشهدت هذه البطولة
العالمية االستثنائية مشاركة عناصر مغربية أخرى حيث تمكنت من تجاوز
األدوار األولى منها.
يذكر أن أن الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ  ،المواي
طاي  ،الصافات والرياضات المماثلة نظمت خالل فترة الحجر الصحي التي
فرضتها هذه الجائحة بطولة وطنية مشابهة وبنفس الشروط والمعايير
التي اعتمدها االتحاد الدولي للمواي طاي وأفرزت مجموعة من األبطال
الفائزين والذين اعتمدتهم اللجنة التقنية الوطنية عند انتقائها لمن يمثل
المغرب خالل هذه المنافسة العالمية االفتراضية األولى.

خبر األسبوع
بايرن ميونخ ي�صدم مدافعه
جريوم بواتينج

أغلق بايرن ميونخ الباب في وجه مدافعه جيروم بواتينج بشأن
تجديد عقده ،الذي سينتهي في صيف  .2021وبحسب ما ذكرته
صحيفة «بيلد» ،فإن إدارة النادي البافاري اتخذت قرارًا صعبًا بعدم
منح صاحب الـ 32عامًا عقدا جديدا .وأكدت الصحيفة،أن األشهر
القادمة لن تشهد أي محادثات رسمية بين الطرفين ،مما يعني
إمكانية رحيل بواتينج مجانًا بنهاية الموسم الحالي .يأتي ذلك في
ظل مشاركة بواتينج بانتظام في تشكيلة بايرن األساسية تحت قيادة
المدرب هانز فليك .وكان دامير سمولجان ،وكيل بواتينج،صرح مؤخرًا
بأن موكله يشعر بالراحة في ميونخ ،كما أنه ينتظر تحدث المسؤولين
معه بشأن تجديد عقده ،رغبة منه في البقاء .لكن قرار إدارة البايرن
النهائي يقضي بعدم التفاوض على التجديد ،مما سيمنح الالعب
فرصة اختيار وجهة أخرى الصيف القادم .وهناك تقارير تربط بواتينج
بعدد من األندية منذ فترة طويلة ،على رأسها آرسنال وتوتنهام.
كما أن الالعب ال يمانع خوض تجربة خارج أوروبا ،سواء في الدوري
األمريكي أو ألحد األندية اآلسيوية.

الدوري اإلسباني

�إنقاذ مي�سي ونكبة زيدان
الأبرز يف الليجا

شهدت الجولة التاسعة من الليغا ،سقوط ريال مدريد بأربعة
أه��داف لواحد ،في معقل فالنسيا ،في ثاني هزائمه هذا الموسم،
باإلضافة لعودة برشلونة لالنتصارات بعد غياب أربع جوالت ،وحفاظ
ريال سوسيداد على الصدارة.ؤ فبالنسبة لريال مدريد فقد سقط في
ملعب ميستايا  4-1أمام فالنسيا ،في أسوأ هزيمة يتلقاها الفريق
األبيض ،في حضور زيدان كمدرب .كما استقبلت شباك الريال ثالثة
أهداف من ركالت جزاء ،في مباراة واحدة في الليغا  ،ألول مرة في تاريخه.
بدوره عاد فالنسيا لالنتصارات ،بعد غياب أربع جوالت ،حيث سجل أربعة
أهداف للمرة السابعة في شباك الريال.
وشهدت الدورة جلوس ميسي على مقاعد البدالء ،للمرة األولى
مع برشلونة منذ  13شهرا ،أمام ريال بيتيس ،حيث كانت المرة األخيرة
يوم  21سبتمبر  ،2019حينما لعب برشلونة في لوس كارمينيس
الجديد أمام غرناطة .وبعد نزوله في بداية الشوط الثاني ،كان التعادل
سائدا  1-1في كامب نو ،لينقذ «البرغوث» فريقه مجددا بتسجيله
لثنائية ،إضافة لمساهمته في هدف الفرنسي أنطوان جريزمان .وفي
مباراة أخرى ،سحق أتلتيكو مدريد ضيفه قادش  ،4-0ليعد الفريق
الوحيد في الليغا الذي لم يتعرض للهزيمة ،هذا الموسم .وحقق فريق
المدرب األرجنتيني دييجو سيميوني ،الذي لم يخسر على ملعبه خالل
عام  14 ،2020انتصارا و 9تعادالت في  23مباراة بمعقله .و حقق
فياريال انتصارا على خيتافي في مدريد  ،1-3ليحصد اول فوز له هذا
الموسم خارج ملعبه ،حيث خسر فريق المدرب أوناي إيمري مباراة واحدة
فقط ،من التسع التي خاضها .وتعد هذه ثاني أفضل انطالقة في
تاريخ «الغواصات الصفراء» بالليغا  ،بخمسة انتصارات وثالثة تعادالت
وهزيمة .وسقط سيلتا فيجو في فخ التعادل اإليجابي بهدف لمثله،
في آخر مبارياته بالليجا أمام إلتشي ،ليفشل للجولة السابعة تواليا في
تحقيق أي انتصار .كما أصبح سيلتا على بعد خطوة من منطقة الهبوط،
التي يقبع فيها كل من ليفانتي وبلد الوليد وهويسكا .وحقق سيلتا،
الذي كان على وشك الهبوط الموسم الماضي 4 ،تعادالت و 4هزائم
وانتصارا وحيدا هذا الموسم .وأدى هذا إلى إقالة مدربه أوسكار جارسيا،
اليوم ،والذي علم بنبأ إقالته أثناء ذهابه لقيادة المران ،ليرحل بعد
توليه المسؤولية في نوفمبر/تشرين ثان  .2019من أبرز ما شهدته
الدورة كذلك ،استقبال شباك قادش أربعة أهداف كضيف أمام أتلتيكو
مدريد ،ليعد الهدف األول للروخيبالنكوس الذي سجله البرتغالي جواو
فيلكس ،أول هدف يتلقاه الفريق األندلسي خارج ملعبه ،هذا الموسم.
وكان قادش القادم من دوري القسم الثاني ،قد حقق ثالثة انتصارات
وتعادلين هذا الموسم خارج قواعده ،قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية في
واندا ميتروبوليتانو .فيما حقق بلد الوليد أول فوز له وجاء على ضيفه
أتلتيك بلباو ليحقق أول انتصاراته هذا الموسم .وغادر فريق المدرب
سرخيو جارسيا المركز األخير ،بعد انتصاره الوحيد ،مقابل  3تعادالت
و 5هزائم ،ليبقى على بعد نقطة من الخروج من منطقة الهبوط .يذكر
أن منافسات الليغا ستحتجب هذا االسبوع بسبب االلتزامات الدولية
للمنتخبات الوطنية.
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خال جريزمان يوجه اتهامات
خطيرة لميسي
أكد إيمانيول لوبيز ،خال مهاجم برشلونة
جريزمان أن السبـــب وراء عــــدم تألق ابن
شقيقته في النادي ،هو ميسي ،الذي يسيطر
على كل شيء ويفرض تدريبات متساهلة
للغاية .وقال في فيلم وثائقي بثته قناة (إم )6
الفرنسية»:كنت مقتنعا بأن أنطوان لن يتألق
خالل أول ستة أشهر في برشلونة ،لكنني لم
أتوقع أن يستمر ذلك لمدة عام .عالوة على
ذلك ،في وجود ميسي ..أعرف ما يحدث في
الداخل ،األمر ليس سهــال» .وأضــاف «ال تزال
هناك أمور ال يمكن التحدث عنها .ولكن في
برشلونة ال يتم القيام بعمل كاف ،يتم وضع
نظام التدريبات بحيث تعجب بعض األشخاص.
ومن الواضح أنها ال تنجح» .وبالنسبة لخال
جريزمان فإن الالعب الفرنسي «يحتاج إلى
العمل» في حين «ال يحتاج آخرون إلى بذل
الكثير من الجهـــد ليكونوا جيدين» بينما
«أنطوان هو العكس ،فهو يحتاج إلى الكثير من
الجهد ليكون جيدا» .وتأتي تصريحات لوبيز
بعد أن شن إريك أولهاتس ،المستشار السابق
لالعب الفرنسي ،هجوما ضد قائد البارسا على
صفحات (فرانس فوتبو) ،وقال عن ميسي «إنه
يبدي رأيه في كل شيء .إنه إمبراطور وملك
ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان .كان موقفه
مؤسفا وأظهر ذلك .إنه نظام ترهيب .إما أن
تكون معه أو أنت ضده».

سبعة نجوم على طاولة برشلونة
بالمجان!
كشفت صحيفة «موندو ديبوريتفو»عن
العديد من النجوم الذين تنتهي عقودهم مع
أنديتهم بنهاية الموسم الجاري ،ويحق لهم
التوقيع مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل .ومن
أبرز هؤالء الالعبين ،قائدي برشلونة وريال
مدريد ،األرجنتيني ليونيل ميسي ( 33عامًا)،
واإلسباني سيرجيو راموس ( 34عامًا) وبحسب
الصحيفة،هناك فرصة كبيرة أمام برشلونة
لضم بعض الالعبين الكبار ،سواء في يناير
بمقابل مقبول ألنديتهم ،أو في نهاية الموسم
بشكل مجاني .ويعتبر الثنائي إريك جارسيا
وديباي ،الثنائي األقرب لالنضمام إلى برشلونة،
ضمن األسماء العديدة التي تنتهي عقودهم
بنهاية الموسم الجاري ،في ظل رغبة كومان،
مدرب البرسا ،في ضمهم إلى فريقه .ومن
بين العديد من الالعبين الكبار الذين يمكن
التفاوض معهم في يناير ،هناك النمساوي أالبا
( 28عامًا) واإلسباني بيرنات ( 27عامًا) ،فاألول
يحظى بتقدير واهتمام كبير في برشلونة ،لكن
سيكون من الصعب ضمه إذا لم يخفض من
مطالبه المادية ،على األقل في العام األول.
كما أشارت الصحيفة أيضًا للعديد من النجوم،
الذين يمكنهم تدعيم صفوف البرسا ،إذا كانت
لديهم رغبة في ذلك ،مثل ،جورجينو فينالدوم
( 30عامًا) ،والذي يحظى بثقة كومان ،وتدرب
تحت إشرافه في منتخب هولندا ،وكذلك أجويرو
( 32عامًا) ،أنخيل دي ماريا ( 32عامًا) ،جوليان
دراكسلر ( 27عامًا) وميليك ( 26عامًا).

الكشف عن موعد انتخابات برشلونة
كشفت صحيفة سبــــورت عـــن موعــــد
محتمل النتخاباـــت برشــــلونـــة .وكـــــان
بارتوميو،رئيس النادي ومجلســـه قدمـــوا
استقالتهم وتولى كارلوس توسكيتــــس
المسؤولية مؤقتا ،لحين إجراء االنتخابات .وقد
تجري في  17يناير  .2021وأشارت أن التاريخ
المختار للدعوة لعقد االنتخابات هو  20ديسمبر
 .2020و مع ذلك أوضحت أن االنتخابات يمكن
أن تُجرى في  16-17يناير أو  24-23أو 31-30
من الشهر نفسه،وبالتالي سيكون هناك فترة
كافية بين االستدعاء ويوم التصويت .وإذا تمت
الدعوة إلجراء االنتخابات في  17يناير،سيتيح
هذا الوقت المساحة لمجلس اإلدارة الجديد
للمشاركة في االنتقاالت الشتوية ،التي
ستنتهــــي في  31يناير .2021

جريدة طنجـة
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�إجراء مباريات الدورة الثالثة من دوري

ا ر ر يا ل
م
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رونالدو لن يعود لريال مدريد

تتواصل هذا األسبوع مباريات دوري كرة القدم لفئة
الكبار «عبد الحميد النعيمي» أحد األعالم الرياضية بطنحة
في مجال التأطير والتسيير الرياضي .حيث تجرى مباريات
الدورة الثالثة واألخيرة ،المؤهلة إلى نصف النهائي الذي
سيشهد مشاركة بطل كل مجموعة من المجموعات الثالث
باإلضافة فريق رابع حاصل على أحسن ترتيب ضمن الفرق
المحتلة للمركز الثاني.
وينظم هذا الدوري من طرف جمعية اتحاد طنجة البالية
في إطار احتفاالت الشعب المغربي بالذكرى  45النطالق
المسيرة الخضراء والذكرى  65لعيد االستقالل،بتنسيق
مع عصبة الشمال لكرة القدم ،وبمشاركة أندية ،كوكب
طنجة وأطلس طنحة ووفاق طنحة ونادي الغندوري
ورهان السانية ومغرب طنجة ونهضة طنجة ووداد طنجة
وشباب العوامة وشباب سيدي إدريس وشباب السانية ،
باإلضافة إلى الفريق المنظم «اتحاد طنجة البالية» .حيث
انطلقت المواجهات منذ الخميس  29أكتوبر . 2020وفي ما
يلي نتائج الدورتين األولى والثانية وبرنامج الدورة الثالثة
واألخيرة من الدور األول المؤهل إلى نصف النهائي:
نتائج الدورة األولى:
أطلس طنحة  /مغرب طنجة1 – 0 :
نادي الغندوري  /كوكب طنجة3 – 1 :
شباب سيدي إدريس  /رهان السانية4 – 1 :
اتحاد طنجة البالية  /وفاق طنجة2 – 3 :
شباب العوامة  /وداد طنجة4 – 0 :
نهضة طنجة /شباب السانية2 – 1 :

نتائج الدورة الثانية:
شباب السانية  /شباب العوامة1 – 2 :
شباب سيدي إدريس  /كوكب طنجة3 – 3 :
نادي الغندوري  /رهان السانية3 – 0 :
أطلس طنحة  /وفاق طنحة2 – 2 :
اتحاد طنجة البالية  /مغرب طنجة2 – 1 :
نهضة طنجة وداد طنجة2 – 0 :
برنامج الدورة الثالثة:
اليوم السبت  14نوفمبر
وداد طنجة  /شباب السانية( :بملعب القرية الرياضية
على الساعة الرابعة عصرا)
غدا االحد  15نوفمبر
كوكب طنجة  /رهان السانية (بملعب الزياتن على
الساعة الثانية ظهرا)
مغرب طنجة  /وفاق طنجة (بملعب الزياتن على الساعة
الرابعة عصرا)
نهضة طنجة  /شباب العوامة (بملعب طنجة البالية على
الساعة الرابعة عصرا)
يوم األربعاء  15نوفمبر
إتحاد طنجة البالية  /اطلس طنجة (بملعب القرية
الرياضية على الساعة الواحدة ظهرا)
نادي الغندوري  /شباب سيدي إدريس(بملعب طنجة
البالية على الساعة الثانية عشر ظهرا)

بامعمر ثالث انتدابات احتاد طنجة والعمريوي
يف�سخ عقده بالرتا�ضي
الفريق تعادل مع اخلمي�سات وديا ودخل
يف ترب�ص مغلق ب�أكادير
وقع محمد علي بامعمر  ،الالعب السابق للمغرب
الفاسي والرجاء الرياضي والدفاع الحسني
الجديدي و الجيش الملكي عقدا مع اتحاد
طنجة يمتد لموسمين .وهو ثالث وافد
جديد يوقع في كشوفات الفريق بعد
المهاجم الدولي الغابوني اكسيل مي
و المدافع الشاب عبد الحكيم اقليدو
القادمان من شباب الريف الحسيمي.
كما التحق بالفريق بشكل رسمي الالعب
انس االصباحي بعد انتهاء فترة اإلعارة،
ووقع عقدا جديدا لثالث سنوات قادما من
الوداد الرياضي في إطار صفقة انتقال سفيان
المودن.
وحصن الفريق ظهير األيسر حاتم الوهابي بتجديد عقده
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لينضاف للعميد نعمان اعراب و الحارسين هشام
المجهد وطارق اوطاح .وتوصل الفريق الى
اتفاق لفسخ عقد العبه محمد العمراوي
بالتراضي ،فيما عجز عن التخلص من كل
من عبد الغني موعاوي وكمال ايت الحاج.
حيث لم يضمهما المدرب ادريس المرابط
الى الئحة الالعبين الذين دخلوا مع الفريق
في تربص إعدادي مغلق بأكادير منذ
الثالثاء الماضي ويمتد ل  12يوما .حيث
خاض الفريق هناك ثاني مبارياته اإلعدادية
هذا الموسم فاز خاللها على نجاح سوس
بهدفين احرزهما احمد الشنتوف وتوفيق اجروتن
مقابل هدف واحد ،بعد تعادله في اول مباراة إعدادية له
بطنجة امام اإلتحاد الزموري للخميسات بدون اهداف

كشف تقرير إعالمي إسباني ،يوم األربعاء
الماضي عن موقف ريال مدريد من استعادة
خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو ،نجـــم
يوفنتوس ،خالل الموسم المقبل .وكانت
تقارير صحفية قد زعمت أن يوفنتوس ينوي
عرض رونالدو للبيع في الصيف المقبل ،بسبب
عدم قدرة النادي على تحمل الراتب السنوي
لصاروخ ماديرا ( 31مليون يورو) .ووف ًقا لبرنامج
«كواترو» اإلسباني ،فإن كريستيانو ال يزال
محبوبًا من الجميع في ريال مدريد ،لكنهم
ال يفكرون في عودة الالعب .وأشار إلى أن
مسؤولي ريال مدريد يقدرون سنوات وإنجازات
رونالدو بقميص الميرنجي ،لكنهم يعتقدون
أن قصته في قلعة سانتياجو برنابيو ،انتهت
بالفعل .وزعمت بعض التقارير أن رونالدو (35
عامًا) يخطط لالنتقال إلى باريس سان جيرمان،
عقب مغادرة يوفنتوس في الصيف المقبل.
يذكر أن عقد النجم البرتغالي مع يوفنتوس
يمتد حتى يونيو/حزيران .2022

حقيقة معاناة إيسكو من وزن زائد
كشف تقرير صحفي إسباني ،يوم األربعاء
الماضي ،عن حقيقة معاناة إيسكو ،العب
وسط ريال مدريد ،من زيادة في الوزن خالل
الفترة األخيرة .ووف ًقا لشبكة «ديفنسا سنترال»
اإلسبانية ،فإن تراجع مستوى إيسكو وتعرضه
لالنتقادات مؤخرًا ،ال يعود إلى زيادة وزنه.
وأشارت إلى أن إيسكو يخضع الختبارات طبية
باستمرار بسبب كورونا ،ولم يكتشف في آخر
اختبار ،أن لديه زيادة في الوزن ،حيث بلغ 79
كيلو جرامًا ،وهو نفس ما كان عليه في ذروة
تألقه من  4إلى  5سنوات .وأوضحت أن مشكلة
إيسكو فنية وليست جسدية ،ويدرك المدرب
زين الدين زيدان ذلك ،لكنه ال يزال يثق في
الالعب اإلسباني .وقالت الشبكة اإلسبانية
إن زيدان سيستمر في منح دقائق المشاركة
إليسكو ،ألنه يعتقد أن هذه الطريقة الوحيدة،
إلعادة بريقه المفقود .وكانت تقارير قد قالت
إن إيسكو يعد الالعب األكثر تخاذلاً في النادي،
وزمالء الالعب يوبخونه ألنه ال يركض كثيرًا
في المباريات .وكان إيسكو قد شارك أساسيًا
في مباراة فريقه األخيرة أمام فالنسيا ،والتي
انتهت بخسارة ريال مدريد  1-4في الجولة
التاسعة من الليجا.

زيدان ال يشعر بالقلق بشأن بنزيما
عاد ريال مدريد للتدريبات اليومية ،بعد
الخسارة الكبيرة التي تبكدها الفريق يوم
األحد الماضي ،على يد فالنسيا بنتيجة (،)4-1
ضمن الجولة التاسعة لليجا ،في غياب الالعبين
الدوليين والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وأجرى المهاجم الدولي السابق تدريبات فردية
لليوم الثاني تواليا داخل مدينة فالديبيباس
الرياضية ،بعد األشعة التي أجراها والتي أثبتت
وجود حمل عضلي بسيط منعه من استكمال
مباراة فالنسيا على ملعب المستايا .وحسبما
أكدت مصادر من داخل النادي لوكالة األنباء
اإلسبانية ،ال يشعر الجهاز الفني للمدرب
الفرنسي زين الدين زيدان بأي قلق حول
استعادة بنزيما في المواجهة المقبلة في
الليجا أمام فياريال يوم  21من الشهر الجاري،
ال سيما وأن هناك متسع من الوقت لتجهيزه.
كما غاب عن مران األربعاء أيضا كل من لوكاس
فاسكيز وألفارو أودريوزوال والفرنسي فيرالن
ميندي ،حيث اكتفوا بتدريبات داخل صالة
األلعاب البدنية ،بينما يتعافى العب الوسط
األوروجوائي فيدي فالفيردي من كسر في ساقه
اليمنى .وبالنسبة لداني كارباخال ،فإن إصابته
في الركبة اليسرى تتحسن كثيرا ،حيث أجرى
تدريبات مكثفة داخل الملعب.
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�إدارة املغرب التطواين
تدافع عن �صفقة
التنزاين �شيلوندا
أعلن المغرب التطواني لكرة القدم في
السادس نونبر الحالي تعاقده مع المهاجم
التنزاني ،شعبان عيد شيلوندا بعقد احترافي
يمتد لثالثة مواسم ،قادما من نادي “Azam
 ”Fcالتنزاني .وأثارت الصفقة ضجة في الوسط
الكروي التطواني بعدما أثارت بعض الصفحات
و المواقع اإلليكترونية أن الالعب ،واستنادا إلى
الصحافة اإلسبانية ،مصاب بمرض على مستوى
القلب ،وأكدت أن ،ابن مدرسة عزام التنزاني ،متا
بين  2012إلى  ،2018كان قد انتقل إلى الدوري
اإلسباني بعدما تعاقد مع نادي تينيريفي في شهر
غشت  2018معارا لمدة سنتين ،وشارك في 3
مباريات كبديل (بمجموع  32دقيقة) أمام كل من
غرناطة وناستيك ومايوركا .و في فترة االنتقاالت
الشتوية من يناير  2019قام تينيريفي بإعارته
هو اآلخر ألحد أندية القسم الثاني باء ولعب 7
مباريات بما مجموعه  103دقائق .لم يسجل أي
هدف قبل أن يكتشف معاناة الالعب من مشاكل
صحية على مستوى القلب .وما زاد األمر شكوكا،
هو تراجع المولودية الوجدية عن التعاقد مع
الالعب بعدما كان المكتب المسير للفريق
الوجدي قد دخل في مفاوضات مع وكيل الالعب.
وأمام كل هذا ،خرجت إدارة المغرب التطواني عن
صمتها وردت على جل هذه اإلشاعات من خالل
بيان أشارت فيه»بعد أن تمت عملية انتقال
الالعب شعبان شيلوندا من فريق عزام التانزاني
إلى فريق المغرب اتلتيك تطوان تم تداول بعض
األخبار عبر بعض المواقع اإلليكترونية مفادها
أن الالعب يعاني من مشاكل صحية حالت دون
انتقاله إلى فريق آخر» .وأضاف بيان المغرب
التطواني» وحتى يضع المكتب المسير الجمهور
الرياضي الكريم عامة و التطواني العزيز خاصة
في الصورة الحقيقية للموضوع فإنه يعلن ما
يلي:
أوال ،قبل إتمام أية عملية انتداب ألي
العب سواء كان ممارسا في البطولة الوطنية
أو خارجها فإنه يتم إخضاعه لفحوصات طبية
شاملة وال يتم التوقيع إال بعد التوصل بالضوء
األخضر من الطاقم الطبي للفريق واألطباء
االختصاصيين خارج النادي وإذا اقتضى األمر
خارج المدينة .ثانيا ،وفيما يخص الالعب شعبان
شيلوندا فقد خضع لفحوصات دقيقة من طرف
دكتور الفريق المختص في أمراض العظام
والمفاصل والعضالت ثم للفحص بواسطة
الرنين المغناطيسي وغيره من الوسائل الحديثة
المتاحة،واتضح أن الالعب اليعاني من أي مشكل
يمنعه من الممارسة الرياضية السليمة ،كما
قام بفحصه طبيب مختص في أمراض القلب
والشرايين ،ولإلشارة فقد قمنا باطالعه على
المقال الذي كان قد نشر في الصحافة اإلسبانية
بشأنه ،وبعد أن قام الدكتور بكل الفحوصات
الضرورية أكد لنا أن االعب في صحة جيدة وأن
المرض الوارد في المقال كان بمثابة مكروب تم
عالجه في وقته .فتم توقيع العقد بعد التوصل
بالتقارير الطبية».

حوار السبت

عبد الحكيم أقليدو

“�ضحيت مب�ستحقاتي لإطالق �سراحي”
عبر عبد الحكيم أقليدو ،الملتحق
أخيرا باتحاد طنجة ،عن ارتياحه
بالتعاقد مع الفريق ،موضحا في حوار
مع يومية « الصباح» أن ما حفزه على
ذلك ،عرضه المقنع ،وانتقاله للعب
من جديد في البطولة االحترافية،
بعدما تألق فيها رفقة شباب الحسيمة.
وأضاف أقليدو أنه سيبذل قصارى
جهده للظهور بمستوى جيد خالل
التداريب وكذا منافسات البطولة،
لتقديم اإلضافة لفريقه الجديد.
وبخصوص تجربته رفقة شباب الريف
الحسيمي ،اعتبرها مفيدة وحسنة ،إذ
استفاد منها الشيء الكثير ،متأسفا على
نزول الفريق للقسم الوطني للهواة.
وفي ما يلي نص الحوار :
بداية كيف جاء انضمامك إلى اتحاد طنجة؟
كانت هناك اتصاالت معي منذ سنتين ،من قبل
مسؤولي فريق اتحاد طنجة ،غير أن عقدي مع شباب
الريف الحسيمي الذي كان يمتد إلى يونيو من 2022
حال دون انتقالي للفريق الطنجي .هذا الموسم غادرت
الفريق الحسيمي النازل للقسم الوطني للهواة ،بعدما
تنازلت عن مستحقاتي المالية ،ووقعت بالتالي عقدا
مع اتحاد طنجة لثالثة مواسم .وأتمنى أن أكون
عند حسن ظن الجمهور وباقي مكونات الفريق
والمسؤولين الذين وضعوا ثقتهم في.

بفكرة تعزيز صفوف الفريق ،عرضه المقنع ،وانتقالي
للعب من جديد في البطولة االحترافية ،بعدما تألقت
فيها رفقة شباب الحسيمة .وسأبذل قصارى جهدي
للظهور بمستوى جيد خالل التداريب وكذا منافسات
البطولة ،وسأعمل جاهدا على تقديم اإلضافة لفريقي
الجديد.

ما هي العوامل التي تحكمت في مغادرتك
شباب الحسيمة ؟
كان لدي عقد مع شباب الحسيمة ،يمتد إلى
يونيو من  ،2022غير أنني رغبت في تغيير األجواء بعد
نزول الفريق للقسم الوطني للهواة ،وااللتحاق بفريق
في البطولة االحترافية يوفر لي أرضية لمواصلة
مساري الكروي .واشترط علي المكتب المسير للفريق
الحسيمي التنازل عن مستحقاتي المالية عن الموسم
الرياضي المنتهي ،مقابل فسخ العقد ،الشيء الذي
استجبت له ،إذ تنازلت عن مبلغ مالي قدر ب 42مليون
سنتيم ،ألن الجانب المالي في هذه الظروف ال يهم،
بقدر ما يهمني مساري الرياضي.

وماذا عن فريقك السابق شباب الحسيمة ؟
أنا ابن مدينة الحسيمة ،وهذا ما يجعلني مرتبطا
بهذا الفريق على المستوى العاطفي .وأعتبر التجربة
التي قضيتها رفقته ،مفيدة وحسنة ،استفدت الشيء
الكثير ،سيما على مستوى اللياقة البدنية والتنافسية.
ارتحت كثيرا حين كنت ألعب في صفوفه وخضت معه
مباريات جيدة ،وسجلت له أهدافا حاسمة .غير أنني
تأسفت لنزوله للقسم الوطني للهواة ،بعدما نزل
الموسم قبل المنتهي للقسم الثاني .وبهذه المناسبة
أتقدم بالشكر إلى جميع مكوناته ،وأتمنى له العودة
إلى مكانه الطبيعي.

ما الذي حفزك في عرض اتحاد طنجة ؟
اتحاد طنجة فريق كبير ،يضم في صفوفه العبين
جيدين ومنسجمين ،إذ أحسست منذ التحاقي به،
كأنني ألعب في صفوفه منذ فترة طويلة .وأعتقد
أن هذا العامل سيساعد أي العب على إبراز مؤهالته
الفنية والبدنية .باختصار لم أجد أدنى صعوبة في
التأقلم منذ أول حصة تدريبية تحت إشراف رفيق عبد
الصمد .كما أن من بين األمور التي جعلتني أرحب

في نظرك ،ما هي أسبــاب اندحار شبـاب
الحسيمة إلى القسم الوطني للهواة ؟
أعتبر شخصيا نزول شباب الحسيمة إلى القسم
الوطني للهواة ،مفاجئا ،بما أننا قدمنا مستوى جيدا
في بعض المباريات ،التي عاكسنا فيها الحظ ،زد
على ذلك ،الضغط النفسي الذي عاناه الالعبون بعد
سلسلة من النتائج السلبية ،قبل نهاية مرحلة الذهاب
وتفشي فيروس كورونا الذي حرمنا من المتابعة

الجماهيرية .بذل المكتب المسير جهودا للحفاظ على
مكانة الفريق ،إال أن ذلك لم يتحقق.

وهل الفريق في نظرك قادر على العودة
بسرعة إلى القسم الثاني؟
بكل تأكيد ،فشباب الحسيمة قادر على العودة
من جديد إلى القسم الثاني ومنه للقسم األول،
بالنظر إلى توفره على موارد بشرية في المستوى
المطلوب ،كما أن الالعبين والمكتب المسير واعون
بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم .إلى جانب
هذا ،فشباب الحسيمة وراءه مسيرون محترمون وفي
المستوى ،عازمون على العودة إلى قسم األضواء.
أعتقد أن النزول لن يؤثر على الفريق ،وسيبحث عن
الصعود والعودة مجددا إلى القسم الثاني.

كيف ترى مستقبل البطولــة في ظـــل
تفشي وباء كورونا ؟
أتمنى أن نتجاوز هذه الظروف العصيبة التي يمر
منها المغرب وكذا باقي دول العالم ،وتعود الحياة إلى
طبيعتها .أرى شخصيا أن جامعة كرة القدم باتت لديها
تجربة في هذا اإلطار ،إذ تمكن مسؤولوها وجميع
المتدخلين في هذه اللعبة من رفع التحدي وإتمام
بطولة الموسم الماضي رغم العديد من اإلكراهات.
استئناف المنافسات سيجعل كل األندية تأخذ حقها،
وأتمنى التغلب على الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها،
والعودة للمالعب ،مرة أخرى للتباري ،لكن بالمقابل
يجب اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية الالعبين
والتصدي لفيروس كورونا.

املوجـة الثانيـة من وبـاء “كورونا” ت�ضـع
ال�صحة النف�سية للمغاربة على املحك

من منـا ال يستشعــر في األيـام األخيـرة
ضيقا في صدره وخوفا على نفسـه وعلى من
يحيطون به من اإلصابة بوباء كورونا الذي لم
يزدهه مرور األيام إال خطورة ،ولم يترك قريبا أو
صديقا أو زميال في العمل إال ونفذ إلى جسمه،
بل وأنهى حياة الكثيرين من معارفنا وجيراننا
ومعلميأبنائنا.
فالجميع تنتابه حالة من الهلع التي زادت
حدتها جراء ما نشهده حاليا من ارتفاع مهول
في عدد اإلصابات بفيروس كورونا ،مما جعل
الكثيرين يدخلــون في دوامــة من االرتيـاب
والتوجس ،خاصة بسبب تشابـه أعراضــه مع
االنفلونزا الموسمية التي تنتشر في هذه الفترة
من السنة ،ليصبح هاجس الجميـع هو تفـادي
اإلصابة بالزكام بكل الوسائل المتاحة.
فحتى أكثر المتشائمين الذين تابعوا تطور
الوباء منذ مارس الماضي لم يخطر ببالهم أن
يتفشى بهذا المستوى الخطير ،حتى أصبح
“الخناق” يشتد على الجميع ،بعدما غدا الوباء
قريبا منا في المنزل وأماكن العمل والفضاءات
العمومية .كما خرست أخيرا جميع األصوات التي
كانت تشكك في وجود الفيروس في األصل ،أو
تعتبره مجرد نزلة برد عادية ،باحثة بدورها عن
المفر منه.
وفي ظل هذه األجواء المشحونة بالمخاوف
والترقب حول ما يمكن أن تحمله األيام القليلة
المقبلة من تطورات قد تكون صعبة ،وفي
ظل مؤشرات حول عدم قدرة المستشفيات
على استيعاب الوافدين الكثر عليها وتوفير ما
يحتاجونه من معدات طبية وموارد بشرية تسهر
على استشفائهم ،بدأ الذعر واليأس يتسربان
إلى نفوس المغاربة ،مما أثر على نفسياتهم
وعكر صفو حياتهم اليومية ،بل إن الكثيرين
أصبحوا يعانون من أعراض نفسية ال يستهان
بها.
وفي هذا الصدد ،أكـد األخصائي النفسي
اإلكلينكي والمعالج النفسي ،فيصل طهاري ،أن
الخوف أصبح مستشريا أكثر بين الناس ،ليس
في المغرب فقط ،بل حتى بالعديد من البلدان
التي شهدت ارتفاعا حادا أو “موجة ثانية” لهذا
الفيروس الفتاك ،وكذا زيادة في مؤشر خطورته،
مبرزا أن كل المعلومات المتوفرة حاليا ترفع
منسوب القلق لدى المواطنين الذين يطرحون
أسئلة كثيرة من قبيل :متى يمكننا التخلص من
هذا الكابوس؟ متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟
غير أن كل هذه األسئلة وغياب اإلجابات عنها
حاليا يجعالن اإلنسان يعيش نوعا من الضغط
النفسي والقلق والخوف.
وأوضح ،في تصريح لوكالة المغرب العربي
لألنباء ،أن درجة حدة هذه المخاوف تتحكم فيها
البنية النفسيــة لكـل فــرد على حدة ،فالبعض
يستطيع التكيف مع الوضع رغم وجود الوباء ،في
حين هناك من نسميهم بذوي البنية النفسية
الضعيفة الذين قد يصلون إلى مرحلة تتوقف

الحياة بالنسبة لهم ويسيطر عليهم الخوف
والقلق بشكل أكبر.
وأبرز األخصائي النفسي أن التمظهــرات
النفسية التي تظهــر لدى الكثيــر من الناس
تدل على أنهم غير مرتاحين ووصلوا مرحلة ال
يستطيعون حتى تدبير حياتهم اليومية “فحتى
من كانت له مساحات معينة ينفس فيها عن
ذاته ويُصرف فيها توتره أصبح محروما منها،
وعليه أن يلزم بيته قدر اإلمكان ويبتعد عن
األماكن العمومية التي تعرف اكتظاظا  .كل هذا
يجعل الضغط والقلق يزداد“.
وأشار أيضا إلى أنه تم تسجيل حاالت عنف
في العالقة الزوجية وعنف اآلباء على األبناء
وحتى حاالت عنف األطفال فيما بينهم ،بعدما
أصبحوا محرومين من ارتياد األنشطة المرافقة
للمدرسة ،وال يدرسون بشكل اعتيادي ،كما
أنه لم يعد مسموحا لهم بااللتقاء في ساحات
المدارس للهو والمرح ،مسجال أن كل هذه
األوضاع االستثنائية تزيد من حدة القلق ونوبات
الهلع والوساوس القهرية واالكتئاب ،حيــث
أصبحت النفسيات مهترئة وضعيفة وال تستطيع
أن تتجاوز الوضعية التي نعيش فيها أمام عدم
وضوح صورة المستقبل وما ينتظرنا كمغاربة
وكبشر وما يمكن أن يلحقنا سواء اإلصابة بالوباء
أو الخوف من إصابة المحيطين بنا.
وحذر في هذا الصدد ،من أن هذه األعراض
يمكن أن تتحول في مرحلة معينة إلى أعراض
مرضية تستلزم تدخل المختص وأخـذ أدويـة
معينة ،خاصة عندما يتعلق األمـر باالضطراب،
سواء اضطـراب القلــق العـام ونوبــات الهلع
واضطراب الوسواس القهـري ،مشيرا إلى أنه
يمكن أيضا رصد إصابـة عدد البأس به من
الناس باالكتئاب بعدما أصبحت الحياة بالنسبة
لهم غير عادية ومن الصعب التكيف معها جراء
إقفال النوادي الرياضية والمساحات الخضراء
وغيرها من فضاءات الترويح عن النفس.
ومن أجل التكيف مع الوضع الحالي وتجنب
اإلصابة باضطرابات نفسية ،أكد األخصائي
على ضرورة أن يظل اإلنسان متفائال ويحاول
التأقلم مع الوباء ،فضال عن االلتزام باالحتياطات
الضرورية المرتبطة بالتباعد الجسدي وارتداء
الكمامة وغسل اليدين ،مؤكدا أنها خطوات،
وإن بدت بسيطة ،تلعب حاليا دور الوقاية بشكل
كبير.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة تسطير
برنامج يكون فيه نوع من الفسحة والمرح وإلى
التواصل مع العائلة حتى وإن كانوا يعيشون
في مدن أو دول أخرى ،داعيا كل من أحس بأن
هناك تغييرا كبيرا على مستوى رغبته في الحياة
أو أن خوفه من الوباء صار مرضيا أو أصبح عائقا
حقيقيا يمنعه من عيش حياته بشكل طبيعي ،أن
يعرض نفسه على أخصائي نفساني لمساعدته
في هذه األزمة ،حتى ال تتطور األمور إلى ما ال
يحمد عقباه.

�إعالن عن �ضياع نظري الر�سم العقاري
أنا الموقـع أسفله السيد أحمد الفونتي ،مغربي الجنسية والحامل لبطاقة
التعريـف الوطنيـة رقم  ،K293570أشهد وأصرح أننـي أضعـت ،وفي ظـروف
غامضة

نظيــر الرســم العقـاري عدد 118762/06
الكائن بمدينة طنجة طريق الرباط

كما أشهـد أنـه ال يوجـد لحد اآلن بالرسم العقـاري المذكور أي تقييد
لحق عيني أو لتحمل عقاري.
ونظرا ألهميـة نظير الرسم العقاري ،المطلــوب ممن عثــر عليه أن
يتصل بنا على الرقم الهاتفي رقم 0605079370 :أو توجيهها عبر البريد
على العنوان التالي :

حي المجمع الحسني طريق  2ـ رقم  26ـ طنجة
توقيع  :السيد أحمد الفونتي
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�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/19-3465 :
بطلب من :السيد مصطفى اشمال شتوان.
ضد  :السيدة عائشة الشاعر ومن معها.
في يوم الثالثاء  2021-01-12على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات رقم
 3بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار :الكائن
بمدينة طنجة :مزارع مدشر الرويفي قبيلة بن منصور
دار الشاوي طنجة:
 - 1القطعة األرضية المسماة (كريني) مساحتها
 36531متر مربع بثمن  2.191.860.00ده.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة . % 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/20-297 :
بطلب من :السيد عبد السالم العصعاص ومن معه
ضد  :السيدة مريم العصعاص ومن معها
في يوم الثالثاء  2021-01-12على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات رقم
 3بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخــر مزايـــد موسر للعقــار :الكائن
بمدينة طنجة  :المسمى بنكيران الحامل للرسم
العقاري عدد  G/7158زنقة محمود رقم  05طنجة
وهو عبارة عن أرض بها بناية تشتمل على سفلي
وطابق واحد مساحته  72متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 459.000.00
درهم
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في الموضوع
أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر االلتزامات
ومستندات اإلجراءات .ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك
مضمون األداء مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعـالن عن بيـع عقـار
ملف تنفيذي عدد 2018/8516/412:
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب ،تنوب عنه ذتان/
بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء.
ضد :السيد طمامة محمد ،دوار الشجرة الريصانة
العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/12/16على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (المساق) ذي الرسم العقاري عدد 36/13498
والكائن بدوار البداوة الشجرة قيادة سوق الطلبة
دائرة القصر الكبير اقليم العرائش ،وهو عبارة عن
قطعة أرضية فالحية ،مساحتها  17هكتار و  33آر
و 83سنتيار.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 4.334.575.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد ،على أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل 479
ق م م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة،
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون .وللمزيد
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع
على دفتر التحمالت .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعـالن عن بيـع عقـار
ملف تنفيذي عدد26/2016/69:
لفائدة :البنك الشعبي لطنجة تطوان ،ينوب عنه ذ/
عبد العزيز البقالي المحامي بهيئة طنجة.
ضد  :السيد عبد القادر الحبوشي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/12/16:على
الساعة الواحدة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (الضحى  )1-20ذي الرسم العقاري عدد
 36/25698والكائن بالطابق الثالث من العمارة
الكائنة بمدينة القصر الكبير حي سيدي رضوان.
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث مساحتها
 73متر مربع ،مع مشتمالتها بما في ذلك األجزاء

المشتركة في العمارة من الملك موضوع للرسم
العقاري رقم .36/20515
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 240.900.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس من ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل
 479من ق م م) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في
المائة ،ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد26/2017/03 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م ،ينوب
عنه ذ/عبد العزيز البقالي محام.
ضد :السيد عبد الحكيم البقالي والسيدة عزيزة
الوكيلي ،عنوانهما شارع الجيش الملكي إقامة إيبريا
الطابق األول،رقم  04تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/12/15 :على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (حكيم
 )33ذي الرسم العقاري عدد  19/40387المملوك
للمنفذ عليهما المذكورين أعاله ،وهو عبارة عن شقة
بالطابق األول ،مساحته  1آر و 38سنتيار ،الكائن
بسيدي المنظري حي الطوابل شارع الجيش الملكي
تطوان.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 621.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض
يفوق مقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف
(الفصل  479ق م م) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة ،وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد2019/8515/299 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :السيد علي القرشي ،ينوب عنه ذ/عبد القادر
اجويهر محام بطنجة .
ضد  :السيد الحسن مصباح ،عنوانه زنقة السويقة
رقم  18شفشاون.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة

التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/12/15على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقارات المحجوزة ،المملوكة
للمنفذ عليه المذكور أعاله وهي كاآلتي:
 - 1عبارة عن شقة بالطابق األرضي الكائنة
قرب عمالة شفشاون بشارع المغرب العربي.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 270.000
درهم.
 - 2عبارة عن شقة بالطابق الثالث الكائنة قرب
عمالة شفشاون بشارع المغرب العربي.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 320.000
درهم.
 - 3الشقة الكائنة بالعمارة رقم  11الطابق
الثاني شارع المغرب العربي زنقة أبناء الشهداء
بشفشاون.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 380.000
درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي
والمصاريف (الفصل  479من ق م م) ويؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  3في المائة  ،وللمزيد من المعلومات
يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب من الدرجة التانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد2018/8516/187 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :االتحاد المغربي لألبناك ش م ،ينوب عنه ذ/
رشيد الريسولي محام بطنجة.
ضد :شركة  B.N.S.L.Mفي شخص ممثلها
القانوني الكائن مقرها االجتماعي بشارع الجيش
الملكي إقامة جدة  14/2تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/12/15على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (المنزه) ذي الرسم
العقاري عدد  19/72817المملوك للمنفذ عليها
المذكورة أعاله ،وهو عبارة عن أرض عارية بني على
جزء منها ثالث بنايات تتكون من طابقين وهي في
طور البناء ،مساحته  2هكتار و 52آر و 34سنتيار،
الكائن بتطوان المحل المدعو القالليين.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 13.878.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي
والمصاريف (الفصل  479من ق م م) ،ويؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  ،% 3وللمزيد من المعلومات يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

األستاذ أحمد بورباع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2019/8304/9
«شركة دكرا المغرب ش.م.م »

إعالن عن بيع األصل التجاري والمنقوالت
بصفتنا سنديك التصفية القضائيــة لشركــة دكرا المغرب الكائن مقرهــا
االجتماعي بالمنطقة الصناعية أكزناية رقم  148بطنجة طريق الرباط و المسجلة
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم  ،22451نعلن للعموم أنـه
سيقع بيع األصل التجاري للشركة بجميع عناصره المادية و المعنوية بالمزاد
العلني ،و ذلك يوم الخميس  03دجنبر  2020على الساعة الواحدة زواال بقاعة
البيوعات بالمحكمة التجارية بطنجـة ،و قد حدد الثمن االفتتاحـي في مبلــغ
 8.689.000,00درهم ،و هو مفصل كما يلي:

و للمزيد من المعلومات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديك
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.
شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم  - 12طنجة
 05شارع ابن خلدون – العرائش
الهاتف :طنجـــــة / 05.39.93.14.98 :العرائش05.39.91.21.02 :
فاكس  :طنجـــــة / 05.39.93.55.12 :العرائش05.39.91.49.64 :

سنديك التصفية القضائية:

األستاذ أحمد بورباع

جريدة طنجـة
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يف ذكرى وفاة ال�شاعر �سيدي محمد بن املختار العلمي

ونحن على مشارف الذكرى السنوية األولى لوفـاة فقيد
طنجة وشفشاون والوطن المشمـول برحمة اهلل سيدي
محمد بن المختار العلمي الذي وافتــه المنيـة فجــر يــوم
اإلثنين  21أكتوبر  2019م بمقر سكناه بطنجة ،نستحضر
مكارمه وفاء لما يحق له ،فقد عاش حياته حافلة بالعطاءات
العلمية المتعددة واإلسهامات اإلنسانية الفعالة ،إن كان
في مضمار التربية والتعليم أو في مضمار الشعر أو في
فن المديح والسماع أو فن الطرب األندلسي تأليفا وتلحينا
وتنظيرا.
ابن شفشاون العصماء كما وصفها في أشعاره متباهيا
بانتماء أصوله الشريفة إليها في كل محفل ومجتمع ،معتزا
بأعمالها في قـرض الشعـر واألدب والفقه والجهاد ،استمد
من شموخ جبالها عزة النفس ومن خضرة مروجها رفعة
الخلق.
شاءت الظروف أن ينتقل إلى عروسه طنجة الغراء في
عز شبابه ،فسكنت كيانه ووجدانه ،ساهم بكل مواهبه

ين
ال�صاب ِِر َ
�ش َّ
} َو َب رِّ ِ
َع َل ْيهِ ْم

الروحية وقدراتـه األدبية في الحركــة التربويـة والتعليمية
والثقافية والفنية للمدينة منذ الخمسينيات من القرن الماضـي
إلى أن وافاه القـدر المحتـوم ،بكل حــب وأريحية وتفان ،فعرف
بين أبنائها بخصاله اإلنسانية ومواقفــه النبيلة ،أطعمـت
طنجـة الجميلـة حسه الرقيــق وأكرمت ذوقــه الرفيـع ،فظل
طوال حيــاتـه حبــه لهـا شديـــدا ووفـاؤه متينـا ،عاش حيــاة
الزهـاد والنساك غنيا بضميره وسريرته ،ثريا إلى اهلل ،وخرج
من هـذه الحياة كما دخلها عفيف النفـس رافـع الهامـة نظيف
اليد ،وهو القائل:
إن ترد كشفـــا لكــرب أو تـــرد صرفـا لخطـــب
فارتقـــب رحمــــة ربي أنــــه أقــــرب قـــــــرب
نسـأل اهلل أن يمطر فقيدنـــا شآبيـب رحمتـــه ويسكنه
فسيــح جنــاتــه مـع الصديقيــن والشهــداء والصالحيـن
وباقــي موتـى المسلميـن آميــن يارب العالمين.

• كريمته األستاذة حنان العلمي
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(�صدق اهلل العظيم)

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل وكرمه المرحومة

ال�سيدة فاطمة بنيحيى

شقيقة الزميل اإلعالمي عبد اللطيف بنيحيى
وذلك يوم اإلثنين  8نونير  2020وشيــع جثمانها الطاهر ودفن بمقبرة
المجاهديـن ،بعد صالة العصر من نفس اليوم.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى شقيقــي الفقيــدة وإلى
أبنائها وبناتها وكذا إلى جميــع أفـراد عائـالت ،بوعيـاد وبومغايث الهمام
والمصمري وأخمليش والمازودي ،راجين لهم الصبر والسلوان ،وللفقيدة
عظيم األجر والغفران ،تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل حمدا كثيرا والصالة والسالم على النبي بكرة وأصيال
اللهم صل على من منه انشقت األسرار وانفلقت األنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخالئق

من نقيب الشرفاء العلميين األستاذ عبد الهادي بركة
إلى الفاضل المحترم رشيد أفيالل نجل المرحوم الشريف عبد الرزاق أفيالل

�شكر على تعازي �إثر وفاة
�سيدي محمد م�صطفى الري�سوين
ـ نقيب الشرفاء الريسونيين
ـ عضو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ـ نقيب المحامين بطنجة
ـ نقيب بهيئة المحامين بالمغرب
ـ رئيس مؤسسة دار الهناء
ـ رئيس جمعية إنماء طنجة
ـ رئيس النادي الملكي للسيارات بطنجة
ـ عضو شرفي بجمعية البوغاز
ـ توفي بتاريخ  02نونبر 2020
بتأثــر بالــغ إزاء العديـــد من عبـارات
التعـازي والتعــاطــف والشهادات الصادقـة
وكذا األلم الذي استشعره كل واحد ،إثر وفاة
المشمول بعفو اهلل المرحوم سيدي محمد مصطفى الريسوني ،تتقدم أرملتــه
السيدة ربيعــة شريــف د وزان وأبناؤهما عمر وعلي وعثمان وحفيدتاهما «كاتي»
وعائشة ،باإلضافة إلى جميع أفراد عائالت ،الريسوني وشريف دوزان والوزاني
الحساني والسميحي والعشاب وبوديح وجنتري وكنون وأصهارهم ،وذلك بالشكر
الجزيل والدعوات الصادقة لكل من واساهم في مصابهم الجلل ،سواء بحضورهم
أو بتواصلهم ودعواتهم ،من آباء وأمهات وأصدقاء وأساتذة محامين وجميع
معارف الفقيد الذين تقاسموا معه أوقاتا ولحظات من حياته ،تغمده اهلل بواسع
رحمته وأسكنه فسيح جناته.

الموضوع :تعزية ونعي
سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد بالعز والنصر والتمكين

وبعد
ببالغ الحزن واألسى تلقيت خبر وفاة والدكم المرحوم عبد الرزاق أفيالل الرجل الوطني الصادق الذي قضى
معظم حياته في النضال والدفاع عن مصالح الوطن في العديد من المناصب المهمة التي تقلدها رحمه اهلل.
تعرفت على الراحل أكرم اهلل مثواه في أيام الحركة الوطنية والتمست فيه غيرته الكبرى ونضاله الصادق في
خدمة الوطن ،كما التمست فيه من خالل العالقة القوية والمتينة التي كانت تربطه بأخي رحمه اهلل السيد حسن
بركة أخالقا حميدة وخصاال مباركة ،وال زلت أتذكر المناسبات العديدة التي جمعتني بالراحل الذي ألمنا فقده
وخسارته ،وإننا بهذه المناسبة األليمة نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل سائلين الباري عز وجل أن يرزقكم
وكافة أفراد أسرتكم الكريمة كبير الصبر والسلوان على فراقه ،كما ننقل تعازينا الحارة إلى أسرته الكبيرة من حزب
االستقالل وإلى جميع مجايلي الفقيد من األطر التي اشتغلت معه في العمل السياسي أو العمل النقابي .
رحل الفقيد عن سن  97بعد أن عاصر محطات هامة في تاريخ المغرب فهو يعد من أهم مؤسسي نقابة االتحاد
العام للشغالين المغاربة التابع لحزب االستقالل منذ سنة 1960م وقد عين عضوا باللجنة التنفيذية للحزب من
 1966إلى .2009
كما انتخب نائبا عن األمـة من سنة  1977إلى  1992وعين رئيسـا لمقاطعـة عين السبع بين سنتي 1977
إلى غاية .2002
االبن البار السيد رشيد أفيالل أتقدم إليكم باسمي نقيبا عن الشرفاء العلميين وباسم كافة الشرفاء ومحبي
مقام القطب موالي عبد السالم ابن مشيش بأحر التعازي والمواساة في الفقيد رحمه اهلل ،متوسلين في ذلك من
المقام المبارك بما يتلى من سلك الذكر الحكيم والصالة على النبي الكريم أن يدخل شآبيب رحمته وعفوه على
الوالد أكرم اهلل مثواه وانزله منزل مباركا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .وإنا
هلل وإنا إليه راجعون.
وحرر بمدينة طنجة يومه الثالثاء  3ربيع األول 1441هـ الموافق لـ  20أكتوبر .2020
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(�صدق اهلل العظيم)

عن عمر يناهز  48سنة ،لبى نداء
ربه ،غرقا في البحر ،المشمول
بعفو اهلل المرحوم

رفيق فرخاين

وذلك يــوم الخميــس  29أكتوبـــر 2020
ويوم األربعــاء  11نونبــر الجاري شيــع جثمانه
الطاهرودفن ،بمقبــرة سيدي اعمار ،بعد صــالة
العصر.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى والدي الفقيد ،أحمد فرخاني
ونبوية بن شقرون و إلى شقيقيه ،مهدي وهدى وكذا إلى جميع أفراد عائالت:
فرخاني وبن شقرون وبوحاتم ،باإلضافة إلى أقاربهم وأصهارهم ،راجين لهم الصبر
والسلوان ،وللفقيد عظيم األجروالغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح
جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

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

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ
فأشار بسبابته منبها :
 لكن شروط تكلف ال شروط أصالة ،مع أن ترك األب بين أهل األدب هو عين األدب.فقلت  - :هذه الصالة في آداب األخالق السامية يبرزها ،كما تعلم ،حديث أم المؤمنين سيدتا
حفصة رضي اهلل عنها وأرضاها ،قالت « :دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم فوضع
ثيابه بين فخذيه ،فجاء أبو بكر فاستأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على هيأته ..ثم جاء عمر
يستأذن فأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على هيأته ..وجاء ناس من أصحابه فأذن لهم...
وجاء علي فأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على هيأته ..ثم جاء عثمان بن عفال فاستأذن،
فتجلل ثوبه ،فأذن له ،فتحدثوا ساعة ثم خرجوا ..فقلت  :يا رسول اهلل ،دخل أبو بكر وعمر وعلي
وناس من أصحابك وأنت على هيأتك لم تحرك ،فلما دخل عثمان تجللت ثوبك ،فقال  :أال أستحي
ممن تستحي منه المالئكة؟
فقال معلقا:
 خذخ جشمة ،وذاك صفاء ..حقا ،مقام سيدنا عثمان رضي اهلل عنه مقام جليل عظيم عند موالنارسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،إال أن الحالة التي تربطه عليه الصالة والسالم بساداتنا أبي بكر
وعمر وعلي وعثمان أيضا ،وجلة خواص الصحابة رضوان اهلل عليهم جميعا هي غير الحشمة هي حالة
الصفاء التي تسقط شروط األدب...
وسكت برهجة ثم أنشد :
في انقباض وحشمة فـــإذا جالست أهل الوفاء والكرم
()100
أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشـم
ونهضت وقلت :
 عن إذنك ..لحظة..فأسرع قائال :
 إن كنت تريد أن تعد الشاي فليكن «أسود بالليمون» ،لقد ألفت حلكة األيام وحموضتها...ورحم اهلل أبا العتاهية ،ما أبصره بضراوة الزمن ،وما أرقه من شاعر حكيم.
فرجعت أدراجي وسألته :
 ما ترحمت على أبي إسحاق إال شيء في سرك؟فتبسم وقال :
 هي أبيات له لمعت في خلدي تكشف عما تعنيه النفس من مطاوي أسرارها ..يقول :تعودت مس الضر حتى ألفتـــــــه وأحوجني طول العـزاء إلى الصبــر
ووسع صبري لألذى األنس باألذى وقد كنت أحيانا يضيق به صــدري
وسيرني يأسي من الناس راجيــــا لسرعة لطف اهلل من حيث ال أدري
وتهي ونظر إلي بطرف ساج وأنشد :
يا خليلي من عذيري من الدنيــــــــا ومن جورها علي وصبري
()101
ن أيامها وتخرب عمــري
عجبا إنني أنافس في عمــــرا
فبادرت :
ر()102
وأيام السرور تطير طيــ
فأيام الهموم مقصصـــــــات
ومضت وأنا أترنم في همس معاني أبيات العتاهي ...ولما عدت وجدت بين يديه كتاب «مجمع
الحكم واألمثال في الشعر العربي» وهو يتأمل إحدى صفحاته ..وحين رفع رأسه لمحت على مقلتيه
حمرة االغروراق ،وكأن حبات من دمع د انحدرت على وجنتيه ،وهو -كما أعرفه -ذو عين دمعة..
فقال لي  :أتتذكر يوم كنا في أول الستينات بمقهى «بيلو» ،وتجاذبنا أطراف الحديث عن القصص
القصيرة في الشعر العربي ،ووقتها أنشدنا صديقنا الفنان سيدي العربي اليعقوبي قصيدة مؤثرة
تصور حنان قلب أم عطوف على ابنها الجاهل المغرور؟
قلت :
 أجل...قال :
 كنت وقتئذ سطرت القصيدة في ورقة ،فضاعت مني ،وبقيت أبياتها مبعثرة في حافظتي...وبحثت عنها ما شاء اهلل أن أبحث فلم أعثر عليها ،وها قد صادفتها الساعة في هذا الكتاب ،فطرب
لها جناني طربي يوم أن وقرت سمعي أول مرة ،والحظت أن فيها زيادة أبيات غفل سيدي العربي عن
روايتها أو أنه تلقاها ناقصة فأداها كما سمعها...
فقلت له وقد هزت الذكرى ما غفا من الحنين إلى تلك السنين التي هي زهرة الحياة:
 إيه ،سقيا لتلك األمسيات ورعيا وبورك ذاك الزمان وأخبرك أني كنت أيضا أحسب هذه القصيدةمما يعسر العثور عليها ،ولما وجدتها في الكتاب الذي بين يديك استخفتي الفرح وماد بي السرور
جذال وكأني وقعت على كنز ثمين دفين ..وملكتني غبطة أبياتها التي الءمت خاتمة الفاجعة ...فلو
تفضلت بقراءتها استرواحا بذكراها...

فأنشد بصوته األبع :
أغرى امرؤ يوما غالمـا جاهـــــــال بنقــــوده حتى ينـــال بــــه الوطــــر
قال  :ائتني بفؤاد أمك يا فـتــــى ولك الدراهــــــــم والجواهــــر والدرر
والقلب أخرجــــــــه وعـــاد على األثـر
فمضى واغمد خنجرا في صدرها
فتدحــــرج القلـــب المعفـــر إذ عثــر
لكنـه من فــرط سرعتــه هـــوى
ولدي حبيبي ،هل أصابــك من ضــرر؟
ناداه قلب األم وهـو معـــــفـــــر
غضب السماء به على الولد انهمـــــر
فكأن هذا الصـــوت رغم حنـــوه
فاستل خنجره ليطعــــــن نفسـه طعنا سيبقى عبرة لمــــــن اعتــبــــــر
نـــاداه قلـــب األم  :كــف يدا وال تطعن فــــــــؤادي مرتين على األثــــر(.)103
وأحجم وكأنه في رقدة هائم ...ثم ارتشف شايه السود الممزوج بقطرات من عصير الليمون
ارتشافات صاخبة ممدودة ،وأنشد :
()104
فكيف تحنيه وأن قتيلــــه؟
تحنى عليك القلب من العج الجوى
وسكت برهة ثم قال :
 قساوة ..حوبة ..مأساة ،هي صورة شعرية سمت بها جوالت الخيال رقة وروعة فاهتز لهاالوجود ..صورة جعلتني أتأمل واقع الحياة من وراء الوجدان بعيدا عن جفا التعقل.
فقلت :
 في األدب العربي ،كما تعلم  :كثير من الصور الشعرية ..ومن أروعها سبكا وأعمقها تأثيرا،وألصقها بالعاطفة ما وشاء يراع الشاعر المدني الذي يحكي حرمان يده من ليلة العيد هناك في
مهجره بالبرازيل ...يقول في رنة سجية يائسة :
رأى بني صغار الحي قد غنموا في ليلة العيد أشيــاء وما غنمـــا
فجاء يسأل ماال لست أملكـــه ولو أتى طالبا روحي لما حـرمـــا
وعدته وجفوني حشوهــا أرق وعدا تعلق في أجفانـــه حلمـــــا
()105
لما رأت أمه حالي وحالتــــــه مالت لنا حية تذري الدموع دمــا
فتأوه وماء طربا وقال :
صفاء ونقاوة لفظ في صفاء ونقاوة قلب ...شعور رقيق يفيض بأوجاع الحياة وآالمها...
وتفزرت شايي وقلت :
الحديث موالي الشريف يأخذ بعضه برقاب بعض ...فقد تذكرت قصيدة «زقته مرتين» لشاعر
الهوى والشباب ،يقول :
أتت هند تشكـــو إلى أمهــــا فسبحان من جمـــع النيريـــــــن
فقالت لها  :إن هـذا الضحـــى أتـــانـــــي وقبلنــــي قبلتيـــــن
وفر ...فلمــــا رآنــي الدجــــى حباني من شعـــــره خصلتيــــن
وما خاف يا أم! بل ضمنـــــــي وألقى على مبسمــي نجمتيــــن
وذوب مــن لونـــــه سائـــــال وكحلنــــي منه في المقلتيـــــن
وجئت إلى الروض عند الصباح ألحجب نفسي عــن كل عـيــــن
فناداني الروض  :يا روضتـــي! وهــــــم ليفعـــــل كاألوليـــــن
إلى الصدر يا أم مــد اليديـــــن
فخبـــأت وجهـــــي ،ولكنـــــه
ويا دهشتي حين فتحت عينـي وشاهـدت في الصدر رمانتيــــن
ومازال بي الغصن حتى انحنى على قدمي ساجــدا سجدتيـــــن
فقـــدم لي تينـــك الوردتيـــــن
وكان على رأسه وردتـــــــــان
وخفت من الغصن إذا تمتمـت بأذنـــــي أوراقــــه كلمتــيـــــن
فرحت إلى البحـر لالبتــــــــراد فحملنـــــي ويحــــه موجتيــــــن
فما سرت إال وقـــــد ثـارتــــــا برد في كالبحـــــــر رجراجتيــــن
هو البحر يا أم! كم من فتــــى غريق ،وكم من فتى بين وبيــن
فها أنا أشكو إليـك الجميــــــع فباهلل يا أم مــــــــــاذا تريـــــن؟
فقالت  :وقد ضحكـت ،أمهـــــا وماست من العحجب في بردتين
()106
عرفتــــــم واحــــــدا واحـــــدا وذقت الذي ذقتــــه مرتيــــن
الهوامش :
( )100ألبي بكر الخالدي في «قدماء ومعاصرون» 39-
( )101ألبي بكر الخالدي في «قدماء ومعاصرون» 39 -
( )102نفس المصدر
( )103إلبراهيم المنذر ( )1950-1875في «مجمع الحكم»  32و«سنابل الزمن» .74
( )104أصل البيت في «لسان العرب» تحنى عليك النفس من العج الهوى فكيف تمنيها وأنت تهنيها و«األلفاظ
الكتابية» الهمداني .119
(« )105دراسات في األدب العربي والتاريخ» محمد عبد الغني حسن  56و«أدب المهجر» .243
(« )106األساليب الشعرية» إبراهيم العريض  .148وشاعر الهوى والشباب هو بشارة الخوري ()1968-1885
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الأ�ستاذ النقيب محمد بن م�صطفى الري�سوين
• عبد العزيز الحليمي

احلا�ضـر ...الغائـب

وهنا ابتسم ،و بالتو سلمني كتابه «الظل المديد» أستعرض بعض فقراته:

رزئنا في قامة شامخة من قامات الوطن ،كمرجعية
قانونية وحنكــة في صياغة النص وبلورته سالسة،
وقارض للشعــر في عمقــه للذكـــرى ،تتراقص فيه
الكلمات مشعة صورا فتنظرك حكما ورؤى محبوكة في
الزمن ،فيناقشه ويحرك سكونيته.

إهــداء

إلى من علمني ورباني خالي عبد اهلل كنون
حسبـك القصــد البعيـــد
أيهـــا الراحـــل مهــال
هــو خصــــم وعنـــيــــد
لم تعـــــان من زمـان
أنـــك الشهـــم العميـــد
أمــأل الدنيـــا حبـــورا
لك فيها الذكـر الحميـــد
وتـــمــــــل بأغـــــان
بمكان ظله الظل المديد
وتنعــــم فــي أمــــان

رزئنا في حبيب اختطفه المنون من بيننا ،وكأننا
رضع اغتيلت أو اختطفت أمهم فظلوا في بكاء وصراخ
دون مجيب.
سأل عنه مكانــه المفضل في مقهـاه المفضــل
بشارع محمد الخامس.

هذا الكتاب

سأل عنه مكانــه في نــــادي السيارات ،سأل عنه
مكتبه في مكتبة عبد اهلل كنون بين المئات من الكتب
فال من مجيــب ،فكان دائما الناصح األميـن واألميــن
المجيب.

وقد اخترت لهذا الكتاب عنوانا مستمدا من القرآن الكريم وبالضبط من
قوله تعالى في سورة الواقعة ،اآليات  27إلى ( 34وأصحاب اليمين ما أصحاب
اليمين ،في سدر مخضود ،وطلح منضود ،وظل ممدود ،وماء مسكوب ،وفاكهة
كثيرة ،ال مقطوعة وال ممنوعة ،وفرش مرفوعة) مع استعمال لغوي بسيط ينقل
صيغة المفعول إلى صيغة فعيل أي من ظل ممدود إلى ظل مديد ،اعتمادا على
قول ابن مالك في ألفيته:
وفي اسم مفعول الثالثي أطرد صيغة مفعول كـآت من قصـد
وناب نقــــال عــــند ذو فعيـــل نحــو فتـــاة أو فتـــى قتيـــل

القلب يخشع ،والعين تدمع ،والخطوات تضيع منا
حينما تعاودنا صدمة الفراق ،فكان القضاء والقدر،
وكان الفراق وتكرر :لماذا نأتي ...ولماذا نرحل؟!
كان األستاذ مصطفى الريسوني بالتفخيم شهما،
كان من حادثه أو طلب منه نصيحة أو فهما لنص
أدبي أو إشكال قانوني إال وفي اللحظة يجيبه بذكائه
الفطري مشفوعا بحصائله العلمية.

وأعتقد أن هذا هو ما قصده العالمة الجليل والصوفي الكبير سيدي أحمد
بن عجيبة عندما عنون تفسيره للقرآن الكريم بالبحر المديد.
قسم المؤلف كتابه إلى ثالثة أقسام ،القسم األول ما كتبه عن األموات
والقسم الثاني ما شارك به في تكريم أصدقاء ال زالوا على قيد الحياة ،أما القسم
الثالث فجمع فيه ما جادت به قريحته الشعرية.
رحم اهلل فقيدنا وأسكنه فسيح جناته
سبحان من خلقك ...ورباك ...ورفعك.

بمكتبه في الصرح الثاني «مكتبة عبد اهلل كنون
الحسني» طرحت عليه استنتاجا :لو ذهب فقيدنا عبد
اهلل كنون إلى الشرق واستكمل دراسته الجامعية
وتخرج ،فسيكون بين زمالئه األديب والشاعر أبو بكر
اللمتوني ،وخريج التربية وعلم النفس األستاذ محمد الريفي ،سوف ال يكون عبد اهلل كنون كما
نعرفه وهنا تكمن العبقرية الكنونية.

الرواية المسافرة

اجلزء

2

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

مع الروائي التطواني :

البشير الدامون

• قدمتم مشروعكم الروائي األول لوزارة الثقافة ضمن مبادرة الكتاب األول ،لكنكم
لم تتلقوا أي رد .ما هي المبررات التي قدمت لكم لعدم إدراج عملكم ضمن منشورات
الكتاب األول؟
••• بعدما كتبت رواية سرير األسرار فكرت في نشرها وقمت بإرسالها إلى وزارة الثقافة
في إطار مشروع كتابي األول ،لكنني لم أتلق أي رد ،وحينما طال االنتظار اتصلت هاتفيا
بالوزارة وأخبرتني إحدى الموظفات أن الرواية قد سلمت إلى مكتب الوزير ولكنها لم تلق
أي رد .بعد ذلك قمت بإرسالها إلى ثالث دور نشر ببيروت وتلقيت ربما بالحظ جوابا سريعا
بالموافقة على النشر فاخترت دار اآلداب لما لها من سمعة في نشر األعمال الجيدة.
• في معظم كتاباتك نجدك تنتصر للمرأة .بنظرك من أين يجب أن نبدأ لتغيير وضعية
المرأة في المجتمعات العربية؟
••• من أين نبدأ؟ سؤال يحيرني أنا كذلك وأعترف وأقول إنه ربما كان هو السبب الذي
وجهني نحو الكتابة بعدما كنت أحاول أن أجد مخرجا في دراسة نظريات التخلف في محاولة
للخـروج من مأزق التخلــف الذي نعيشـه ،لكن لألسـف أغلقـت في وجهي األبواب فالتجأت
إلى الكتابة أو األدب كمخَلص مما أنا فيه.
إن واقعنا مؤلم فمازلنا نحبو وال نتحرك إن لم نكن نتأخر إلى الخلف أكثر مما نسير نحو
األمام وهذا مؤسف حقا .أما في جوابي عن سؤال من أين نبدأ؟ فأنا أرى في هذه اللحظة
أن أحسن بداية هي أن نبدأ بأنفسنا وبمن يحيط بنا وأن نحاول ونتمنى أن نزرع ولو قليال
من األمل ،وأنا ما ابتغيت من كتاباتي إال أن أحاول التغيير .طبعا القراءة أو األدب ال يغير
المجتمعات ،لكنه يغير األنفس وإن تغيرت النفس فهي قادرة على أن تعطي عطاء جميال
يخدم اآلخر ويخدم اإلنسانية جمعاء.
• بالنسبة لكم كيف هو واقع اإلبداع في المغرب اليوم؟
••• في الحقيقة أنا مسرور من حيث الكم اإلبداعي حاليا في المغرب فقد ارتفعت أعداد
نشر الكتب وخاصة بعد الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة وهي مسألة محمودة جدا ونشكرها
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• محمد العودي

oddimed@gmail.com

على ذلك .أقول إن هناك إبداعاً كمياً
كبير ،أما من ناحية جودة األعمال فإنه
لم يعد يتاح لي المجال حاليا ألقرأ كل
األعمال المغربية التي تصدر ولكنني
قرأت العديد من الكتب التي صدرت
مؤخرا ووجدت فيها أعمـاال تستحق
كل التنويه واالحترام ،فهناك أعمال
جيدة وأصحابهــا ال يتسرعون كما
أن لديهم خبــرة في معرفـة أساليب
الكتابة ولهم مقروء جيد أيضا.
• كيف تنظرون إلى التراكم
الكبير الذي حققته الرواية المغربية
خصوصا وأن عدة أعمال وصلت إلى العالمية؟
••• بالفعل هناك عدة روايات مغربية وصلت إلى العالمية وعادة هي روايات جيدة
تستحق أن تصل إلى ما وصلت إليه .وهناك طبعا الكثير من المغاربة الذين يحصلون على
جوائز خارج الوطن وهذا شيء مفرح .الرواية المغربية تسير قدما نحو األفضل وكما قلت
فقد قرأت العديد من الروايات الصادرة مؤخرا التي نالت حظها من الشهرة ،وجدت فيها
الكثير من الجمال واألدب الجميل لذا يمكنني القول بأننا نسير في الطريق السوي من هذه
الناحية .أريد أن أشير هنا إلى أن هذا الكم الذي نراه كبيرا وهائال بالنسبة لعدد سكان
المغرب فهو يبقى جد ضئيل .لقد شاهدت مؤخرا برنامجا يتحدث عن الكتاب في نيويورك،
هذه األخيرة وحدها لديها  30.000كاتب ما بين كاتب محترف وكاتب هاو ،ربما علينا أن
نحمد اهلل بما أنه لدينا هذا العدد الكبير من الكتب المنشورة ،ألنه في صالح المغرب،
فكلما كان هناك كتاب إال ونجد له قارئاً ولو على قلتهم ،لكن المهم هو تلك اإلضافة وتلك
المساهمة في نشر الثقافة والوعي في بالدنا.

ال
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تهم ...الزوجة الثانية ل�سعد اهلل
وال زوجات عباد اهلل

تداولت ،مؤخرا ،بعض مواقع التواصل االجتماعي وخاصة عبر
تقنية التواصل السريع «الواتساب» خبرا حول الظهور المفترض
للزوجة الثانية للفنان سعد اهلل عزيز ،تغمده اهلل بواسع رحمته
والذي وافته المنية ،منذ األيام القليلة الماضية ،بعد وعكة صحية
عن عمر يناهز سبعين سنة.
وحسب هذه المواقع اإللكترونية ،البعيدة عن العمل اإلعالمي
المهني ،شك ً
ال ومضموناً ،فإن الزوجة الثانية للفنان الراحل والتي
لم ترزق منه بذرية خرجت إلى العلن تطالب بحقها في اإلرث،
باعتبارها زوجة ثانية للمرحوم شرعاً ولها ما يثبت ذلك من صور
وعقد زواج ،لكي تلجأ إلى القضاء إذا اقتضت الضرورة .لكن ما
يهم في هذا الموضوع هو اإلثارة التي حاولت المصادر المذكورة
الركوب عليها عندما أشارت إلى أن خبر ظهور زوجة ثانية للفنان
المرحوم صدم المغاربة! والوصية التي تركها الفنان ذاته أبكت
المغاربة ! فما هذا الهراء ،بل فأين الغرابة أو اإلثارة في هذا الخبر
المتداول في الوقت الذي يحتفظ الواقع في سجله بمجموعة
من النماذج المماثلة ،فكم هو كبير عدد األشخاص الذين بعد
وفاتهم ،ظهرت لهم زوجات أخريات ،سواء كانوا أشخاصاً عاديين
أو مشهورين ،فقراء أو أغنياء..؟
أما الوصية التي تركها الفنان المرحوم لزوجته الفنانة خديجة
أسد ،بأن تعتني بأبنائهما وتطلب من المغاربة والسيما من الجمهور الفني الدعاء له ،فهل

• محمد إمغران

هي حقا وصية تبكي ؟ وهل هي وصية غريبة ومؤثرة فعال ؟ ذلك أن
غالبية المرضى واألموات يكونون ،قبل وفاتهم ،قد أوصوا بأبنائهم
وبالدعاء لهم.
والحق أقول أن ما صدم ويصدم الناس جميعاً هو فقدان بعضهم
البعض ،إما أخا أو قريبا أو صديقا عزيزا ...دون أن يعلموا به ،إال
متأخرين ،بسبب «بروطوكول» الجنائز المعمول به والمرتبط بجائحة
«كورونا».
وما يصدم المغاربة حقا هي صعوبة الوصول إلى «بدونة» الزيت
أو «خنشة» الدقيق أو توفير سومة كراء السكن في ظل التدابير
االحترازية للوقاية من اإلصابة بالفيروس العالمي وقصته التي خربت
اقتصادات العالم وشتتت األفراد واألسر والجماعات وحولت حياتهم
إلى جحيم ،بعد تراجع مداخيل الشغل أو باألحرى إغالق أماكن العمل
في كل البقاع .هذا «الفيروس» الذي غير السلوك البشري وأثر سلباً
على طبيعة وتقاليد حياة الناس التي لم تعد مستقرة ،ولو نسبياً ،كما
كانت من قبل ،بل وأثر «الفيروس» حتى على مفاهيم ،الفرح والحزن
والصدمة ...لدى العديد من الناس الذين اختلطت عليهم أوراق
حياتهم و «قيامتهم» إلى درجة أنه لم يعد تهمهم ال معرفة حقيقة
ظهور الزوجة الثانية لسعد اهلل وال زوجات أخريات لعباد اهلل ،ألنهم
ـ صراحة ـ مرتبكون وحيارى ومتوجسون من إمكانية ظهور موجات
أخرى لفيروس «كورونا» الذي اختلط بالحابل والنابل!.

تنامـي ظاهـرة الإح�سـا�س باخلـوف من الإدارة
لدى املواطنني يف ظل جائحة “كورونا”
لم يعد وباء كورونا يشكل وحده مصدر قلق وخوف المواطنين ،بل انضاف إليه الخوف
الذي تشكله اإلدارة التي تحولت إلى كابوس مخيف ،حيث أصبح المواطن يكره أن يقصد
إدارة من اإلدارات العامة وشبه العامة والخاصة ،وليس ذلك بسبب اإلجراءات الوقائية التي
يسلم بها الجميع باعتبارها الوسيلة الضرورية لحماية الشخص لنفسه ولآلخرين من خطر
اإلصابة بالمرض ..لكن المشكل يكمن في أسلوب اإلدارات في التعامل مع الوافدين عليها
من المرتفقين ،حيث يتعرضون إلى أقصى درجات اإلساءة التي تصل إلى حد تمريغ كرامتهم
في التراب ..ففي الوقت الذي قلصت كل اإلدارات من عدد موظفيها تحت ذريعة التباعد وتوفير
الوقاية لمستخدميها من انتقال المرض ،فإنها عملت من جانب آخر على إغالق أبوابها في
وجه المرتفقين ووضع السدود التي تدفع بهم إلى الشارع للوقوف في طوابير االنتظار لعدة
ساعات في العراء تحت أشعة الشمس ،وال يسمح لهم بالدخول إال فرادى بعد المناداة عليهم
باألرقام المكتوبة باليد ،والتي يحصلون عليها من طرف حراس األمن الخاص .وهي العملية
التي تتطلب االنتظار طويال ،وذلك تبعا لوضعية كل إدارة
على حدة ونوعية الخدمة المقدمة ..وغالبا ما يتطلب
االنتظار في بعـض اإلدارات كبريد المغـرب والضمان
االجتماعي واألمن الوطني ،والقيادات والملحقات اإلدارية
عدة ساعات ،وقد يستغرق اليوم كله ،كما هو عليه الشأن
بالنسبة للراغبين في تجديد البطاقة الوطنية ،إذ تظل
المواعيد المحددة لهم مجرد حبر على ورق ..
لقد كان المواطنون يعانــون قبل الجائحـــة ،لكن
معاناتهم أصبحت أكثر منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ
الصحية ،حيث ازداد الضغط عليهم بعد أن انحصر دور
اإلدارة في وضع السدود والعراقيل التي تساهم في التأثير
على الخدمات .وظلت معظم اإلدارات جامدة على تصورها
الذي وضعته ألول مرة بعد ظهور الجائحة ،ولم تعمل على تقييم التجربة ورصد الثغرات
والسلبيات المرافقة لها .فهي ال تضع في الحسبان أي اعتبار لراحة المرتفق وسالمته وال
لظروف استقباله ،وكذلك المدة التي سيقضيها في ضيافتها خلف األبواب ..ويمكن تعداد
تلك السلبيات التي تبين أن إدارتنا تكون أحيانا متخلفة وقاسية في تعاملها مع زبنائها ،بل
مجردة من الحس اإلنساني والوطني ،ويبرز ذلك فيما يلي :
• إلزام المواطن بالحضور مبكرا قبل الشروع في العمل لتجريب حظه ،وبعد حصوله على
رقمه الترتيبي في الصف يظل ينتظر عدة ساعات بسبب بطء عملية إنجاز الخدمات.
• عدم مراعاة أحوال المرتفقين ووضعياتهم الخاصة ،خاصة حينما يتعلق األمر بالشيوخ
المسنين وبالنساء وذوي االحتياجات الخاصة..
• حرمانهم من ولوج المراحيض إما بسبب عدم توفرها أصال ،أو خوفا من نقل العدوى ..

• إرغامهم على التوقف الطويل في العراء وجها لوجه مع تأثيرات أحوال الطقس من حرارة
وبرودة وأشعة الشمس وكذلك األمطار والرياح ..
لقد كان الوضع أهون خالل المواسم السابقة ،لكن ما العمل حاليا في ظل إكراهات موسم
الشتاء؟  ..وكيف يجب التعامل مع هذه الظروف وما تتسم به من برد وشتاء ورياح ومتغيرات
أحوال الطقس؟  ..وهل من المعقول أال يتم التفكير في إيجاد حل لهذا المشكل من خالل
ضبط مواعيد الزيارات ،والزيادة في عدد المستخدمين واألطر من أجل مواجهة حدة اإلقبال
واالزدحام ،ثم الحرص على ضبط العمل اإلداري بشكل دقيق من خالل توظيف الصيغ الجديدة
في العمل اإلداري ،من بينها( اعتماد آلية اإلدارة عن بعد ،توفير فضاء رحب لالستقبال ،إيجاد
األجهزة الخاصة بتنظيم صف االنتظار ،)..وما هو دور الوزارات المعنية والمصالح الخارجية
التابعة لها؟ وأين هي الوالية الغارقة في سباتها ،والتي يفترض فيها أن تتدخل من أجل
التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الحيف عنهم في مثل هذه الحاالت..؟
وكمثال على ما يعانيه المواطنون بسبب عقم اإلدارة
وجمودها ،ننقل هذه الصورة التي تعكس وضعية إدارة
صندوق الضمان االجتماعي بطنجة التي يفترض فيها
أن تستقبل المئات من المنخرطين يوميا ،والذين يتم
الزج بهم وسط أتون االزدحام واالنتظار الطويل من أجل
أن تقدم لهم خدمات هزيلة غير مكتملة وال مضمونة
النتائج ،بسبب عدم جدية هذه المؤسسة التي تتعامل مع
منخرطيها بنوع من التعالي والتجاهل ،مما يجعل العديد
منهم يشكون من التسويف والمماطلة وضياع الملفات
التي يتقدمون بها ..ومما زاد الطين بلة في هذا المشهد
المؤلم ،هو تزامن الوقفة اليومية لهؤالء الضحايا مع
نزول أمطار الرحمة فوق رؤوسهم ،وما من شك أنهم
ظلوا يدعون اهلل أن يخفف عنهم جحيم هذه اإلدارة التي
تفتقد إلى الحس بالمسؤولية ..
إن أكثر ما يكرهه المواطن حاليا ،هو زيارته لإلدارة كيفما كان لونها ،ألنه مدرك أنه
سيصطدم بعراقيل ال حصر لها ،كما أنه سيتعرض أحيانا لإلذالل واإلهانة بسبب طول االنتظار
وسوء المعاملة .ذلك أن فلسفة المسؤولين قد انقلبت رأسا على عقب ،بعد أن تبخرت كل
تلك الشعارات التي كانت ترفها السياسة الحكومية ،والتي يبدو أنها قد تخلت عنها مثل شعار
إدارة القرب ،والشفافية ،والنجاعة وأولوية حقوق المواطن ،والرقمنة ،واألجرأة ...،ألنها اختارت
العودة إلى تلك الطقوس البالية والطرق البدائية في التعامل مع المواطنين ..فبعد هذه
الصيحة ،نتمنى أن تخرج الجهات المسؤولة محليا ومركزيا عن صمتها تجاه هذه البهدلة التي
تزري بحياة المواطنين..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
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سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم والمعرفة ،
إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية  ،والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق معرفتهم  ،وموسوعية
علمهم  ،تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسور التالقح بين المفكرين وبني عصرهم  ،وبين المفكرين وطبقة قرائهم  ،وتطلعهم
على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.
نتابع في هذه الحلقة حوارنا في جزئه الرابع
واألخير مع الباحث األصولي األستاذ الدكتور
• لقد أغنيت المكتبة المغربية بمؤلفاتك وتحقيقك للنصوص ،نود
أن تقدم للقارئ نبذة مختصرة عن مضامين كل مؤلف ؟
يسر اهلل تعالى وأفاض من نعمائه فولجت سلك التأليف مبكرا،
وكانت أولى األعمال المنشورة قبل عقد ونصف من الزمن ،وفي نظري
القاصر أنه إذا انحلت عقدة الكتابة وتفتقت يراعتها فإن أمر التأليف يهون،
إذ ال يعدو جمع ما ُكتب وإعادة ترتيبه وفق منهج معتبر ،يختص بكل
فن ومجال ،والحال في التأليف المعاصر يغاير ما كان عليه األمر سابقا،
فقد تستدعيه دواع معرفية وحاجات وقتية فينخرط في سلك مشاريع
مؤسسات علمية تُستكتب بخصوصه وهو أيسر في نظري تقنيا ومنهجيا،
ألنه يعرض للتحكيم والنظر من قبل متخصصين ،فيكون عمال مقوما
معتبرا بخالف األعمال الشخصية التي تعرضها للقاريء من كل األطياف،
وهناك التأليف المعهود وهذا يرجع إلى طبيعة نظر الباحث وتخصصه
ومشاريعه الفكرية التي تنبعث من طول نظر ودراسة ومطالعة وتحصيل،
وتلقين وأداء داخل معاهد الدرس والتحصيل ،والحمد هلل أن ما كتبته لحد
اآلن يتوزع بين الطريقين والمسلكين.
إال أن هنالك ما يختص من المؤلفات بالدراسات العلمية المختصة
بفنون معينة وأغلبها علم الفقه وأصوله ،وثانيها ما يختص بتحقيق
التراث ،وهو ما أطمح إليه وأرغب فيه بين الحين واآلخر سيما في مادة
الحديث والتخريج ،حتى ال أنبو عن هذا التخصص المليح والرياض الفسيح
مراجعة وإفادة واستمتاعا.
فمن الدراسات المنشورة في فنون مختلفة:
ــ «مقاالت ومقامات في الجانب الجمالي من التشريع» 2010م :وهو
عبارة عن مقاالت في مواضيع مختلفة نشرت على جريدة طنجة ،وطبعت
بمطابعها ،ويقع فيما يقارب مائتي صفحة ،وأغلب مضامينه القضايا
الشرعية ،والمقامات الصوفية ،وبعض المطارحات الواقعية ،وقدم له
األستاذن الدكتوران محمد كنون الحسني رئيس المجلس العلمي
بطنجة ،وخالد المقالي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة المولى إسماعيل
بمكناس.
ــ «أثر الذرائعية والواقعية في المسالك
االجتهادية عند المالكيـــة وتفعيله في
القضايا المعاصرة» 2014م :وهو موضوع
أطروحة الدكتوراه ،ويتنـــاول الحديث عن
منهج االجتهاد الذرائعــي عند المالكيــة،
بين التأصيل ،والتقعيد ،والتنزيل من خالل
النوازل القديمة والمعاصرة ،ويقع في حوالي
ألف صفحة ،طبع في مجلدين ،بدار ابن حزم
ببيروت.
ــ «دُرر الرجــــال :علمــاء وصلحــاء
أدركتهم» (الجزء األول) 2015م :وقد ذكرت
فيه تراجم علماء مشارقة ومغاربة ممن
لقيتهم أو درست عليهم ،بشرط المعاصرة
واللقيا ،وقدم له األستاذ الدكتور عبد اهلل
المرابط الترغي رحمه اهلل ،وهو يتسم بالطابع األدبي في مقاربة السردي
والرحلي ،وخصائص اللقاء ،ونعوت الشخصيات أدبيا وعلميا وسلوكيا،
على غير وزان التراجم العامة ،وأشرفت على طبعه مطابع دار األمان
بالرباط.
ــ «رؤى معرفية في األصول والمقاصد» 2014م ،وهو كتاب تضمن
دراسات أصولية ومقاصدية ،بعضها نشر بمجلة اإلحياء ،ومنها ما يتعلق
بأدلة المذهب المالكي ،ومدلول البيان األصولي في النصوص الشرعية،
ومزالق االجتهاد التنزيلي ،وبدع التفاسير ،ونظرات في مقصد حفظ األمة،
والتغيير الحضاري وغيرها ،وقد طبع بإشراف الرابطة المحمدية للعلماء،
ويقع في حوالي  250صفحة.
ــ «القواعد المستنبطة من «دواوين السادة المالكية» في السلوك
واآلداب».عرض وبيان» (2019م).
وقد تضمن جملة من القواعد المؤطرة للسلوك في دواوين المالكية،
والتي صيغت على وزان القاعدة الفقهية وتعلق مضمونها باآلداب العامة،
وتخليق أحوال المكلف في جميع مقامات التعبد ،اعتقادا وقربة ومعاملة.
وقد أشرف على طبعه مركز الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية التابع
للرابطة المحمدية للعلماء ،ويقع في حوالي  200صفحة.
ــ «نبذ التعصب والعنف من خالل علوم السنة ومناهجها (دالالت
استقرائية في مسالك الرواية والدراية) تضمن الكتاب ضمن مشروع
فريد مقاربة منهجية من خالل التأمل في علوم السنة النبوية ومناهجها
قصد استكمال رؤية فكرية تعنى بنبذ التعصب والعنف ،وإقرار التوسط
واالعتدال ،وتقل مثل هذه الدراسات في تبين فلسفة مناهج العلوم
اإلسالمية التي تستتبع قواطع الشريعة ومقاصدها ،ويقع الكتاب فيما
يقارب ثمانين صفحة ،طبع بإشراف جامعة محمد الخامس أبو ظبي ،بدار
القلم بدمشق.
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عبد اهلل عبد المومن

وهنالك أعمال أخرى منها ما طبع ،ومنها ما هو قيد الطبع نكتفي
بما ذكرنا.
وفي مجال التحقيق نشرت لي األعمال اآلتية:
ــ «أشراط الساعة وذهاب األخيار وبقاء األشرار» لإلمام عبد الملك
بن حبيب األندلسي المالكي 238هـ.
وهو من أوائل المطبوعات ،وموضوعه بحث تقدمت به لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ،وهو عبارة عن
أحاديث مسندة من رواية الفقيه المالكي عبد الملك بن حبيب في
موضوع الفتن وأشراط الساعة ،وقد قمت بتوثيق نسبته وتحقيق
أحاديثه ،مع دراسة خاصة بمضمون الكتاب تاريخيا ومنهجيا ،وقد قدمه
األستاذ الدكتور محمد التمسماني عميد كلية أصول الدين.
ــ «من غير النبي صلى اهلل عليه وسلم أسماءهم من الصحابة»
الج ّلة األعالم
للعالمة محمد المدني بن جلون الفاسي 1298ه  ،و» إعالم ِ
بمن غير النبي صلى اهلل عليه وسلم ما لهم من األعالم» للشيخ عبد
الرحمن بن جعفر الكتاني2017( .م):
هذان الكتابان في موضوع طريف يتعلق بمن غير النبي صلى اهلل
عليه وسلم أسماءهم من الصحابة وغيرهم ،وحتى األماكن وكل ما
شمله تغيير اإلسم من القبيح إلى الحسن ،وقد قدمته بدراسة مستوفية
عن ترجمة العلمين وموضوع الكتابين ،وكشفت عن منحاه المقاصدي
الجمالي وأثر المنهج النبوي في التغيير الحضاري ،وطبع بإشراف مركز
عقبة بن نافع للدراسات حول الصحابة والتابعين التابع للرابطة المحمدية
للعلماء.
وقد نُشر كذلك تقديم وتصدير بعض الكتب العلمية ومنها:
ــ «تقديم وتبويب كتاب« :سراج الدلجة في فضل طنجة» للمحدث
السيد عبد العزيز بن الصديق الغماري2013 .م.
ــ تقديم وتصحيح كتاب «حيرة تالميذ اإلعدادي والثانوي التأهيلي»
لألستاذ محمد سعيد الشركي اخناشر2005 .م.

ــ تقديم كتاب« :قوانين صوفية» للهاشمي بن عجيبة دراسة
وتحقيق :د حسناء بن عجيبة2016 .م .
ــ تقديم كتاب في «علماء بعض قبائل غمارة» قيد الطبع بحول اهلل.
• صدر لكم مؤخرا كتاب «القواعد المستنبطة من دواوين السادة
المالكية في السلوك واآلداب – عرض وبيان» ما هي الدواعي والسياقات
التي دفعتكم إلى الكتابة في هذا الموضوع ؟
نعم ،فكرة الكتاب صادرة عن مشروع أتطلع إلى ترسيخه واقعا،
والتسليم به علميا ،وهو قائم على الوصل بين الفقه والسلوك من خالل
مقاربات عملية حقيقية ،تجسد غلبة الحس السلوكي التربوي عند فقهاء
اإلسالم ،حتى لكأنك تراه عيانا في جميع أبواب الفقه بدءا بالفقه األكبر
فما دونه ،والتركيز على التقعيد فيه إثبات مزية هذا النظر الذي تعدّى
التوجيه واإلرشاد إلى التنظير والتقعيد ،وهو ما وجدته الئحا بعد طول
معاناة في استقراء دواوين الفقه ،وجعلته وقفا في هذا المشروع على
بعض مصنفات المالكية ألنه يتعذر االستقصاء.
من بين الدواعي إلى خوض غمار هذا البحث ما تعاني منه األمة
في واقعها الحالي من تس ّلط الجفاء والعقوق مع تراثها الحافل باألدب
ومعانيه ،وهو جفاء تعدّى ال ُفروعَ إلى األصول ،في قالب علمي مسلوب
المحتوى ،لم يكن أهله فيما ابتغوه منه بحال أهل العلم والدعوة من
سلفنا الصالح ،فجفوا النبي صلى اهلل عليه وسلم وصحابته ،ونصوص
هديه الشريف ،وبذروا بذور الشحناء والخالف في األمة ،تكفيرا وتبديعا
وتفسيقا ،حتى صار الناس فرقا وطرائق قددا ،لمثل هؤالء صيغت تلك
القواعد في رد األدب إلى معدنه في الفقه ،وحتى يعلم أولئك أنهم إن
كانوا للسلف تبعا فهؤالء هم أصول األمة الذين لم يفرقوا يوما هذا اللب
عن أصله.

إعداد  :عمـر قـربـاش

ثم هنالك ميزة علمية في هذا النوع من التقعيد ،إذ أنه ال يقارب
معنى قاعدة التصوف بل هو أعم منها ،ألن األدب عند القوم على أربع
مراتب :أدب الشريعة ،وأدب الخدمة ،وأدب الحق ،وأدب الحقيقة ،وقد
تتعلق قاعدة التصوف بعنصر أو عنصرين ،لكن قاعدة السلوك أعم في
مشموالتها ،ومنها رياضة النفس ،وإحسان االعتقاد ،وتجويد التعبد،
وترشيدالمعاملة...
وقاربت الدراسة نحوا من ثمانين قاعدة قمت بالتنبيه على مواردها
في دواوين الفقه ،وأقوم بعدُ ببيانها وتوضيحها ،وبيان أثرها المقاصدي
وحتىتطبيقاتها.
• قمتم في السنوات األخيرة بإنشاء مجلة علمية محكمة تحمل
اسم « اإلبصار» بماذا تعنى ،وإلى ماذا تهدف؟
«مجلة اإلبصار» هي فكرة راودتني لما تفرغت من أطروحة الدكتوراه
وهيأتها للطبع ،وبدأت أدبر بحزم شأن االشتغال الثقافي في طنجة التي
عرفت بالعلم والفكر والنبوغ ،واستعصى علي أمر المجلة ابتداء ،وشاورت
فيها خالني وأصدقائي من الباحثين المقيمين بطنجة ،والكل تعثر في
البداية ألن فكرة المجلة ليست باألمر الهين السهل ،لكني نُشّئتُ
وهلل الحمد على اقتحام المفاوز بنية صالحة وعمل دؤوب وما عودني ربنا
سبحانه إال فضال ،ومثل هذا ال يدرك بالتمني ،وال ينال بسوف ولعل ولو
أني ،لذا شمرت عن ساعد الجد ،وأقنعت الباحثين بمعيتي بسمو الفكرة
وطيب ثمرتها فمضينا ووفق اهلل ،واخترنا لها اسم اإلبصار ،وكان الغرض
منه استشراف الرؤية استمدادا من الماضي والحاضر واآلت ،لذا عُني
مضمونها بقضايا الفكر والواقع.
واصطالحُ الفكر هو الالئق بالبناء واإلصالح في نظري ،وإن كان
البعض يُوقفه على ما هو من قبيل الفلسفة والتجريد وغيرها ،بينما
يصح إطالقه على عموم نتاج النظر في مصادر المعرفة وأعالها الوحي،
وما يستتبعه من مدارك العقل ،إذ الخالص منها فكر محض وال يخلو
في كل األحوال من مستند ،لكن أول مبدئه النظر وآخره العمل ،والقصد
من إطالق الواقع بيّن في أن ما يصلح نشره
من فكر يناسب زمانه وإبانه ،هو أنجع من
االجترار وإعادة المسطور ،لذا كان ربط الفكر
بالواقع من اآلكد التي يتوخى منه التوجيه
والتسديد ما أمكن.
وكان لزاما في منهج المجلة االستهداء
بالفكر المستوحى من مصادره األصيلة
فأعادت إثارة مبحث النبوغ المغربي من
خالل المجاالت والمفاهيم واألعالم ،وقضايا
المنهج ،واألصول ،والفقه ،والفلسفة،
والتصوف ،وغيرها.
وقد بلغت أعداد المجلة المنشورة أربعة،
ونحن على االشتغال إلصدار العدد الخامس
بحــول اهلل ،نســأل من اهلل سبحانــه عونه
ومدَده.
• هل لديك مشروع كتاب تنوي إصداره في المستقبل القريب؟
عندي مشاريع سترى النور قريبا بحول اهلل ،أولها كان بإيعاز من
فضيلة األستاذ الدكتور فاروق حمادة والذي رشحني مع نخبة من األساتذة
لكتابة مشروع علمي في أبواب الشريعة (العبادات والمعامالت واألخالق)،
يكون القصد منه إفادة جميع النخب ويوضع في الجامعات والمؤسسات
العلمية المختلفة التخصصات ،وسيبدأ توزيعه بدول الخليج ،ويقوم على
تبسيط المعرفة اإلسالمية ،مع التركيز على أصولها ،وتيسير عرضها دون
إخالل بالمعاني الكبرى ،وهو عمل يحتاج إلى جهد من جهة نسج خطابه
ونظم خرزه ،وقد وفق اهلل وأتممناه.
وثانيها ،يندرج تحت موسوعة السلم التي يشرف عليها الشيخ عبد
اهلل بن بيه ،وقد اكتمل منها مجلد التسامح ،واشتغلت على محور خاص
ودقيق يهم المغرب واألندلس في تاريخهما ،وبالضبط العالقات مع
اآلخر ،وسيعلن عن عنوانه في إبانه ،وقد أتممته بحول اهلل أيضا.
وهناك أعمال أخرى قيد االشتغال ،أسأل اهلل البركة في العمر والوقت
حتى يتم إكمالها ،وأسأله سبحانه صدق اإلخالص في القول والعمل ،وأن
يجعلها في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ،وأن يجعل لنا
بها جميعا لسان صدق في اآلخرين.
• في الختام نشكرك جزيل الشكر أنك أتحت لنا من وقتك في هذه
الفسحة الحوارية  ،ونتمنى أن نراك دائما في صحة وعطاء .
حفظكم اهلل ورعاكم على هذه المبادرة الطيبة وقد سعدت
بمحاورتكم على صفحات جريدة لها وزنها واعتبارها في مساري
المتواضع ،وأتمنى لهذه السلسلة أن تحظى بالتوفيق الدائم والقبول
المستمر ،والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

(انتهى)
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جاللة امللك
عين أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس الدكتورة
وداد العيدوني بالمجلس العلمي األعلى بالرباط ،الذي يترأسه
جاللته والذي يضم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية واألمين
العام للمجلس العلمي األعلى وبعض كبار العلماء الذين يعينون
بصفة شخصية من قبل جاللة الملك.
وتعتبر وداد العيدوني ،نموذجاً للمرأة المثقفة الفاعلة،
التي خلفت صداها في الحقل العلمي والديني بمختلف أرجاء
المملكة ،وهي أول امرأة بشمال المغرب ألقت بين يدي أمير
المؤمنين درسا من الدروس الحسنية بتاريخ  29يونيو2015م
في موضوع« :االجتهاد بين ضوابط الشرع ومستجدات العصر».
الدكتورة وداد ابنة بمدينة طنجة ،ترعرعت وسط أسرة علمية
عريقة ،وقد سبق أن عُينت من طرف الملك محمد السادس سنة
 2016عضوا بالمجلس األعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء
األفارقة ،وعُينت عضوا بمجلس القرويين منذ سنة  ،2016كما
كانت عضوا بالمجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة أصيلة
ورئيسة للخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا األسرة التابع له
منذ سنة .2004
تلقت تدريسها الجامعي بتطوان ثـم التحقـت بدار الحديث
الحسنية وبجامعــة محمد الخامــس
بالرباط ،ثم التحقـت للتدريس بكليـة
الحقـوق بطنجـة ،جامعـة عبد المالك
السعدي شعبة القانون الخاص أستاذة
للتعليم العالي ،وترأست شعبة القانون
الخاص بكلية الحقوق بطنجة ـ سابقا،
وتشرف حاليا على ماستـر المهـن
القانونية والقضائية بكلية الحقوق
بطنجة كما تترأس مختبر« :الدراسات
القانونية والتنمية المستــدامــة في
الفضـــاء األورومتوسطي».

يُعي الدكتورة وداد العيدوين
باملجل�س العلمي الأعلى

الجنان ـ طرابلس بلبنان ـ  22أبريل 2012م ،والندوة الدولية
حول  :القضاء الشرعي في العصر الحاضر ،الواقع واآلم��ال -
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -أبريل  ،2006ومؤتمر
دبي الدولي للقصر :القصر رعاية وتأهيال واستثمارا – مؤسسة
األوق��اف وش��ؤون القصر بدبي سنة  2006ومؤتمر اإلره��اب
في العصر الرقمي – بجامعة عمان األردن –  ،2008والمؤتمر
الدولي حول :الوقف والعولمة .استشراف مستقبل األوقاف في
القرن الحادي والعشرين نظمه البنك اإلسالمي للتنمية ،وجامعة
زاي��د ،بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف بالكويت  -أبريل
2008م .كما شاركت في المؤتمر الدولي حول العمل الخيري
ريادة ونماء الذي نظمته دائرة األوق��اف والشؤون اإلسالمية
بدبي  -يناير  ،2008مؤتمر السياسات اإلسالمية للطفولة :
الواقع والتحديات بجامعة الشارقة  ،2010 -وأيضاً اللقاء الرابع
لمسلمات كطالونيا  :التربية مسؤولية وآفاق من تنظيم المركز
اإلسالمي لكطاليونيا  -يونيو  ،2010الملتقى العلمي األول
لمراكز التوحد في العالم العربي  :التوحد واقع ومستقبل الجمعية
الفيصلية النسوية بجدة  ،2008الندوة الدولية حول موضوع
التسامح والتعايش مع اآلخر مؤسسة محمد السادس للعلماء
األفارقة بكينيا سنة  ،2018مؤتمر قضايا طبية معاصرة بجامعة

وهي مؤطرة ومؤثرة في جيل من
الطلبة لما أوتيت من حكمة وتدبير،
وقدرة تواصلية ورعاية وعمق علمي،
فهي تمثل نموذج المرأة المغربية
المجدة العاملـــة ،مثلــت المغرب في
مناسبات أكاديمية ورسمية بإفريقيا
وبعض الدول العربية بحكم عضويتها
بالمجلس األعلى للعلماء األفارقة.
وإض��اف��ة إل��ى مهامها العلمية
واألكاديميـة ،تقلـــــدت الدكتـــورة
وداد العيدوني مجموعة من المهام
والمسؤوليات األخــرى منهــا  :عضـــو
المنتدى العربي للطفولــة بالقاهـرة ،وعضو المجمع العربــي
للملكية الفكرية بعمان  -األردن ،ورئيسة اللجان التنظيمية
لعدد من الندوات والملتقيات العلمية المحلية والوطنية ،فضال
عن عضويتها السابقة بالمجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة
أصيلة ،كما عينت الدكتورة وداد العيدوني سفيرة أمل لسنة
 ،2012والتحقـت بمجلـس جامعـة القرويين منذ سنة 2016
باإلضافة إلى المسؤوليـات الكثيرة التي تؤديها بكل إخـالص
وتفان.
شاركت األستاذة العيدوني في عدد من اللقاءات اإلعالمية
منها  :القناة الفضائية السادسة والقناة الفضائية ميدي  1والقناة
المغربية األولى وإذاعة كاب راديو وإذاعة محمد السادس وإذاعة
طنجة وغيرها.
كما شاركت الدكتورة وداد في مجموعة من الملتقيـات
العلميـــة الدوليـة بمكـة المكرمة ،وجدة ،والرياض ،ودبي،
والشارقة ،والكويت ،وتركيـا ،واألردن ،ومدريـد ،وبرشلونة،
وفينيسيا ،وبيروت .منها :المؤتمر الدولي حول  :سياسات التعليم
العالي ودورها في دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ـ جامعة

اإلمام محمد ابن مسعود اإلسالميـة بالرياض ـ  ،2009مؤتمر
اإلعاقة والتأهيل مركز األمير سليمان ألبحاث اإلعاقة بالرياضة
سنة  ،2009مؤتمر البيئة المعلوماتية اآلمنة جمعية المكتبات
والمعلومات السعودية بالتعاون مع مكتبات الملك فهد الوطنية
الرياض ـ  ،2010الندوة الدولية معالم التسامح في اإلسالم
مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة بمونداصا ـ ،2018
الندوة الدولية حول التسامح الديني مؤسسة محمد السادس
للعلماء األفارقة بليبيريا ـ  ،2019المؤتمر الدولي حول موضوع
الوساطة األسرية ودورها في االستقرارا األسري ،وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية  ،2016 -المؤتمر الدولي
للبحث العلمي في التعليم العالي بجامعة فيالديفيا المنامة
البحرين سنة  ،2019الندوة الدولية بعنوان  :اإلعاقة التكوين
والتدخل االجتماعي ،وزارة األسرة والتضامن والمواساة والتنمية
االجتماعية بالمعهد الوطنــي للعمـــل االجتماعي طنجة ـ .2019
كما شاركـت بمنتــدى قضايـــا الوقــف الفقهية سنة 2011
التي نظمتها األمانة العامة لألوقاف بالكويت إسطنبول تركيا..
باإلضافة إلى عدد من اللقاءات العلمية الوطنية بفاس ،والرباط،
والدار البيضاء ،وتطوان ،ووزان ،وطنجة ،ومكناس ،وشفشاون،
والعرائش ،ومراكش ،وأكادير ،والعيون...

اهتمت الدكتورة وداد العيدوني كثيرا بقضايا الطفولة
والنهوض بأوضاعها واعتبرت قضية الطفولة قضي ٌة تنموي ٌة
الوعي الحضاري
وحضارية في المقام األول واختبارا ومحكا لنمو
ِ
لألمة ،وهي شعار للتنميةِ المتكاملةِ والمتوازنةِ ،إذ يُفتَرَضُ
أن يكون الوعي الحضاري وعيا موصوال ينطلق من األسرة
نفسها .ولما كانت صناعة المستقبل تتطلب قيام المجتمعات
ٍ
ٍ
ثقافي واجتماعي وتربوي لمستقبلها،
اإلنسانية باختيار مضمونٍ
ّ
ٍ
فإن الدكتورة وداد العيدودني تعتبر أنه« :قد آن األوان للمجتمع
المغربي أن يختار لمستقبله مضموناً يتمحور حول إعداد
أطفاله إعداداً سليماً خالياً من كل أشكال اإلساءة إلى طفولتهم
أواالعتداء عليها ،ليكونوا قادرين على صنع المستقبل المأمول
لوطنهم المغرب».
كما ناضلت ودافعت عن المرأة وحقوقها وساهمت في
تنويرها وتوعيتها من خالل مجموعة من األنشطة الدينية التي
نظمتها بمدينة طنجة منذ التحاقها بالمجلس العلمي المحلي
بطنجة سنة .2004
وتقديرا لمجهوداتها في المجال الحقوقي والقانوني نالت
المترجم لها عدة شواهد تقديرية  :شهادة تقدير من مؤسسة
األوقـاف وشؤون القصر بدبــي سنــة
2006م ،شهــادة تقديــر من جامعـة
الشارقـة سنــة 2006م ،وشهـــادات
مماثلـة من األمانـة العامـة لألوقـاف
بالكويت ومؤسســات حكومية دوليــة
وعربية .
نشرت األستــاذة وداد العيدونــي
مجموعة من أبحاثها في مجالت علمية
رصينة داخل المغرب وخارجه .
كما ألفت العديد من الكتب منها
«التنظيم القضائي المغربي وفق آخر
المستجــدات التشريعيــة»« .وسائــل
اإلث��ب��ات ف��ي قضايا األس���رة – كتاب
الوقائع – كلية الدراسات العليا والبحث
العلمي – جامعة الشارقة»« .الملكية
األدبية والفنية في التشريع المغربي».
و«المنظومة القضائية المغربية وفق
آخر المستجدات»« ،المحاكم المغربية
المبادئ – الهيكـلـــة  -االختصاص
 التفتيش»« .تقريب المسالك فيش��رح م��وط��أ اإلم���ام م��ال��ك  :دراس��ة
وتحقيق»« .الحماية القانونية للملكية
األدبية والفنية في التشريع المغربي
واالتفاقيات الدولية سنة « .»2019فهرست عبد القادر الكوهن،
دراسة وتحقيق» .و«اتفاق التحكيم وأخالقيات القضاء» وغيرها .
وعلى إثر التعيين المولوي السامي للدكتورة األكاديمية
والعالمة المقتدرة وداد العيدوني بالمجلس العلمي األعلى ،نغتنم
هذه المناسبة لإلعراب عن خالص التهاني وصادق التبريكات،
لتعيينها في هذا المنصب المرموق داخل مؤسسة دينية علمية
بارزة ما فتئت تحظى بالرعاية الملكية الكريمة والتقدير المولوي
الشريف لدورها الكبير في تنشيط الحياة الدينية وحراسة ثوابت
األمة وضمان األمن الروحي للمغاربة.
وإنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز لنا جميعا أن تصبح إحدى
نساء مدينة طنجة عضوا مثابرا فاعال ومجدا بالمجلس العلمي
األعلى تقديرا لكفاءتها العلمية وجهودها المخلصة وإسهاماتها
المتواصلة في نشر وتشكيل الوعي الديني واالجتماعي العام،
ورعاية القيم المثلى في المجتمع عمال بالتوجيهات الملكية
السامية ألمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين جاللة الملك
محمد السادس حفظه اهلل ورعاه.
وإذ نجدد للدكتورة وداد العيدوني تهانينا الصادقة ،نسأل
العلي القدير أن يوفقها ويسدد خطاها لما فيه خير للبالد والعباد.

جريدة طنجـة
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وت�شرق ال�شم�س من جديد
الحلقة السادسة
موت األب فجيعة ،ولكنها مصيبة عندما تكون فاطمة طفلة لم
تمح أميتها ،وليس لها تكوين أو تأهيل ،ال تتوفر على مورد رزق،
وهي أكبر األخوات!
هادم اللذات يطرق باب أسرة فاطمة ،ليأخذ تاج البيت ورأسه،
ويترك زوجة الحول لها وال قــوة مع كومــــة من األفواه ،أكبرهـم
فاطمـة!
من أنت يا فاطمة؟ لم الجميع يشير إليك؟ ما سرك؟
فاطمــة ذات الخامسة عشـــرة ...سنها هــذا ال يتالءم مــع
مظهرها،فمن رآها خالها ابنة العاشرة .قصيرة القامة ،مسلوبة
القوام ضعيفة الجسد تظن أنها ال تسمع وال تفهم!!!
يجتمع أفراد العائلة والجيران أيام العزاء ،والكل يتوجه إلى
فاطمة كمسؤولة عن جميع الخدمات ،فال كالم إال معها ،وال استشارة
إال معها ،عجيب أمر الخامسة عشرة هذه! األم من جانبها تنادي
على فاطمة وال تطلب أي واجب إال منها ...فاطمة فاطمة ،فاطمة،
بنت مسؤولة ،فاطمة هي ابنة الفقيد الذي كان يطلعها على كل
أسراره وأعماله ...وأنت يا فاطمة ،ما رأيك في كل ذلك؟ أين أنت
من الماضي والحاضر؟ هل فعال قبلت بالدور المنوط بك؟ هل أنت
مستعدة وقادرة عليه؟؟؟
« واهلل ال أعرف ما أفعله ،لقد مرت سنة بعد وفاة الوالد ،ولم
يتبق لدينا أية نقود ...لقد صرفت كل ما ترك لي عمي بعدما أخذ
المال اآلخر ...وقد جنى الزيتون ،وعصره ،ولم نتوصل إال ببعض
لترات من الزيت وبعض حبوب الزيتون ..سألته عن السبب وكيف
كان أبي يأتي بالكثير ،ويبيع اآلخر ونحتفظ بالباقي طيلة السنة.
فأخبرني أن والدي رحمه اهلل لم يترك رجال بعده ،فلو كنت رجال
الستطعت أن أرعى حقي وحق أمي وإخوتي .وختم كالمه بأنه يقترح
علي شراء المزرعة وكل الحقول.»...
لم أجد شخصا أستشيره ،ألن أمي تريد المال فقط ،وال تفكر
في كيفية الحصول عليه وال مآل بيع كل حقوقنا لعمي .في األخير
وأمام العجز الكامل استجبت لعمي الذي قاضاني مبلغا زهيدا مقابل
كل ما ترك والدي.
عشنا بخير لبضعة أشهر ثم بدأ المال ينضب ،فاقترحت الحاجة
السالكة على أمي أن أشتغل معها في بيتها الكبير الذي تملكه في
المدينة وهكذا ترسل شهريا ألمي أجرتي!
كانت أول تجربة للخروج من القرية في اتجاه المدينة بالنسبة
لفاطمة ،بحيث أنها لم تغادر الدوار إال للسوق األسبوعي الذي يعقد
بالقرية رفقة والدها المرحوم.
اغتسلت فاطمة ولبست أجمل لباسها وجمعت بعض المالبس،
وتوجهت بدموع منسابة وقلب منكسر ،لتودع أمها وأخواتها.
حضنتها أمها قائلة« :عليك نتكل ،فأنت رجلنا،أنت رجل الدار ،اذهبي
في رضاي ،فقد حملك والدك رحمه اهلل مسؤوليتنا ،الحول والقوة لنا
إال بك أنت ...فال تقنطي وفكري دائما في امك وإخوتك ،قالت خالتك
الحاجة أنها ستجعلك في مقام ابنتها ،وتعزك ،وتدخلك المدرسة
وسوف تعلمك الخياطة كذلك».
مسكينة فاطمة ،إنها األب والمعيل وهي القاصر ،والطفلة
البريئة  ،مازالت تحن لللعب!.
رحلة طويلة ،تعب ،عطش وجوع ،ومع ذلك التنبس فاطمة ببنت
شفة .وفي محطة طرقية تتوقف الحافلة فينزل الجميع لإلستراحة.
ويا لمفاجأة فاطمة عندما طلبت منها الحاجة ان تصعد للحافلة
وحدها وتنتظر بها ،ألن الجميع سيتأخر .تبقى الحاجة رفقة بناتها
وتتألم فاطمة لرؤيتهن يتناولن طعام الغذاء ،والجميع يأكل ووحدها
تراقب عبر نافذة الحافلة ودموعها تنهار حارقة جفونها .ماذا تفعل؟
هذه هي الخالة التي سوف تعتني بها! .ولكن اهلل عادل اليحب الظلم،
سائق الحافلة يالحظ وجود الفتاة وحدها فيقدم لها الطعام.
كانت أسوأ أيام فاطمة التي قضتها ببيت الحاجة! عمل طول
اليوم ،أكل قليل ،تعنيف ،شتم ،وقذف وضرب ،وأجرة زهيدة! في أحد
األيام ،بعدما عانت فاطمة كثيرا بسبب جروح في يديها ورجليها،
قررت الفرار.
وجاء اليوم الموعود ،حين ذهبت الحاجة لزيارة عائلية رفقة
ابنتها،اغتنمت فاطمة الفرصة الذهبية ،وفرت من البيت ال تعرف
أين تتجه ،وال عند من تلجأ .المهم قررت وضع نهاية لحياة بئيسة،
ظالمة ،أفليس أرض اهلل واسعة؟؟؟ وصلت عن غير قصد ،للمحطة
الطرقية ،وجلست مع المسافرين ،يذهب البعض ،ويأتي اآلخر...
ويظلم الحال ،وفاطمة في مكانها .يؤذن المؤذن لصالة العشاء،
وفاطمة ،مازالت بالمحطة،جالسة في نفس المكان .الجوع ،والبرد،
و...تقترب منها فتاة لطالما راقبت فاطمة منذ وصولها للمحطة،
فتقدم لها خبزا وماء .وهنا تكون بداية حياة جديدة لفاطمة  -قطة
المنزل  -تقودها فتاة المحطة زينب.
من هي زينب ؟ طبعا لم تكن المحطة أما أو أبا لها ،وربما أحكي
لكم قصتها في أحد األيام.
يهمنا أن زينب تملك غرفة في أحد أحياء المدينة العتيقة،
ومعها ستعيش فاطمة.
استيقظت فاطمة صباحا ،لتجد نفسها وحيدة بين أربعة جدران،
نادت على زينب ،وكررت نداءها ...خرجت للحي تسأل عن زينب،
والشبان يضحكون ويستهزؤون بها« :عن أية زينب تسألين؟ ومتى
قضت زينب ليلتها بالبيت؟؟؟ عودي ادراجك فسوف تأتي في الظهر

جريدة طنجـة

كعادتها لتنام...ها.ها.ها» لم تفهم فاطمة شيئا« ،كيف ،هي من
رافقتني لبيتها وعرضت علي العيش معها...أين تذهب،ماذا يقولون؟
ال أفهم،إنهم ال يحبونها.»...
وبالفعل عادت زينب وقت الظهر ،وكلها رغبة في النوم ،ولكن
فاطمة أوقفتها وسألتها ،عن سبب عدم نومها بالبيت .وطلبت منها
أن تشرح لها وضعها بالتحديد...
مر شهر وفاطمة تستفيد من السكن لدى زينب  ،إلى أن وجدت
عمال بإحدى الشركات .بدات فاطمة تتواصل مع أمها وتبعث إليها
كل شهر حوالة مالية ،وتحسن حالها،وحال أسرتها ،التي تمكنت
أخيرا من زيارتها والتواصل مع إخوتها .
وسط زحمة العمل واإلنشغال بأسرتها وتدبير أمورهم ،تنسى
فاطمة ذكرى عيد مولدها! اليوم فاطمة تكمل الثامنة عشرة سنة.
بوردة حمراء يتقدم إليها محمود» كل عام وأنت أجمل يا فاطمة
سنة سعيدة» تفاجأ فاطمة ،وتعلو الحمرة وجنتيها ،وتقول لمحمود
رئيسها في العمل« :شكرا ،لم انتبه» .في فترة اإلستراحة ،يخبرها
بأنه يعزمها لإلحتفال بعيد ميالدها.
فاطمة ،ال تحتفل ،فاطمة ،ال تخرج مع الرجـال ،فاطمــة كان
والدها يقول لها« :أنت رجل».
بماذا تجيب ومحمود هذا ،ليس أي شخص! إنه الرئيس!
سلطته كبيرة ،الكل يخاف منه!!! هل تعترض فيكون جزاؤها الطرد ؟
وسط أجواء الموسيقى الرومانسية ،يأخذ محمود يد فاطمة
ليراقصهــا ويغازلهـا بكالم لم تسمعه سابقا ،ولمسات ال تفهم
كنهها ،ولكن تشعر بشيء جميل ال تعرف له إسما ! ماذا تفعل ،هل
تستمر ،وتستمتع بلحظتها ،أم تفر ،وتتراجع ؟ أمامها ،الجميع يرقص،
ماذا سيقول عنها محمود إن هي الذت بالفرار« :بدوية متخلفـة،
ال تفهم »...إذن «سوف أعيش هذه اللحظة ،وأتعرف على المدينة
وسكانها».
نعم ،تعرفت على المدينة ،وربطتها بمحمــود عالقــة حب
ومواعدة بالزواج ،مما جعلها تترك بيتها لتعيش مع محمود في بيته
في انتظار ذهابه لخطبتها من أمها وأسرتها بالقرية .وتمر األيام،
ويجد محمود في كل مرة أعذارا لعدم الذهاب لخطبتها ،فيكون
التأجيل تلو تأجيل آخر...
وفي أحد األيام تخبر فاطمة محمود وهي جد خائفة ،بأنها
حامل!
أسبوع أسود لم تذق فيه فاطمة طعم الراحة ،محمود لزم
الصمت بعدما أفرغ كل شحناته هجوما بالسب والقذف والضرب
الذي انهال به على فاطمة .واليوم صار أبكما ال ينبس ببنت شفة!
«ما العمل ،كيف أتصرف ،ولكن هذا الجنين ابنه ،لماذا صار
ينكره اآلن ؟ ألم يعدني بمرافقتي لبيت أمي وخطبتي منها؟ إذن،
فهمت اآلن لذلك كان يؤجل في كل مرة ...ال يريدني زوجة! وماذا
كان يريد؟ يعرف أنني لست للبيع والشراء،ويعرف أنني عفيفة،فلماذا
ينهرني ويطردني اآلن؟؟؟».
«محمود ،أرجوك،أتوسل إليك كلمني ،ماذا فعلت؟ ألم تعد
تحبني؟ أال تريد أن تتزوجني؟ ما قصتك؟ أنا حامل ،ماذا أفعل بهذا
الطفل ،غدا ينتفخ بطني وتعلم أمي وإخوتي ،وأهل القرية ينبذونني،
محمود ،محمود ،باهلل عليك ال تظلمني».
وتتعلق به راجية متوسلة ،فيفتح باب البيت ويلقي بها في
الخارج ،ثم يرمي لها مالبسها...
مرة أخرى تجد نفسها وحيدة ،ولكن هذه المرة ،الوحدة والعار،
وطفل ينمو داخل أحشائها ،ال تعرف كيف وصل وال كيف سيغادر.
بعد تفكير عميق،تقرر عدم العودة للقرية ،فربما يغير محمود
رأيه ،لذلك ستذهب عند زينب ،وتستمر في عملها .
زينب،صاحبة القلب الكبير والغرفة الواحدة ،دائما هنا فاتحة
أبوابها لالجئات دون حساب.زينب من يراها بمظهرها وتسكعها،
وقضائها الليل بأكمله في المحطة ،وبين الزقاق ،يظنها فقدت
مشاعرهــا ،ال تعــرف الحب والعطــف ،اليوم وهي تستمع لحديث
فاطمة ،تتغير مالمح وجهها ،وتعلوها الصفرة ،فتجري نحو فاطمة
لتحضنها ،باكية بأعلى صوتها« :ال تحزني ،وال تتألمي ،حافظي على
طفلك ،ال تكرري أخطائي ،ال تكرري أخطائي »...زينب أجهضت كل
جنين يحط برحمها! هكذا كانت تأمرها السيدة التي تتولى أمرها!
«ندمت يا فاطمة ،ولن يفيدني الندم،كنت صغيرة وليست لدي
أية خبرة ،ال أب وال أم ،وال أسرة .يوم رأيتك في المحطة ،رجعت بي
لسنوات خلت ،ورأيت فيك زينب الفتاة الطاهرة التي لم تمسسها
بعد أيادي خفافيش الظالم المدنسة ،لذلك أردتك بعيدة عن هذا
المكان ،ألنه ال يصلح لك ،ولن يوصلك إلى األمان.»...
تمر األيام والشهور ،والطفل ينمو ،وبطن فاطمة يكبر ،ويصبح
مرئيا رغم محاوالتها إلخفائه .تستمر في التواصل مع محمود هاتفيا
عله يعترف بابنه ،ولكنه يمتنع ....
فاطمة ستضيع وسط الغيوم ،ولكن شمس الحق ستنجلي...
تابعوني في الحلقة المقبلة ،لنرى كيف ينتصر القدر لفاطمة.
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

وضعت الحرب أوزارها بين المغرب والجزائرفي متم شهر أكتوبر من سنة ألف
وتسعمئة وثالثة وستين وقد خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف كال الجيشين
المتحاربين ..وكان النصر حليف الجنود المغاربة األشاوس المنتصرين انتصارا كاسحا
على الجنود الجزائريين المعتدين الغاصبين لجزء من أرضنا والذين تجرعوا مرارة
الهزيمة فانقلبوا على أعقابهم خاسئين وهم يواسون بعضهم فيما حل بهم من ذل
وهوان مرددين بصوت حزين فيه غصة وأنين:

«حكرونا المغاربة..حكرونا.»...
وكيف اليحزنون وقد مرغ جنودنا البواسل أنوف جنودهم المتغطرسة في رمال
حاسي بيضا وقادوا منهم أربعين أسيرا مثلما تقاد إلى «الزريبة» األغنام( ..والصورة
الداعمة للمقال خيرمثال في هذا المجال ،فهي تشخص ـ والدي ـ المساعد األول في
الفيلق الثالث للقوات المسلحة الملكية وهويقود نفرا من الجنود األسرى الجزائريين إلى
معتقلهم بين كثبان الرمال وهم في غاية الخضوع واالمتثال).

فهذه الصورة التي احتفظ بها والدي لعقود ضمن أرشيفه الخاص مع عدد من
الصور التذكارية المماثلة التي عبثت بها أيادي إخوتي الصغار وتعرضت جلها للتلف
والضياع كانت تمثل بالنسبة لي مشهدا من ملحمة بطولية خلدها الجيش المغربي
الشجاع بأنفة وشموخ واعتزاز دفاعا عن حوزة البالد.
ولقد واكبت مجريات هذه الحرب بين جارين متقاتلينى عدد من المنابر اإلعالمية
األجنبية التي نقلت بأمانة ـ صوتا وصورة ـ الفوز الساحق للجيش المغربي على عدوه
ونده الجزائري في جبهة القتال..كما سلطت الكاميرات أضواءها على الضباط المصريين
األربعة الذين أسرهم الجيش المغربي ومنهم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
الذي كان أنذاك ضابطا في جيش الرئيس جمال عبدالناصر المساند برجاله وعتاده
الحربي لرفيق دربه الرئيس الجزائري أحمد بن بلة الخائن للعهود المتجاوز للحدود.
ومن المواقف المشرفة تلك التي سجلها الراحل الحسن الثاني بمداد التسامح في
سجل التاريخ الدبلوماسي المعاصر إثر نزوله بمطار القاهرة للمشاركة في مؤتمرعربي
حيث استقبله الزعيم جمال عبد الناصر وحاشيته بإكليل من الورود كعربون على حفاوة
االستقبال ،وبينما هما يتبادالن التحية خاطب الملك الرئيس قائال « :فخامة الرئيس
شكراً على الورد ،هديتي لك أكبر من إكليل الورد ،هي من لحم ودم» .وكانت الهدية
عبارة عن ثلة من أوالئك الضباط المصريين الذين وقعوا أسرى في أيدي الجنود
المغاربة المرابطين في الحدود فأطلق سراحهم الملك الراحل الحسن الثاني بين
يدي رئيسهم وفي عقروطنهم ليلقن للرئيس المصري درسا في التسامح و«العفو عند
المقدرة» ومما الشك فيه أن هذا الموقف الملكي النبيل كان له بالغ األثرفي نفس جمال
عبدالناصرالزعيم الثوري األصيل.
والمثيرللسخرية واالستخفاف أن شرذمة من المرتزقة الجزائريين والعديد من
أبواقهم المسخرة تشن ومنذ زمن غير يسير حملة إعالمية مسعورة عبروسائل التواصل
االجتماعي التخلو من تحريف سافــر لوقائـع حرب الرمال اعتمادا على طمس أصوات
المعلقين في األشرطة الوثائقية المواكبة لألحداث وتلفيق تعليقات كاذبة تفند انتصار
الجيش المغربي في حرب الرمال وتعزو االنتصار للجيش الجزائري المنهزم شر انهزام..
وهذه المحاوالت الدنيئة واالفتراءات الخسيسة ليست سوى محاوالت فاشلة تكشف عن
ضيق أفق وحقد دفين في نفوس أعداء وحدتنا الترابية.
سبعة وخمسون سنة مرت على حرب الرمال مرور السحاب..وها أنذا أغوص في بحر
ذاكرتي الستحضارذاك الطفل ذي الخمس سنوات بداخلي وهو في انتظار عودة والده
من الحرب..
شاع الخبر بين الجارات في قشلة «جانكير» بأن رجالهن في طريق العودة إلى
الديارفشرعن في إعداد الحلويات وتنظيف البيوتات وتفريش الصالونات وقصدن
الحمامات ونقشن الحناء في األكف واألقدام بالزواقات ووضعن العكر الفاسي على الشفاه
والوجنات وارتدين أزهى ما عندهن من ملبوسات «دفينات/تحتيات /فوقيات /تكشيطات»
..فبدين بمالبسهن المزركشة وكأنهن سيدات أنيقات لحفل بهيج معروضات.
أفلت الشمس للمغيب واألمهات بازغات كنجوم في مشارف النوافذ والشرفات وفجأة
أطلقن العنان للزغاريد لمرآى ثلة من الجنود بلباسهم العسكري ينزلون من شاحنة
عسكرية احتشد حولها األطفال أمام مدخل العمارة التي نقطنها..وكان من بينهم
والدي الذي ارتميت بين أحضانه فعانقني عناقا حارا كاد يهشم عظامي..ثم أمسك بيدي
فاتجهنا صوب الشاحنة لينزل منها لوازمه ..كيس ظهره وقصبة «بومبو»مزخرفة توازي
طول قامته وصندوقا حديديا شدني الفضول لمعرفة مابداخله  ..وكلما تعالت الزغاريد
بعمارات قشلة جانكيرإالوكانت إيذانا بعودة وافد صنديد من ساحة الناروالحديد
الحتضان أهله من جديد في يوم سعيد أشبه مايكون بيوم عيد.
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امللك يطلق عملية مكثفة للتلقيح
�ضد فريو�س “كورونا”
ترأس الملك محمد السادس يوم اإلثنين في القصر الملكي بالرباط ،جلسة عمل خصصت إلستراتيجية التلقيح ضد فيروس
كوفيد ،19وقد أعطى جاللته توجيهاته السامية إلطالق عملية مكثفة للتلقيح ضد الوباء في األسابيع المقبلة ،وفي مايلي بالغ
الديوان الملكي:
يندرج هذا االجتماع في إطار تتبع جاللة الملك ،حفظه اهلل ،لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية
حياة وصحة المواطنين.
وخالل هذا االجتماع ،و بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة ،والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل
ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة ،ووفاء للمقاربة الملكية االستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس،
أعطى جاللته توجيهاته السامية من أجل إطالق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد -19في األسابيع المقبلة.
هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة ،تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة مالئمة للتحصين ضد
الفيروس والتحكم في انتشاره .فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد اإلنجاز ،فإن سالمة ،وفعالية ومناعة
اللقاح قد تم إثباتها.
وهكذا ،فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن  18سنة ،حسب جدول لقاحي في حقنتين.
وستعطى األولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط األمامية ،وخاصة العاملين في مجال الصحة ،والسلطات العمومية ،وقوات
األمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية ،وكذا األشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس ،وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي
الساكنة.
وتمكنت المملكة من احتالل مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد ،19 -بفضل المبادرة واالنخراط الشخصي لصاحب
الجاللة اللذان مكنا من المشاركة الناجحة لبلدنا في هذا اإلطار ،في التجارب السريرية.
وهكذا ،أعطى صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره اهلل ،توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على اإلعداد والسير
الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق ،سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني .كما تم تسليط الضوء
بالخصوص على الولوجية للقاح ،في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية ،وكذا على اللوجيستيك الطبي للنقل ،والتخزين
وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين.
وبهذا الصدد ،دعا جاللة الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية ،وال سيما العاملين بقطاع الصحة ،واإلدارة الترابية
والقوات األمنية ،وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية ،وفقا للمهام المنوطة بها من طرف صاحب الجاللة القائد األعلى
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ،في إطار محاربة كوفيد .19 -
وبإطالق هذه العملية واسعة النطاق ،ومع اإليمان والرجاء في أن يشمل اهلل عز وجل برحمته كل البشرية وأن يرفع هذا البالء
من خالل التلقيح ،تم إعطاء التوجيهات الملكية السامية قصد مضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على قدرات الحيطة
العلمية ،من أجل تحيين منتظم لالستراتيجية الوطنية في هذا المجال على ضوء المستجدات والوقائع الميدانية.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ،ومستشار صاحب الجاللة السيد فؤاد عالي الهمة ووزير
الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ،ووزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة،
ووزير الصحة السيد خالد آيت الطالب ،والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ،والجنرال
دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي ،ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوبريكاد محمد
عبار ،والمدير العام لألمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.

جتربتي مع فريو�س “كورونا”
الجزء الثالث
خضعنــــا جميعـــاً فحصا يشمل
أنس سعيد موظف بواليـة
تخطيط القلب وأخذوا منا عينة من
طنجة ،أصابـه فيروس كورونـا
الدم ،ثم َّ
سلمونا األدوية التالية:
وتغلب عليه ،يحكي تجربتـه
مــع الفيروس ويقول:
 الكلوروكين (ثالث حبات فياليوم لمدة سبعة أيام).
«ال أعرف على وجــه الدقــة
متى بدأ األمــر ،لكــن إصابتــي
 المضاد الحيوي آزيميسينكانت متوقعة بسبب مخالطتي
(نصف حبة في اليوم لمدة سبعـة
لوالـدي الذي عانى من أعـراض
أيام).
المرض.
كما ُطلــب منــا شــراء الزنك
في اليــوم األول شعــرت
والفيتامين سي والفيتامين دي
بتوعــك خفــيــف جـــداً ،لكننــي
وتناوله أيضا مدة سبعة أيام.
كنــتُ على ما يرام وأقوم بكافـة
أخبرني الطبيب أن مدة العالج
أنشطتي اليومية المعتادة.
 14يوماً كام ً
ال .سبعة أيام أتعاطى
قد
كنتُ
في اليــوم الثالث
فيها الدواء تتلوها سبعة أخرى
مضاد
لـزج
ابتعت عبوة صابون
من الخلود للراحة .وبطبيعة الحال
سعيد
أنس
أستنشــق
أن
للبكتيريــا وأردتُ
يُمنع الخروج من المنزل طوال
المفاجأة
لكن
رائحته الزكيــة،
هذه الفترة.
كانت أن ال رائحـة هنــاك على
ابتدا ًء من اليوم الرابع للعالج بدأتُ أشعر بتحسن تدريجي
اإلطالق ،رغم أنني لم أكن أعاني من أي زكام أو انسداد في
لكنه ملحوظ ،لم تعد درجة الحرارة ترتفع ،وبدأتُ أستعيد
األنف .كان هذا أول عرَض صريح باإلصابة.
شيئاً فشيئاً حاسة الشم ،لكن بقي هنالك شعور عام بالغثيان
في اليوم الرابع مسا ًء ،شعرتُ بارتفاع شديد في درجة والضعف والدوار.
الحرارة ،انسحب مني الوعي ودخلت في غيبوبة ،لكنني سرعان
ابتدا ًء من اليوم السادس خفَّ الغثيان والدوار ،ال سعال
ما عاودت االستيقاظ.
إطالقاً ،وعموماً كانت أعــراض المـرض كلها تنسحب مني
في اليوم الخامس تحسنت حالتي الصحية فذهبت إلجراء والحمد هلل ،إلى أن اختفت كلها تقريباً أو كادت.
االختبار .في طريق العودة إلى المنزل تبين لي أن التحسن
في األيام األخيرة صرتُ أشعر بأني في صحة جيدة تماماً
الذي شعرتُ به صباحاً كان تحسناً كاذباً ،فسرعان ما وهنت
والحمد هلل ،استعدتُ حاسة الشم واختفى الدوار.
طاقتي واستولى علي التعب والدوار .في نفس اليوم توصلت
هذه كانت تجربتي مع داء كوفيد 19 -الذي أسأل اهلل أن
بنتيجة االختبار وكما كان متوقعا النتيجة إيجابية.
ينجيكم جميعاً منه وأن يرفع عنا هذا الوباء».
في الصباح ذهبتُ إلى القاعة المغطاة بالمدينة ،وهناك
م .العودي
وجدتُ مجموعة من المصابين بالفيروس ينتظرون الدواء.

من صميم المجتمع

الأحـزاب ال�سيا�سيـة املغربيـة

�أزمة الواقـــع
وواقـع الأزمـــة

• إدريس كردود

نتحدث في هذا الموضوع عن األدوار والوظائف الموكولة لألحزاب السياسية
في المجتمع بشكل عام لكن أيضا وبشكل أساسي عن مسؤوليتها ومدى انخراطها
في العملية التمثيلية والتأطيرية للمواطنين  ..تحدثنا أيضا في مواضيع سابقة
عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني واألدوار التي يتعين االضطالع بها داخل
المجتمع ..وأشرنا بهذا الخصوص إلى الدور الريادي المسؤول لبعض الجمعيات
النشيطة والمؤثرة والفعالة على أرض الواقع المجتمعي ..وال نريد أن نكرر ما سبق
أن قلناه في أكثر من مناسبة عن جمعيات التمثل التصور العام للعمل الجمعوي
الجاد والمنضبط برنامجا وتأطيرا وممارسة !..أهدافها تكمن في أغراض محددة
ذاتية منفعية خالصة وراءها أشخاص انتهازيون يفتقدون المصداقية ونبل
العمل اإلنساني واالجتماعي ..على هذا المستوى وبنفس المقاييس تطرح جملة
من اإلشكاالت في العمل السياسي دون إغفال العالقة التي تربط بين األحزاب
والنقابات وهيئات المجتمع المدني..
تأسيسا على ماتقدم ،فإن الدستور المغربي جاء بمجموعة من التعديالت
وافقت عليها مختلف مكونات األمة ومن بينها جل األحزاب السياسية في سياق
نقاش ومشاورات طويلة انتهت إلى إجراء استفتاء شعبي واسع في شهر يوليوز
من سنة  2011والتعديالت الدستورية التي نحن بصدد الحديث عنها جاءت هي
األخرى غداة مسيرات احتجاجية شهدها الشارع المغربي امتدادا لما سمي آنذاك
«بثورة الربيع العربي» ،طالب من خاللها بإصالحات ديموقراطية شاملة ..غير
أن الذي يهمنا هنا ،كما سبقت اإلشارة ،هو دور األحزاب السياسية في المجتمع،
مهامها ،وظائفها ،صالحياتها ،وطبيعة تواصلها الحزبي مع المواطنين .للتذكير
فإن الدستور الجديد مكن كافة التنظيمات السياسية المغربية من القيام بمهام
ووظائف على قدر كبير من األهمية وعبر إطاللة سريعة على أهم هذه المحاور
أقرأ لكم مايلي« :تعمل األحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين
وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام،
وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة» إلى غير
ذلك من الصالحيات والمهام الواردة في الفصل السابع من دستور المملكة ...وإذا
عدنا بعقارب الساعة إلى الوراء أي إلى عهد قريب جدا ،نجد أن الغالبية العظمى
من الشعب المغربي كانت منسجمة مع توجهات وبرامج بعض األحزاب فيما كانت
تلعبه من أدوار في الساحة السياسية الوطنية ،بل كانت آمالها معلقة على هذه
األحزاب لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،لكن
يبدو اليوم أن كل شيء انتهى بعد أن أصبحت األحزاب السياسية همها الوحيد
هو خدمة مصالحها الشخصية الضيقة دون نسيان العائالت والمقربين ومقربي
المقربين  !!..فأحزاب الكتلة الديموقراطية على خلفية مشاركتها في الحكومات
السابقة وفي الحكومة الحالية التي يرأسها الطبيب سعد الدين العثماني تحولت
إلى أحزاب إدارية منبطحة ومستسلمة الفرق بينها وبين األحزاب التي ولدت ذات
زمان من رحم «المخزن»..
دعوني أقول لكم أن وجود أحزاب الكتلة داخل الحكومة هو من أجل حجب
األنظار عن الفشل الذي أبانت عنه في تجارب سابقة أفقدها المصداقية وفقدت
معه ثقة المواطنين ،لذلك توسلت بكل الوسائل وبتهافت كبير للدخول إلى
الحكومة والرضا التام على قبول بعض الحقائب غير ذات أهمية عسى أن يعوضها
جزءا من فشلها وتراجعها في الساحة السياسية وهذه حقيقة البد من اإلقرار
بها حتى تكون الرؤية واضحة .والمتأمل في األحزاب السياسية المغربية بصفة
عامة أغلبية ومعارضة منها التي تلقت إشارات انتقاد وعدم الرضا في خطب جاللة
الملك السابقة سيخلص ،أي المتأمل في المشهد السياسي الوطني ،إلى نتيجة
وقناعة تفيد أن األحزاب المذكورة فشلت أيما فشل في تواصلها مع المواطنين
ولم تستطع أن تحقق آمال وتطلعات الشباب ومختلف الشرائح االجتماعية الواسعة
التي تستعملها األحزاب مطية لحصد األصوات وعبرها الحقائب الوزارية !!..فكيف
لألحزاب التي تعيش أزمة ديموقراطية داخلية ناهيك عن ضعف تواصلها الحزبي
مع جماهيرها داخل القواعد أن تدافع عن المطالب المشروعة لآلخرين..؟؟ من
المسؤول عن هذا الوضع المتردي لجل أحزابنا السياسية..؟؟ هل هي أزمة خطاب
أم أزمة كفاءات سياسية وقيادات محنكة؟؟ أم هي بداية نهاية األحزاب في
بالدنا..؟؟ أم أن برامج األحزاب وخطابها غير المقنع لم يعد يستجيب لتطلعات
الشعب المغربي مما أدى إلى سخط وتذمر وامتعاض المواطنين من سلوكات
األحزاب المغربية بسبب عدم الوفاء بعهودها ..؟ لماذا تسلك هذه األحزاب سياسة
التهميش المنهجة في حق نخبها المثقفة داخل قواعدها ،وال أتحدث هنا عن
بعض االنتهازيين المتملقين من شبيبة أحزاب معينة تتهافت وراء مصالحها !!
هؤالء يفسدون أكثر مما يصلحون ،وابحثوا عنهم في أحزاب المعارضة واألغلبية
وستقفون على صحة هذا القول !!
ما الذي تبقى من المشهد السياسي في الظروف الراهنة غير النزول إلى
الساحة لممارسة التضليل والكذب على الناس وشعارات الديماغوجية والوعود
الفارغة واالستخفاف بعقول الناس السذج وهم أبعد مايكونون عن االلتزام
بأقوالهم أمام المواطنين مناضلين كانوا أم غير ذلك!!؟ لذلك فنحن ندعو األحزاب
السياسية إلى إعادة قراءة الفصل السابع من الدستور المغربي «تمحيصا وتحليال
واستنتاجا» حتى تتمكن من وضع مصداقيتها على محك الجدية والوضوح مع
الناس بما يجعل سلوكاتها وخطاباتها ومواقفها أكثر جدية قبل أن تسقط من
أبراجها العالية وتعرض نفسها لالنهيار واالندثار ويكتب -بضم الياء -على أبوابها
«أحزاب بال نضال والمصداقية والديموقراطية».
آخر الكالم :إذا كان البد من القول أن الديموقراطية بدون أحزاب سياسية
فإنه الأحزاب سياسية في غياب الديموقراطية ،كما أنه الحاجة إلى أحزاب فاشلة
مستسلمة وقيادات متعسفة وفاسدة!!؟

جريدة طنجـة
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اللفظ املفيد

�سوق اجلملة
للخ�ضر والفواكه
فوق �صفيح
�ساخن

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة يوم اإلثنين
احتجاج تجاره على المشاكل والعراقيل التي يواجهونها بشكل
يومي ،منذ افتتاح السوق ،بل وعلى النظام بأكمله.
هؤالء التجار قدموا شكايتهم ومالحظتهم فيما قبل إلى
مسؤولي الجماعة ،إال أن آذانهم كانت والزالت صماء .وعلى
عكس مايتداول حول هذه االحتجاجات التي ربطها البعض ،فقط
بالعراقيل التي يعرفها النظام المعلوماتي للسوق ،فإن هذه
اإلضرابات واالحتجاجات جاءت نتيجة تراكمات وأسباب عدة ،منها
أن سوق الجملة القديم كان يحتوي على « 13هنغار» مقسمة
على  52مربعا و 52وكيال ،ولكل مساحة  96مترا ،وقد كانت تبلغ
مساحته 4992بعد خصم الممرات .أما السوق الجديد فيحتوي
على « 16هنغار» مقسمة على  32مربعا ،وتبلغ مساحة كل مربع
 130مترا ويصل مجموع مساحته إلى  .4160هذا باإلضافة إلى
عدم تغطية ساحة التجار المخصصة لشحن البضائع ،مما يؤدي
إلى إتالفها خاصة عند هطول األمطار،عكس السوق القديم الذي
كان مغطى بالكامل .ناهيك عن عدم توفر السوق الجديد على
محل لتبريد السلع ،مما يعرض بعض المنتوجات المستوردة
للضياع .هذا فضال عن الرصيف المخصص للشاحنات بالسوق
الجديد الذي يستوعب فقط  64شاحنة في حين أن السوق
القديم كان يتسع ل 128شاحنة .أما عن طاقته االستيعابية
فتقدر بحوالي  4320طنا في اليوم ،على غرار السوق القديم الذي
كان يتسع لـ  6500طن في اليوم.
ولإلشارة ،فإن أغلب أسواق الجمل للخضر والفواكه بمختلف
مناطق المملكة تحتوي على النظام الجبائي ،حيث يكون هناك
محضر في كل يوم خميس إال أن الوضع بطنجة يختلف تماما
عن باقي المناطق ،إذ ال تنجز هذه المحاضر بتاتا ،وجل المواد
الفالحية المنتوجة بالبالد يتم «تعشيرها» ب 5دراهم ،في حين

«دولة امللك»
-

atlati.mohammed@gmail.com

نجد سوق مدينتنا «يعشر» على هذه المنتوجات ب 15درهما.
وطبعا فالتاجر والمستهلك هما المتضرران األساسيان من هذه
الزيادات ألنهما من يؤديانها.
أما بالنسبة للنظام المعلوماتي الذي سلط الضوء عليه
مؤخرا فهو بدوره لم يخل من األعطاب المتكررة ،والذي سجل
فشال وعجزا في العمل به منذ يوم افتتاح المرفق ،إذ أن تنفيذ
عملياته تتطلب جهدا وألكثر من دقيقة ،عكس ما أكدته الجماعة
الحضرية مرارا وتكرارا في شخصها «محمد أمحجور» الذي أشاد
بعمل هذا النظام وبسرعة العمل به ،والذي حسب رأيه ال يكلف
أكثر من ثوان معدودة .وهنا البد من اإلشارة إلى أن الوكالة
المكلفة بهذا النظام ،فرضت على الجماعة مبلغ  4000درهم
شهريا ،وطبعا هذه الواجبات يتم استخالصها من الوكالء ،وهذا
هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع األسعار بشكل صاروخي
للخضر والفواكه باألسواق.
سوق الجملة للخضر والفواكه الذي افتتحت أبوابه يوم
السبت  10أكتوبر ،2020كان يهدف إلى تحديث وتنظيم تجارة
الجملة وتعزيز البنية التحتية لمدينة البوغاز،إال أنه فشل فشال
ذريعا في تحقيق أهدافه ،على الرغم من أن مساحة السوق
الجديد تفوق مساحة السوق القديم الذي كان يتوفر على مساحة
إجمالية تقدر ب 7هكتار ،بينما المرفق الجديد فتصل مساحته
إلى مايقدر ب 11هكتارا .ولكن بالرغم من كبر حجمه ومساحته
لم يتمكن من توفير البيئة المالئمة لتجاره ،بل وعلى العكس
تماما ،افتتح أبوابه قبل أن يتوفر على المعايير الضرورية التي
يتطلبها سوق الجملة عموما.
يذكر أن المرفق كان قد عرف زيارة والي الجهة ،محمد
امهيدية ،في األيام القليلة الماضية ،حيث وقف على اختالالته
التنظيمية التي رافقته منذ يوم افتتاحه.
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رميساء

لقــد اع ُت رِب امللك ،منــذ �إعالن العمل مبقت�ضيـــات �أول
د�ستور مغربـــي �صــدر يف م�ستهـــل ال�ستينــات ،محوراً جلميع
فو ْف َق هذا
ال�سلطات التنفيذية ،الت�شريعية والق�ضائيةِ ،
«القانون الأ�سمى» ،الذي كان ي�صفه منا�ضلو الي�سار «الد�ستور
املمنوح» ،ف�إن امللك كاد �أن يبلغ درجة التقدي�س والأ�سطرة،
ما اعترب لدى «املثقفني املتجذرين» �سببا كافيا لإنكار �أية
�سيادة لل�شعب قد ي�ضمنها القانون «الأعلى» ،وانطالقا من هذا
املوقــف وت�أ�سي�سا على مخرجاته ،انخرط املجتمــع ال�سيا�سي
املغـــربـــي ،منذ �أوا�سط ال�ستينــات ،يف �سل�سلة من ال�صراعات
ُ�س َ
تثن من امل�شاركة فيها والتخطيط
واالنتفا�ضات ،مل ي ْ
لها الزعماء الي�ساريون وال �ضباط اجلي�ش من النظامي.
وبالطبع ،فقد كــان الهــدف ،املُ ْعلن �أحيانـا واملُ ْ
�ض َمــر يف
حاالت �أخرى ،يرتاوح بني احلد من �سلطة امللك الد�ستورية
وبني �إزاحته هو نف�سه عن امل�شهد ال�سيا�سي ب�صورة نهائية،
وذلك اقتداءاً بـ «الثورات» التي كان ال�شرق العروبي م�سرحا
لها يف تلك الفرتة.
لقـــد بذلــت القـــوى ال�سيا�سية ،املح�سوبة على الي�سار
والقوى الع�سكرية ،مبختلـــف «توجهاتها» ،كل ما بو�سعهــا
للإم�ساك بزمام ال�سلطة الفعلية التي ظل امللك ي�ست�أثر بها
ويتقا�سمها ب�شكل ال يُر�ضي م�صلحة هذه القوى ،لكن «جهود»
اجلميع مل يُكتب لها النجــاح الفعلــي يف م�ساعيها ،ومل ُيقــدَّ ر
الفــالح ال�سيا�ســي يف م�شاريعها ،فقد كان حظها «عاثراً»
لهــا
ُ
ملك داهية ،وخالل ذلك ،اجتاز
�إلى �أبعد احلدود يف مواجهة ٍ
املغرب املراحل الع�صيبة وحافظ على «حالة اال�ستثناء»
وم�ضاعفاته
التي �أنت�شلته من م�ستنقعــات «البعــث العربي» ُ
الوبائية.
رغم التعديالت والتغيريات التي طالت «الد�ستور
املغربي» منذ �سبعينــات القرن الفائــت و�إلى يومنا هذا،
ظل امللك ،على الدوام ،يحظى بال�سلطة املركزية ومي�سك
بزمامها ،لي�س ا�ستنادا على مقت�ضيات الد�ستور «املمنوح»
فقط ،بل �أي�ضا ت�أ�سي�سا على «ال�شرعـــية التاريخــية» التي
ا�ستمرت امللكية يف تعزيزها وتعميق جذورها ،مع ما رافق
ذلك من ا�ستثنائها من �أية رقابة �أو محا�سبة.
لقد �أفرد د�ستور بداية العقد الثاين من الألفية
خ�ص
اخت�صا�صات �إ�ضافية ملــ�ؤ�س�ســة رئا�سة احلكومــة ،لكنه
َّ
امللــك ب�سلطـــات محورية :دينيـة� ،سيا�سيــة ،ع�سكريــة
وق�ضائيــة ،فهو ير�أ�س املجل�س الوزاري ويعني الوزراء ،كما
ير�أ�س املجال�س العليا ،العلمية والأمنية والق�ضائية ،وميلك،
ف�ضال عن ذلك ،ومبنطوق الد�ستور ،حق �إعفاء ع�ضو �أو
�أكـثـر من �أع�ضاء احلكومة من مهــامهم.
لقد �أتيحت للملك فر�صة ممار�سة هذا االخت�صا�ص،
مببادرة منه ،بعد تالوة التقرير الذي �أعده املجل�س الأعلى
للح�سابات �أمامه ،بخ�صو�ص «اختالالت مفرت�ضة» ك�شفت
عنها الأحداث التي تلت حوادث الريف ال�شمايل ،ف�أعلن
الق�صر عن �إعفاء وزراء و«توبيخ» م�س�ؤولني �آخرين وتبليغهم
عدم ِر�ضا امللك عن �أدائهم ،بل و�إبالغهم با�ستحالة �إ�سناد �أية
مهام لهم يف قادم الأيام ،وهو «قرار» حظي بالقبول ال�شعبي،
رغم �إمكانية «الطعن» فيه �أمام الق�ضاء الإداري ،فقرار املنع
من تويل الوظائف الر�سمية يعود للق�ضاء ،بح�سب اعتقاد
الفقهاء.
�إن القبــول ال�شعبــي الذي يحظـى به ال�سلطان يف املغــرب،
ال يبدو �أنه محل «جدل جذري» يف فئات ال�شعب املغربي،
فامللك كان على الدوام ويف اعتقاد اجلميع ،ي�سارا وميينا،
وو ْحدانا« ،خـــريا البد منه» ،فهو املرجع الأ�سمى
ٍ
جماعات ِ
واملالذ الأعلى حلـل املع�ضالت ،من �أي طبيعة كانت ،بل �إن
الأفراد يتحينون الفر�ص ملد يد امل�س�ألة لعاهل البالد ،وال
مانع وال اعرتا�ض يف ذلك بالن�سبة لهم ،وال ب�أ�س �إن اقت�ضى
الأمر مخالفة القانون �أو العرف املخزين ،فـ «امللك هو الدولة
والدولة هي امللك» ،وهذا يعني ،مبنطـــق الريا�ضيات� ،أن
الدولة هي فعال «دولة امللك».
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و�أنتــم تتفرجــون !
النائــبــة البرلمــانـــيـــة «االشتراكيــــة»
ابتسام مـــراس ،وجهت كالما قاسيـا لوزيـــر
الصحة بخصوص «معالجــة» مرضى فايــروس
كورونا ،وقالــت إن توجـــه مصاب إلى مستشفى
عمومي حالياً يعني أنه متوجه لحتفه.
و أضافت النائبة التي أصيبت مؤخراً بهذا
الفايروس اللعين ،خــالل مناقشـة الميزانيـــة
الفرعيـــة لوزارة الصحة بلجنـــة القطاعـــات
االجتماعيــة بمجلـــس النواب ،عن بعـــد ،إن
إجراء تحاليل كوفيد 19في المختبرات الخاصة تكلف  1000درهم  ،وأن بعض األدوية الخاصة
بالجائحة خاصة فيتامين س والزنك ،تختفي بين الفينة واألخرى من الصيدليات ،ليضاعف ذلك من
حيرة المصابين وأهاليهم .بينما تواجه الموت يوميا ،فئاتٌ واسعة من األسر المغربية المحدودة
الدخل ،بسبب قلة األسرّة بالمستشفيات وغالء التطبيب في القطاع الخاص ،حيث يطا َلب المريض
بتسديد «كاش» ستة ماليين كدفعة أولى أو تقديم شيك بـ  14مليونا ،باسم أحد أفراد األسرة
لكي تسهل المتابعة القضائية في حالة وفاة المصاب .وختمت تدخلها بالتوجه للوزير بكلمات
عتاب حيث قالت «يحصل كل هذا وأنتم تتفرجون على معاناة الناس»فلماذا ال تقولون الحقيقة
للمواطنين .أنتم اليوم عاجزون عن التحكم في الوباء ،ودعت المسؤولين بوزارة الصحة إلى القيام
بالنقد الذاتي واالعتذار للمواطنين .وانتقدت أيضا عدم تناسب عدد االختبارات مع سرعة انتشار
الوباء وطول مدة انتظار النتائج حيث يمكن أن تتفاقم خاللها حالة المصاب وتنتقل العدوى إلى
اآلخرين.
ولو أن في هذا الكالم نوعا من المبالغة ،إال أنه على كل لسان وفي مختلف جهات البالد .ليس
من باب استعداد البلد للجائحة ،بل بسبب سوء تدبير هذه الجائحة وانعدام رؤبة شمولية لدى
الحكومة التي تتباهى بـ «طبع» ماليين الكمامات ،وصناعة أجهزة التنفس االصطناعي وأسرة طبية
لإلنعاش ،وسيارة كهربائية لم نر لكل ذلك أثرا إلى اآلن ،في حين يعتبرها العلمي مدعاة لفخر
المغاربة أجمعين ،بينما تروى حكايات على األنترنيت وبالصحف عن معاناة أسر مع المستشفيات
العمومية من إهمال وقلة رعاية ،بحيث ترسخت في أذهان تلك األسر أن «الداخل للمستشفيات
كأنه مفقود والخارج منها كأنه موجود»   ! ....
ولم تلتفت وزارة أيت الطالب ،بما كان يجب من الحزم والجدية إلى المجهود الكبير الذي قامت
و تقوم به األطر الطبية منذ فبراير الماضي ،في مستشفيات ينقصها التجهيز المناسب لمواجهة
الجائحة ،وهو ما دعا األطباء والممرضين إلى النزول إلى الشارع أكثر من مرة ،احتجاجا على تصرف
الوزارة في مواجهة الوباء وفي التعامل مع مطالبهم.

ooooo

«كـــرمٌ � أجنبـــي»  

هل تعلمون أن بعض الجمعيات المغربية
التي تنشــط على مختلـــف الواجهــات تلقـت
«دعما» ماليا كريما من جهات أجنبيــة ،بحسن
نية طبعا ،فاقت قيمته  31مليار سنتيم.
هذا ما صــرح به األميـــن العام للحكومة،
السيد الحجوي ،خالل تقديم الميزانية الفرعية
للقطاع الذي يشــرف عليــه .فإذا أضفنـــا إلى
هذا الدعم السخي الوافد على بعض جمعيات
المجتمع المدني ،من الخارج ،الدعم «الوطني»
من وزارات ومجالس منتخبـــة وقطاعات أخرى،
يتضح لنا أن تأسيس الجمعيات «قضية مربحة» خاصة تلك التي «تضرب» في أن واحد ،في مجاالت
متعددة كالتعليم والتربية والصحة والتنمية ومحاربة الفقر ،والهشاشة االجتماعية ومساعدة المرأة
القروية ،ومحاربة األمية ،وحقوق اإلنسان ،واألمهات العازبات إلى غير ذلك من المجاالت التي تتقطع
لها أكباد «الخارج» فيدعم بغير حساب.! ....
ولكن المجتمع المغربي يحتاج لهذا «الحساب» ،ليس من باب «المراقبة» ألن العمل اإلحساني
يراقبه الخالق سبحانه وتعالى  ،ولكن من باب االطالع على النتائج في المجاالت المختلفة التي
تنشط فيها تلك الجمعيات ،وتأثير ذلك على األوضاع الحياتية للمستفيدين من كرم «الخارج»
و«الداخل» معا ،خاصة وأن األمين العام للحكومة أعلن أن وزارته تلقت  787تصريحا من مجموع
 273جمعية تلقت دعما ماليا سخيا من الخارج بلغ حجمه حسب التصريحات المقدمة أكثر من 310
ماليين درهم.
كما تم منح 13رخصة لجمعيات التمست جمع التبرعات من العموم في إطار اإلحسان العمومي
من أجل تنفيذ برامجها االجتماعية   .

ooooo

وهل تريدون �أن ي�شتغلوا «بيليكي»؟!
األخبـــار المتقاطــعـــة حـــول ميزانيـــة
مجلــس النــواب للسنـــة القـــادمــة ،تثيـــر
العجب ،فعــال .ففي الوقـــت الذي «تتقشــف»
فيه الحكومــة في ميزانيـــات تعتبر أساسية
وحساســـة ،وتفـــرض ضرائب «تضامنية» على
أصحاب «الدخول» الضعيفــة بحســاب هــذه
األزمنة ،وحتى على معاشات المتقاعدين ،وهي
كما يعلم الجميع ،بضعــة سنتيمــات مقارنـــة
مع أصحاب «األظرفــة المنتفخـــة» ،تخصص

عزيز گنوني

azizguennouni@hotmail.com

الحكومة ميزانيات بالماليير لـ «تبريــع» النواب بمنحهم تعويضات «جزافيــة» عن استعمـــال
السيارات الخاصة والوقــود والزيوت والسفريات داخل وخارج البالد ،بما يفوق مجموعة مليارا
ونصف المليار سنتيم .كما تخصص في ميزانية العام القادم  30مليار سنتيم ألجور وتعويضات
وبريمات النواب  .وأيضا  13مليار ألجور موظفي مجلس النواب.
هذه األرقام ننشرها على ذمة بعض وسائل اإلعالم «العليمة».
وما العجب في كل ذلك ؟ هل تستكثرون بضعة مليارات على نواب األمة وموظفيهم؟ أو إنكم
تريدون أن يخدموكم «بيليكي» ؟

ooooo

«م�سو�ســـا»
ا�شربــوه ّ

تروج أخبار مقلقة بالنسبة لغالبية سكــان
المغرب ،بالمدينة كما بالبلديــة ،حول نيـــة
الحكومة في رفــع الدعـم عن السكــر برسم
صندوق المقــاصــة .ولو أنه لم يصدر إلى
اآلن ما يؤكد أو ينفي هذا التوجـــه ،إال أن
«إشارات» من هنا وهناك ،توحي بأن صندوق
المقاصة سيرفع «يده» قريبا عن دعم السكر
الذي يعتبر «نشاطا» تكميليا بالنسبة ألصحاب
«نشوة» الشاي المنعنع ،ولكنه يشكل بالنسبة
لجماهير الفقراء في المدن والقرى على حد سواء «غذاء» أساسيا كامال ،حيث إن الماليين
يعيشون على «كسرة» خبز حاف وكأس شاي بارد .وهم قانعون بما قسم اهلل سبحانه.
وبالتالي فإن إخراج مادة السكر من «تغطية» الصندوق المعلوم سوف يضرّ بعيش فئات
واسعة من المغاربة خاصة في زمن «القحط» السياسي واالقتصادي والفالحي والبيئي الذي
نعيشه بسبب الجائحة التي ضربت العالم منذ مارس الماضي.
ومع أن وزير االقتصاد والمالية سبق وأن أكد أمام مجلس النواب  ،مواصلة دعم بعض
المواد األساسية ،عبر رصد ما قيمته  12,540مليار درهم لهذا الغرض في ميزانية  ،2021إال
أنه تحدث أيضا عن ضرورة «ترشيد» كلفة الدعم ،عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة
والبدء في اإلصالح ،تدريجيا ،للدعم الموجه للسكر .اعتبارا لكون المستفيدين الكبار بالدرجة
األولى من هذا الدعم جهاتٌ صناعية معلومة ،وليست الفئات الضعيفة من المستهلكين.
ويبقى السؤال :ما دامت الحكومة قد وصلت إلى تحديد الجهات المستفيدة من دعم مادة
السكر ،فلم ال تتصرف بما يمنع على تلك الجهات الحصول على السكر المدعم؟ أم إن تلك
الجهات ليست كلها قابلة «لإلحتواء»؟
ربما   ! ...
ooooo

ديب�شخيـــــات

يبدو أن ديبشخي فاس أعجــب بنموذج
طنجـــة في استنــزاف جيـــوب المواطنيـن
وإرهاقهم بتكاليف جديـدة ،هـــذه المــرة،
من أجل ركن سياراتهم ،بالرغم من حكـــم
قضائي بعدم شرعية مثل هذه «المشاريع»
االستغاللية.

فقــد تم وضع شبكة للطرق والساحات
التي يستوجـــب ركنُ سيارات أهــل فــاس
فيها ،من ساعة ألخرى ،مقابل دفع مادي ،لشركــة «أجنبية» عهـــد إليها بتدبيـــر «بركنـــة»
السيارات وجبـــي غرامات لمن يخالف تعليمات «فاس باركينغ» التي تكون قد شرعت فعال
في «جبي» مداخيل مهمة من استغالل  13ألف موقف ،بمنطقة أكدال الفاسية.
وحتى تتضح معالم هذا المشروع الهام ،نظم المسؤولون ندوة صحافية ليعلنوا أن
شركة «باركينغ فاس» المجهولة اإلسم ،شركة «للتنمية المحلية» أنشئت بهدف «تحسين
الخدمات المقدمة وتنظيم حركة السير وجبي مداخيل الخدمة».
أما الموسيو يان انكليسي ،مدير الشركـــة «الفرانكــــو – فاسية»   للتنميـــة ،المكلفة
بتدبير وقوف السيارات كمورد إضافي لميزانية الجماعة الديبشخية ،بشكل «عادل وفعال
واقتصادي ومستدام» وبطريقة استباقية فيما يخص حاجيات تنمية المدينة ،فقد أعلن أن
شركته تتعهد أمام اهلل وموالي ادريس ،ببناء مرآب من خمسمائة موقف في ساحة فلورانسا
وسوف يتم إطالق الدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بهذا المشروع قبل نهاية السنة
الجارية.
والغريب أن ال يعثر أهل فاس وهي مدينة المال واألعمال والوطنية الصادقة ،من باب
الفتوح إلى الرصيف ،على «حفنة من أهل البلد ،يعهد إليهم بأمر تدبير مواقف السيارات في
مدينتهم ،بعقليـة مغربيـة ورؤية مغربية وطموح مغربي لخدمـة «التنميـة المحليـة» أم إنه
«االنبهار» المعلوم باألجنبي الفرنسي بوجه خاص.

! Pobre Marruecos
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حول طابورات
م�ست�شفى محمد اخلام�س...
• رميساء بن راشد

على الرغم من اإلصالحات واالهتمامات التي طالت
جل مرافق مستشفى محمد الخامس ،فإنها لم ولن تكون
كافية للحد من اإلهمال الذي يقع فيه بشكل يومي .هذا
المستشفى الجهوي الذي يعرف إقباال عليه من مختلف
مناطق الجهة كان والزال ال يتحمل أي قدر من المسؤولية،
بل ولم يكفه أن المواطنين يعانون من آثار تفشي
فيروس «كورونا» المستجد ومدى تأثيره على معيشتهم
وانعكاساته السلبية عليهم ،فزادهم معاناة من نوع آخر،
ففور دخولك المشفى المعني ستجد طابورا طويال للمرضى
الذين ينتظرون أدوارهم ،فمع تفشي الوباء ومع االكتظاظ
الذي يعرفه قسم المستعجالت وفي إطار اإلجراءات
االحترازية لمنع تفشي وباء «كوفيد »19حاول مسؤولوه
التقليل من هذا االكتظاظ وأحدثوا فضاء لالنتظار بالقرب
من مكان المستعجالت ،وأصبح بذلك المرضى ينتظرون
أدوارهم ،واحدا تلو اآلخر .هذه خطوة تحتسب للمشفى
خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تعيشها بالدنا ،إال أنها
رغم إيجابياتها لم تخل من السلبيات أيضا ،فهؤالء المرضى
منهم من ينتظر لساعات طوال ومع ذلك اليصلهم الدور،
ومنهم من اليتحمل ساعات االنتظار ،نظرا لحالته الصحية
الحرجة...
وانتقاال من قسم المستعجالت إلى جناح األطفال،
ستجد هناك طابورا آخرا ينتظر قدوم األطباء المكلفين.
وفي حديثنا مع إحدى األمهات التي كانت ترغب في أن
يوقع لها الطبيبة المشرفة على ملف ابنتهــا المريضة،
قالت لنا أنها تأتي باستمرار إلى المستشفى إال أنها في كل
مرة التجد المعنية باألمر ،ألن هذه األخيرة ملتزمة ببعض
العمليات وهذا مايمنعها مرارا من القدوم إلى المشفى ،كما

جاء على حد لسانها ،وأضافت قائلة «ابنتي برات الحمد اهلل
و األوراق باقي مبغاو يتوقعوا».
كما أن قسم الوالدات لم يسلم بدوره من انتقادات
وافديه ،فحسب أحد سائقي سيارات األجرة كان قد أخد
زوجته التي كانت حامال آنذاك للمشفى ،إال أنها لم تلق
أي اهتمام ولم يكترث ألمرها أي أحد ،مما أدى إلى سقوط
جنينها في تلك اللحظة .وأكثر من هذا أنه عند إجهاضها،
طلب الطاقم الطبي من الزوج أن يشتري أحد األدوية الذي
هو في األصل توفره البالد للمواطنين بالمجان.
ولألسف ،فأغلب مرافق هذه المؤسسة الصحية
التخلومن شكايات المواطنين ومعاناتهم معها ،فحتى
القيام بالتحاليل المخبرية أصبح يتطلب مجهودا أكبر،
إذ على المريض أن يأتي في األيام المحددة ،على اعتبار
أن بعض التحاليل تجرى كل يومي اثنين وجمعة ،وطبعا
سيكون هناك طابورفي انتظار كل مريض.
ملف مستشفى محمد الخامس أصبح من الواجب
والضروري االلتفات إليه وإيجاد حلول لمشاكله ،حلول
حقيقية ال ترقيعية ،حلول تراعي ظروف المواطن وأحواله.
وهذا لن يتم إال بتحمل كل مسؤول ماعليه من واجبات.
ولإلشارة وكما هو معلوم ،فإن السكن والصحة
والدراسة ،أمور تعتبر من الحقوق واألولويات التي يجب
أن يستفيد منها كل مواطن ،إال أنه ولألسف الزال هناك
من اليتوفر على أي حق من هذه الحقوق .ولكن إلى متى
سيبقى الحال على حاله؟ بل إلى متى سيبقى صوت ومطالب
المواطن مجرد حبر على ورق؟

�إعالن عن اجلمع العام العادي مل�ؤ�س�سة عبد اهلل كنون
للثقافة والبحث العلمي

تعقد مؤسسة عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي يوم الجمعة  11ربيع الثاني  1422موافق
 27نونبر  2020جمعها العادي بمقر مكتبة عبد اهلل كنون بطنجة ،على الساعة الخامسة مساء ،وذلك
لمناقشة النقط اآلتية :
• قراءة التقرير األدبي
• قراءة التقرير المالي
• مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما
• تجديد المكتب
• مختلفات
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء ألعضاء المؤسسة.

�إعالن عن اجلمع العام العادي للنادي امللكي
لل�سيارات بطنجة

يعقد النادي الملكي للسيارات بطنجة يوم الجمعة  04ربيع الثاني 1422موافق  20نونبر  2020جمعاً
استثنائياً بمقر النادي بطنجة ،على الساعة الخامسة مساء ،وذلك لمناقشة النقط اآلتية :
• تجديــــد المكتـــب
• مختلفـــــــات
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء لجميع أعضاء مكتب النادي.
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..و لكن ملن تقر أ�
زبورك يا داوود» ؟
يتساءل العديد من المواطنين حول الفائدة من تقارير المجلس
األعلى للحسابات وتوصيات قضاته بشأن تدبير الشأن العام ،حتى
ترسخ لدى الجميع أن تلك القرارات والتوصيات إنما هي «لتأثيث»
المشهد اإلعالمي والتسويق لفكرة أن األمور توجد تحت المراقبة
وأن مبدأ المسؤولية والمحاسبة قائم يسري على جميع الجهات
المسؤولة على قرارات الدولة و المؤتمنة على خزائنها.
وللرد عن هــذه التساؤالت المقلقــة بالنسبـــة للمواطنين،
اشتكى إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
من «المباالة البرلمان» بالتقارير التي ينجزها سنويا ،والتي تعد
بالعشرات ،وذلك خالل اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس
النواب .وقال« :إننا نشتغل على هذه التقارير وال يشتغل عليها،
سواء في لجنة المالية أو اللجان البرلمانية األخرى».
وأوضح جطــــو أنه « :تــم خالل السنة الماضية ،العمل على
خمسين تقريرا ،وتم المرور عليها مر الكرام ،دون أن يبالي بها
أحد» ،مضيفا« :نحاول البحث عن أسلوب ليشتغل البرلمان على
عمل المجلس ،ويؤكد لنا أن« :ما نقوم به يؤخذ بعين االعتبار ،وهو
أمر نحتاج العمل عليه جميعا».
من جهـة أخــرى ،اعتــرف الرئيس األول للمجلــس األعلى
للحسابات خالل مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الذي يرأسه،
بوجود «صعوبات» في تتبع توصيات المجلس وأيضا بعدم تفاعل
البرلمان التفاعل المطلوب مع تلك التوصيات ،التي يتوصل بها
من المجلس وال يقوم بمساءلة الحكومة بشأنها أو بالتواصل مع
المجلس بغاية التعامل بجدية مع قراراته وتوصياته.
السيد جطو أشار أيضا إلى صعوبة تتبع القرارات والتوصيات
الصادرة عن المجلس بسبب أن المصالح المعنية تشهد تغييرات
على مستوى المسؤولين عنها ،األمر الذي يتطلب تكرار العمل
وإعداد الوثائق نفسها من جديد.
ووعد السيد جطو أعضاء البرلمان بإعداد وتقديم تقرير أولي
بخصوص تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات
والصعوبات التي يواجهها أمر تنفيذ تلك القرارات والتوصيات
والجهات المسؤولة عن ذلك.
وفي تفاعل مع القانون رقم  1.07.202الصادر في  20من شوال
 20( 1429أكتوبــر  )2008بتنفيذ القانــون رقم  54.06المتعلق
بإحداث التصريح اإللزامي بالممتلكات ،وجه رئيس المجلس األعلى
للحسابات إلى رئيس الحكومة ،قائمة تضم  44منتخبا قصد عزلهم،
بسبب عدم التصريح اإلجباري بممتلكاتهم.
ووفق بالغ للمجلس ،فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات
إلى رئيس الحكومة« ،قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح اإلجباري
بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم ،على
الرغم من توصلهم باإلنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن،
وانصرام أجل  60يوما من تاريخ توصلهم بهذه اإلنذارات».ويتعلق
األمر ب  44منتخبا موزعين على  31جماعة.
وأمام استمرار تعنت المنتخبين في اإلدالء بتصريحـــات عن
ممتلكاتهم رغم اإلنذارات الموجهة إليهم اضطر جطو إلى إحاطة
رئيس الحكومة بالموضوع من أجل تطبيق القانون بحق المعنيين
باألمر.
وحســب تقريــر المجلــس ،برســم سنتي  2016و ،2017فإن
 10وزراء من الحكومة السابقة التي ترأسها عبد اإلله بنكيران،
لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم بعد مغادرتهــم لمناصبهــم
الحكومية ،باإلضافة إلى  93نائبا برلمانيا بمجلس النواب من
الوالية السابقة ،و 13مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين.
يتضح من هذا الكالم أن تقارير السيد جطو ال يقع التفاعل
معها بالشكل المطلوب ال من طرف الحكومة وال من طرف البرلمان
الذي ال يتدارسها على مستوى اللجان المختصة وال يسائل الحكومة
بشأنها ،وال يوجد ما يمكن أن «يعرقل» تفاعل أهل التشريع مع
قـرارات وتوصيــات قضــاة المحاسبـــة ،إال ما قد يدخل في باب
«ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» .واهلل أعلم.

الذكرى  45للم�سرية اخل�ضراء
ـ �إ�سبانيا يف اخلطاب امللكي واملغرب يف ال�صحافة الإ�سبانية
ـ «يومية الأخبار» الربتغالية:
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فضاء األنثـى :

كـامـاال
هـاريــ�س
 • سميـة أمغـارهل فاجأت «كاماال هاريس» العالم بوصولها إلى البيت األبيض،
وهي امرأة ،من أصول آسيوية ،ومن وسط متواضع؟
الذي يدرس سيــرة حيـاة هذه السيدة والبيئة المجتمعية التي
وجدت وترعرعــت فيهـا ،يعلم أنه لم يكــن ما من شأنه أن يعترض
طريقها للنجاح.
كاماال ليســت فقط المرأة األولى في تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية التي تصل إلي قمة هرم السلطة في الواليات المتحدة
األمريكية ،بالرغم من أنها ولدت من أبوين مهاجرين من جامايكا   ،بل
إنها تجسيدٌ لواقع تكافؤ الفرص أمام مواطني البلدان المتحضرة،
لتحقيق أحالمهم مهما عال سقفها وبدا صعبا الوصول إليها .وقد
تتيسر الظروف أمامها ،الحقا ،لتصبح أول امرأة من أصول غير أمريكية
تصول إلى رئاسة أقوى دولة بالعالم :الواليات المتحدة األمريكية.

(تتمة ص)1
وفي هذا الصدد قالت جريدة «فارو» إن ملك المغرب أعرب
في خطابه بالمناسبة ،عن التزامه بالحوار مع البلد المجاور،
إسبانيا ،فيما يتعلق بالمناطق المتداخلة للمياه اإلقليمية لكال
البلدين الصديقين ،وذلك في إطار القانون البحري واحتراما
للشراكة التي تجمع البلدين وبعيدا عن فرض سياسة األمر الواقع
من جانب واحد.
وتابع الملك ،تقول الجريدة ،بتأكيده أن توضيح مجــال
وحدود المساحات البحرية الخاضعة لسيادة المملكة المغربية
سيدعم الخطة التي تسعى إلى تعزيز الديناميات االقتصادية
واالجتماعية التي تعيشها المنطقة.
وبالفعل يقول الملك فإن «توضيح» مجال وحدود المساحات
البحرية «الخاضعة لسيادة المملكة  ،سيدعم الخطة التي تسعى
إلى تعزيز الديناميكيات االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها
هذه المنطقة.
وبنا ًء على هذه الرؤية  ،تقول الجريدة ،فإن محمد السادس،
أكد أن الواجهة األطلسية لجنوب البالد « ،الواقعة أمام الصحراء
المغربية»  ،ستكون واجهة بحرية للتكامل االقتصادي وإشعاعا
قاريا ودوليا».
فإلى إلى جانب ميناء طنجة المتوسطي الذي يحتل «المركز
األول» بين موانئ إفريقيا  ،سيساهم ميناء الداخلة األطلسي في
«تعزيز» هذا التوجه.
وأوضح محمد السادس في خطابه :أنه بالنظر إلى الموارد
البرية والبحرية التي تزخربها هذه األقاليم  « ،فإننا سنواصل
العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي في هذه األقاليم
الحبيبة  ،قادرًا على تحويلها إلى جسر وربط بين المغرب وعمقه
األفريقي».
ويضيف في نفس هذا السياق ،أنه «من الضروري االستثمار
في المجاالت البحرية  ،سواء فيما يتعلق بتحلية مياه البحر أو
الطاقات المتجددة  ،من خالل استخدام توربينات الرياح والطاقة
التي تولدها تيارات المحيطات.
وفي الوقت نفسه  ،خلص ملك المغرب إلى ضرورة االستمرار
في تعزيز قطاع صيد األسماك  ،بالنظر إلى الدور الذي يلعبه
في «النهوض االقتصادي بالمنطقة  ،وكذلك إعطاء زخم جديد
للخطة الزرقاء تجعلها ركيزة استراتيجية لتنشيط قطاع السياحة
في هذه المنطقة وجعلها وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.
من جهتها وزعت وكالة األنباء اإلسبانية «إيفي» مقاال يحمل
عنوان :محمد السادس يقول إن ترسيم المياه المغربية ليس
موجها ضد إسبانيا ورد فيه ،على الخصوص أن ملك المغرب
محمد السادس ،دافع عن الترسيم القانوني لمياهه اإلقليمية في
نفس الوقت الذي أصر فيه على أنه في هذه العملية ،بعيد عن
فرض سياسة األمر الواقع من جانب واحد على إسبانيا.
وقال العاهل المغربي في خطاب له بمناسبة الذكري 45
«للمسيرة الخضراء» ،إن المغرب يحافظ على التزامه بالحوار
مع جارتنا إسبانيا» فيما يتعلق بالمناطق المتداخلة في المياه
اإلقليمية للبلدين الصديقين في إطار القانون البحري واحترام
الشراكة التي تربط البلدين.
ويضيف المقال أن المغرب وافق خالل شهري يناير وفبراير

الماضيين على قانونين  37.17و  38.17يتعلقان بترسيم المياه
اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة وتوسيع الجرف القاري.
وبهذه القوانين التي نشرت خالل شهر مارس الماضي
بالجريدة الرسمية ،يكون المغرب قد وسع حمايته القانونية على
الفضاء البحري الذي يشمل الصحراء الغربية إلى مدينة لكويرة
وإلى مدينة السعيدية بالشمال الشرقي على الحدود مع الجزائر   .
محمد السادس شدد في خطابه على أن هذه العملية
القانونية تعني أن الوقت قد حان «إلعطاء قيمة لإلمكانيات
الهائلة» التي يزخر بها الفضاء البحري للصحراء من أجل تطوير
«اقتصاد بحري حقيقي» سيشكل  ،بحسب الملك« .نقطة اتصال
بين المغرب وعمقه األفريقي».
ونشرت جريدة «يومية األخبار البرتغالية مقاال للصحافي
«ليودينيو باولو فيرّييراLEONÍDIO PAULO FERREIRA ،
بعنوان « :رمال الصحراء تتحرك لصالح المغرب» ،ذكر فيه
باألشواط التي قطعتها قضية الصحراء «الغربية» منذ انطالق
المسيرة الخضراء ،سواء على مستوى منظمة ألمم المتحدة
ومجلس األمن ،أو بالنسبة لجهود األطراف المعنية ،ومنها الجزائر
المدعمة بقوة لجبهة البوليساريو ،من أجل إيجاد حل لهذه
القضية.
وذكر كاتب المقال بافتتاح قنصلية عامة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بمدينة العيون عاصمة الصحراء أو «األقاليم
الجنوبية» كما يسميها المغاربة ،تزامنا مع احتفاالت المغرب
بالذكرى  45للمسيرة الخضراء ،مشددا على أن هذا الحدث الهام
يأتي بعد افتتاح  12قنصلية بمدينتي العيون والداخلة.
وذكر الصحافي ليودينيو باولو فرييرا بالتقارب المغربي
مع إفريقيا الذي انطلق سنة  2016إثر عودة المغرب لالتحاد
اإلفريقي ،مشيرا إلى أن ذلك التقارب أثار ،بالفعل ،استياء جبهة
البوليساريو و «راعيتها» الجزائر ,كما ذكر باستحالة إقامة سجل
انتخابي لسكان مخيمات تندوف ،األمر الذي أدى لطريق مسدود.
غير أن المغرب ،تقدم باقتراح حكم ذاتي موسع لسكان الصحراء
وفي نفس الوقت أعلن محمد السادس أنه لن يتنازل عن حبة رمل
من األراضي المغربية التي تصل المغرب بإفريقيا عبر موريتانيا.
وتحدث فيما بعد عن تعاطف القوى الرئيسية مع مقترح
الحكم الذاتي المغربـي كحل براغماتي للصراع وعـن موقـف
روسيا في عالقاتها التقليدية مع الجزائر منذ الحقبة السوفياتية
المرتبطة بتجارة السالح   ،وفي حرصها على مواصلة عالقاتها
المتميزة مع المغرب.
واختتم مقالته باإلشارة إلى أنه بالنسبة لمحمد السادس فإن
الحصول على اعتراف دولي بأقاليم المغرب الجنوبية ،هو جزء من
جهوده إلعادة بناء المملكة بعد أن حررها جده محمد الخامس
من الحمايتين الفرنسية واإلسبانية ,ولكن يمكن إدراج ذلك
أيضا في التقاليد الصحراوية للساللة العلوية التي تحكم المغرب
منذ أربعمائة سنة والتي حررت البالد كما انها كانت أول دولة
تعترف باستقالل الواليات المتحدة األمريكية ،وال تزال القنصلية
األمريكية بطنجة شاهدة على ذاك.

عزيز كنوني   

السر في كل ذلك أنها وُجدت في بيئة مناسبة ،بل محفزة
لبلورة شخصيتها ،بيئة انتهت إلى اإلقرار بحقوق المرأة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والتعامـــل مع المرأة على أساس مساواتها
بصفة كلية مع الرجل في الحقوق والواجبات ،ليس فقط ،وفق نصوص
قانونية جامدة ،بل على واقع التعامل بين الجنسين ،في مجتمع متساو،
متكافئ ،وعادل.
كاماال هاريس 56 ،سنة ،ولدت في كاليفورنيا ووجدت الفرصة
سانحة لتلتحق بالجامعة ،وتتخصص في الحقوق وبرزت بشكل ملفت،
داخل صفوف الحزب الديمقراطي  بسبب نضالها من أجل توحيـــد
الحزب ورفع درجة الحماس على مستوى القاعدة .وكانت مواقفها
قوية في الدفاع عن حقوق اإلنسان في البلدان التي تنتهك الحقوق
األساسية لإلنسان حتى بالنسبة للبدان الحليفة لبلدها،
الصعود المبهر لكاماال هاريس ،لم يكن كله بسبب «ضربة
حظ» ،بل ألنها وجدت في مجتمع يتيح الفرص ألبنائه وبناته على حد
سواء ،للحصول على العلم والمعرفة الضروريتين لتكوين المواطن
الصالح القادر على تحمل المسؤوليات في خدمة الوطن .مجتمع نبذ
التصورات الخرافية التي تكرس «دونية» المرأة مقارنة مع الرجل ،كما
ال زال يثار في المجتمعات المتخلفة ،والعربية بوجه عام ،التي ترسخ
عبر أجيالها المتالحقة «ثقافة»   أن المرأة عورة ،وهي دون الرجل
«القوام» ،سهمها نصفٌ في الميراث ،وربعٌ في الـــزواج ،ونصفٌ في
الشهادة ونصفٌ أيضا في ديتها في حالة القتل ،مقارنة مع دية الرجل،
وأن جسمها فتنة وصوتها عورة ،وأنها «تبطل الوضوء» بالمالمسة،
إلى غير ذلك من االدعاءات واالفتراءات التي تتمسك بها بعض
العقول المتحجرة إلى يومنا هذا .بينما اإلسالم كرم المرأة وأقر لها
بحقوقها كاملة ،في الحياة والتربية والتعليم والعدل والمال ،وأقر لها
بالمساواة التامة بالرجل «إنما النساء شقائق الرجال» وبواجب صيانة
حقوقها وكرامتها بل وأثنى عليها حين اعتبر رسول اإلسالم صلى اهلل
عليه وسام ،أن المرأة الصالحة «خيرٌ كلها» و «أن الدنيا متاعٌ وخير
متاعها الزوجة الصالحة»
وقد أثبتت المرأة قدرتها الكبيرة في تحمل المسؤوليات الكبرى
التي وكلت إليها في تدبير مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والعسكرية أيضا ،بل وإنه توجد اليوم فوق العشرين امرأة
على رأس دول في مختلف القارات ،يعاد انتخابهن نظرا لقدرتهن
على تحقيق مطامح مواطني هذه البلدان في الحرية والكرامة والعدل
واألمن   .
وهكذا فإن  11امرأة تدير اليوم دوال أوروبية ،وأربع نساء أخريات
يوجدن على رأس دول أسيوية وست نساء موزعة بالتساوي  :اثنتان
في إفريقيا و اثنتان في منطقة   الكرايبي و اثنتان في أوقيانوسيا   .
ومعلــوم أن نيوزيلندا هي أول دولــة في العالم تمنــح للمـــرأة
حق التصويت ،في العام  ،1893والترشح لالنتخابات  26عاما بعـد
ذلك ،بينما فنلنديا هي أول دولة أوروبية تنمح للمرأة حق التصويت
والترشح لالنتخابات في العام ..1906
ومعلـــوم أيضــا أن المستشارة األلمانية أنجيال ميركــل تعتبــر
السياسية األطـول خدمــة في السلطــة .حيث إنها تحكم ألمانيــا
لمـــدة فاقـــت  14عاماً.
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التح�ضري ملا بعد «�أماندي�س»
و�ســـ�ؤال التغييــر�  أو التمديــد! ....

(تتمة ص)1
أخبـــار «أمانديــس» تقـول إنــــه
تـم اتخــاذ إجـــراءات في حــــق بعــض
المسؤوليــن بينمـــا يعتبـــر بعـــض
الموظفيـن أن األمـــر يتعــلـق بتصفيــة
حسابات ضـــد مسؤولين معترف لهــــم
بالكفاءةوالجدية.
كل هذا والطرف المفوض لم يحرك
ساكنا ،علنا  على األقل ،وكأن األمر ال يخصه
والحال أنه يرأس لجنة المراقبة والتتبع وفقا
لعقد التفويض الذي شارف على نهايتـــه،
وشرعت األطراف المعنية سواء على مستوى
البلدية أو الوالية أو الجماعات التابعــة
لإلقليم في وضع تصور «شامل» لخالفة
أمانديس ،أو في أسوأ الحاالت للتمديد لهذه
الشركة األجنبيــة التي تستفيــد أطرهــا
«المدبـــرة» من أجـــور خيــاليــة ال صلـــة
لها ال  بمستـــوى األجــور بالمـغــــرب  وال
بمستوى المعيشة للمواطنين ،بوصف عام.
وفي هذا الصدد ،علم أن عمــــدة
المدينة تــرأس يـــوم خامــس نوفمبــر
الجــاري ،لـــقـــاء بحضــــور رؤســــاء
المقاطــعــات والمستشاريــن المكلفين
بالقطاع  ،قيل إنه  من أجــل «التشـــاور»
حول مراجعـة اإلطار القانوني للجهـــة
المفوض لها تدبيـــر خدمــات توزيـــع
الماء والكهرباء وخدمة الصرف الصحي
بالمدينة ،في إطار االستعداد لمرحلة ما بعد
أمانديس ،التي ،أكيدا ،لن يعترض أحد من
المواطنين على «تبخرها» عند حلول سنة
.2026
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مصدر من بلدية طنجـــة ،أكـد أن هــذا
اللقاء يندرج في إطار المشــروع الذي تعده
السلطـــات المركزية والمتضمن لإلجراءات
الواجب اتخاذهـا من أجــل ضمــان استمرار
الخدمات المرفقية للتدبيـر المفـوض فيما
يتصل بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير
الصحي.
ومعـــلــــوم أن أربـــــع شركــــات
أجنبية ،تتولى التدبير المفوض لخدمــات
المــاء والكهرباء والصرف الصحي بالمغرب،
وهي «ليديك» و«ريضال» و «أمانديــس
طنجة» و «أمانديس تطوان» إضافة إلى
 29وكالــة جماعيـــة مستقلة ومؤسسة
عمومية واحـدة ،هو المكتـــب الوطنـــي
للكهرباء والماء الصالح للشرب ،حسب
تقرير المجلس األعلى للحسابات.
ومعلـوم أيضا أن نـزول المواطنين
إلى الشـــارع بطنجـــة ،سنـــة 2015
لالحتجاج ،طيلة ثالثة أسابيع ،ضد فاتورات
الشركة الفرنسية «أمانديس» التي ألهبت
جيوب المواطنين ،كان باإلمكان ،وفـق
بعض الخبراء المغاربة ،أن تكون فرصــة
لمراجعة عقد التدبير المفوض المبرم منذ
سنة  1997مع شركات أجنبية ،بينما توجد
بالمغرب شركات مغربية قادرة على تدبير
تلك القطاعات.
ولم ال نعـــود إلى نظــام الوكـــاالت
المستقلة الجماعـيـة أو بين الجماعـــات
لتدبير قطاعات النقل الحضري و الماء
والكهرباء والصرف الصحي كما كان جاريا
العمل به في ستينات القرن الماضي ،إلى

الذكـــــــــرى
لرحيل الكاتب العاملـي

محمد �شكري

منــذ ثـالث سنوات زارني في طنجـة الشاعــر
اللبنانـي «شوقي بزيع» ،ليجدد انبهاره العشقــي
لهذه المدينة المتوسطية الكونية المذهلـة،
وأيضا ليزور قبــر الكاتــب العالمـي االستثنائـي
كبير عشاق طنجـة «محمد شكـري» الذي تحل
يوم  15نوفمـر لهذه السنة ،الذكرى السابعة
عشر لرحيلــه ،حيــث فــارق الحياة بالمستشفى
العسكــري بالرباط يوم  15نوفمبـر  ،2003بعد
معانــاة مريــرة وقاسية مع المرض.
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حين صدور القانون  05/54سنة 2005
للتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وال زلنا نذكــر بحسرة قيـــام الوكالــة
المستقلة للنقـــل الحضري بطنجــة بعـــد
استرجاع االمتياز الذي كانت تتمتع به شركة
برتغالية قبل االستقالل والوحــدة  ،والتي
توالها بكفاءة عالية المرحوم األستاذ محمد
المهدي الزايدي والوكالة المستقلـة بين
الجماعـات للماء والكهرباء والصرف الصحي
التي توالها المهندس الماحي العراقي بعد
استرجاع امتياز الشركة األجنبية السابقة.
وخالل أقــل من عشر سنـوات انتقـل
أسطول الحافـالت بطنجـة من  10إلى
 120حافلة بينما شهدت طنجة استثمارات
واسعة في مجال الماء والكهرباء من بنــاء
سدود محلية وتوسيع شبكة التوزيع  ،وبناء
المركز الجديد للوكالة الذي تم على يد
الراحل محمد الفتوح آخـر مديـر مغربـي
لوكالة مغربية كانت تتولى توزيـع الماء
والكهرباءبطنجة.
كل ذلك يثبت قـــدرة النبــوغ المغربي
على تولـي تدبيـر المرافـق العموميــة دون
االستنجاد باألجانب واالعتماد عليهم ألن
من ال يعتمد على نفسه ففناؤه أفضل من
حياته وفق وصية للراحل الحسن الثاني
رحمه اهلل « :اعتمدوا على ريوسكم .راه
اللي ما يقرا براته ،وما يعرف يصبن كساته،
ويذبح شاتـه ،ويخيـط كساتــه ،ويطيب
عشاته ،موته خير ليه من حياته».

ع .كنوني

ضيح

د تو

مجر

يف احلاجة �إلى ا�ستعادة الثقة
محمد العمراني

ما من شك في أن المغاربة تساورهم آمال عريضة بدخول المغرب مرحلة
جديدة ،قوامها ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة ،وفتح باب المحاسبة في
وجه المفسدين ،الذين استغلوا مواقعهم ومناصبهم لمراكمة الثروات.
هناك إجماع اليوم على أن محاربة الفساد أضحــت مطلبا شعبيا ،بالنظر
الستفحال مظاهر االغتناء الفاحش ،وتفشي ممارسات استغالل النفوذ واإلفالت
من المحاسبة..
مثلما هناك إجماع على أن المغاربة فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على
التصدي للفساد ،ومتأكدون أنها عاجزة عن القيام بذلك ،ولذلك فهم يعلنون
دوما ،وعند كل مناسبة تقتضي ذلك ،ثقتهم في ملك البالد ،ويعتبرونه مالذهم
الوحيد إلحداث القطيعة مع مرحلة بات مستحيال أن تستمر.
ما يؤكد ذلك حجم االرتياح الذي يعم في نفوس المواطنين إزاء أي مبادرات
أو قرارات تصدر عن ملك البالد ،تستهدف الضرب على أيدي المفسدين..
المغاربة اليوم أضحت لهم حساسية خاصة إزاء المسؤولين الذين كانوا
إلى عهد قريب يعيشون حياة الكفاف ،وبعد سنوات على تعيينهم في المناصب
والمهام الموكولة إليهم أو انتخابهم على رأس مجالس منتخبة ،باتوا من كبار
أغنياء البلد..
مدينة طنجة ،كغيرها من مدن المملكـــة ،عرفت على امتداد السنــوات
المنصرمة ظهور كائنات انتخابيــة دخلــت المجالس المنتخبـــة «اهلل كريم»
وغادرتها بثروات طائلة ،وأمـــالك عقارية ال حصـــر لهــا ،بل منهم من اختــــار
االستثمار خارج أرض الوطن..
ساكنة طنجة يعرفــون هاته النماذج واحــدا واحدا ،يعرفون من دخـــل
االنتخابات هو مستخدم بسيط وأصبح اليوم يتفاخر بالسكن في فيال ،وامتهن
صفة رجل أعمال!..
ويعرفون من بدأ حياته المهنية طالب معاشو ،يقتات على سندات طلب
بعض المؤسسات العمومية ،وأصبح بعد سنوات قليلة من كبار أثرياء المنطقة!.
ويعرفون من كان يملك ورشة صغيرة وأصبح اليوم من كبار المستثمرين
بالمدينة ،وأرصدة خيالية باألبناك داخل أرض الوطن وخارجه..
ويعرفون من انقطع عن الدارسة في سن مبكرة ،قبل أن يدخل السياسة
من باب الصدفة ،وما هي إال سنوات ،حتى بات صاحب مشاريع بالمدينة ،مالكا
ألسطول من السيارات الفارهة..
أبناء طنجة يعرفون أدق التفاصيل عن مسار هاته الكائنات ،وكيف أصبحوا
من أعيان المدينة ،وكأنهم ورثوا ثرواتهم عن أجدادهم وآبائهم ،أو كسبوها
بعرق جبينهم!..
ال يختلف إثنان أن المواطنين اليوم باتت لهم حساسية مفرطة تجاه ناهبي
المال العام ،وتجاه أغنياء المجالس المنتخبة..
المواطنون اليوم يعتبــرون أن المدخل للتنميـــة الحقيقيــة ،ولإلقـــالع
االقتصادي ،ولتقوية دور الدولة في تامين الرعاية االجتماعية لفقراء هذا الوطن،
وفي توفير تعليم عمومي ناجع لفائدة أبناء الشعب المغربي ،وفي توفير منظومة
صحة عمومية تضمن للفئات المسحوقة حق االستفادة من الخدمات العالجية
بالمستشفيات العمومية - ،المدخل الحقيقي  -يمر بالضرورة وحتما عبر محاربة
الفساد ،وتنزيل مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة..
المغاربة اليوم يتوقون لتغيير حقيقي يطال مناصب المسؤولية ،ويستهدف
ضخ دماء جديدة من األطر ذات الكفاءة العاليــة ،والمتشبعة بقيم المواطنة،
والنزاهة ونظافة اليد..
وهذا بالضبط ما يفسر حجم االرتياح الذي عبر عنه المغاربة بعد خطاب
العرش األخير ،حيث اعتبروه خارطة طريق لمغرب المستقبل ،مغرب يقطع مع
أخطاء الماضي ،ويضع قطار المحاسبة على سكته الحقيقية ،ويضع حدا فاصال
أمام استمرار منطق التعامل مع التعيين في المناصب بمنطق الوزيعة ،ويفسح
المجال أمام أبناء الشعب المغريي للولوج إلى مناصب المسؤولية على قاعدة
الكفاءة واالستحقاق.
وبهاته القرارات وحدهــا سيستعيـــد المغاربــة ثقتهم في أنفسهم وفي
وطنهم ،وستجدهم حين ذاك مستعدين للتضحية من أجل غد أفضل ،ومن أجل
مغرب يضمن الكرامة والعدل لجميع أبنائه.

يقول «المجذوب»:
ا�س ْك َيا َر ْاف ْد ا ْل َه ّْم..
َط ْ
ال ْن َع ْ
اب َه ّْم ْك ْ�س َك ْات ْك..
ْو ْ�س َب ْ

ادو َما ْتفْ َه ْم..
َما ْبقَى ْم َع َه ُ

ْو ْف َي ْاق ْك َيا ْل َغ ْافلْ َف ْات ْك..
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للم�سرية اخل�ضراء

ـ �إ�سبانيا يف اخلطاب امللكي واملغرب يف ال�صحافة الإ�سبانية
- España en el discurso real
ـ «يومية الأخبار» الربتغالية:
- Marruecos en la prensa española
«رمــال ال�صحـــراء تتحـــرك ل�صالــح املــغـرب»
- « Diario de Noticias »:
”“As areias do Sara mexem e no sentido favorável a Marrocos

تعرضت الصحافة اإلسبانية في إصداراتها لهذا األسبوع إلى تخليد المغرب للذكرى الرابعة والخمسين للمسيرة
الخضراء وأوردت خالصات لمضمون الخطاب الملكي بهذه المناسبة ،متوقفة بكثير من الدقة عند اإلشارات الملكية
إلسبانيا بخصوص موضوع تحديد المياه اإلقليمية المغربية..
(البقية ص)3

بينمــا تتـجــه األنظــار إلى الخطــوات األولى
المزمع اتخاذها إلنهاء التعامل مع الشركة الفرنسية.
«إيفوليــــا»« ،بطـــرونـــة» شــركـــة «أمانديـس»
السيئــة الذكــر ،على خلفية قـرب انتهـــاء عقــد
التدبير المفوض مع هـذه الشركــة الذي يربطهــا
ببلديــة مدينة طنجــة وجماعــات اإلقليــم ،لغايـــة
 ،2026طلعت علينا األخبار بوجود «قربلة» في مركـز
أمانديس ،تطلبت حضور لجنـة تفتيــش من باريس
من أجل إجراء تحقيق بخصـوص «خروقــات» قيــل
إنها شابــت عددا من الملفات ،تكون قــد تسببت
للشركة في خسارة مالية فادحة.
(البقية ص )2

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

على �أهلها جنت
راق�ش..
َب ِ

جبل
تروبيك

التح�ضري ملا بعد
«�أماندي�س»
و�س�ؤال التغييـر
�أو التمديد! ....

الثمن  4 :دراهم

جاللة امللك يعني الدكتورة
وداد العيدوين باملجل�س العلمي الأعلى

يبدو أن صاحبنا المهرج الذي كان يتباهى
مثل ديك مغرور بصراخه في حريم الدجاج ،في
التجمعات والمحافل ،بل وتحت قبة البرلمان ،قد
أصابني بعدوى توظيف الحيوانات كلما تبادرت
إلى الذهن سلوكات بعض المفسدين في هذا
البلد األمين ،فهم تارة تماسيح وعفاريت ،وتارة
أخــرى أشبــاح وشياطين ،ليتحول بدوره عند
نهاية مطافه إلى صنف آخر من تلك الحيوانات
التي يشكل بطنها نصف تكوينها ،أو لعله كل
تركيبته الفيزيولوجية.
ولم يخطر على بالي وأنا أسترجع المصير
الذي آلـــت إليه البالد ،عندمــا أُسندت إليــه
مسؤولية تدبير شأنها ،سوى كلبــة الحراســة
«براقش» في المثل العربي القديم ،التي جنت
على نفسها وعلى أهلها ،حين نبحت عند قدوم
األعداء لإلغارة على سكان القرية المسالمين،
حتى يتمكنوا من الفرار والتماس المخبأ الذي
يقيهــم شر المغيرين ،وحين كانت سببا في
هالكها وهالك أهلها عندما نبحت مرة ثانية
معلنة انسحاب األعداء الذين قصدوا مصدر
النباح فنكلوا تقتيال باألهل وبها.
وأتوقع انسحاب كثير ممن اغتروا بنزاالتك
الدونكيشوطية واعدا ومتوعدا ،وأنت تمتطي
صهوة بغلتك الضامرة ،وتلوح بسيفك الخشبي
في وجــه أشباحــك وعفاريتـــك وتماسيحك،
ولســان حالـــك يهمــس في آذان «أصحــــاب
الحــال» « :أودِّي خاليونا نقضيو حاجة اهلل
يهديكوم».
وها أنت قد قضيت حاجتك ،ورميت بالبالد
في متاهات ال مخرج منهــا إال بقرار سياســي
حاسم،بعد أن ضمنتَ حصتك من التعويضات
الريعية السمينة ،وأغدقـــت على أبناء ملتك
المناصب المريحة واالمتيازات ،وصرت تتفرج
حدَ التشفــي من شرفة مكرك على شبــان
ّ
وشابات البــالد وهـم يتظاهـرون ضد قرارتك
المجحفة الظالمة ،التي حددت مصيرهم في
ولوج عمل مستحق بتعاقد ينذر بكارثة ال قدر
اهلل ،وقرارات أخرى ما كان ألحد قبلك وال بعدك
أن يتجرأ للحسم العنتري فيها.
وبهذا تكون قد جنيت على البالد والعباد
ِبتب ِّنيك لقرارات ال شعبية مستنزفةلحق الذين
اغتروا بما كانــت أوداجــك المنتفخة ولسانك
السليط الذي تتقن به القذفات المباشرة وغير
المباشرة ،وتتوعد به «األشبـاح» «والعفاريت»،
لتحقق في نهاية اللعبــة المكشوفة ما تصبو
إليه نفسك من نعيم ترفل فيه أنت وذويــك..
وليجرف الطوفــان كل متربص بما أغدقتــه
«األشباح» «وعفاريت» الجن عليك..

عين جاللة الملك محمد السادس الدكتورة وداد العـيـدوني بالمجلـس العلمـي األعلى
بالربـاط ،الذي يترأسه أمير المؤمنين والذي يضم وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية واألمين
العام للمجلس العلمي األعلى وبعـض كبــار العلماء الذين يعينون بصفة شخصية من قبل
جاللة الملك.
(البقية ص )9

وإذا كانت «براقش» بنباحها عند انصراف
األعداء قد جنت على أهلها وعلى نفسها ،فإنك
يا (الضارب حسابو مزيان) قد جنيت على األهل
وجعلــت نفسك في منأى عن األذى ..انتهى
الكالم !!
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