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Le combat contre le Covid 19 se poursuit sur tous les fronts :
sanitaire, social et économique

Quelle croissance
économique au Maroc
2021 ?

Lire en pages 5

Pourquoi la campagne
de vaccination tarde à démarrer
au Maroc ?
Le

Maroc annonce, depuis
plusieurs semaines, le
démarrage d’une vaste campagne de vaccination anti-covid 19, au niveau national. Cependant, cette campagne tarde
à démarrer et on se demande
pourquoi ?
En fait, explique-t-on,
l’achat de millions de doses de
Ph : DR
vaccin anti-Covid 19 ne signifie
pas forcément la réception de ces doses et le lancement de l’opération de vaccination.
En outre, l’acheminement des vaccins et la mise en place d’un plan de vaccination
massive reste tributaire de la situation sur le plan international et les spéculations sur
ces produits.
Si le Maroc n’a pas encore reçu les vaccins, c’est notamment à cause de la capacité
de production limitée au niveau mondial car toutes les entreprises impliquées dans ce
domaine ne pourront produire simultanément les 10 milliards de doses nécessaires pour
assurer une immunité mondiale collective. En plus, les pays ayant développé les vaccins
ont tendance à se servir d’abord, à l’image des USA et des pays européens, mais aussi et
surtout l’Inde et la Chine dont les populations se chiffrent en milliards d’habitants.

La peine de mort pour le
principal accusé dans l’affaire
du petit Adnane

Au bout du long procès
de l’affaire du meurtre de
l’enfant Adnane Bouchouf
ouvert en septembre
2020, ajourné et reporté
à plusieurs reprises, la
chambre criminelle près
la Cour d’appel de Tanger
a prononcé son verdict
à l’aube du mercredi 13
janvier 2021, condamnant
le principal accusé, A.H,
24 ans, à la peine capitale
pour les chefs d’accusation d’enlèvement,
séquestration, attentat à
la pudeur et meurtre avec
préméditation.
Suite en pages 3
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Casa de España
Tánger

En attendant son inauguration officielle,

le nouveau Tribunal de 1 instance
de Tanger entre en fonction
ère

L’

inauguration officielle
du nouveau siège du
Tribunal de première instance et de la section de la
justice de la famille à Tanger a été, de nouveau, reportée en raison de l’indisponibilité du ministre de la
Justice, Mohamed Ben Abdelkader, appelé à présider
la cérémonie inaugurale.
Cette nouvelle structure
judiciaire située au quartier
de Moghogha à Tanger,
qui est entrée en fonction,
en début de cette semaine,
fait partie d’une nouvelle
génération de bâtiments
abritant des tribunaux au
niveau de tout le territoire
marocain, qui ont été bâtis
selon les normes de l’architecture marocaine authentique, tout en intégrant
les différents critères de la
qualité et de l’efficience judiciaires, à travers la mise
en place des bureaux front

DIVERS

Se hace saber a los señores socios y amigos que el domingo 31 de enero 2021 se
celebrará una asamblea general ordinaria
a las 17h00 en los salones, como estamos
en esta pandemia nuestra entidad respeta totas las medidas de precaución y seguridad del COVID-19.
LA JUNTA DIRECTIVA

Société immobilière
met en vente

1- Une crèche titrée

composée de sous-sol, rez-de-chaussée
et étage de 300m2 chacun

Ph : Hammouda
office, des salles d’audience et de réunion, et
des bureaux réservés aux
responsables judiciaires
et aux fonctionnaires, ainsi
que des espaces de détention et de conciliation.

Ces structures devraient
permettre aux différentes
composantes de la Justice de travailler dans de
bonnes conditions et
d’accueillir les justiciables
dans des conditions conve-

nables, appelant à déployer
davantage d’efforts pour
renforcer l’efficience judiciaire, en particulier dans
le contexte difficile de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19).

Des fissures apparaissent dans les rangs du PJD

A

JEUX

occupée dans la société par l’élue démissionnaire, apparemment très active sur la
scène sociale.
En fait, il s’agit de la deuxième dame à
abandonner le parti de la Lampe, en ce
mois de janvier, après Mme Y. M, également membre active du PJD et du Mouvement de l’unité et de la réforme (MUR), qui
a également jeté l’éponge.
« Il m’est difficile de rester dans une institution qui
refuse le débat, ignore la
critique politique et se dirige
vers la personnification”, aurait déclaré Y. M. dans une déclaration à la presse, dénonçant des attaques qu’elle
aurait subies en raison de
ses positions sur une action du chef du
gouvernement et secrétaire général du
PJD, Saâd-Eddine El Othmani.
« Au lieu de discuter mes idées, des
dirigeants du PJD et du MUR discutaient,
en revanche, de mon rouge à lèvres, de
mon vernis à ongles et de mon élégance”,
aurait déploré la démissionnaire Y. M.
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composés de sous-sol, rez de chaussée
et étage de 514m2 chacun
Situés au complexe résidentiel
Mesnana golf (Route Rahrah) - Tanger
Pour plus d’information contacter le n°

06.61.18.93.22

AVIS POUR VENTE
DE VOITURES

Deux élues de Tanger
claquent la porte du parti

quelques mois des législatives, les
démissions s’enchaînent au sein du
parti de la Justice et du développement
(PJD), notamment dans la région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima où une élue,
Mme W. B, sans pour autant expliquer les
raisons de sa démission présentée récemment, vient de claquer la porte du parti islamiste qui semble miné
par des conflits internes.
Ce nouveau départ qui
intervient juste après la
démission de deux conseillers communaux à Rabat et
autres cadres, dévoile des
failles dans les rangs du parti, qui semble se fragiliser au
fil des jours.
Selon des sources proches du parti de
la Lampe à Tanger, il existerait des différends opposant l’élue démissionnaire et
des responsables locaux du parti.
Pour des observateurs avertis, le départ de Mme W.B. représente une grande
perte aux niveaux local et régional, pour
le parti de la Lampe, vu l’importante place

2- Un hammam, spa,
et salon d’esthétique
pour femme

La Société SEBN-MA Filiale du Groupe
SE Bordnetze

Lance un appel d’offres pour :
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Passat CC
La date limite de dépôt des offres au Local de SEBNMA à la Zone Franche de Tanger
est le

08/02/2021
Le paiement devrait se faire en Euro soit par
virement bancaire au compte de la société ou
par chèque en devise
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La peine de mort pour le principal
accusé dans l’affaire du petit Adnane

trois autres accusés, les frères A.B. et M.B., en plus de H.K. poursuivis dans cette même affaire ont écopé chacun
Les
de 4 mois de prison ferme, pour «dissimulation de crime commis» et «non dénonciation des faits».
Lors du procès qui s’est étalé sur neuf heures, le principal accusé, a affirmé avoir kidnappé la victime pour demander une

rançon : «J’ai enlevé l’enfant parce que j’avais besoin d’argent (…) mais je ne l’ai jamais violé», a-t-il affirmé devant le juge.
Ce verdict est tombé quatre mois après le crime sordide, ayant couté la vie au petit Adnane Bouchouf qui avait provoqué
une vague d’indignation au Maroc.
Rappelons que l’enfant de 11 ans qui avait disparu dans des circonstances inconnues le 7 septembre dernier, avait été
retrouvé mort et enterré non loin du domicile de ses parents, après avoir été séquestré, violé et tué par l’inculpé principal dans cette triste affaire, un voisin
qui demeurait dans le même quartier, en cohabitation avec les trois autres accusés.
Ce crime avait scandalisé de très nombreux citoyens qui s’étaient déchainés sur la Toile, lançant des pétitions pour réclamer la peine de mort au criminel.

Retour sur le film
des événements d’une
triste histoire infantile

Ses trois colocataires dont deux frères,
sont poursuivis pour «dissimulation d’un
crime commis”, et pour “non-dénonciation
des faits après avoir reconnu leur ami sur
les séquences vidéo largement diffusées
dans le cadre des procédures d’investigation». Les quatre suspects qui sont originaires de Ksar El Kebir, étaient salariés
dans la zone industrielle de Tanger.

Filmé à son insu

l’après-midi du lundi 7 septembre, le
principal accusé A .H a quitté son lieu de
travail vers 14 h 30. Il s’est ensuite dirigé vers son domicile pour changer ses
habits avant d’aller retirer la somme de
1100 dirhams au guichet de son agence
bancaire. C’est dans la rue qu’il croise le
jeune Adnane.
L’enquête policière dévoile qu’au début, il l’a suivi de loin, jusqu’à ce qu’il
entre dans la boulangerie de l’autre côté
de la rue principale. Il s’est approché en
lui demandant de le l’accompagner.

L’enfant résiste à son
agresseur

L

a justice vient de se prononcer
sur l’agression sexuelle suivie du
meurtre du mineur Adnane Bouchouf, un
adolescent de 11 ans, disparu début septembre dernier, violé, retrouvé mort et enterré près du domicile familial à Tanger.
L’assassinat du petit Adnane avait
semé la consternation au Maroc. Le débat sur l’application de la peine de mort a
refait surface. Bon nombre d’internautes
ont appelé la justice à l’appliquer au présumé meurtrier de Adnane.
Rappelons que la Chambre criminelle
de la Cour d’appel de Tanger avait ouvert,
mardi 3 novembre courant, le procès du
présumé assassin du petit Adnane.
L’audience avait dû être reportée au
17 novembre, faute d’avocats présents
à cette première audience consacrée
notamment à la consultation du dossier
pour défendre le principal accusé, A.H,
un jeune de 24 ans et ses trois complices.
Devant l’ampleur de cette affaire très
commentée sur les réseaux sociaux,
aucun membre du barreau de Tanger n’a
accepté d’assurer sa défense, personne
ne souhaitant voir son nom associé à celui de l’accusé.
En pareil cas, le tribunal désigne d’office un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément aux dispositions de la loi.
C’est le juge d’instruction qui a décidé
de reporter son interrogatoire de deux semaines. Un report notamment justifié par
la détérioration de l’état psychique des parents de la victime, toujours sous le choc.
Dans un reportage détaillé, notre
confrère national «Telquel » dévoile de
nouvelles révélations de l’enquête déclenchée à la suite de ce crime sordide
ayant coûté la vie au petit Adnane. Nous
en rapportons, à peu près fidèlement,
quelques passages.
L’hebdomadaire rapporte qu’avant
d’être déféré devant le juge d’instruction,
A. H. a été entendu par le Parquet général.
Il est poursuivi pour “homicide volontaire
sur un mineur”, avec “attentat à la pudeur”.

Signée par le juge d’instruction près la
Cour d’appel de Tanger, l’ordonnance de
renvoi de l’affaire devant la Chambre criminelle, indique que le principal accusé était
responsable qualité chez l’équipementier
automobile Valeo. Le jeune homme a été
interpellé dans la nuit du vendredi 11 septembre 2020, soit quatre jours après la
disparition d’Adnane Bouchouf, 11 ans.
La famille du mineur avait, en effet, avisé
les services de police de cette disparition
le lundi 7 septembre. C’était avant que les
recherches et investigations ne révèlent le
caractère criminel de l’affaire.
Les avancées réalisées durant les premières heures suivant la disparition du
mineur se sont avérées capitales. Les
enregistrements des caméras de surveillance installées par différents commerces de l’avenue Martil, là où l’enfant
a été aperçu une dernière fois, donneront les premières pistes de recherche.
En parallèle, les diagnostics menés par
la police judiciaire, appuyée par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), ont abouti
à l’identification du suspect A.H, qui ne
résidait qu’à quelques pâtés de maisons
du domicile de sa jeune victime.
Interrogé par la police, l’intéressé nie,
dans un premier temps, tout rapport
avec le jeune garçon. Il a même invité les
enquêteurs à inspecter la maison qu’il
loue avec trois autres personnes, afin
de vérifier la validité de ses déclarations.
Mais après avoir confronté A.H. par les
vidéos le montrant aux côtés du mineur,
il finit par admettre que c’était bien lui qui
l’avait attiré à son domicile.

Discrétion avortée

L’instruction menée par le juge Salaheddine Khattabi souligne que, dans

A.H. persuade ainsi l’enfant qui finit par
l’accompagner jusqu’à son domicile. Fait
frappant, le suspect ne s’est pas directement rendu à la maison, mais a dépassé
de quelques mètres l’enfant, afin de s’assurer que la rue était libre de passants, et
donc de potentiels témoins.
Une fois à l’intérieur de la maison,
l’enfant comprend les intentions de son
agresseur et lui résiste fortement en essayant de se débarrasser de son emprise,
en criant et en demandant de l’aide. Sa
tête heurte un pilier en béton de la maison; son front saigne et sa force s’affaiblit.
Cela ne décide pas l’agresseur à lâcher le
garçon. Dans la tourmente, le mineur propose désespérément à son impitoyable
agresseur le billet de 20 dirhams qu’il avait
reçu de son père pour acheter un médicament pour sa sœur, nourrisson.
Rien n’arrive à calmer le bourreau.

Le criminel étouffe le garçon
Le compte-rendu de la police de Bni
Makada est poignant : Après avoir terminé (sa sale besogne), A. H. entend frapper à la porte extérieure de la maison ;
il porte sur ses épaules sa jeune victime
presque inconsciente et respirant avec
difficulté. Sur la terrasse de la maison,
le criminel enveloppe la tête du jeune
garçon dans un sac en plastique puis
l’étouffe violemment en lui serrant le cou
avec ses deux mains jusqu’à ce qu’il
meurt.

Il camoufle le cadavre
de l’enfant avant de l’enterrer
Après s’être assuré de la mort du
jeune garçon, l’assassin enveloppe le
corps dans des nattes et le laisse sur la
terrasse, hors de la vue de ses colocataires, en attendant le moment de s’en
débarrasser. Il nettoie le sol pour effacer
les traces de son abominable crime qu’il
ne révèlera pas à ses colocataires.
Tard dans la nuit du lundi 7 septembre,
le meurtrier décide d’enterrer secrètement le corps. Il creuse ainsi un profond

trou longitudinal le long d’une clôture, à
proximité d’un jardin public non loin de
chez lui. Ensuite, A.H. retourne chez lui
vers 4 heures du matin, monte discrètement à la terrasse, et charge sur ses
épaules le petit cadavre dépouillé de
ses vêtements. En descendant l’escalier, il perd l’équilibre à deux reprises et
fait tomber le cadavre. Enfin, le criminel
parvient à la tombe qu’il préparée et y
enterre le défunt Adnane.
En début de matinée, A.H rejoint son
travail, comme d’habitude
Dans la soirée de mardi soir, soit 24
heures après le drame, le suspect parcourt les réseaux sociaux. La nouvelle de
la disparition du mineur fait déjà le tour
des médias. A. H se rend alors compte que
son visage apparaissait dans des vidéos,
alors qu’il était en compagnie de l’enfant. Il
est pris de panique et tente de changer de
physionomie. Il accourt chez le coiffeur et
se fait raser les cheveux et la barbe.
Cela ne servira finalement pas à grandchose…

Où commence la complicité ?

A.H. n’informe, évidemment, pas ses
trois colocataires du crime qu’il a commis.
Il va simplement leur demander de garder
son identité secrète, au cas où ils seraient
appelés à l’identifier sur les vidéos.
Afin de brouiller les pistes, l’accusé envoie un SMS au père de l’enfant disparu,
exigeant de lui une rançon d’un million
de dirhams. A.H. écrira délibérément
quelques mots en dialecte égyptien afin
de semer la confusion et le doute sur
son identité dans l’objectif de tenter de
détourner le cours de l’enquête.
L’instruction est toujours en cours en
ce qui concerne les trois supposés complices du criminel, afin de définir avec
exactitude le degré de leur complicité.
En attendant, les frères A.B. et M.B.,
en plus de H.K. sont poursuivis en état
d’arrestation.

Autopsie et aveux sans
détours

La police fait un excellent travail, partant des vidéos.
L’accusé finit par craquer et avoue les faits
tels qu’ils se sont déroulés. Tout au long de
l’instruction préliminaire, il avoue sans détour avoir violé et tué le jeune Adnan.
Le rapport médico-légal corrobore les
faits en confirmant qu’Adnane était mort
asphyxié, dans le cadre d’une agression
sexuelle. Le médecin légiste relève des
traces d’agression physique sur le cadavre exhumé du petit Adnane, ainsi que
des traces de l’ADN de l’agresseur au niveau des ongles. Un signe irréfutable de
résistance de l’enfant à son agresseur.
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Conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Adoption du SRAT et d’un contrat-programme avec l’Etat
Le

Conseil de la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a tenu, mercredi 13 janvier
courant, une session extraordinaire au cours de laquelle il a été
procédé à l’adoption, à l’unanimité des membres présents, du
Schéma régional d’aménagement
du territoire (SRAT) 2021-2046,
et d’un contrat-programme avec
l’Etat pour la mise en œuvre de
projets prioritaires du programme
de développement régional au
titre de la période 2020-2022.
La réunion de mercredi a également été l’occasion pour le
Conseil d’approuver le contrat de
soutien accordé par l’Union européenne à la région, et ce pour le
financement du projet «Services
pour l’énergie et le climat: outil
de transformation énergétique et
climatique au service du développement urbain intégré».
Le Conseil régional a, par
ailleurs, adopté 8 conventions

Ph : Hammouda
relatives au programme intégré
pour le développement des deux
préfectures et six provinces de la
région, et une convention de partenariat pour l’aménagement de
la vallée d’Oued Martil pour un
budget d’environ 1,098 MMDH
au titre de la période 2020-2028,
ainsi que l’amendement de deux
conventions de partenariat pour
le financement des études relatives à la création de deux facultés polydisciplinaires à Ouez-

Ph : Hammouda

Mesures restrictives

F

algré la prolongation, du 13 au 21 janvier courant, des mesures restrictives contre la propagation du virus Covid 19,
les restaurants de Tanger sont autorisés à rouvrir et à reprendre
du service jusqu’à 20 heures.
En fait, les mesures restrictives comprennent le couvre-feu national, qui va de 21h jusqu’à 6 heures du matin, la fermeture des
cafés et restaurants et les commerces jusqu’à 20 h et l’interdiction des fêtes et des rassemblements publics et privés.
Néanmoins, une exception concerne les restaurants dont l’ouverture était interdite depuis le 23 décembre 2021 sauf pour les livraisons et les commandes à emporter, et qui sont désormais autorisés, depuis mercredi dernier, à rouvrir leur prtes et à accueillir
leurs clients sur place, laissant ainsi, derrière eux, des périodes
difficiles ayant obligé certains à mettre la clé sous le paillasson.
En effet, selon la Fédération nationale de la franchise, 40% des
restaurants franchisés, étranglés par la crise, ont fermé leurs
portes et 80% d’entre eux connaissant des crises majeures de
trésorerie qui pourraient les conduire à la faillite.
Cette réouverture, autorisée par le gouvernement, au lendemain
d’une prolongation décrétée pour lutter contre la propagation du
virus, est donc accueillie comme une bouée de sauvetage pour
tenter de récupérer, ne serait-ce qu’une partie, de ce qu’ils ont perdu durant les longs mois de fermeture et de mesures restrictives.
Néanmoins, les professionnels demandent au gouvernement
la mise en place d’un programme de soutien financier pour un
réel sauvetage du secteur, une revendication qui semblerait
difficile à satisfaire pour le moment, étant donné, d’une part, le
nombre important d’autres secteurs en crise et, d’autre part, la
situation compliquée des finances publiques.
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cours des années précédentes.
Ce shéma présente un ensemble de 376 projets considérés comme faisables, des projets
structurants et des mesures visant à combler le déficit actuel,
pour un investissement global de
291,6 milliards de dirhams.
Quant au contrat-programme
portant sur la réalisation de 21
projets d’une enveloppe budgétaire de 4,399 MMDH, il sera
financé et mis en œuvre par 10
secteurs ministériels, 5 établissements publics, et le Conseil
régional et la Wilaya.
Les projets programmés sont
répartis sur trois axes, à savoir
«la compétitivité et l’attractivité
du territoire» (6 projets avec une
enveloppe budgétaire de 1,654
MMDH), «le développement durable» (8 projets, 787,21 millions
de DH) et «la cohésion sociale
et territoriale» (7 projets, environ
1,958 MMDH).

Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Les restaurants autorisés
à rouvrir, jusqu'à 20h

M

zane et à Chefchaouen.
Pour revenir au SRAT, soulignons que ce Schéma est élaboré sur une période de deux ans
environ, permettra de mettre en
place une feuille de route pour le
Conseil régional, et de contribuer
à la consécration de la régionalisation avancée et au renforcement de la position de la région
au sein du tissu économique
national, et ce en capitalisant sur
les réalisations enregistrées au

Eviter les pièges
de la communication mitigée

idèle à son habituel style
de communication avec
le public, basé sur le leitmotiv:
« Nous allons faire ceci, nous
allons faire cela… », le Conseil
régional de Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui patauge
dans le virtuel, vient de publier
une information concernant « le
lancement d’un projet » appelé
«Ecosystème digital pour la promotion touristique … ».
Le communiqué du CRT-TTA
indique que « ce projet constitue un outil central pour la facilitation de l’exploration de la région, le partage de l’information
touristique et la valorisation de
la data », ajoutant « cet écosystème permettra, d’une part, aux
voyageurs de s’informer et d’être
assistés en amont et au cours de
leur voyage et, d’autre part, donnera aux opérateurs un accès
exclusif à des données consolidées concernant les attentes,
perceptions et comportements
des clients émanant du Maroc et
des différents pays émetteurs».
Jusque-là, ça passe, quoique
dans le flou.
Mais les choses se compliquent lorsque la même source
ajoute : « Ce modèle, qui constitue un best-practice en terme
d’organisation digitale et d’exploitation de data, propose une
démarche originale et intégrée à
360°, répondant aux besoins du
grand public tout autant que du
public professionnel ». (Ce jargon veut dire quoi au juste???).
Le communiqué poursuit par

un coup de grâce : « Nous aurons le plaisir, lors des prochains
jours, de vous communiquer
davantage d’informations quant
à cet écosystème, ainsi que de
recueillir vos propositions et observations » (Fin de citation !).
En toute logique, ce genre d’information n’apprend rien de bien
concret au public et donc ne sert
à rien, surtout que le « projet »
annoncé n’est pas encore mis en
piste.
Nous aurions souhaité que
ce communiqué comporte des
termes plus accessibles et
plus compréhensibles par les
profanes comme nous et sans
doute comme beaucoup de nos
lecteurs qui ne comprendront
sans doute rien à ce langage
professionnel.
Ensuite, il aurait été très indiqué de patienter jusqu’à ce
que le projet soit bien ficelé et
concrétisé, pour annoncer sa

mise en piste en termes simples
et accessibles au public, tels que
« Le CRT-TTA « a mis en application un projet consistant en ceci
et cela… », au lieu de l’habituel ;
« Le CRT-TTA compte lancer ou
projette de … ».
Comme nous l’avons répété à
diverses occasions : « Un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras…!».
Effectivement, nous avons
déjà attiré l’attention de Madame
la présidente du CRT-TTA et des
membres de son bureau, sur le
terrain glissant de ce genre de
lacunes, leur suggérant l’annonce
de choses concrètes au lieu de
choses virtuelles et surtout de patienter jusqu’à la mise sur pieds de
leurs projets pour annoncer leur
entrée en application en termes
simples et accessibles à tous.
Ce n’est que de cette manière
qu’ils mériteront la confiance de
leurs partenaires et du public…
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Le combat contre le Covid 19 se poursuit sur tous les fronts :
sanitaire, social et économique

Quelle croissance économique
au Maroc 2021 ?
L’économie marocaine a connu une récession en 2020, la première depuis plus de deux décennies, sous l’effet conjugué de la
sécheresse et de la pandémie du Covid 19.
Aujourd’hui, le premier élément positif qui prête à l’optimisme
en ce début d’année 2021, c’est le retour des pluies. Cela n’augure certes pas encore d’une bonne campagne agricole, mais il
suscite de l’espoir après deux années successives de sécheresse
et un exercice 2020 plombé par la pandémie liée au Covid19.
On prévoit qu’une bonne pluviométrie devrait constituer une valeur ajoutée de +1,2 point à la croissance économique globale et
un paramètre-clé dans les déterminants de cette croissance.
Ensuite, la reprise économique en 2021 est tributaire de la réussite de la campagne de vaccination anti-Covid 19 en cours de lancement à travers le royaume, sachant que le Coronavirus reste le

L

’élaboration du Budget Economique Exploratoire
2021 intervient dans un contexte inédit marqué
par la crise sanitaire du Covid 19 qui, depuis son
apparition au Maroc début mars 2020, a donné lieu à une
batterie de mesures favorisant la santé publique.
Ainsi, confinement et fermeture des frontières ont été
les principales décisions prises pour faire face à la propagation du virus, causant, du même coup, l’arrêt partiel
ou total de plusieurs activités économiques.
Pour faire face à cette situation, un Fonds spécial de
gestion de la pandémie a été créé.
Mais, le contexte actuel rend toute prévision
complexe à établir, suite à l’incertitude qui règne
à la fois au niveau international et national, à
savoir le manque de visibilité qui marque l’évolution de la pandémie, les étapes de sortie du
confinement et une éventuelle vague de contagion.
L’élaboration du budget 2021 tient compte des
perspectives économiques mondiales, établies
par les différents organismes internationaux,
notamment le Fonds monétaire international (
FMI), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la Commission
Européenne et la Banque Mondiale (BM). Ce
budget tient compte également des données de
la comptabilité nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse
de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan
(HCP). Il se base aussi sur les données monétaires issues de Bank Al Maghrib (BAM), les données financières
fournies par le ministère de l’Economie et des Finances
et aussi sur les statistiques des échanges extérieurs fournies par l’Office des Changes.
Toutes ces considérations nous amènent à une question fondamentale qui revient sur toutes les lèvres : « 2021,
serait-elle vraiment l’année de la relance économique? ».
Les opérateurs économiques du privé et du public et
la communauté des affaires, exaspérés par le manque de
visibilité ayant marqué l’année 2020, sollicitent des messages d’assurance et de confiance.
Selon des données fournies par des organismes spécialisés nationaux et internationaux, on peut afficher un
certain optimisme, quoique limité.
Ainsi, dans son dernier rapport sur les perspectives de
l’économie mondiale, le Fonds monétaire international
(FMI) table sur un rebond de l’économie marocaine avec
une croissance de 4,9% en 2021, après une contraction
de -7% en 2020.
La Banque Mondiale (BM), quant à elle, prévoit que
l’économie marocaine rebondirait de 4% en 2021, après
une contraction de 6,3% en 2020.
Pour les deux institutions internationales, le royaume
fera mieux que l’ensemble des pays de la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord) qui ne devraient affi-

@par le Dr Abdelhak BAKHAT

principal adversaire à combattre, un ennemi toujours aussi dangereux, qui mute, se propage, tue et contraint à la multiplication
des mesures restrictives dont des confinements à répétition qui
se répercutent sur la stabilité économique et sociale..
Ajoutons à ces deux conditions, le déploiement efficace d’un
plan de relance concocté par le gouvernement, basé sur des actions retenues dans la Loi de Finances 2021, et sur des évolutions
que connaîtrait l’environnement économique national et international.
La conjonction de ces différents facteurs pourrait permettre l’atteinte du taux de croissance de 4,8% prévu par le gouvernement
ou encore celui de 4,9% projeté par le Fonds monétaire international (FMI) ou, à la rigueur, un taux de 4% estimé par la Banque
mondiale (BM) qui rappelle une contraction de 6,3% en 2020.

cher qu’une croissance moyenne de 2,1% en 2021, s’expliquant notamment par la faiblesse des cours du pétrole.
Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), la croissance de l’économie nationale devrait se situer à 0,5% au
cours du premier trimestre de l’année 2021, et s’accélérer
sensiblement au cours des trimestres suivants.
Pour ce qui est des activités agricoles, elles devraient
connaître un sensible mouvement de reprise, sous l’hypothèse d’une pluviométrie hivernale excédentaire et
généralisée, avec une hausse de 10,8%, contribuant pour
+1,2 point à la croissance économique globale, prévoit

le HCP, estimant que le mouvement de reprise agricole
sera accompagné par une amélioration de l’emploi dans
le secteur.
D’autre part, et d’une manière générale, les activités
hors agriculture devraient poursuivre leur redressement.
Dans le détail, le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc atteignait 13,83 milliards de dirhams
(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2020, en
baisse de 20% par rapport à fin novembre 2019. On s’attend à de meilleures performances en 2021.
Par contre, les envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’étranger (MRE), ont enregistré, en
2020, une hausse de 3,9% avec 61,91 milliards de dirhams
MMDH.
La facture énergétique a chuté de 35,7% à fin novembre
2020, s’établissant à 44,8 milliards dirhams (MMDH), en
diminution de 35,7% par rapport à fin novembre 2019. Les
perspectives 2021 seraient conditionnées par les cours
instables du pétrole et du marché-automobile en reprise
au Maroc.
L’activité industrielle se redresserait sensiblement, et la
production d’électricité s’affirmerait, du même coup, dans
le sillage de la reprise graduelle de l’industrie.
En revanche, le secteur du bâtiment et travaux publics
(BTP), souffrant toujours des effets négatifs de la crise
sanitaire, devrait connaître une légère reprise. Cela dit,
selon les professionnels, le bâtiment devrait rester impacté par la crise et sa relance nécessiterait plus de temps

et de moyens. Du côté de l’offre, la baisse des ventes de
logements devrait freiner considérablement les investissements des promoteurs immobiliers qui resteront
relativement faibles, notamment dans les produits de
construction.
S’agissant du secteur tertiaire, le HCP estime que la
reprise sera plus lente. Les secteurs du des services, notamment les activités des services marchands, particulièrement le tourisme, le transport et le commerce, devraient
enregistrer une croissance lente et graduelle, s’affichant
autour de 3% en 2021, au lieu d’une baisse de 4,5% en
2020.
Côté marché automobile, on prévoit un retour
de la croissance en 2021, après une chute de
20% des ventes des voitures neuves en 2020,
avec 133.308 véhicules écoulés au niveau national, contre 165.918 immatriculations enregistrées en 2019.
En matière d’emploi dans un contexte où la dynamique reprend auprès d’un certain nombre de
secteurs d’activités stratégiques, le FMI estime
que le chômage situé à 12,5% en 2020, devrait redescendre à 10,5% en 2021, contre 9,2% en 2019.
Selon la base de données de l’ANAPEC, l’industrie automobile s’affiche en première position, en ce début de 2021, avec des besoins de
recrutement de 27%,
En matière de consommation, la demande intérieure
poursuivrait son redressement à un rythme modéré, la
baisse des dépenses des ménages devant s’atténuer
sous l’effet du redressement attendu des achats de biens
alimentaires et manufacturés.
Néanmoins, la demande intérieure devrait tout de même
rester freinée par la perte du pouvoir d’achat générée par
la réduction des emplois et des salaires dans l’ensemble
des activités économiques nationales.
S’agissant de la demande extérieure, et sur la base
d’un redressement modéré des marchés extérieurs et de
l’amélioration des perspectives économiques mondiales
en 2021, les échanges extérieurs devraient reprendre progressivement leur rythme d’évolution d’avant-crise.
On peut conclure, dans le même sillage que le HCP,
qu’une relance économique poussée ne devrait pas être
le résultat d’une politique unilatérale de dépense publique
croissante, mais aussi le fruit d’une intervention profonde
et efficace de la politique monétaire qui permettrait une
consolidation une redynamisation accélérée du tissu entrepreneurial national.
A cet effet, la dynamisation des crédits et la facilitation
d’un accès séduisant au financement par crédit bancaire
contribuerait à soutenir l’activité des entreprises et à rattraper progressivement les effets néfastes de la crise.
A ce titre, le recours au financement bancaire ne devrait
plus représenter une charge lourde pour la trésorerie des
entreprises.
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Le vice-maire de Tanger

Mohamed Al-DIAZ
C

SPORT

L’Espagne n’exige
plus le test PCR
aux voyageurs
Marocains

succombe au Covid 19

’est avec une profonde affliction
et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et
chagrinante nouvelle du décès survenu le 12 janvier 2021, à l’âge de 68
ans, du très cher regretté Mohamed
Al-DIAZ, ayant succombé à une contamination par le Coronavirus.
Né en 1953 dans la commune de
Had Al Gharbiya, le défunt qui était
ingénieur topographe, avait entamé
sa carrière politique en 1992 en qualité de membre puis en tant que
président à partir de 1994, du Conseil de la commune de Had Al
Gharbiya dans la préfecture deTanger-Assilah.
En 2011, Mohamed Al Diaz a été élu député de cette préfecture,
avant de devenir, en 2015, vice-président du Conseil communal de
Tanger.
La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière d’Al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre
restreint à cause de la pandémie, comptant 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 l’ensemble des membres de la famille
Al-Diaz et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté
disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et
partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective,
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien
et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde,
l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa
famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure
épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Avis de remerciements
Très profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de compassion qui leur ont été témoignées à la suite
du décès survenu le 11 Janvier 2021, du très cher regretté

Mohamed El HOSSINI
père du

D

epuis le 23 novembre
dernier, l’Espagne exigeait un test PCR négatif
aux passagers entrant
dans le pays par voie
aérienne ou maritime en
provenance de 65 pays,
dont le Maroc.
Or, depuis le 11 janvier
et jusqu’au 24 janvier
courant, ce test ne sera
pas nécessaire pour les
voyageurs Marocains en
provenance du royaume.
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Equipement automobile

Yazaki ouvre une deuxième
usine à Tanger

L’équipementier automobile
japonais,
YazakI, spécialisé dans
les systèmes
de câbles,
électriques et
d’instrumentation, s’apprête à lancer une
deuxième unité industrielle à
Tanger.
L’investissement a été rendu
public dans le cadre de la signature du protocole d’accord
pour la création de trois usines
du groupe au Maroc dont une à
Tanger.
Au total, Yazaki atteindra, à
terme, un total de sept usines
pour un effectif total de plus de

19.000 employés, faisant de ce
groupe l’un des plus grands employeurs du secteur privé avec un
chiffre d’affaires de 5 milliards de
dirhams.
Rappelons que Yazaki s’était
installé en 2000 à Tanger Free
Zone, alors que sa production
était destinée, à l’époque, aux
usines de construction automobile européennes, avant l’arrivée
du Groupe Renault à Tanger.

Nécrologie

Mohamed BENKASSOU

C’

rappelé à Dieu

est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante
nouvelle du décès survenu le 8 janvier 2021, du très cher regretté
Mohamed BENKASSOU, officier de police à la retraite, membre de
l’association d’amitié des retraités de la Sûreté nationale.
La dépouille du défunt a été inhumée après salat Al3asr au cimetière d’Al Moujahidine où
elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant 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 nous joignons aux membres de l’association
d’amitié des retraités de la Sûreté nationale, pour présenter nos condoléances les plus attristées à la veuve du défunt; à ses enfants Nadia et Karim; à l’ensemble des membres des
familles Benkassou, Chioua, Marrakchi, Meknassi, Sajini et familles alliées ; ainsi qu’à tous
les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en
se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste
Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à
traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Docteur Amal El HOSSINI,

Nécrologie

Abdellah LAGHMICH

C’

et étant dans l’Impossibilité de répondre Individuellement aux très
nombreuses personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé
leur douleur, le Dr Amal El Hossini et l’ensemble des membres des
familles El Hossini, El Ismaiu et familles alliées, expriment leur reconnaissance et leur gratitude aux aimables personnes qui se sont
manifestées pour les soutenir et partager leur douleur, à travers leur
présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de compassion et de soutien, et les prient de bien vouloir
trouver, Ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde,
l’accueillir en Son Vaste Paradis, et apporter soutien et patience à ses
proches, dans cette dure épreuve et les protéger de tout malheur.
Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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rappelé à Dieu

est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 6 janvier 2021, à l’âge de 80 ans, après une
longue maladie, du très cher regretté Abdellah LAGHMICH.
La dépouille du défunt a été inhumée après salat Al3asr au cimetière de Souani où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant
cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant 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 la veuve du défunt, Mme Rachida Bousabone à ses filles Naïma et Ikram; à sa sœur Khadija ; à l’ensemble des membres des familles Laghmich, Bousabone et familles alliées; ainsi
qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux
très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs
messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères
remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste
Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à
traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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15 ans de prison
pour le violeur d’une
handicapée

L

a chambre criminelle près la Cour d’appel de Tanger a rendu, dernièrement, son verdict dans l’affaire d’un jeune homme accusé d’avoir soudoyé et abusé sexuellement d’une jeune fille handicapée mentale et
moteur, un acte ayant entraîné une grossesse.
Rappelons que c’est par un pur hasard que la victime,
souffrant d’un handicap mental et moteur moyen, avait
croisé, dans la rue, son futur bourreau et fait sa connaissance. Depuis, il lui téléphonait jusqu’au jour où il est
parvenu à la convaincre de le rencontrer et de l’accompagner à son domicile où il l’a convaincue de lui céder.
Trois mois plus tard, la mère de la jeune handicapée
ayant remarqué que sa fille n’avait plus ses règles l’a
conduite chez un médecin qui a découvert que la jeune
femme était enceinte de trois mois.
Une plainte a été aussitôt déposée contre le mis en
cause qui a été arrêté, soumis à un interrogatoire, et
avoué avoir partagé le même lit avec la jeune fille, mais
de son plein gré, contre la somme d 200 dirhams.
C’est ainsi que le violeur a été présenté devant la justice, puis condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement.
uuuuuu

Bénimakada

Mort par asphyxie au
gaz butane, d’un couple
sexagénaire

Faits divers
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Dchar Bendibane

Il poignarde son
Découverte du corps
épouse avant de se jeter inerte d’un sexagénaire,
dans le vide
à son domicile

L

undi dernier, un malentendu est né dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble
du quartier de Bénimakada à Tanger où un homme, la
soixantaine était entré en conflit avec son épouse.
Selon des voisins, les deux époux étaient déchainés
et échangeaient des insultes et des injures à hautes
voix. Leurs cris étaient entendus à distance dans la cage
d’escalier de l’immeuble.
Comme c’était coutumier chez ce couple, les voisins
n’ont pas accordé outre-mesure une importance à cette
scène de ménage devenue presqu’habituelle. C’est pour
cela que personne n’est intervenu dans cette dispute
conjugale.
Néanmoins, cette fois, les choses sont allés plus loin
que d’habitude, puisque des jeunes qui s’amusaient devant la porte de l’immeuble ont eu la désagréable surprise de voir le corps d’un homme s’affaler sur le trottoir,
en provenance de la fenêtre de l’’appartement du couple
en question.
Les jeunes témoins de cette scène macabre se sont
alors précipités à l’intérieur de l’immeuble pour donner
l’alerte. C’est ainsi qu’on découvrira à l’intérieur de l’appartement concerné le corps de l’épouse affalé à terre,
gisant dans une mare de sang et présentant une grave
blessure à la poitrine. La victime tentait de demander
secours.
Une fois alertés, des éléments de la Protection civile
se sont dépêchés sur les lieux pour évacuer l’épouse
au service des urgences où elle a été aussitôt prise en
charge par une équipe médicale, , tandis que le corps de
l’époux qui a rendu l’âme sur les lieux du drame, a été
évacué à la morgue.
Apparemment, il aurait poignardé sa femme, avant de
se jeter par la fenêtre.
Une enquête est ouverte par la police.
uuuuuu

Moghogha

Accident de la circulation :

M

ardi dernier, des habitants de Hay El Coucha, au
quartier Bendibane, intrigués par la disparition
inhabituelle de leur voisin, un sexagénaire vivant seul et
qu’ils voyaient tous les jours dans les rues de Dhar Bendibane, ont informé la police de cette inquiétante disparition.
Ainsi, des policiers se sont aussitôt déplacés au domicile de l’intéressé qu’ils ont ouvert pour découvrir le
corps inerte du sexagénaire étendu sur son lit et ne présentant aucun signe apparent de violence.
Pensant d’abord à une mort subite du vieil homme,
dans son sommeil, les policiers ont fait évacuer le corps
à la morgue pour autopsie qui devrait conclure aux
causes de cette mort.
uuuuuu

Nador

Sauvetage en mer

Photo : DR

T

ôt dans la matinée de jeudi, un garde-côtes de la
Marine Royale marocaine a porté assistance aux
occupants d’une embarcation de fortune qui se trouvait
en difficulté au large de Nador, avec à son bord 21 candidats Subsahariens à l’émigration clandestine, dont une
femme et un bébé trouvés morts.
Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires à bord de l’unité de la Marine Royale avant d’être
acheminés au port de Nador et remis à la Gendarmerie
Royale pour les procédures d’usage.
Les corps des victimes décédées ont été évacués à la
morgue de l’hôpital de Nador, pour autopsie.
uuuuuu

deux blessés graves

Un corps repêché
au large de Sebta

D

ans la soirée de lundi dernier, un couple a trouvé
la mort par asphyxie, dans son domicile situé au
quartier de Bénimakada à Tanger.
Il s’agit d’un homme sexagénaire et de son épouse,
dont les corps sans vie ont été découverts dans leur
salle de bain. Leur mort aurait été causée par une fuite
de gaz dégagé par leur chauffe-eau installé à l’intérieur
de la salle de bain.
Les services sécuritaires ainsi que les éléments de la
Protection civile se sont déplacés sur les lieux du drame
aussitôt alertés. Les dépouilles des deux victimes ont
été évacuées à la morgue pour autopsie, et une enquête
a été ouverte afin de déterminer les circonstances des
deux décès.

Photo : DR

D

ans la soirée de mardi, un accident est survenu sur
la route de Tétouan, au niveau du quartier Moghogha Kébira, lorsqu’un grand taxi est entré en violente
collision avec un triporteur ayant à son bord deux personnes qui ont été grièvement blessées et évacuées en
urgence à l’hôpital régional Mohammed V, à bord d’une
ambulance de la Protection civile.
La police de la circulation qui s’est déplacée sur les
lieux de l’accident a procédé au constat d’usage.

L

a Marine espagnole en poste au port du préside
occupé de Sebta, a repéré, mercredi, un corps humain flottant au large de Sebta.
Une fois repêché, on reconnaîtra le corps d’un homme
non identifié, supposé mort noyé en mer au cours d’une
tentative d’émigration clandestine.
Il s’agirait, apparemment, d’un troisième corps repêché en moins d’une semaine, après deux autres sortis
de la mer, dans les mêmes conditions, samedi et dimanche derniers.
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D

ans sa dernière réunion, le comité exécutif de l’AIPS qui siège à Genève a examiné de
près l’affaire d’une journaliste soudanaise interdite d’accès au stade puis agressée par
un policier en dépit de son accréditation .A l’unanimité, ses membres ont exprimé leur
indignation et leur soutien condamnant la discrimination au Soudan où la profession de reporter
sportif est réservée aux hommes.

Nahed Bachir Baqer interdite d’accès au stade
La journaliste soudanaise Nahed Bachir Baqer a été agressée par un policier au stade AlHilal, après s’être vue refuser l’entrée au match de la Premier League soudanaise entre Al-Hilal
Omdurman et Hay Al-Arab. «Ce n’était pas ma première rencontre avec cet officier», a déclaré
Nehad à AIPS Media. «La première fois, c’était lors du match de Ligue des champions de la CAF
entre Al-Hilal et les Vipers ougandais: il a refusé ma carte d’accréditation, que j’ai reçue du comité
des médias pour couvrir le match, exigeant la preuve que je suis journaliste. Je lui ai montré une
copie de mon identifiant de presse sur mon téléphone, il l’a également rejeté. « Deux officiers ont
débattu du cas de Nahed: l’un voulait la laisser entrer mais l’autre a refusé, après avoir dû appeler
le coordinateur des médias de la Ligue des champions de la CAF et le chef des médias pour
valider ses références. Nahed ajoute: «Après ce débat près de la porte d’entrée, un officier m’a
gentiment demandé d’attendre, et après avoir attendu 45 minutes sous le soleil brûlant, ils m’ont
finalement laissé entrer.

Nahed agressée au deuxième match
« Par la suite, Nahed a poursuivi son travail et n’a plus rencontré de difficultés. Cependant,
pour son deuxième match, elle raconte: «J’ai été autorisée à entrer dans le stade par un officier, et
après avoir fait cinq ou six pas dans le stade, j’ai croisé le même officier qui m’avait refusé l’entrée
trois semaines auparavant. Il m’a parlé avec mépris et a ordonné à la sécurité de me faire sortir
après une altercation verbale qui a fini par des menaces injustifiées d’expulsion. Il m’a finalement
poussé et a commencé à me frapper, mais peu de temps après, les gens sont intervenus pour
l’arrêter. Peu de temps après, des officiels se sont réunis , notamment le secrétaire général de
l’équipe d’Al-Hilal, un membre du conseil d’administration d’Al-Hilal en présence de l’accusé et
de l’ officier responsable, déclarant à l’unanimité que dans leur match contre les Vipers, elle était
entrée en tant que journaliste officielle. . Alors pourquoi l’a-t-il délibérément gêné une deuxième
fois? L’accusé et son officier responsable se sont excusés et ont demandé à résoudre le différend
sur place, mais Nahed a refusé et a porté plainte le lendemain matin.

La seule femme accréditée au stade
Nahed a déclaré qu’elle était la seule femme journaliste à ce match: «Le journalisme n’est
pas un crime, des lois doivent être établies pour préserver nos droits et notre dignité», a-t-elle
déclaré. Déclaration du comité fondateur de l’Union soudanaise des journalistes Une fois de plus,
la communauté de la presse est agitée à la suite d’attaques irresponsables contre ses membres.
La journaliste Nahed Bachir Baqer a été agressée par un membre de la police au stade Al-Hilal en
étant battue devant le public après s’être vue refuser l’entrée au stade pour remplir ses fonctions
officielles lors d’un match entre Al-Hilal. et Hay Al-Arab au premier tour de la Premier League
soudanaise, bien qu’elle ait montré sa carte d’accréditation et son permis d’entrée et qu’elle se
soit présentée comme membre du comité des médias désigné par le conseil d’administration du
club Al Hilal.

Soutien du comité fondateur de l’Union des journalistes du Soudan
Le comité fondateur de l’Union des journalistes du Soudan a montré son plein soutien à sa
collègue Nahed et a condamné ce comportement barbare, surtout parce qu’il n’était pas le premier
du genre de la part de la même personne. Confirmant ses soupçons de ciblage systématique
délibéré et intentionnel, il considère cela comme ciblant tous les journalistes, et pas seulement
comme un incident isolé. Ceci est considéré comme une approche fixe représentant l’ensemble de
l’institution tant qu’elle a été répétée malgré les plaintes, sans tenir le délinquant responsable de
ses actes. Le comité soutient Nahed dans la revendication de son droit légal et moral, et demande
aux autorités concernées des excuses formelles afin de restaurer le respect des collègues qui
ont été victimes de ce comportement défectueux. Il rappelle à chacun le caractère sacré de la
profession et le droit légal des journalistes d’acquérir des connaissances.
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ZAID SABAN

LE MAROCAIN UN NOM
A RETENIR EN ESPAGNE

ercredi 6 janvier 2021 est
une date historique pour
la modeste équipe de
deuxième division B l’Union sport
Cornilla et son footballeur marocain.En effet, la formation catalane
a éliminé en coupe d’Espagne le
leader actuel de la liga l’Atlético de
Madrid 1-0 aux 32 èmes finale. Selon
la presse espagnole Zaid Saban ,un
marocain d’origine nordiste de Beni
Ahmed province de Chefchaouen
,fut le meilleur footballeur sur le terrain. Il s’agit d’un joueur talentueux
qui ne cesse d’attirer l’attention des
dirigeants des grands clubs .Selon
plusieurs entraineurs, Zaid Saban
est très habile avec le ballon entre
les pieds avec des qualités qui
feront de lui un milieu offensif de
haut niveau. Enfant d’émigrés, il est
né en Espagne et réside actuellement à Corintia , la ville espagnole
et la municipalité de la région de Lower Llobregat, dans la province catalane de Barcelone. Il a
commencé tôt à pratiquer son sport préféré dans le club de sa ville natale à l’âge de quatre ans,
et il a poursuivi sa carrière sportive réussie dans tous les groupes d’âge jusqu’à ce qu’ à l’âge
de 18 ans dans la catégorie juniors A. Avec son sérieux et son travail dans les entrainements, il
se voit attribuer l’honneur de porter le titre de capitaine de l’équipe qui évolue dans la division
honorifique nationale, qui est sous le contrôle de la Fédération espagnole de football. Ses dons
de technicien font de lui un acteur majeur du projet dans un futur proche. Maintenant, il a pu
accéder en catégorie supérieure pour défendre les couleurs de la ville en deuxième division
B.Le mérite de son évolution revient sans aucun doute à son père qui l’accompagne toujours
dans sa carrière sportive et surtout à un homme éducateur et cadre national exerçant à la Catalogne Charaf Dine Dinar.qui travaille à l’ombre, à travers son suivi permanent et la recherche
des talents de la communauté . Charaf Dine a la responsabilité de dénicher les jeunes talents en
football et de les sélectionner en équipe régionale, tant pour les hommes que pour les femmes,
en coordination directe avec les parents et les tuteurs des joueurs , ce qui est un travail difficile
qui demande des sacrifices en déployant tous les efforts pour introduire les footballeurs les
plus doués en dehors de leur environnement local dans le but d’aller au-delà vers un horizon
plus lointain .Zaid Saban qui vient de briller en coupe face à ses adversaires de l’Atlético de
Madrid a la double nationalité. Il a le droit du choix entre le Maroc et l’Espagne. A vrai dire, bien
qu’il soit encore inconnu, il mérite l’attention des sélectionneurs marocains pour une convocation aux sélections inférieures. Questionné à ce sujet par un journaliste, il a répondu qu’il était
prêt à défendre les couleurs de l’une des deux équipes nationales olympique ou celle des moins
de 20 ans .Le Maroc ou l’Espagne ? est la question que se posent ses amis les plus proches.

Côté ouvert : Le blog du sport

Tribune du Sport

DERNIERE MINUTE : GREVE DE L’IRT

A

ux toutes dernières minutes, notre rédaction sportive
vient apprendre avec regret que l’effectif joueurs de
l’IRT vient d’entamer une grève en attendant la résolution
de ses problèmes avec le comité. A vrai dire, Abdelhamid
Aberchane et ses proches collaborateurs ne savent plus
à quel saint se vouer. Il n’y a plus de sponsor, il n’y plus
d’argent. Quant au public ,dont les recettes constituaient
plus de 60 °/° , il ne peut répondre présent au stade à
cause de la pandémie. Selon une source bien informée, les
footballeurs réclament cinq mensualités salaires et les loyers des appartements
occupés sans toutefois compter les primes de signatures. Faute de garantie , l’IRT
a été privé par la FRMF de la qualification de Aarab, Serroukh, Zambi et Bezghoudi.
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 16 Au 22 Janvier 2021
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Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 16

06:57 13:36 16:15 18:39 19:59

Dim. 17

06:57 13:38 16:16 18:40 20:00

Lun. 18

06:57 13:39 16:17 18:41 20:01

Mar. 19

06:56 13: 39 16:18 18:42 20:02

Mer. 20

06:56 13:39 16:19 18:43 20:03

Jeu. 21

06:56 13:39 16:20 18:44 20:03

Ven. 22

06:55 13:40 16:21 18:45 20:04

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 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 16 et Dimanche 17
Janvier 2021
Pharmacie Ifriquia
44, Av. Mly Ali Cherif Beni Makada
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Al Balsam
Nouvelle rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77
Pharmacie Randa
Route de Rabat Hay Riad Ahlen
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie El Alia
37; rue Ibn Kadi quartier El Alia
Tél.: 05.39.94.21.70
Pharmacie Nouvelle
Pont Bendibane prés Mly Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96
Pharmacie Al Farabi
Av. Prince Héritier angle Omar Ibn Khattab
Tél. : 05.39.94.66.19
Pharmacie Abdelmjid Atia
Lhjar sfar, Aouama
Tél. : 07.71.94.72.36
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah du côté Hamam Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05
Pharmacie La Perle du Boughaz
Aouama Quartier Gambouria 2
Tél. : 05.39.95.13.35

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 16 et Dimanche 17
Janvier 2021
• SAMEDI
Pharmacie Marche de Gros Aouama
Lot Amal II, rue Med Salim Bida
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie du Nord
Rte de Rabat prés Goût de lait
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Aida
Rue Berkane Mahaj Med 6 Manipolio
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie Al Karam
Quartier Azib Abkiou Mghogha
Tél. : 05.39.95.83.06
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, Rte de lot Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79
• DIMANCHE
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx. Riad Essalam rte de Rabat
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Makarim
Rte sidi driss avant école Achenad
Tél. : 05.39.31.51.18
Pharmacie Riad
Cplx. habitats Filali Hay Mesnana
Tél.: 05.39.31.60.51
Pharmacie Provence
Av. Barcelone et Provence Ali Bay
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri en face Marjan
Tél.: 05.50.11.39.06
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia
Tél. : 05.20.28.35.90

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 18 Au 22
Janvier 2021
Lundi 18 janvier 2021
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.23.82
Grande Pharmacie Zeroual
67-69; Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Ghailane
Hay Ouarda 2 n°41 Bendibane
Tél.: 05.39.31.59.59
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30
Mardi 19 Janvier 2021

Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 derrière école américaine
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama
Tél. : 05.39.95.01.48
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire
Tél. : 06.43.20.74.06
Mercredi 20 Janvier 2021

Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés Kasr Diafa
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.35.46
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Gde Pharmacie Satefilage
Ancien rte Aéroport entrée coca cola
Tél.: 05.39.31.54.60
Pharmacie Badr
Rue Al Hind N°49 Beni Makada kdima
Tél. : 05.39.95.16.54
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto California
Tél. : 05.39.94.77.08
Jeudi 21 Janvier 2021
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés de Ard19
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Bir Chifa
Rue Principlae Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.64.75
Pharmacie Tanja Al Koubra
Hay Mesnana, lot N° 4342
Tél. : 05.39.42.27.05
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Iqrae
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie San Francisco
Rue Hbib bourguiba Souk Bakar N°3
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Moulay Youssef
Immeuble Fath Bd Mly Youssef 50A
Tél. : 05.39.94.55.97
Vendredi 22 Janvier 2021
Pharmacie Hay Gambouria
Aouama Hay El Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Afilal
Drissia 2 Belle Vue prés Rest Jawhara
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Oulad Allal
Hay Gorziana2 Rue1 N°2 prés Souk
Tél. : 05.39.38.90.30
Pharmacie Camelia
Av. Mly Rachid prés bain val Fleuri
Tél.: 05.39.37.31.37
Pharmacie Abbes
Rte Satefillage derrière Faculté de Droit
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Ibn Al Arabi
Cplx. Zemmouri 3 prés Aswak Assalam
Tél.: 05.39.31.58.43
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TELEPHONES UTILES
Dérangement......................................110
Renseignements.................................160
Police-Secours.....................................19
Pompiers-Ambulance (fixe)..................15
Gendarmerie accidents......................177
Hôpital (urgences)............05.39.93.08.56
Hôpital Mohammed V.......05.39.93.24.44
Hôpital Med VI (urgence).. 05.39.31.25.23
Hôpital Duc de Tovar........05.39.93.66.53
Hôpital Al Kortobi..............05.39.93.42.42
Hôpital Béni Makada........05.39.95.88.07
Clinique Tingis..................05.39.34.04.04
Clinique Salam.................05.39.32.25.58
Wilaya (standard).............05.39.94.09.13
Wilaya (standard).............05.39.94.02.77
Brigade économique.........05.39.94.05.03
Hygiène municipale..........05.39.93.28.63
Sûreté Régionale..............05.39.94.04.77
Gendarmerie Royale........05.39.94.09.92
Forces Auxiliaires.............05.39.94.35.83

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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : Le moment est idéal pour améliorer vos rapports relationnels. Il
est donc judicieux de prendre les choses comme elles arrivent.
Amour : Les négociations s’annoncent plus âpres et vous aurez sans doute
plus de mal à convaincre.
Argent : Sur le plan financier, il y a de la confusion dans l’air, un manque
de compréhension. Vous risquez de vous engager dans une voie utopique.
Travail : Les influences planétaires vous permettent de prendre de la hauteur et d’être plus réaliste.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Vous vous montrez moins fuyant, plus confiant et vous irez avec
plus de facilité vers les autres. Vous vous sentez particulièrement bien.
Amour : Vos émotions sont profondes, vos sentiments prennent de l’ampleur, que vous soyez à deux ou pas encore, l’amour sera essentiel !
Argent : Un climat amical règne dans le cadre de vos finances, c’est le
moment de resserrer les bonnes alliances.
Travail : Vous avez envie de tenter une aventure qui demande un petit
temps de préparation ?.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Laissez les choses se dérouler sans y prêter attention, cette ambiance un peu nébuleuse va passer rapidement.
Amour : Les épanchements de toutes sortes sont quelquefois difficilement
supportables.
Argent : L’argent n’est plus un sujet sensible pour vous, votre situation
financière s’est nettement améliorée et cela devrait continuer.
Travail : Cette période chaotique est destinée à éprouver votre savoir-faire
et à réviser vos objectifs.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Votre optimisme vous fait gagner des points et vous libère de vos
excès de nervosité.
Amour : Les célibataires sont avides d’aimer et pourraient faire de belles rencontres. Ils rayonneront littéralement et leur charme ne passera pas inaperçu.
Travail : Vous êtes plus créatif et vous envisagez de nouveaux moyens de
libérer votre potentiel.
Argent : Les événements positifs s’enchaînent et gonflent vos comptes.
Vous êtes disponible et souriant.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Votre vie relationnelle prend de l’ampleur du volume. Vous disposez de tous les atouts pour faire passer vos messages et être entendu.
Amour : Si ces derniers temps quelques négligences vous ont fait perdre du
temps, vous pourrez toujours vous rattraper. Vos amours se portent bien.
Argent : Tous les signaux sont au vert dans la gestion de votre portefeuille.
Cela vous va bien et vous permet d’être plus constructif encore !.
Travail : Des petites contrariétés ont provoqué chez vous un peu stress,
vous avez du mal à vous détendre.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Votre vie relationnelle est placée sous les feux de la rampe et vous
êtes particulièrement heureux.
Amour : C’est peut-être une question financière qui intervient dans votre vie
privée. De toute manière vous allez régler le problème.
Argent : Prenez le temps de vivre et de profiter de vos acquis. Profitez pour faire
des démarches délicates, complexes, négocier, la réussite vous tend les bras.
Travail : C’est une fin de semaine agréable qui vous attend si vous n’omettez pas d’avouer que vous ne serez pas totalement disponible.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : C’est une bonne semaine pour vous détendre, rêver, vous promener et participer à des activités artistiques.
Amour : Vous souhaitez être amoureux ? Alors imaginez-le et attirez à vous
la personne de vos rêves ! Votre imagination créera votre souhait !
Argent : Votre entourage économique n’est pas suffisamment dynamique
à votre goût.
Travail : Après avoir passé la semaine au bureau vous avez besoin de vous
aérer. Faudrait-il que vos proches soient d’accord avec vos choix..
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous avez le sourire et la repartie nécessaire pour contrer des
personnes qui tentent de vous freiner dans votre évolution.
Amour : Vous êtes heureux, vous prenez conscience soudainement que
votre bonheur s’accroît et vous vivez en pensant à cette grande joie.
Argent : Vous pouvez développer une élocution brillante et facile grâce à
votre conviction d’avoir les clés en mains pour faire fortune.
Travail : Profitez de la conjoncture radieuse pour avancer vos pions et
œuvrer pour l’avenir.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Même si le moral est bas, que vous vous sentez fatigué, vous
n’avez pas d’autre choix que de surmonter les défis qui se présentent.
Amour : Si vous souhaitez passer cette journée porté par vos sentiments plutôt
que plombé par vos passions qui ne font pas l’unanimité dans votre entourage.
Travail : C’est une excellente semaine pour vous détendre après une semaine chargée et vous offrir un peu de bon temps en famille.
Argent : Il est temps d’aller directement au coeur des sujets qui vous préoccupent par rapport à votre budget, pour régler la chose de façon définitive.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Vous êtes serein et tous les aspects du moment vous poussent à
sortir de votre réserve, à faire le plein de distractions.
Amour : Vous débordez d’une vibration bouleversante et l’on n’est que sensible
devant cette ferveur qui vous anime, qui vous rend aimant de tout et de tous.
Argent : Une opportunité d’ascension financière, ou de changement matériel est annoncée, votre confiance est justifiée.
Travail : Vous pensiez avoir quelques difficultés à équilibrer votre vie privée
et votre vie professionnelle, mais vous y parvenez..
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : Ouvrez le dialogue et tentez de mettre en lumière les zones
d’ombre.
Amour : De bonnes influences vous pousseront à le faire, vous n’aurez pas
à réfléchir très longtemps, tant mieux.
Argent : Il est temps d’envisager des changements dans votre façon de voir
votre avenir financier, vous y serez incité.
Travail : Si vous ressassez en permanence vous ne profiterez de rien, il est
grand temps de vous changer les idées.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Quel que soit le domaine, vous n’avez pas besoin d’en faire des
tonnes car vous séduisez et charmez par votre simple présence.
Amour : Votre charme légendaire fait un malheur ou bien plutôt le bonheur
de ceux que vous croiserez et dont le coeur résonnera, sans bémol, au
tempo du vôtre.
Argent : Vous aurez de nombreuses opportunités. Si vous avez un commerce ou une entreprise, c’est un jour idéal pour insuffler un changement.
Travail : N’ayez pas peur de porter haut vos rêves car ils recevront un accueil favorable de la part de vos interlocuteurs.
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ECONOMIE SANTÉ
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PRATIQUE
DIVERS11
SPORT
ACTuALITÉS
TANGER
PRATIQuE JEUX DIVERS
par MOURAD BOUKHATEM
MOTS CROISÉS
(grille (grille
N° 1123)N° 824)
MOTS FLECHES
N° 1554
MOTS
CROISÉS
MOTS
FLECHES
N° 1251
Horizontalement.— I. Généreux. - II. Grande rame. Dément. - III. Retenu. Règle. - IV. Indique. Impartial. - V. Bradype. Epoque. - VI. Engins de mort.
Entretoise. - VII. Très petites. Vallée marine. - VIII. Davantage. - IX. Personnel.
Saint lapidé. - X. Slave. Attaché à un autre organe.
Verticalement. — 1. Discuter le prix. - 2. Tunique de l’œil. Soleil
égyptien. Tableau. - 3. Unité de luminescence. Copine. - 4. Sous les tchadors... - 5. Creuse. Groupe fermé. - 6. Une heure peut l’être. Un à qui respect
est dû... - 7. Exister. Roue à rouet. - 8. Un peu d’effort. Répète. - 9. Remarque.
Paresseux. 2 fois la même. - 10. Cachée. Nivelée.
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Restes. Nos. - X. Iné. Zenane.
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A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez
la grille en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots
croisés.
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من أروع قصص
جدي املبجل
117

القاضي ينال جزاء
حكمه!!..

فاس موطن الحكايات العجيبة والهادفة..
فاس مجمع ت��راث األج��داد من حكم ومواعظ
وعبر تلهم األجيال ،إذ البد من االستفادة منها
وتدوينها والحفاظ على استمراريتها ..فهي كنوز
قل نظيرها ..تبعث على البسط والمتعة والنصح
وتسدي النصيحة..
حكى لي جدي المبجل قال :
«في غابر الزمان يوم كان أغلب الناس من
السدج وأهل النية ،وكانت القضايا التي تعرض
على المحاكم نادرا ما يوثقونها ،فال يصل مجلس
القاضي إال من ُظلم أو لحق مُلكه ورزقه عدوانا
وبهتانا ،ألن الناس في عهدهم هذا كانوا يؤمنون
إيمانا صادقا أن اهلل تعالى يتولى المظلوم
وسيأخذ له حقه عاجال أم آجال..
وكان مما يدعو إلى العجب أن أمين السوق هو أولى بفك النزاع القائم بين طرفين
وله ذراية بأحوال التجار ويميز بين الكاذب والصادق منهم ،فيفك النزاع إما حبيا أو
زجرا ،وإن استعصى األمر على المدعي المظلوم يرفع قضيته إلى القاضي المقيم.
حكت لي خالتي نادية ،نقال عن جدها أن عجوز أرملة مات زوجها اللبان ،الذي كان
يبيع الحليب الخالص واللبن به فتات الزبدة والسمن البلدي وال يخلط شيئا مع هذه
األلبان ،وله متجر معروف في السوق الكبير.
لما توفي أحلت مكانه زوجته لبيع األلبان ومشتقات الحليب كالجبن وحلت الرايب
وذات يوم نسيت أن تضع الغطاء على الطنجرة فسقطت ذبابة وسط اللبن فعكرت
صفوها وقالت  :تحسبا من تلوث اللبن بما تحمل الدبابة في رجليها وجناحيها من
ميكروبات ضارة ال تراها العين المجردة ،وقد تؤدي الناس ويصابون بالحمى ويكون
عقابي وخيما عند اهلل تعالى .وأنا أفضل أن ألقاه بقلب سليم وعمل صالح ألدخل جنته
صحبة زوجي المتوفى ،الصادق األمين ،المؤمن بأخذ اهلل تعالى الظالمين.
تقدمت عند أمين السوق استشارته ،فلم تجد عنده حال مرضيا شافيا يقيها شر
الذباب ،فقال لها  :عليك بالسيد القاضي ،وحضور مجلسه عسى أن يجد لك حال يرضيك
ويشفي غليلك! رفعت دعوتها إلى القاضي وهي قلقة مغتاضة هينة عسى أن ينصفها
القاضي من شر الذباب ،والذي يقتات من الزبدة ويتخلص مما علق بأرجله من مخلفات
صناديق القمامة في اللبن ،ولما أذن لها القاضي بالدخول إلى مجلسه ،شكته أمرها،
وطلبت منه أن يصدر حكما قاضيا قاسيا في حق الذباب ،حيث قالت  :إنك قاضي غيور
على الحق تنصف الناس ولك أحكام ال ترد ،وتنفذ حينا بدون تهاون وتأخير  ،ليأخذ كل
ذي حق حقه.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4141ال�سبـت  16يناير 2021

إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

وبعد تفكير أصدر أمره المطاع أن عليها أين
ما وجدت أن الدباب ومثيالتها تحلق على طنجرة
اللبن ،إذ تضربه وتقتله قبل أن يتسبب في إيذاء
الناس ،وال ذنب عليها من ذلك ،فقد ترتاح نفسيا
وتدفع خطر األوبئة عن الناس.
اقتنعت بحكم القاضي ،وهمت بالخروج من
مجلسه فرأت ذبابة واقفــــة على رأس القاضي
تنط وتطير وتحلق ثم تنط ،وترفرف بجناحيها
صاعدة نازلـــة على عمامتــه البيضاء ،فخالها
العجب!؟ ودخلها الشك باليقين في أن تضرب
الذبابة أو تبعدها عن رأس القاضي أو تتركها
ترتــع وتتمختر فوق عمامته ،إن تركتها تكون قد
خالفت حكمه وإن همت بضربها فوق رأسه قد
تؤديــه ثم اهتــدت إلى أن تتناول مطرقته التي
يطرق بها على مكتبه إذانا بنهاية الحكم ورفع الجلسة .وقالت  :إن حكمه الفصل بقتل
الذباب ولو بشق األنفس فتناولت المطرقة ،محاولة قتل الذبابة ،قالت سأنفذ حكمك
أيها القاضي الجليل ،وضربت بكل قواها على رأس القاضي ،فصعق من هول ما أصيب
به فمات في حينه ،فقالت  :نفذت أمرك وفق ما حكمت به ونلت نتيجة حكمك الصارم.
نستنتج من الحكاية :
أن القاضي في أرض اهلل خليفته في العدل واإلنصاف وله فضائل ال تنكر ..وأنه أول
ما يسأل عليه ما قضاه بين العباد ،وإال كان أول من يدخل النار ،فقد قيل :
«قاضيان في النار وقاضي في الجنة»
وأقول لك يا بني :
أعوذ باهلل من الظلم ،فالظلم ظلمات يوم القيامة.
قال تعالى في سورة الزمر :
اآلية « : 13قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم»
وفي اآلية  : 23وقيل للظالمين ذوقوا ما كنت تكسبون».
وفي اآلية « : 32والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون»
وفي اآلية « : 70وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا»

صدق اهلل العظيم.
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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 ُ
سرح في طرفه وسألني :
 أما تراه رثاء يترح الجفون ؟قلت  :لقد اهتزت له نفسي ،وتركني مقطعه ( )217بين زجرة منحتفة في صدري وعبرة منفلتة
في مآتي.
وأطرقت مليا ،ثم قلبت صفحات «القطوف» واستأنفت السرد.
* وقالت أعرابية ترثي ولدها :
ختلتـه المنـــون بعــد احتيــــال بين صفيــن من قنـــا ونصــال
في رداء من الصفيـــح جديـــــد وقميــص من الحديــــد مــذال
()218
كنت أخباك العتـداء يد الدهــــر ولم يخطــــر المنــون ببــالـــي
* ..وأعرابية أخرى وقفت على قبر ابن لها فرثته قائلة :
من لي من بعـــدك يا عامـــــر
أقمــــت أبكـــيـــــه على قبــــره
تركتنــــي في الدار لي وحشـــــة قــد ذل من ليـس لــه ناصــــر
وقلت :
هو الصبر والتسليــم هلل والرضــا إذا نزلت بي خطـة ال أشاؤهـــا
إذا نحن أبنا سالميــــن بأنفـــس كرام رجت أمرا فخاب رجاؤهـــا
فأنفسنــــا خيـــر الغنيمــــة إمــا تؤوب ويبقى ماؤها وحياؤهــــا
وال بـــر دون ما بـــر عـــامــــــــر ولكن نفسـا ال يدوم بقاؤهــــا
هو ابني أمسـى أجره لي وعزتـــي علىنفسـه رب إليـــه والؤهــــا
فإن أحتسب أو جره وإن أبكه أكن كباكيه لم يحي ميتا بكاؤهــــا
وقالت :
من شاد بعدك فليمـــت فعليك كنـت أحـــاذر
كنت الســواء لناظــــري فمعي عليـك الناظــر
ليـــت المنـــــازل والديا ر حفــائــــر ومقـابـــر
()219
إني وغيـــري ال محـالــة حيــث صـرت لصائـــر
 +وأعرابية قالت تندب ابنا لها :
أبني غيبك المحـــل الملحــــد إما بعـدت فأين من ال يبعــــد
أنت الذي في كل ممشى ليلة تبلى وحزنك في الحشا يتجدد
وقالت أيضا :
لئن كنت لهــو العيـــون وقـــرة لقد صرت سقما للقلوب الصحائح
()220
وهون حزني أن يومك مدركـــي وإني غدا من أهل تلك الضرائــــح
* وهذه شاعرة تدعى مزروعة الحميرية خرجت...
فقاطعني وسارع قائال :
()221
 أو ما قطفت رثاء عائشة التيمورية البنتها التي فقدتها وهي فتاة معصر؟فقلت بعدما طويت ورقتين من «القطوف» :
 كيف أغفل عن جني رثاء يعد وبحق نموذجا حيا من الشعر اإلنساني الوجداني الذييتدفق شجوا والتعاجا؟ تقول وهي تنحرف وحيدة بين جزع المصيبة وهلعها وبين تجلد الصبر
واحتسابه:
إن سال من غرب العيـــون بحـــور فالدهـر بــاغ والزمــــان غـــدور
فلكل عيــن حــــف مدرارا الدمــــا ولكــل قلــب لوعـــــــة وثبــــور
ستر السنا وتحجبت شمس الضحى وتغيبـــت بعـد الشـــروق بــدور
ومضى الذي أهوى وجرعني األسى وغـدت بقلبــي جـــذوة وسعيـــر
يا ليتـه لما نـــوى عهــــد النـــوى وافى العيون من الظـالم نذيـــر
ناهيك ما فعلت بماء حشــا شتـــي نـــار لهـا بين الضلـــوع زفـيــــر
لو بث حزني في الورى لم يلتفــت لمصاب قيـس والمصـاب كبيـــر
طافت بشهر الصوم كاسات الردى سحـرا وأكــواب الدمـــوع تـــدور
فتناولـت منها ابنتــــي فتغيــــرت وجنـــات خــد شانهـــا التغييـــر
فذوت أزاهيــر الحيــــاة بروضهـــا وانقد مهــــا مائـــس ونضيــــر
لبسا ثياب السقم فـي صغــر وقــد ذاقت شراب المـوت وهو مريـــر
جاء الطبيب ضحى وبشر بالشــفــا إن الطبيــــــب بطبـــه مغـــرور
وصف التجرع وهـــو يــزعــم إنـــه بالبرء من كل السقـــام بشيــــر
فتنفســـت للحـــزن قائلةـــــ لـه  :عجل ببرئي حيـــث أنــت خبيـــر
وارحم شبابي إن والدتــي غــــدت ثكلى يشير لها الجـــوى وتشيــر

وارأف بعين حرمت طيـب الكـــرى تشكو السهاد وفي الجفون فتور
لما رأت يـأس الطيــــب وعجـــــزه قالت ودمع المقلتيـــن غزيـــــر
أماه ،قـــد كل الطيـــب وفاتـنــــي مما أؤمــل في الحيـــاة نصيــــر
لو جاء عـــراف اليمامـــة يبتغــــي برئي لرد الطرف وهــو حسيــــر
يا روع روحي حلها نزعـــع الضنـــا عما قليــــــل ورقهــــا ستطيـــر
أماه! قد عــز اللقـــــاء وفي غـــــد سترين نعشي كالعروس يسيــر
وسينتهي المسعى إلى اللحد الذي هو منزلي وله الجموع تصيـــــر
قولي لرب اللحد رفقــــا بابنتـــــي جاءت عروسا ساقهـــا التقديــــر
فتأوه صاحبي واهتز وماد! وأخذتني غصة ،وأحسست بأن صوتي ال يطاوعني وسيتقاطع ال
()222
محالة ،فسكت وإذا بظنون مظلمة تطوف في خلدي ،فهمست بالهيللة والحوقلة والطلبقة
ثم قلت لصاحبي :
لو تفضلت بإتمام قراءة ما تبقى من القصيدة!
فأخذ الكتاب وأنشد بصوت شجي :
قولي لرب اللحد رفقا بابنتـــــي جاءت عروســا ساقهـا التقديــر
وتجلــدي بإزاء لحــــدي برهـــة فـتــــراك روح راعـــه المقــدور
أمـاه! قــد سلفــت لنـا أمنيــــة يا حسنهــا لو ساقها التيسيــر
كانت كأحالم مضـت وتخلفــت مذ بان يوم البيـن وهو عسيـر
عودي إلى ربع خـــال ومآثـــــــر قد خلفــت عنــي لهــا تأثيــــر
صوني جهاز العرس تذكارا فلي قد كان منه إلى الزف في سرور
جرت مصائب فرقتي لك بعدها لبس السـواد ونفـــذ السطـــور
والقبر صار لغصن قدي روضــة ريحانهــا عنـد المـــزار زهــــور
أماه! ال تنسـي بحــق بنـــــوتي فبـــري لئــال يحــزن المقبـــور
وسكت ...فتأملته وإذا بدمعة تنفلت من عينيه وتنحدر على خذه ،فنكفها وأطرق ...وبعد
برهة رفع رأسه واستأنف اإلنشاد :
أماه! ال تنـســــي بحـــق بنـوتــــي قبــــري لئال يحــزن المقبــــور
ورجــــاء عفـــو أو تــالوة مـنـــــزل فسواك من لي بالحنين يـــزور
فلعلما أحظــــى برحمــة خـــالـــق هــو راحــــم بربنـــا وغفــــور!
فأجبتها والدمع يحبس منطـــقــي والدهر من بعد الجــوار يجـــور
بنتاه :يا كبدي ولوعــة مهجــتـــي قد زال صفـو شأنــه التكديـــر
ال توصي ثكلى قد أذاب فــــؤادهـا حزن عليــــك وحســرة وزفيـــر
قسمـا بغض نواظـــري وتلهفــــي مذ غاب إنســان وفـــارق نـــور
وبقبلتي ثغــــرا تقـــضــى نحبــــه فحرمت طيب شذاه وهو عطير
واهلل ال أســـلــو التــالوة والدعــــا ما غردت فـوق الغصون طيــور
كــال وال أنيــى زفيـــر توجـــعــــي والقد منك لدى الثـرى مدثـــور
إني ألفــــت الحزن حتـــى أنـنــــي لو غاب عني ساءنــي التأخـيـــر
قد كنت ال أرضى التباعــد برهــــة كيف التصبـر والبعــاد دهــــور
أبكيــت حتى نلتقـــــي في جنــــة بريـاض خلـــد زينتهـــا الحـــور
إن قيل  :عائشة ،أقول :لقــد فنــى عيشــي وصبــري واإلله خبيـــر
ولهي على «توحيدة» الحسن التي قد غاب بدر جمالهــا المستــور
قلبي وجفني واللســان وخالقـــي  :راض ،وبـاك ،شاكــــر ،غـفـــور
متعت بالرضــوان في خلد الرضــا ما ازينت لك غرفـــة وقـصـــور
وسمعت قول الحق للقوم :ادخلـوا دار السالم فسعيكم مشــكـــور
()223
هذا النعيـــم به األحبـــة تلتقــــي ال عيـش إال عيشــة المبــــــرور

++++
الهوامش :
( )217المقطع عند الشعراء هو آخر بيت من القصيدة ألنه يقطع اإلنشاد.
(« )218معجم النساء- 328 »...و« -لطائف النساء»23
(« )219العقد الفريد» ج- 3/259و« -معجم النساء- 340»..و« -طبائع النساء» 204-و« -لطائف النساء» .35
(« )220العقد الفريد» ج- 3/256و« -طبائع النساء» - 204و- 341 -و« -لطائف النساء».35
الضرائح جمع ضريح وهو القبر.
( )221أي أنها أدركت ودخلت عصر شبابها.
( )222الطلبقة ،أن تقول  :أطال اهلل بقاءك!
(« )223جواهر األدب» الهاشمي 627
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الملحق الرياضي

مدر�سة احتاد طنجة البالية حترز الن�سخة
الثانية من»ك�أ�س  11يناير»

خبر األسبوع
الك�شف عن تفا�صيل عقد
�سواريز امللغي مع يوفنتو�س
كشفت صحيفة «الجازيتا ديلو سبورت» تفاصيل االتفاق الذي تم
بين يوفنتوس والمهاجم لويس سواريز ،الذي كان على أعتاب االنضمام
للبيانكونيري في الصيف الماضي حيث كان سواريز على بُعد خطوة
واحدة من االنضمام ليوفنتوس ،قبل أن يتراجع النادي بسبب ضيق
الوقت وحاجة سواريز للحصول على جواز سفر إيطالي .وذكرت الصحيفة
أن التحقيقات التي يجريها المدعي العام مع فابيو باراتيتشي ،المدير
الرياضي ليوفنتوس ،كشفت عن بعض التفاصيل التي اتفق عليها
الالعب والنادي .ولفتت إلى أن يوفنتوس كان قد توصل بالفعل التفاق
مع سواريز على البنود الشخصية ،حيث كان المهاجم األوروجواياني
سيوقع على عقد لمدة عامين مع البيانكونيري .وتابعت أن الطرفين
اتفقا على حصول سواريز على  7.5مليون يورو راتبا سنويا ،ترتفع إلى
 10ماليين يورو بالمكافآت .وبعد فشل الصفقة ،قرر سواريز االنضمام
لصفوف أتلتيكو مدريد بعد رحيله رسميا عن برشلونة.

الدوري اإلسباني
ريال مدريد يتعرث يف �أو�سا�سونا
وثالثية الن�صريي ُت�سقط
ريال �سو�سيداد

بمناسبة احتفال الشعب المغربي بذكرى تقديم وثيقة االستقالل نظمت
جمعية االتحاد الرياضي طنجة البالية يوم االثنين  11يناير الحالي النسخة
الثانية ل»كأس  11يناير» لكرة القدم لفائدة فئة المبتدئين اقل من 9
سنوات مواليد .2013 – 2012
وعاش ملعب طنجة البالية من خالل هذه التظاهرة المتميزة أجواء
استثنائية خالل جميع أطوار هذا اليوم من بداية استقبال المشاركين إلى
حدود الحفل الختامي الذي شهد عملية توزيع الجوائز .وعرفت النسخة
الثانية لكأس  11يناير للمبتدئين فوز فريق مدرسة االتحاد الرياضي طنجة
البالية بعد تغلبه في النهائي على فريق شباب االزهر.

وأكدت الجهة المنظمة أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه التظاهرة
هو تخليد هذه الذكرى الغالية من جهة ،ثم المشاركة وتنشيط هذه الفئة
من المبتدئين .وشكرت جميع الفرق والمدارس على مشاركتهم المتميزة
وإحترامهم لجميع اإلجراءات التنظيمية .كما شكرت المديرية الجهوية
للتحكيم لتفاعلها االيجابي الدائم مع جميع التظاهرات الرياضية .منوهة
في نفس الوقت بآباء واولياء امور الالعبين على تواجده ودعمهم ألبنائهم.
باإلضافة إلى الشخصيات الرياضية التي حضرت التظاهرة.

افتتاح الدورة التكوينية لنيل دبلوم (دال) بع�صبة ال�شمال

استمرارا للبرنامج المسطر من طــرف اللجنــة التقنيــة الجهويــة
لعصبة الشمال المتعلق بالدورات التكوينية دبلوم (دال) للموسم
الرياضي  2020-2021والذي يتضمن  05دورات تكوينية تشمل
جميع محاور العصبة ،افتتحــت منذ الثالثاء  12يناير  2021بملعب
القرية الرياضية بطنجة فعاليــات الدورة التكوينيـــة الفوج الثانــي
محور طنجــة بمشاركة  32متدربا يمثلون األنديـة المنضويــة تحت

لواء العصبة والجمعيـــات الرياضية بطنجة إضافة إلى مشاركين من
وزان .ويشــرف على تأطير الدورة التكوينية التي تنظم بتنسيق مع
اإلدارة التقنية الوطنية ،اإلطار الوطنـــي عمر الرايس ،المدير التقني
المكلف بالتكويــن ،بمساعــدة المسؤولين التقنيين بالعصبـــة،
محمد بنطالب ،حكيـــم بن الصديق وحكيم الداودي ،تحت اإلشراف
اإلداري للجنة التقنية الجهوية.

اللجنة املركزية للت�أديب ت�صدر قرارات يف مباريات الك�أ�س
قررت اللجنة المركزية للتأديب بخصوص منافسات كأس العرش ،توقيف عمر
تحلوشت ،العب فريق نهضة أتليتك زمامرة لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ
بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي رجاء بني مالل .كما أوقفت عبد
اهلل خفيفي ،العب فريق مولودية وجدة لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد
طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد طنجة ،و عادل الحسناوي ،العب فريق
المغرب التطواني لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي
الفتح الرياضي .وقررت اللجنة كذلك تغريم فريق نهضة اتليتك زمامرة مبلغ 2000
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درهما ،لحصول فريقه على  3إنذارات وطرد خالل المباراة التي جمعته بفريق رجاء
بني مالل .اتحاد طنجة مبلغ  2000درهما ،لحصول فريقه على  5إنذارات خالل
المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة ،و حسنية أكادير مبلغ  2000درهما،
لحصول فريقه على  4إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق شباب بنجرير ،ثم
فريق الرشاد البرنوصي مبلغ  1000درهما ،لحصول فريقه على  4إنذارات خالل
المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية.

قررت رابطة الدوري تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو عن
الجولة  18من البطولة ،بسبب سوء األحوال الجوية ،وبعد التواصل مع
الناديين ،بعد الوضع االستثنائي الذي تسببت فيه العاصفة التي اجتاحت
جز ًءا كبيرًا من شبه الجزيرة ،وتسببت في إغالق مطار مدريد باراخاس
طوال يوم ،باإلضافة إلى استحالة وجود أرضية الملعب في ظروف لعب
مثالية» .ويتصدر األتلتيكو جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 38
نقطة .وحسم التعادل السلبي مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا ،على
ملعب أل سادار ،والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة ،بسبب العاصفة
الثلجية التي هددت إقامة المباراة .وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده
إلى  37نقطة في المركز الثاني ،كما رفع أوساسونا رصيده إلى  15نقطة
في المركز التاسع عشر .وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على مضيفه غرناطة
( .)4-0وأحرز أنطوان جريزمان الهدفين األول والرابع للبارسا (ق  12و،)63
بينما سجل ليونيل ميسي الهدفين الثاني والثالث (ق  35و .)42ورفع
برشلونة رصيده بذلك إلى  34نقطة ،في المركز الثالث بجدول الترتيب،
بينما تجمد رصيد غرناطة عند  24نقطة ،في المركز السابع .وانتزع
إشبيلية فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد ( ،)3/2خالل المباراة التي
جمعتهما يوم السبت الماضي .وتقمص النجم المغربي يوسف النصيري،
مهاجم إشبيلية ،دور البطولة بعدما سجل ثالثة أهداف (هاتريك) ،في
الدقائق الرابعة والسابعة و .46وأحرز هدفي ريال سوسيداد ،دييجو
كارلوس ،العب إشبيلية ،بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الخامسة،
وأليكسندر إيساك في الدقيقة  .14ورفع إشبيلية رصيده بذلك إلى 30
نقطة ،في المركز السادس ،بفارق األهداف خلف ريال سوسيداد ،صاحب
المركز الخامس.
يذكر أن الدورة  19كانت قد عرفت تقديم مبارتين خالل األسبوع
الماضي ،األولى جمعت برشلونة و ريال صوصيداد وانتهت بفوز الفريق
الكتالني ،فيما فاز ريال مدريدفي الثانية على أ.بلباو.
نتائج الدورة 18
سلطا  /فيا الريال4 – 0 :
إشبيلية  /ريال صوصيداد2 – 3 :
أ.مدريد  /أ.بلباو( :أجلت)
غرناطة  /برشلونة4 – 0 :
أوصاصونة  /ريال مدريد0 – 0 :
ليفانطي  /إيبار1 – 2 :
قاديس  /أالفيس1 – 3 :
إلتشي  /خيطافي3 – 1 :
بلد الوليد  /فالينسيا1 – 0 :
ويسكا  /بيتيس2 – 0 :
برنامجالدورة :19
برشلونة  /ريال صوصيداد1 – 2 :
ريال مدريد /أ.بلباو1 – 3 :
الثالثاء  19يناير:
قاديس  /ليفانطي (الساعة السابعة
مساء)
بلد الوليد  /إلتشي (الساعة السابعة
ليال)
أالفيس  /إشبيلية (الساعة التاسعة
ليال)
األربعاء  20يناير:
خيطافي  /ويسكا(الساعة السابعة
مساء)
بيتيس  /سلطا (الساعة التاسعة
ليال)
فيا الريال  /غرناطة (الساعة التاسعة
ليال)
الخميس  21يناير:
فالينسيا  /أوصاصونة (الساعة

السابعةمساء)
إيبار /أ.مدريد (الساعة التاسعة ليال)
الترتيب العام
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أكد تقرير صحفي إسباني ،يوم األربعاء
الماضي ،استبعاد المرشح إيميلي روسود،
من انتخابات نادي برشلونة .ووف ًقا لصحيفة
«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،فإنه تم
إلغاء بعض بطاقات االقتراع التي تقدم بها
روسود لالنتخابات ،وبالتالي لم يتجاوز الحد
األدنى للبطاقات التي تسمح له بالترشح.
وأشارت إلى أن إيميلي روسود ،من المنتظر
أن يكــون قد عـقــد مؤتمرًا صحفيًا ،أول
أمس الخميس ،للتحــدث عن استبعاده
من انتخابات نادي برشلونة .وأوضحـت
الصحيفة اإلسبانية أن إيميلي روسود
تقدم بـ  1952بطاقة اقتراع صحيحة ،و50
باطلة و 500بطاقة مشكوك فيها .يذكر أن
الحد األدنى المطلوب من بطاقات االقتراع
الصحيحة هو  2257بطاقة .وسيكون
بذلك المرشحين على مقعد رئاسة نادي
برشلونة ،هم خوان البورتا وفيكتور فونت
وتوني فريشا.

برشلونة يتوصل التفاق
حول صفقة جارسيا
كشفـــت «مونــدو ديبورتيفو» عـــن
انفراجة جديدة في مفاوضات صفقة انتقال
إريك جارسيا ،مدافع مانشستر سيتي ،إلى
برشلونة ،في يناير الجاري .وحاول برشلونة
ضم جارسيا الصيف الماضي ،إال أن مغاالة
مانشستر سيتي المادية ،وقفت أمام إتمام
الصفقة .وبحســـب الصحيــة اإلسبانية،
فإن برشلونة توصل التفاق مع مانشستر
سيتي ،على ضــم جارسيا الشهـر الجاري،
بعد أن خفض النادي اإلنجليزي من مطالبه
المالية .وكان سيتي اشترط الحصول على
 10ماليين يورو ومثلها كمتغيرات في
الصيف الماضي ،قبل أن يخفض الرقم إلى
النصف ،وذلك قبل  6أشهر من نهاية عقد
جارسيا .ووافق مانشستر سيتي على مبلغ 5
ماليين يورو ومثلهما كمتغيرات ،باإلضافة
إلى موافقته على تقاضي المبلغ األساسي
في العــام المقبــل ،في ظل األزمة التي
يعاني منها برشلونة .ومع ذلك ،سيضطر
برشلونة لالنتظار حتى األسبوع األخير من
يناير الجاري ،لحين قدوم رئيس جديد،
وحسم الصفقة مع مانشستر سيتي.

شتيجن يوضح سر تألقه في
ركالت الترجيح أمام سوسيداد
ال يهتـــم األلمـــاني مارك أندريه تير
شتيجن ،حارس مرمى برشلونـــة ،بخصم
فريقه في المباراة النهائية لكأس السوبر
اإلسباني ،وذلك بعد عبور ريال سوسيداد.
وتغلب برشلونة على ريال سوسيداد في
نصف النهائي األول للبطولــة ،بنتيجة
 3-2بركالت الترجيــح .وقال تير شتيجــن
في تصريحاته نقلتها صحيفة «سبورت»
الكتالونية« :ال نزال هنا في البطولة ،وال
يهمني من خصمنا في النهائي ،نحن
نعلم أن كال الفريقين سيتطلب منا بذل
كل شيء أمامه من أجل تحقيق اللقب».
وتابع« :أنا فخور جدًا بالفريق بالكامل ،لقد
بذلنا جهدًا كبيرًا ،ونستحق هذا الفوز».
وعن إنقاذه لركلتي ترجيح ،قال« :لعبنا ضد
ريال سوسيداد في الدوري وأخذنا فكرة عن
كيفية تسديدهم لضربات الجزاء ،وأنا سعيد
جدًا من أجل مساعدة الفريق في العبور عبر
ركالت الترجيح» .وأضاف« :أحاول دائمًا أن
أصل بمستوى جاهزيتي إلى  ،100%ولكن
هذا ليس الوقت ألكون فخورًا بما قدمته،
يجب أن نفوز بهذه المباريات أولاً » .وختم:
«كنا نعلم بأن سوسيداد سيضغط كثيرًا،
وقد فعل ذلك بشكل جيد للغاية ،وفي
مباريات كهذه يجب الفوز بأي طريقة».

ريد

أخ

استبعاد روسود من انتخابات
برشلونة

أ
خب

بـار برش
لون

احلركة الريا�ضية ت�ؤكد من املعرب احلدودي
للكركارات دعمها للق�ضية الوطنية الأولى

ا ر ر يا ل
مد

زيدان يرفض الرد على تيباس

تأكيدا لمشروعية قضيتنا الوطنية األولى ،وتعبيرا عن
تأييدها المطلق للحكمة البليغة التي مافتيء جاللة الملك محمد
السادس نصره اهلل يبديها للعالم أجمع في تدبير ملف هذه
القضية ،ادرت الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ
 ،المواي طاي ،الصافات والرياضات المماثلة في شخص رئيسها
عبد الكريم الهاللي وأمين المال بوشعيب سيكون بااللتحاق يوم
اإلثنين الماضي بالمعبر الحدودي للكركارات رفقة كل من رئيس
الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو إدريس الهاللي وكاتبها
العام محمد الداودي ورئيس الجامعة الملكية المغربية للكراطي
محمد مقتابل ،إضافة إلى العديد من مسؤولي الجامعات الرياضية

ورؤساء جمعيات لمختلف أصناف الرياضة الوطنية ومجموعة من
الوجوه اإلعالمية .وتأتي هذه المبادرة التضامنية في إطار التأكيد
على أن الحركة الرياضية الوطنية كانت دوما في طليعة المجاالت
التي تتفانى في حمل الراية الوطنية والدفاع عنها بكل استماتة
وثبات ،كما تأتي أيضا في رمزيتها وداللتها الكبرى سيما وأن
هذه الجامعات الرياضية تنوب عن شريحة واسعة وعريضة من
الرياضيين الذين يجمعون إلى جانب كل أفراد الشعب المغربي
على مباركتهم لكل المكاسب التي حققتها مؤخرا الديبلوماسية
المغربية دفاعا عن وحدتنا الترابية وعن قضيتنا العادلة.

رئي�س الفيفا يرحب باالتفاق التاريخي
بني دول اخلليج

رحّب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالتوقيع على إعالن
تاريخي بين الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي خالل
القمة  41لمجلس التعاون الخليجي التي أُقيمت بمدينة العال في
المملكة العربية السعودية .وبعد سنوات من الخالفات اإلقليمية،
شهدت القمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية ،دعم
قادة جميع دول مجلس التعاون الخليجي لبيان يؤكد مجددًا على
أهمية التضامن واالستقرار في المنطقة ويهدف إلى إعادة التعاون
بين جميع الدول األعضاء إلى مساره الطبيعي.
وفي خطوة رمزية ،و ّقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود الوثيقة إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ونائب رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وولي
عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ،ونائب رئيس
الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ،واألمين العام لمجلس

التعاون الخليجي نايف فالح مبارك الحجرف .كما تمت دعوة مصر
لحضور القمة ووقعت على إعالن العال أيضاً.
وتعلي ًقا على االتفاقية ،قال الرئيس إنفانتينو «يهنئ الفيفا
جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي على إعالن اليوم ،والذي يُعد
خطوة إيجابية للغاية للمنطقة على طريق المصالحة .أظهرت كرة
القدم خالل هذه األزمة أنها منصة تبادل فريدة لشعوب الخليج وأنا
متأكد من أن اللعبة ستستمر في توحيد المنطقة في المستقبل
القريب ».وأضاف «ستجمع كأس العرب فيفا في نهاية عام 2021
اثنين وعشرين دولة عربية ،وستوحد ماليين المشجعين في
المنطقة بأكملها ،وستكون خطوة مهمة في االستعدادات لكأس
العالم  2022في قطر .ستكون هذه النسخة األولى من بطولة
كأس العالم في الشرق األوسط والعالم العربي وهي فرصة فريدة
لتوحيد المنطقة بأكملها والتألق على الساحة العالمية».

لقجع يجتمع مبدربي املنتخبات العمرية

عقد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،فوزي
لقجع يوم ،األربعاء  06يناير  ،2021بمعية المدير التقني
الوطني ،أوشن روبرتس ،إجتماعا تقنيا مع مدربي واألطر
التقنية للمنتخبات الوطنية الذكورية لفئات أقل من 17 ،15
و 20سنة وكذا المنتخبات النسوية لفئتي أقل من  17و20

سنة .وتم خالل هذا اإلجتمــاع الذي احتضنه مركــب محمد
السادس لكرة القدم بالمعمورة ،تقديم البرنامج الخاص
باألسابيع المقبلة لكل هذه المنتخبات بما في ذلك تجمعاتها
اإلعدادية واللقاءات الودية المبرمجة استعدادا لالستحقاقات
المقبلة.

جريدة طنجـة

تطرق زيدان مدرب ريال مدريد ،خالل
المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه
أمام أتلتيك بيلباوفي نصف نهائي كأس
السوبر اإلسباني لالنتقادات النتقادات التي
وجهها له خافيير تيباس ،رئيس رابطة
الليجا ،فيما يتعلق بتصريحات المدرب
الفرنسي بعد مباراة أوساسونا ،وقال
زيدان« :بالطبع ما زلت أفكر في نفس
األمر ..لكني لن أتطرق لما قاله تيباس،
وأنا مهتم فقط بمباراة الفريق» .وكان
تيباس قد اتهم زيدان باستخدام عذر
الطقس السيئ ،لتبرير التعادل السلبي مع
أوساسونا ،في الجولة الماضية من الليجا.
وتابع زيدان« :ال يزعجني الحديث عن أننا
نبحث عن عذر للتعادل ضد أوساسونا،
فأنا قلت ما اعتقدته ،ولم يكن ذلك عذرًا
أو أي شيء ،واألمر انتهى بالفعل» .وحول
إمكانية رحيل مهاجمه ،لوكا يوفيتش ،إلى
آينتراخت فرانكفورت ،أجاب« :لوكا ال زال
معنا ،هو ليس هنا ألنه مصاب ..لم يخبرني
النادي بأي شيء ،وسنرى ما سيحدث».
وأردف« :لقد جاء كهداف من الطراز
الثقيل ..كان يسجل أهدافا كثيرة ،وهو ما
نريده منه ،وكان عمره  21عاما».

مودريتش اقترب من التجديد

أكد الكرواتي لوكا مودريتش العب خط
وسط ريال مدريد ،أنه اقترب من تجديد
عقده مع الميرنجي .وقال ،خالل مؤتمر
صحفي عن تجديد عقده»:ال أستطيع قول
أشياء كثيرة ،لكنني أتحدث مع النادي وكل
شيء يسير في اتجاه جيد ،وسعيد بالطريقة
التي تسير بها األمور» .وحول تصريحات
خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا األخيرة
عن أزمة مباراة أوساسونا ،علق« :ال أعتقد
أننا نبحث عن أعذار للتعادل في المباراة».
وتابع« :ال أرى الكثير من المنطق في
الحديث عن ذلك ،وفي الحياة ليس كل
شيء مثاليا» .وعن تجديد عقد راموس قال
الكرواتي»:ال يمكنني أن أضع نفسي في
أي جانب ،سواء مع النادي أو مع راموس».
وواصل« :هازارد ليس لديه استمرارية
بسبب سوء الحظ نظرًا إلصاباته ،لكنه
العب رائع وكلنا نعرفه وأعتقد أنه سيتألق
مع ريال مدريد».

زيدان يحمي ثنائي الريال
من غدر بيريز

أكــدت «سبـــورت» الكتالونيـــة أن
الفرنسي زيدان ،مدرب ريال مدريد ،هو
السبب الوحيد في بقاء الثنائي إيسكو
ومارسيلـــو مع الفريــق حتى اآلن .ويعد
الثنائي أحد أفراد الجيل الذهبي للريال،
الذي حقق  3بطوالت متتالية لدوري أبطال
أوروبا ،إال أنهما فقدا بريقهما الذي كانا
عليه .وبحسب الصحيفة ،فقد تراجع مستوى
إيسكو ومارسيلو بشدة عقب نهائي دوري
األبطال في  ،2018حيث فقدا مكانهما في
التشكيل األساسي ،ما دفع رئيس النادي،
للتفكير في بيعهما خالل صيف  ،2019قبل
عودة زيدان .وأوضحت أن سبب تمسك
زيدان باستمرار الثنائي ،هو شعوره بأنه
مدين لهما بما قدموه في واليته األولى
ومساعدته على صناعة تاريخ مذهل .وقال
زيدان في ديسمبرالماضي« :لن أنس أبدًا
كل ما قدماه لي ،لكن عليهم أن يعمال
بجد» .ويحاول إيسكو ومارسيلو حاليًا
استعادة ثقة زيدان ،من خالل األداء القوي
في التدريبات ،لكنهم يلقون صعوبة في
المشاركة في ظل تألق كروس ومودريتش
بالنسبة إليسكـــو ،ومينــدي بالنسبــة
لمارسيلو .وأشار التقرير ،إلى أنه تم طرح
الثنائي في سوق االنتقاالت من جديد ،إال
أن زيدان ال يزال يعتمد عليهما ،وسيقاوم
قرار بيعهما.
• عـدد  • 4141ال�سبـت  16يناير 2021

14

الملحق الرياضي

امللحق

الرياضي

العـدد 4141 :

السـبــت  2جمـادى الثانيـة 1442
مـــوافــــق  16ينـــايــــر 2021

يعده  :محمد ال�سعيدي
المحمول 06.63.66.06.17 :
الفاكـس 05.39.94.57.09 :
الموقع اإللكتروني :

المدير  :عبد احلـق بخـات
المقر االجتماعي ،اإلدارة ،اإلشهار :
 7مكرر ،زنقة عمر بن عبد العزيز
الهاتف 05.39.94.30.08 :
05.39.94.57.09
طنجـــة

www.lejournaldetanger.com

البريد اإللكتروني :

Saidi03@yahoo.fr

فضضول

سسليـم

-

محمد السعيدي

saidi03@yahoo.fr

احتاد طنجة
بني
الإنقاذ واالنفجار
رواتب الالعبين تصل إلى أربعة اشهر،
واجب أكرية الشقق ومبالغ مالية معلقة
بخصوص تسوية النزاعات المطروحة على
طاولة الجامعة باإلضافة إلى ضمانات
لتأهيــل أربعة من أبــرز صفقات الفريق،
كلها غيض من فيــض من المشاكـــل
التي أصبــح يتخبط فيها اتحاد طنجة
وتهدد مستقبل الفريق .فرغم االنطالقة
اإليجابية على مستوى النتائج ،عاش اتحاد
طنجة أسبوعا أسودا بعدما دخل العبوه
منذ حصة يوم األربعاء األربعاء ،في إضراب
وامتنعوا عن خوض التداريب احتجاجا على
عدم تسوية مستحقاتهم العالقة ،سيما
رواتب أربعة اشهر ،ومشاكل مع مالكي
بعض الشقق التي يقيم بها الالعبون
لعدم تسديد واجبات الكراء.
وأمام مكتب اتحاد طنجــة أقــل من
أسبوع لتسوية مشاكله المادية أو الدخول
في النفق المظلم ،بداية بحل مشاكله
مع العبيه الحالين ،وبتوفير الضمانات
المالية للجامعة لتأهيل العبين لتصحيح
التركيبة األساسية ،نظير ،العميد نعمان
اعراب الذي تم تجديد عقده ،و ابراهيم
البزغودي ،وخالد الصروخ العائــد من
أولمبيك اخريبكة وعماد عسكر .باعتبار
أن  19يناير الحالي هو آخر أجل أقرته
الجامعة لتسوية الوضعية المالية للفرق،
تطبيقا لمقتضيات القرارات السابقة
للجنة المراقبة والتدبير ،من أجل تأهيل
الالعبيــن .وفي حالـة عجز الفريق عن
تسوية هذه المشاكل سيصبح هؤالء
الالعبون أحرارا بداية من  20يناير .2021
ويستمر المكتب المديري التحاد طنجة
في نهج لغة الصمت وعدم الخروج لتقديم
توضيحات بشأن المشاكل المتعددة
التي يتخبط فيها الفريق وباتت تهدد
مستقبله ،عدا الفريق بأي تصريح يبرز فيه
تحركاته من أجل من أجل إنقاذ الفريق،
عدا ،ما جاءت به تصريحات رئيس الفريق،
عبد الحميد أبرشان خالل الجمع العام،
حيث اشتكى من توقف أبرز مستشهري
الفريق عن دعم الفريق.

حوار السبت

عبد الرحيم الكمراوي

“الريا�ضة بطنجة عرفت موت ًا �سريري ًا منذ
جميء املجل�س اجلماعي احلايل”
نهضة طنجة لكرة القدم من أبرز الجمعيات
الرياضية النشيطة بطنجة والجهة .وتعتمد في
استراتيجيتها مجموعة من األهداف النبيلة المتمثلة
في المشاركات الرسمية والتكوين والتأطير
وتنظيم مبادرات وأنشطة دولية كبرى ،مما يجعلها
واحدة من الجمعيات الهادفة والفاعلة في الحقل
الرياضي والطفولي محليا ،جهويا ووطنيا .هدفها
من خالل أنشطتها التربوية والثقافة الرياضية
داخل الوطن وخارجه إلى بعث روح جديدة (تجديد
الفعل الرياضي) وتفعيل الدبلوماسية الموازية
والتعرف بالثوابت الوطنية ومرتكزات الوحدة
الوطنية.
عبد الرحيم الكمراوي عراب الجمعية ،نظير
ما يقوم به من مجهودات في سبيل إعالء شأن
الجمعية وشان الرياضة المحلية والوطنية وتوفير
مساحات تنشيطية وطنية ودولية موجهة إلى
الطفولة المحلية والوطنية ،يقربنا أكثر من النهضة،
برامجها ومعاناتها كذلك من خالل (حوار السبت).
بداية ،ماذا عن برنامج نهضة طنجة لكرة القدم
هذا الموسم؟
قبل بداية أي موسم رياضي ،ومباشر بعد عقد الجمع
العام السنوي الذي يتم فيه تدارس البرنامج السنوي
للجمعية واالعتمادات المالية لترجمة هذا البرنامج على
أرض الواقع ،نشرع في تنزيل خطوطه العريضة .وحتى
نعطي لكل ذي حق حقه ،فالبرنامج يساهم في تفعيله جيش
من المنخرطين وأعضاء المكتب المسير والمتطوعون،
نظرا لغنى محاوره واألنشطة والمحطات المتواجدة به .هذا
يحسب للجمعية أنها تسير بنهج ديمقراطي حضاري رغم
شح االمكانيات المالية وغياب الداعمون والمانحون بشكل
شبه نهائي.
هل من توضيح مفصل حول المشاكل المادية،
أو تفسير مدقق حول كلمة شح اإلمكانيات؟
بكل صراحة ،نعاني من انعدام اإلمكانيات .فمنذ
مجيء هذا المجلس الجماعي ،عرفت الرياضة موتا سريريا.
ولوال القليل من األكسجين الذي يضخه بعض المتطوعين
من أعضاء ومنخرطين لكانت الرياضة بطنجة في خبر كان.
مجلس هو الجماعة المعني االول بتأهيل ودعم
الرياضة بالمدينة تغيب عن موعد الدعم لمدة فاقت 3
سنوات وبمبررات واهية .تارة يدعون أن المصالح الوالئية
أو وزارة الداخلية رفضت مشروع الميزانية ،وهذا مبرر ال
أساس له من الصحة ،بل نجد السادة الوالة المتعاقبون
على المدينة وبدون استثناء يولون أهمية قصوى للرياضة،
في وقت يعتبر المكتب المسير للجماعة أن الرياضة هي
بمثابة الحائط القصير الذي يمكنه القفز عليه .ما يؤكد
جهلهم لما تشكله الرياضة من وسيلة تنمية شاملة
بالمدينة ،اقتصاديا اجتماعيا وتربويا .لكنهم يرونه وسيلة
ابتزاز ومساومات بغية خدمة أجندات سياسية وايديولوجية
مقيتة .وما يزيد الطين بلة  ،أن مناوراتهم أصبحت مكشوفة
مع الفاعلين والجمعيات الرياضية .فمقابل اعتماد سياسة
التقشف بداية من المحيط القريب ،أو من أنفسهم ،فإننا
نرى االسراف في استعمال أموال الجماعة عبر اقتناء الهواتف
الذكية والسيارات الفاخرة والحفالت الباذخة.
ما يفهم من كالمكم أن الحالة في وقت ما
كانت تسير في االتجاه الصحيح عكس اليوم ،أليس
كذلك؟
بكل تأكيد .األندية والجمعيات الكروية بالمدينة

كانت تتوصل بمنح محترمة
وفي وقتهــا المحـدد ومن
مختلف الجماعـات الترابيـــة
(الجهة ،المقاطعــات عبــر
منح التجهيزات) .منح كانت
تغطي آنذاك ما يناهز 70
في المئة من ميزانيات تسيير
هذه النوادي والجمعيات.
أما اآلن ومنـذ مجــيء هذا
المجلــس ،تقلصــت في
السنتين االوليتين إلى أكثر
من النصف ،بعدها انعدمت
وأقبرت و اصبحنا ال نرى اال
الوعود الفارغة والمظلومية،
من رفض هذه الميزانيات
التي نراها نحــن كمجتمــع
مدني رفض منطقي نظرا
لما يشوبها من اختالالت،
يلخصها هذا المجلس في
اعدام المنح الرياضية .وفي
الحقيقـــة ،كـــل المجالس،
ومنــذ إحــداث الجماعـــات
المحلية التي أصبحت تسمى
الجماعات الترابية ،لم يتخلف
أي مجلس عن تقديم الدعم
المباشر للرياضة بشتى
أصنافها  ،بـل حتى القوانين
التنظيمية لهــذه الجماعات وكذلك الدستور الجديد
وتوجيهات الرياضي االول جاللــة الملك محمد السادس
نصره اهلل ،في مختلف المحطات تشير إلى هذا االمر ،فأي
قانون وأي منطق ترى به هذه الجماعة القطاع الرياضي،
وهل تعتبر الجماعة في خدمة الرياضة كما ينبغي أن يكون
أم العكس ..الرياضة في خدمة الجماعات الترابية ،فهل
هناك تهميش رياضي أكثر من هذا؟ وهل يعلم المسؤولون
ماذا تمثل الرياضة في طنجة؟ وما توفره للشباب.
هل من اقتراحات للخروج من هذا الوضع
الصعب الذي يميز عالقتكم بالجماعة؟
بداية ،ال بد أن أذكر أن أبواب الحوار مسدودة وجبل
الود منقطع الى ابعد الحدود ،بحكم التهميش والتقصير
في حق مكاتب هذه الجمعيات .والكل يعرف خطورة غياب
الحوار والنتائج الكارثية التي تؤدي إليه .وقد قدمنا عبر
مجموعة من الوسائل مجموعة من المقترحات سنعيد
ذكرها.
إن المكتب المسير للمجلس عندما رفضت ميزانيته
للسنوات األخيرة ،كان ينبغي أن يفتح حوارا مع المجتمع
الرياضي وتمكينه من القرارات المزعومة بخصوص حذف
ميزانية الرياضة من طرف الوالية ووزارة الداخلية حتى
تنقشع الرؤى إن كان األمر حقيقة .فاألندية والجمعيات
الرياضية بالمدينة تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
في حماية الطفولة والشباب في المدينة من مختلف
المطبات الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا ،وتساهم في
تحريك عجلة التنمية البشرية عبر األنشطة المختلفة،
وبالتالي فأي ضرر يمكن أن يعرقل مسيرتها ال يجب أن
يكون مصدره مجلس الجماعة ،بل وجب و بإلحاح البحث
عن بدائل إضافية لتأمين استمرارية تواجدها ،والحلول
البديلة كثيرة و متوفرة ..الضغط على كل شركات التذبير
المفوض لتفعيل بنود هذه الصفقات المتعلقة بدعم الشق
االجتماعي والجمعوي بالمدينة.
ماذا تعد النهضة من برامج هذه السنة؟
تنظيم النسخة الثامنة بعد استئناف النسخة السابعة

من الدوري الدولي «ولي العهــد األمير الجليل موالي
الحسن» ،الذي أصبحت إدارته مستقلة ويترأسها السيد
سيف الدين النائب بصفته مدير الدوري .ولألمانة فنحن
نعاني األمرين بتجاهل الجماعة لهذا الدوري ،بل هناك
من يريد تصفيته عبر سياسة االنتقام التي أصبح يتبناها
بعضهم ،و وصل االمر الى حد االنتقام مني شخصيا عبر
إيدائي باقصائي من مصدر رزقي وقوت ابنائي وال حول وال
قوة إال باهلل.
هذا أمر خطير  ،هل من مزيد من التوضيحات؟
بحكم انتماء هذا الشخص لمجموعة تنظم دوري
تجاري بالمدينة ،ويساهم في دعمهم ومنحهم كل
اإلمكانيات عكس الدوري الذي تحتفل فيه الطفولة المحلية
والوطنية والدولية بذكرى ميالد رمز من الرموز الوطنية،
ولي العهد األمير الجليل موالي الحسن ،ونجاح الدوري
الدولي واالجماع المحلي والوطني والدولي باإلشادة به
ربما يسبب له إحراجا كبيرا.
هل من كلمة أخيرة؟
كل المبررات إلقبار وإعدام منح الفرق الرياضية واهية
وغير منطقية ،وتبين عن جهل كبير للواقع الرياضي في
طنجة ،ومن هذا المعطى نناشد السيد والي صاحب
الجاللة بالتدخل إلعادة األمور إلى مسارها الطبيعي .وهذا
أمر مشهود له به  ،كما نتمنى أن تسرع باقي الجماعات
الترابية ( جهة طنجة تطوان الحسيمة  ،مجلس عمالة
طنجة  ،المقاطعات ) إلى دعم المكونات الرياضية دعما
محترما يليق بكرامة ومكانة الرياضة بالمدينة .كما نكرر
وبإلحاح تذكير جماعة طنجة بأن الرياضة تعتبر أوكسجين
الحقيقي الذي يتنفس من خالله شباب وأطفال المدينة .و
يجب التفكير وبجدية في اعطائها ما تستحقه من اهتمام
بتفعيل النصوص التنظيمية الخاصة بالرياضة والتعامل
بمسؤولية مع التوجيهات الملكية والنصوص الدستورية،
وكذلك فتح حوار جدي وهادف مع المجتمع الرياضي وخلق
بدائل تمويل تليق به لترجمة أهداف الجمعيات الرياضية
الفاعلة.
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النموذج املغربي اخلا�ص بالأمن الداخلي ..
التحالف الظالمي ودينامية حمو�شي
(تتمة ص)2
التواصل لالقتراب أكثر من المغاربة
لقد بدأ الملك محمد السادس ،منذ اعتالئه العرش ،عملية توحيد
لمهام المديرية العام لمراقبة التراب الوطني من خالل خارطة طريق خاصة
بمحاور مهمة ال تقل أهمية عن االلتزام باحترام المعايير القضائية وأهمية
وضع االستخبارات الوقائية في صميم أي نهج ،وضرورة ضبط الشبكات
اإلسالمية وعمليات نزع التطرف في بلد أصبح هدفاً للحركات اإلرهابية
الدولية منذ أكثر من  25سنة.
لقد أسهم إنشاء المكتب المركزي لألبحاث القضائية ،سنة  ،2015في
دعم تخصص عمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وانفتاحها على
الجمهور بشكل مباشر بنموذج تواصل يميل إلى تعزيز التقارب مع المغاربة
ووسائل اإلعالم ،سواء الوطنية أو األجنبية .وقد كان الملك قد طالب ،أيضاً،
بإنشاء قنوات تواصل الطالع المغاربة على كل إجراءات المديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة لألمن الوطني.
التغلب على المخاوف ومنع الجريمة
تقول إلهام المكتافي ،وهي إطار متخصص في التواصل الرقمي في
خلية التواصل بالمديرية العامة لألمن الوطني ،إن األمر ال يتعلق فقط
بمسألة إظهار الجهود المبذولة لضمان أمن البالد وسكانها؛ بل يكمن
التحدي في المهمة التي أوكلت للمديرية ،وهي التغلب على المخاوف
وتعديل تصور المغاربة عن الشرطة وكسب تفهم المغاربة والعمل على
المخططات اإلعالمية الجديدة التي تساهم في منع الجريمة.
لقد شكلت الهجمات اإلرهابية التي عرفتها الدار البيضاء في  16ماي
من سنة  2003نقطة تحول حاسمة في تسريع تطوير المديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني ،بحيث كان لها تأثير بمثابة زلزال حقيقي على كل
المواطنين والقادة السياسيين .وقد أدت هذه األحداث ،من أعلى قمة
الدولة ،إلى إعادة النظر في حجم الموارد المخصصة لألجهزة األمنية بحدث
تحديثهاجميعاً.
مواجهة التهديد اإلرهابي
في سنة  ،2011شهد الرأي العام نقطة تحول حقيقية في هامش
المناورة والفعالية لدى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اتخذ شكل
تعديل للقانون الجنائي (المادة  )108للسماح لجهاز األمن الداخلي بأداء
دور الشرطة القضائية من خالل إجراء التحقيقات والتوقيف واالستجواب
وإعداد المحاضر.
كما جرى منح األمن الداخلي مجاالت عديدة للتدخل ،من أمن الدولة
ومكافحة اإلرهاب والقضايا الجنائية بما في ذلك االختطاف والتزوير واالتجار
بالمخدراتواألسلحة.
ولم تكن زيارة الملك إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
أن تمر أن تثير غضب البعض ،على الرغم من أن زيارات مثلها تقع في
بلدان أخرى؛ فقد زار باراك أوباما وجورج دبليو بوش مقر مكتب التحقيق
الفيدرالي .كما ألقت ،في فبراير الماضي ،الملكة إليزابيث الثانية خطاباً أمام
ضباط المخابرات واألمن الداخلي ،حيث حيّت العزيمة التي يقومون بها
دورهم الحيوي .وفي إسبانيا ،ال تحتوي مباني الحرس المدني على أي أسرار
بالنسبة للملك فيليبي ،فهو يرأس أيام الحماية التكنولوجية والمعلومات
واالتصال التي ينظمها المركز الوطني للمخابرات ،التي يقابل فيه المغرب
المديرية العامة للدراسات والمستندات (.)DGED
لماذا أصبح رئيس األمن الداخلي والشرطة هدفاً؟
إن االعتراف من أعلى مستوى في الدولة بالخدمات المقدمة لألمة
والتضحيات التي تقوم بها قوات األمن هو أمر طبيعي؛ لكنه يتحول لدى
منتقدي النموذج المغربي إلى غصة في الحنجرة.
ومن بين المحاور التي يفضلونها للتقليل من القيمة األخالقية لعمل
الدولة المغربية ،ال سيما في مجال حقوق اإلنسان ،هو عمل األجهزة األمنية،
إذ منذ زيارة الملك إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أصبح
عبد اللطيف حموشي هدفاً لهجمات عديدة تكون في الغالب شخصية.
لقد ّ
شكلت الزيارة الملكية إلى ما وُصف بأنه مركز اعتقال سري ،حيث
يزعم أن جرى ارتكاب أسوء االنتهاكات ،إنكاراً لقصص انتهاكات حقوق
اإلنسان وممارسة التعذيب في عهد الملك محمد السادس.
هشام العلوي ليس ببعيد
كانت تلك الزيارة رسالة واضحة ونزعت المصداقية عن الخطاب الذي
تتالعب به الجماعات اليسارية الراديكالية وحلفاؤها ،بعد حاولوا لسنوات
عديدة إدانة المغرب بدعم من المنظمات غير الحكومية ذات الممارسات
المشكوك فيها .ولم يكن هشام العلوي بعيداً عن كل هذه المحاوالت،
حيث كان قد ندد بما اعتبره “قمع اإلسالميين” و”مركز التعذيب في تمارة”.
وقبل ذلك ،كان عبد اللطيف حموشي هدفاً منذ أن جرى تكليفه
بعملية إزالة الغبار عن “ ،”DSTحيث عين سنة  2005على رأس المؤسسة
التي أصبحت تسمى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وكان يبلغ من
العمر آنذاك  39عاماً فقط.
عند الفحص الدقيق ،ال يعرف المراقبون سوى القليل عن عبد اللطيف
حموشي؛ لكن جورج تينيت ،مدير وكالة االستخبارات المركزية ،كان قد
نال اهتمامه سنة  2003وعرض عليه عم ًال في واشنطن نظراً للخبرة التي
راكمها فيما يخص المنظمات اإلرهابية والدينية المتطرفة ،وهي الخبرة
التي اكتسبها حموشي على مر السنين وأهلته لتسلق الرتب والمناصب.
ال يُحب حموشي ،الذي درس القانون بفاس ومر بأكاديمية القنيطرة،
الحديث عن نفسه ،ويورد موقع “أطلس أنفو” نق ًال عن أحد مساعديه
المقربين أنه “مقتنع بضرورة التواصل مع الرأي العام ويستمع للرجال
والنساء حوله”.
كلنا أبناء نفس الشعب
يبلغ حموشي ،المنحدر من مدينة تازة ،من العمر اليوم  54عاماً .وعلى
الرغم من أنه مدير عام المديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني ،فإنه لم ينشأ في األوساط الملكية ولم يكن من
النوع الذي يستخدم المعارف لكسب الحظوة.
“هو ابن الشعب” ..هكذا ورد في إحدى البورتريهات النادرة التي

رسمتها حوله إحدى وسائل اإلعالم؛ لكنه ال يحب هذا التعبير ،كما يؤكد
مسؤول كبير في وزارة الداخلية عمل إلى جانب لمدة  25عاماً.
في المقابل ،يفضل حموشي القول إننا “نحن جميعاً أبناء نفس
الشعب” ،وهو بذلك يرفض الخطاب الشعبوي حول المصعد االجتماعي
الذي ال يستفيد منه إال األشخاص المولودون بملعقة ذهبية في فمهم.
ويعلق رفيق دراسة آخر لحموشي في جامعة فاس ،حيث تابع دراساته
في العلوم السياسية“ :إنه دليل على ما يمكن تحقيقه بفضل كفاءته،
وليس بسبب انتماءاته االجتماعية”.
الرجل الذي أراد أن يكون قايْد
كان عبد اللطيف حموشي يرغب في العمل لدى وزارة الداخلية كقائد،
حيث اجتاز المباراة وهو في الـ 23من عمره؛ لكنه فشل في تحقيق مسعاه،
ألن السن األدنى المطلوب هو  25سنة.
أدى حموشي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية .وفي سنة ،1991
اجتاز مباراة عمداء الشرطة وحصل على النقطة األولى .وبعد أن رصده
عبد العزيز عالبوش ،مدير  DSTآنذاك ،عرض عليه وظيفة؛ لكن المديرية
العامة لألمن الوطني رفضت التخلي عنه ،ألنها كانت تعاني من نقص في
األطر ،وتمكنت من ضم الخبير الشاب في الحركة اإلسالمية والمنظمات
اإلرهابية إلى صفوفها.
بعد ذلك ،قضى حموشي دورة تدريبية لمدة  8أشهر في أكاديمية
القنيطرة ليلتحق للعمل مع الشرطة ،ثم استفاد من تكوينات في الواليات
المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا قبل أن يمنحه تعيين الجنرال
حميدو لعنيكري على رأس  DSTدفعة لمسيرته المهنية.
عين حموشي ،بعد ذلك ،في منصب المدير المركزي؛ وهو ما سمح له
بالبدء في تحديد وتدريس الموارد البشرية الثمينة والمتخصصة ،والباقي
يعرفهالجميع.
مقاومة داخل جهاز السلطة
بغض النظر عما يقولونه عن ابن هذا الفالح الصغير ،فإن صورته
مزعجة وتواجه مقاومة داخل جهاز السلطة الذي أراد محمد السادس
تغييره من خالل كسر األنماط التقليدية التي سادت في التعيينات في
مناصب إستراتيجية عالية.
وإلى جانب حرية االختيار لدى الملك والتي تحددها سلطته في
التعيين ،فقد كسرت صورة عبد اللطيف حموشي القواعد الحالية للوصول
إلى المناصب العمومية العليا والتي تم تحديدها لفترة طويلة من خالل
االنتماء إلى بعض الدوائر االجتماعية والمصالح السياسية والشخصية.
ليس لدى حموشي أي أسلوب حياة فاخرة وال حارس شخصي ،على
الرغم من أنه يتعرض لتهديدات متكررة بالقتل .وتشير عميدة الشرطة
إلهام المكتفي إلى أنه “ال يسلك نفس الطريق للوصول إلى أحد مكتبيه،
بحيث يتجنب أي مكان عام قد يعرضه ألي تهديد” .كما أنه نادراً ما
يأكل خارج المنزل تفادياً لحاالت التسمم التي تنتشر في دوائر المخابرات
والتجسس.
دينامية جديدة في المديرية العامة لألمن الوطني
حين استقبل الملك محمد السادس عبد اللطيف حموشي رفقة محمد
حصاد ،وزير الداخلية آنذاك ،طلب منه ضخ دينامية جديدة في المديرية
العامة لألمن الوطني وتعزيز وتحديث أساليب عملها وضمان تنسيق مثالي
بين المديريتين (المديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة
التراب الوطني) لرفع فعالية عمل كل منهما إلى مستوى أعلى.
وجاءت هذه المسؤولية الجديدة المزدوجة لتؤكد أهمية التنسيق
وتبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة واألمن الداخلي ،وهي حقيقة
واجهتها عدد من الدول التي تواجه اإلرهاب.
وقد تولى حموشي ،الذي عمل في المؤسستين معاً ،هذه المسؤولية
إلقامة تنسيق غير مسبوق بينهما لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة لمواجهة
التهديدات التي تحدق بالمغرب؛ وهي مهمة دقيقة أدت إلى نتائج مهمة
ال يمكن لألرقام ترجمتها منذ سنة  ،2015ألن تضافر الجهود مهم على
مستوى التحقق من المعلومات الضرورية وتعميمها وتوفيرها للتدخل في
الميدان بأقصى قدر من السرعة إلنقاذ األرواح.
وفي أقل من ست سنوات على رأس المديرية العامة لألمن الوطني،
حقق حموشي نتائج مبهرة ،حيث عمل على تجديد عميق وأحاط نفسه
بفريق عمل متخصص في تدبير الموارد البشرية لغرس جميع القيم في
موظفي الشرطة والطاقة واالفتخار بارتداء الزي .واليوم ،أصبحت المديرية
تستفيد من سمعة جيدة تتجسد في عشرات اآلالف من الترشيحات التي
تردها عبر مختلف المباريات التي تنظمها بداية كل سنة.
وتوجد المديرية العامة لألمن الوطني ضمن الخطوط األولى لمحاربة
وباء كورونا .ونتيجة لذلك ،أصيب اآلالف من عناصر الشرطة بالفيروس،
وبلغت نسبة الشفاء منه حوالي  94في المائة بفضل التكفل السريع
والتضامن الكبير؛ لكن في المقابل توفي بسببه  28فرداً أثناء تأدية
واجبهم من أجل الوطن ،وسيتم تكريمهم حين تنتهي معركة الوباء.
 15سنة على  DGSTو 5سنوات على رأس DGSN
ليس هناك أدنى شك في أن مكافحة فيروس “كورونا” المستجد
ستستمر في حشد قدر كبير من طاقة أفراد الشرطة ،في األشهر المقبلة.
ولذلك ،يجب أن تشهد ظروف عملهم نقلة نوعية ،ال سيما الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية التي ستتوفر على مقر جديد في مارس من ،2021
إضافة إلى المختبر العلمي الجديد الذي سيكون جاهزاً في التاريخ نفسه.
كما سيكون المقر الجديد للمديرية العامة لألمن الوطني ضرورياً لمجاالت
الخبرة الجديدة لكبار ضباط الشرطة ،ومن المقرر أن تنتهي أشغاله سنة
.2023
في  14دجنبر الماضي ،أكمل عبد اللطيف حموشي  15عاماً على رأس
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .وفي  15ماي ،سيكون قد أكمل
خمس سنوات على المديرية العامة لألمن الوطني .وخالل هذه الفترة،
عمل “ابن مدينة تازة” على أن يكون جهاز المخابرات المغربي من أقوى
األجهزة في العالم ،حيث يضمن األمن داخل حدوده ويساهم في أمن دول
عديدة مستهدفة باإلرهاب في إطار التعاون النموذجي.

*عن هسبريس

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد 26/2014/243
لفائدة :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م ،ينوب
عنه ذة /أسماء الخياطي المحامية بطنجة.
ضد :السيد أحمد اليماني ،تجزئة الوفاء 411
العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/02/22على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني
للعقار المدعو(النجمة  )200ذي الرسم العقاري
عدد  36/16394المملوك للمدعى عليه الكائن
بمدينة العرائش المنزه الطوراديو .وهو عبارة عن
قطعة أرضية مساحتها  68متر مربع بنيت فوقها
بناية تتكون من طابق أرضي وطابق علوي.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 290.000.00
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 ثمن البيع األصلي و المصاريف
(الفصل  479ق 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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد2018/8515/74 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :شركة دوبيك ش.م DOPEC SL
والشركة المغربية الفرع للشركة األولى المسماة
.DOPEC Maghreb.SARL AU
ضد :الشركة الفندقية والعقارية الشمال ش.م.م،
في شخص ممثلها القانوني ،مقرها االجتماعي
بشارع موالي عبد اهلل طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/02/24على
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (زات
الغندوري  )2ذي الرسم العقاري عدد 06/91747
المملوك للشركة المنفذ عليها المذكورة أعاله
الكائن بمدينة طنجة المحل المدعو ماالباطا
(الغندوري) ،وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها
هكتارين اثنين  71آر  14سنتيار.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 39.085.200.00درهم وقد سبق أن قدم به
عرض ب  295.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصص في أصل تجاري
عن طريق البيــع
ملف عدد 2021/03:
يعلــن رئيس مصلحــة كتابــة الضبـــط
بالمحكمـة التجاريـــة بطنجـــة ،أنه بمقتضـــى
عقدين عرفيين مؤرخين في2009/07/27 :و
 2009/12/21باع كل من السيد عبد الحميد
التمسماني النية ،الساكن بطنجة البالية الطريق
الرئيسية زنقة  20رقم  2طنجة والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  K143241و المسجل
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد  45700و
السيد الحسين التمسماني النية ،الساكن بطنجة
البالية الطريق الرئيسية زنقة  20رقم  2طنجة
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم K106161
و المسجل بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد
 ،42838جميع حصتهما في األصل التجاري الكائن
بطنجة البالية زنقة  20رقم  2طنجة لفائدة السيد
حسن التمسماني النية ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،K282006وحددت قيمة حصص
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره
( 20.000عشرون ألف) درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما ابتداء
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84وما يليه
من مدونة التجارة.
اإلمضاء
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور

لجميع إعالناتكم
اإلشهارية واإلدارية يف

جريدة طنجـة

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ
إعذار2019/6703/1267 :
إشهار حكم قضائي
طبقا للفصل  441من ق م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن المحكمة أصدرت
حكمها بتاريخ  2019/02/18 :تحت عدد  175في
الملف عدد .2018/1303 /981
بين :السيد محمد زكود ،ينوب عنه ذ/محمد
العياشي بولعيش المحامي بهيئة طنجة.
وبين :السيد أشرف بوحاجة ،الساكن :زنقة
شاطئ السعيدية رقم 15الطابق السفلي طنجة.
 االتي نصه  :ابتدائيا غيابيا في حق المدعىعليه.
 في الشكل :قبول الدعوى. في الموضوع :بأداء المدعى عليه لفائدةالمدعي مبالغ الكراء المتخلدة بذمته ابتداء من
 2017/06/01إلى غاية  2018/08/31بحسب
سومة شهرية بقيمة  1500درهم ،مع شموله
بالنفاذ المعجل وبأدائه له عن التماطل تعويضا
قدره  1000درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة
اإلكراه البدني في األدنى عند االمتناع عن األداء.
 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفينوتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه
من السكنى الكائنة بزنقة شاطئ السعيدية رقم
 15الطابق السفلي طنجة.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441
من قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 2011/8513/482 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه  :شركة إيزي طرانس ش.ذ.م.م
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/02/18على
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري
المملوك للشركة المنفذ عليها المذكورة أعاله
الكائن بإقامة ياسين الطابق السابع شقة  66زنقة
أكسياس ،شارع موالي إسماعيل طنجة ،المقيد
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت
عدد17383 :
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  600.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  10في المائة.
وللمزيد من المعلومـــات يمكــن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفى السرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد 6201/19-1675:
بطلب من السيد محمد بحمو
ضد :شركة مخبزة حلويات لي شومب
في يوم الثالثاء  2021-02-23على الساعة
العاشرة والنصف صباحا ( )10.30بقاعة البيوعات
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد:
 - 1األصل التجاري المملوك لشركة مخبزة
حلويات لي شومب ،الواقع بشارع بلجيكا ،المصلى
رقم  28-27طنجة ،بجميع عناصر المادية
والمعنوية الحامل للسجل التجاري رقم .22447
بثمن افتتاحي قدره  300.000.00درهم.
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 نقدا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة
. %10
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيد المدني

االتصال على الرقم
0539943008
• عـدد  • 4141ال�سبـت  16يناير 2021
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جمعية ال�صداقة ملتقاعدي الأمن تنعي وفاة ال�ضابط

محمــد بنق�ســو

�شاطئ �سيدي قا�سم بطنجة
يلفظ ُرزم ًا من املخدرات

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم محمد بنقسو ،ضابط
شرطة ،سابقا ،وأحد نشطاء جمعية الصداقة لمتقاعدي األمن وذلك
يوم الجمعـة  08ينايــر  2021وشيع جثمانه الطاهــر ،بحضور األهل
واألحباب ودفن بمقبرة المجاهدين بطنجة ،بعد صالة العصر.
وبهذا المصاب الجلل ،تتقدم جمعية الصداقة لمتقاعدي األمن
بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد وإلى ابنيهمــا ،نادية وكريم وإلى
جميـــع أفراد عائالت ،الشيوة والمراكشي والمكناسي والساجيني،
راجية لهم الصبر والسلــوان وللفقيــد عظيم األجر والغفران ،تغمده
اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

عثر مؤخراً بشاطئ سيدي قاسم بطنجة ،على رزم من المخدرات ،جرتها أمواج المحيط إلى
الشاطئ ،حيث عرفت المنطقة حالة استنفار بعد إشعار األجهزة األمنية بالواقعة.
و توصلت األجهزة األمنية بإخبارية من عين المكان ،تأكد على وجـود رزم رمت بهــا األمواج،
و تحتوي على كميات من المخدرات ،لتحل إلى المنطقة للمعاينة ،حسب مصادر مطلعة.
و أضافت ،أنه حسب المعاينة ،فإن الرزم تحمل في طياتها صفائح من المخدرات مرصوصة
داخلها ،حيـث لم يتـم التصريح عن وزنها لحدود الساعة ،فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسبــاب
ومالبسات الحادث ،و الذي يرجح أن تعود أسبابه الرئيسية إلى أن المهربيــن تخلصوا من الرزم
في مياه المحيط ،بسبب المراقبة األمنية المشددة في وجه مهربي المخدرات ،بالمحيط األطلسي
و البحر األبيض المتوسط.

حمزة الكداني
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(�صدق اهلل العظيم)

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

محمـد بنق�ســو

ضابط شرطة ،سابقا ،وأحد نشطاء جمعية
الصداقة لمتقاعدي األمن
وذلك يوم الجمعــة  08ينايــر  2021وشيع جثمانـه الطاهـــر،
بحضوراألهل واألحباب ودفن بمقبرة المجاهدين بطنجة ،بعد صالة
العصر.
وبهذا المصاب الجلل ،تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى
أرملة الفقيد وإلى ابنيهما ،نادية وكريم وإلى جميع أفراد عائالت،
الشيوة والمراكشي والمكناسي والساجيني ،راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران،
تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقا.

وزير الداخلية الإ�سباين..
املغرب و�إ�سبانيا يف اجتماع
رفيع امل�ستوى يف هذا التاريخ

قال وزير الداخلية اإلسباني فرناندو غراندي مارالسكا ،إن بالده والمغرب “هما شريكان
موثوق بهما منذ مدة طويلة”.
وأكد في تصريحات تناقلتها وسائل إعالم محلية أن العالقات مع المغرب تعد إستراتيجية،
وتكتسي أهمية كبيرة فنحن شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”.
وأضاف فرناندو “عالقاتنا تتسم بأهمية خاصة ،ونحن ننظر إلى القضايا المشتركة بنفس
الثقة التي تميز عالقاتنا الثنائية”.
وأشار في هذا السياق إلى أن االجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا ،المقرر
عقده في شهر فبراير المقبل ،سيعقد على أساس مبدأ “المقاربة الشمولية” ،وسينكب على بحث
القضايا المرتبطة على الخصوص ،بالسياسة ،والصناعة ،والسياسة الخارجية ،والبنيات التحتية
واألمن.

خولة الناصري

(�صدق اهلل العظيم)
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(�صدق اهلل العظيم)

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

محمــدالديــــاز
نائب عمدة مدينة طنجة

وذلك يوم الثالثاء ،متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس «كورونا»
المستجد .
الراحل كان يشغل قيد حياته منصب نائــب عمـدة طنجة ،كما
كان عضوا بمجلس عمالة طنجة أصيلة .وشيـــع جثمانه الطاهر،
بحضور األهل واألحباب ودفن بمقبرة المجاهدين بطنجة.
وبهــذا المصــاب الجلل ، ،تتقــدم جريــدة طنجة بأحر التعازي
إلى جميع أفراد أسرته وعائلته ،راجية من المولى جلت قدرته أن
يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل
بواسع رحمته وأسكنه فسيـح جناتـه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسـن أولئـك رفيقـا.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4141ال�سبـت  16يناير 2021

عن عمر يناهز  80سنة وبعد معاناة طويلة مع
المرض ،لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

عبد اهلل اللغمي�ش

وذلك يوم األربعـــاء  06ينايــر
 2021وشـيــع جثمـــانــه الطاهــر،
بحضور األهل واألحبـــاب ودفـــن
بمقبـــرة السوانـي بطنجـــة ،بعــد
صالة العصر.
وبهـــذا المصاب الجلل تتقدم
أسرة جريــدة طنجــة بأحر التـعازي
إلى أرملـــة الفقيـــد السيدة رشيـدة
بوصابـــون وإلى ابنتــــيــه ،نعيمـة
وإكـرام وإلى شقيقتـــه خديجـــة،
باإلضـــافــة إلى جمـــيــع أفــــراد
عائلـــتــي اللغميــــش وبوصابـون
وكــذا إلى أقــاربهم وأصهارهــم،
راجيــــة لهــم الصبــــر والسلــوان
وللفقيد عظيم األجر والغفـران ،تغمــده اهلل بواسع رحمته وأسكنه
فسيـح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقا.
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زعامتـنـــا يف �أفــــق التحـريـــر
�أجر�أ من زعامات م�شرقنا

المتأمل في تاريخنا الكفاحي ضد الدخيل األجنبي ،يستنتج بصفاء ما تولدت عنه روح الضراوة،
من أجل الحصول على السيادة ،من شمال جغرافيتنا إلى وسطها حتى جنوبها في الصحراء.
ثوار ومجاهدون وشهداء ،من عبد الكريم الخطابي في الريف إلى موحا وحمو الزياني في
األطلس ،حتى ماء العينين في الصحراء ،وعلى مستوى مغاربنا المجاهد عبد القادر الجزائري،
والشهيد فرحات حشاد في تونس وعمر المختار الثائر في ليبيا.
الزعامة هي القدرة على تدليل المشاق ،هي الدافع الختراق األهوال ،هي التفرد بالجرأة وسط
الجموع ،صاحبها يتميز بذكاء حاد ،غريز المعرفة ،يمتلك أسلوب اإلقناع أفرادا وجماعات.
تأتي الثقافة ،والشجاعة ،والنموذج األخالقي ،والمنبت العائلي مع الوسط االجتماعي الذي يفرز
الزعيم.
قد تفرض الزعامة على الطفل ،وهو مازال في
الوحدات األولى في دراسته حينما يتقدم الصفوف
بتفوقه ،أو في الحي عندما يفصل في خصومة بين
أقرانه ،أو في مغامرة يتقدم الجماعة في ريادتها،
وهكذا وصوال إلى األطوار الجامعية ،حيث تبرز
مؤهالته بين الطالب في الدفاع عن حقوقهم من
خالل جمعيات ،فتلقائيته تدفعه للخطابة وتقدم
الجموع من أجل تحقيق المطالب.
االنفتاح على ثقافــة الغيــر ،وبعده التحليلي
بتموقع شعبه بمقارنة بين باقي شعوب البشرية،
المتقدمة منها على الخصوص ،يخلص ويستنتج
بأن الدخيـل ،بحثـا عن المواد األوليـة ،تستنزف
خيرات بالده دون مردودية في حجــم االستنزاف،
إصالحات كانت ،أو تطويرا معرفيا ألبناء بلده.
شعور يعيشه الطالب في الجامعات ،وخصوصا
في مصر عندما تأسست الجامعة في العشرينيات،
وتأسس بعدهــا «حــزب الوفد» فترأســه «سعد
زغلول» فتحفظ مؤسسوه عن مطالبتهم باالستقالل مباشرة وصراحة واكتفوا باسم «الوفد» الذي
سيفاوض في كل شيء ،وكذا «حزب األمة» في السودان ،وصوال إلى «حزب البعث» في سوريا
والعراق ،أي الخلق الجديد بقيادة «ميشيل عفلق» ما عدا «حزب االستقالل» في العراق حيث أعلن
عن هويته صراحة.
تميزت زعاماتنا بالجرأة مباشرة لتحقيق أهدافها تجاه الدخيل كحزب االستقالل ،وتقديم الشورى
على بناء االستقالل كحزب الشورى واالستقالل ،ولحاجة شعبنا للتآلف كحزب الوحدة واالستقالل،
وكذا حزب اإلصالح الوطني كهدف قبلي وبعدي.
زعامتنا ليست من إثنية معينة ،أو من زعيم قبيلة ليصبح ناطقا باسم الوطن ،بل زعامتنا تنحدر
من عائالت عريقة كان منها الميسور والفقير ،والعصامي ،ومن انبثق وسط العمال ،ومن بيوتات
العلم مزج فيها الزعيم ثقافة عريقة وأخرى مكتسبة.
الزعيم أحمد بال فريج أنصفه التاريخ الشعبي والتاريخ الوطني وذاع صيته داخل الوطن وخارجه،
فكان متواضعا ساميا بثقافته العالية ،بعيدا عن حب الذات وفرضها ،فكانت قدراته العلمية وجرأته
قد أهلته كزعيم وكأول أمين عام لحزب االستقالل.

• عبد العزيز الحليمي

الزعيم أحمد بال فريج

نموذج من زعامتنا مشرق ًا ومغرب ًا
أحمد بال فريج من أصول أندلسية ،وهو من مواليد مدينة الرباط وقد كانت عائلته من بين
العائالت العربية التي نزحت إلى المغرب بداية القرن السابع عشر فرارا من محاكم التفتيش.
التحق في سن مبكرة بالمدرسة ،فدرس التعليم االبتدائي بمدرسة باب العلو ،واإلعدادي
بثانوية موالي يوسف ليكمل دراسته الثانوية بفرنسا التي حصل فيها على البكالوريا ليلتحق
بعد ذلك بجامعة الملك فؤاد األول بمصر ،قبل أن يعود من جديد إلى فرنسا ويلتحق بجامعة
«السربون» التي حصل فيهـا على اإلجازة في
اآلداب وفي العلوم السياسية ،في نفس الوقت،
وذلك سنة .1932
أصدر بفرنسا بمساعـــدة أحـد الفرنسيين
األحرار مجلة «المغرب» باللغة الفرنسية في شكل
مقاالت سياسية كان يكرسها للدفاع عن القضية
المغربية.
كان صاحب إطالق إسم حزب االستقالل على
التنظيم السياسي الذي أسسه عدد من الوطنيين،
ظل بال فريج هو الزعيم األوحد بال منازع ،كان هو
أول أمين عام للحزب.
كان ميالد حزب االستقالل سنة  ،1943وقبل
ذلك كان بال فريج هو مهندس المذكرة المرفوعة
إلى جاللة الملك سنة  1943والتي كانت تتضمن
المطالبة بإصالحات داخلية.
كما كان بال فريج أحد مهندسي مذكرة 1944
للمطالبة باالستقالل ،ونظرا لدوره الرئيسي في صياغة أفكارها ،فقد أقدمت السلطة الفرنسية على
نفيه إلى جزيرة كورسيكا ثالث سنوات ليعود بحماس ليؤسس جريدة العلم التي تولى إدارتها.
وسعيا منه لفك الحصار عن القضية المغربية قام بزيارة مقر األمم المتحدة سنة  ،1952كما قام
بزيارة شملت عددا من العواصم العالمية كانت برلين ومدريد من بينها ،وقد حط رحاله بالقاهرة
حيث الجامعة العربية بقصد حشد دعمها للشعب المغربي في معركته ضد االستعمار.
أول منصب حكومي تقلده بال فريج بعد االستقالل هو منصب وزير الخارجية في حكومة البكاي،
وقد جمع بعد ذلك بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
ظل يمارس نشاطه الدبلوماسي إلى سنة  1963لكنه ظل يمارس كممثل شخصي لجاللة
الملك لعقد كامل من الزمن حيث طاف معظم عواصم العالم.
أصيب بمرض إلى أن فارق الحياة سنة  1990حيث وافته المنية في شهر رمضان وتصادفت
مع الدروس الرمضانية التي كان يترأسها جاللة الملك الذي ألقى كلمة تأبينية في حقه أثنى فيها
على خصاله وعلى الخدمات التي قدمها لوطنه ولملكه قبل وبعد االستقالل.

حديث الناس
الناس
حديث
 nإنجازات ترامب أثناء واليته كانــت واعــدة في مجال
االقتصاد والسياسة واالجتمـاع ،مما جعل  74مليــون
أمريكي يمنحونه ثقتهم لكن التصويت عبر البريد قلب
الموازين مما حذر منه مسبقا الرئيس ترامب.
 nفي استطاعة ترامب تأسيس «الحزب الجمهوري الجديد»
ليرد االعتبار إلى الماليين من أتباعه.
 nقناة التلفزة األولى غطـت بـ «احترافية» أخبار الفيضانات
نقال عن الفضائيات الدوليــة مما عكـــس أن البنيــة
التحتيـــة عندنــا جــد هاشـة و غيَّب عن مذيعنا األخبار
الدولية وكأن العالم لم يصبح قرية صغيرة.

 nترى ما هي المفاجآت التي تنتظر أباطــرة االنتخابات
في طنجة وكأن هؤالء في بعد عن الحداثة والتطوير
وسيفاجؤون.
 nمما يالحظ في محيطنـا الطنجــي أن كـل الطبقــات
االجتماعية أصبحت ملتزمة بلبس «الكمامة» مما يؤشر
أن شعبنا منضبط.
 nنزلت الرعاية األمريكية على صلح الخليج بردا وسالما
على األشقاء بعد استعـراض بحــري أمريكــي يقابلــه
استعراض زوارق إيرانية.
 nطبيعة الفرد األمريكي يستشعر حريته بدون أي حواجز

ومن عادته في اإلدارة أن يضع رجله فوق مكتبه ،بدخوله
إلى البيت األبيض وهو بيت الشعب ليس بغريب عليه،
ورجال األمن فهموا ذلك ولم يستسغها الرئيس بايدن،
ومع ذلك فإنها حرقة خسارة  74مليون ناخب صوتوا
لصالح ترامب.
 nتلقى المتقاعدون خبر إسقاط الضريبة على الدخل ،هل
كاملة أم جزء منها في انتظار مستحقاتهم كاملة في
السالليم المستحقة بهم كغيرهم.
 nغياب ناشطين من العدالة والتنمية عن الشوارع العامة
يطرح السؤال حول عجزهم عن الجواب عن أسئلة
تتسلسل عن مستقبل حزبهم في طنجة.
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ف�صل ال�شتاء ومكاره ال�ضعفاء
• إعداد  :عمر محمد قرباش
�إِن اهلل جل وعال نوع لعباده الف�صول وال�شهور ،وكور لهم الليايل ُ
والنهُ ٌر،
وخريف ،ومن حر �إلى برد ،ومن برد �إلى حر ،من ليل
وربيع
و�شتاء
�صيف
بني
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
�إلى نهار ،ومن نهار �إلى ليل ،و�سبحان من خ�ص كل مو�سم بمِا ينا�سبه ليدفع
عنا ال�س�آمة واملَلل ويديل الأيام بني عباده حتى تكون عربة وعظة لأ�صحاب
العقول النرية والأب�صار املتفكرة ،يقول املولى جال وعال مبين ًا ومو�ضح ًا
احلكمة من توايل الليايل وتعاقب الأيام ( يقلب اهلل الليل والنهار �إن يف ذلك
لعربة لأويل الأب�صار).

وعظيم ف�ضله �سبحانه ،فاملالب�س وافرة ،والفر�ش وفرية دافئة ،وو�سائل
الدفء والت�سخني يف كل غرفة وناحية ،وهلل �سبحانه الف�ضل واملنة ،فهو الذي
يعلم بحاجة العابد للدفء في�سخر لهم ما يف الكون لهم ،هذه الأنعام �سخرها
�سبحانه ليتخذ النا�س من جلودها �سرابيل واقية للحر والقر� ،إننا حني
نتذكر هذه النعم ونحيطها ب�شكر املنعم �سبحانه ن�شكره �سبحانه بقلوبنا
فال نبخل بف�ضل اهلل على املعوزين واملحتاجني وال�ضعفاء وامل�ساكني ،الذين
ي�ؤذيهم الربد القار�س ،فيهلكهم �أو مير�ضهم ،نتذكر يف هذا الربد القار�س
�أحوال الفقراء واملعدمني من �إخواننا؛ فال يجدون ك�ساء يحمي �أج�سادهم،
وال فرا�شا يقيهم �صقيع الأر�ض ،وال طعاما يُ قوِّ ي عودهم على الربد ،وال
ميلكون و�سائل للتدفئة ،وخ�صو�صا الفئة امل�شردة تتكرر معاناة ه�ؤالء
املت�شردين الذين يعي�شون يف ال�شوارع من خمتلف الفئات العمرية ،وتزداد
مع حلول ف�صل ال�شتاء والربد القار�س ،م�شاهدهم امل�ؤملة تثري انتباه املارة،
يعي�شون يف العراء ،بال بيت وال �أ�سرة حتميهم ،وال �أهل يرعونهم ،جتدهم يف
ال�ساحات وعند املقاهي ويف حمطات النقل �أمام امل�ساجد واملحالت التجارية
وعتبات املنازل ،يحتمون فيها من ل�سعات الربد القار�س وزخات املطر ،منهم
من يفرت�ش الأر�ض ويلتحف ال�سماء  .فهذه الفئة من ال�ضعفاء حمتاجة �إلى
مد يد العون �إليها ،فعن النعمان
بن ب�شري قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم (مَ َث ُل المْ ُ �ؤْ ِم ِن َ
ني فيِ
ـــم ،و ََتعَ ُ
اط ِف ِه ْم
هـــ ْم ،و ََت َر ُ
َتوَ ِّاد ِ
اح ِم ِه ْ
مَ َث ُل الجْ َ َ�س ِد �إِ َذا ْ
ا�ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ�ضوٌ
ال�سه َِر
َت َداعَ ى َل ُه َ�س ِائ ُر الجْ َ َ�س ِد ِب َّ
َوالحْ ُ َّمى» .

�إن امل�ؤمن لي�أخذ من من �شدة ما
مير به يف الدنيا من �أحوالها وف�صولها
مُ ْع َتبرَ َ اً ل�شدة يوم القيامة وكربه ؛
ف�إن كرب القيامة ين�سي �شدة الدنيا
وكربها ،فهذا الربد ال�شديد الذي
ي�شعر به النا�س ب�إختالف مناطقهم
ومناخهم ويعانون منه يف بع�ض
ف�س من �أنفــا�س
الأحيان� ،إمنــا هو َن ٌ
وجزء من عذابها و زمهريرها،
النار،
ٌ
ف�إن اهلل تعالى يعــذب �أهل النار
ً
بالربد كما يعذبهم باحلر؛ وقد جعل اهلل �سبحانه �شدة الربد عذابا يعذب
به �أهل النار ،كما يدل لذلك قوله تعالى (ال ي َُذ ُ
وق َ
ون ِفيهَا ب َْرداً وَال َ�ش َراب ًا
ِ�إ ّ
ُ
الغ�ساق :الزمهرير البارد
ال َح ِميم ًا و ََغ َّ�ساق ًا) ،قال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه
الذي يحرق من �شدة برده � .أما �أهل اجلنة فمن كمال نعمه اهلل عليهم �أنهم
حرا وال بردا ،قال قتادة رحمه اهلل تعالى «عَ ِلم اهلل تعالى � ّأن
ال يجدون فيها َّ
َّ
َ
�شدة احلر ت�ؤذي و�شدة الربد ت�ؤذي فوقاهم �أذاهما جميعا» « ،مُ ت ِك ِئني ِفيهَا
يرا» والزمهرير هو الربد ال�شديد،
عَ َلى الأَر َِائ ِك اَل ي ََر ْو َن ِفيهَا َ�ش ْم ً�سا و اََل َز ْمه َِر ً
الذي جنى اهلل منه �أهل اجلنة.

ففي تدفئـــة الربدان و�إيـــواء
امل�شرد حفظ للنفو�س من التلف،
َاها َف َك َ�أنمَّ َ ا �أَ ْحيَا َّ
(وَمَ ْن �أَ ْحي َ
ا�س
الن َ
َج ِميعً ا) ،ويُ روى عـن �أبــي �سعيد
اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال  :قال
ر�ســول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(�أَيمُّ َا مُ �ؤْ ِم ٍن َ
وع
اللهَّ ُ�أ ْطعَ مَ مُ ْ�ؤ ِم ًنا عَ َلى ُج ٍ
القيَامَ ِة ِم ْن ِث َم ِار
؛ �أَ ْطعَ َم ُه
ي َْومَ ِ
َ
اجل َّن ِةَ ،و�أَيمُّ َا مُ �ؤْ ِم ٍن َ�س َقى مُ �ؤْ ِم ًنا
َ اللهَّ ُ
َ
ومَ ،و�أيمُّ َا مُ �ؤْ ِم ٍن َك َ�سا مُ �ؤْ ِم ًنا
عَ َلى َظ َم ٍ�إ؛ َ�سقاهُ
ي َْومَ ِ
القيَامَ ِة ِم َن َّ
الر ِح ِ
يق المْ َ ْخ ُت ِ
ُ
اللهَّ
ِم ْن ُخ ْ�ض ِر َ
اجل َّن ِة) ،وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :
عَ َلى ُع ْر ٍي؛ َك َ�ساهُ
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «مَ ْن َف َّرجَ عَ ْن مُ ْ�س ِل ٍم ُك ْرب ًَة ِم ْن ُك َر ِب ُّ
الد ْنيَا
ُ
ُ
ُّ
الد ْنيَا َ�سترَ َ هُ اهلل
َف َّرجَ اهلل عَ ْن ُه ُك ْرب ًَة ِم ْن ُك َر ِب ْال ِآخ َر ِة ،وَمَ ْن َ�سترَ َ �أَ َخاهُ المْ ُ �ؤْ ِم َن فيِ
ُ
َاهلل فيِ عَ ْو ِن ا ْلعَ ْب ِد ،مَ ا َك َ
يه».
فيِ ْال ِآخ َر ِة و
ان ا ْلعَ ْب ُد فيِ عَ ْو ِن �أَ ِخ ِ

�إننا يف هذه الأيام نعي�ش ف�صل ال�شتاء ،هذا الف�صل ما فيه من ال�سحب
والأمطار ،وما فيه من برد �شديد �أحيانا يتمنى البع�ض �سرعة ذهابه ،لي�س
كراهية لف�صل ال�شتاء نف�سه ،ولكن ما فيه من الربد ،فالنا�س يخافون الربد
ويتقونه �أكرث من احلر ،ف�إن الربد قاتل ومهلك ؛ ولذا ف�إن ال�ضعفاء وامل�ساك َ
ني
يخ�شون الربد �أكرث مما يخ�شون احلر ،ف�أخذ الأهبة لهذا الف�صل من العام،
واال�ستعداد له ب�أنواع املالب�س واملدافئ هو من باب الأخذ بالأ�سباب التي
هي�أها املولى �سبحانه لنا ،و�أنعم بها علينا ،ففي �سورة النحل ذكر اهلل تعالى
يف �أولها �أ�صول النعم ،ومنهابهيمة الأنعام وقال �سبحانه فيها «وَا َ
لأ ْنعَ امَ
َخ َل َقهَا َل ُك ْم ِفيهَا ِد ْف ٌء وَمَ َن ِافعُ و َِم ْنهَا َت�أْ ُك ُل َ
ون » ،ويُ ذكر عن عمر ر�ضي اهلل
عنه �أنه كان يتعاهد رعيته �إذا ح�ضر ال�شتاء ويكتب لهم قائال( �إِ َّن ِّ
اء
ال�ش َت َ
َق ْد َح َ
اف َوالجْ َ وَ ِار ِب،
وف َوالخْ ِ َف ِ
ال�ص ِ
�ض َر و َُهوَ عَ ُد ٌّوَ ،ف َت�أَ َّهبُ وا َل ُه �أُهْ َب َت ُه ِم َن ُّ
َ
َ
َ
و َّ
ال�صوف ِ�شعَ ا ًرا و َِدثا ًرا؛ ف ِ�إ َّن
َات ِخ ُذوا ُّ
ُ
ُ
ا ْلبرَ ْ دَ عَ ُدوٌ �َ ،س ِريعٌ دُ خول ُه ،ب َِع ٌ
يد
وج ُه) ،وعن الأ�صمعي رحمه
ُخ ُر ُ
اهلل تعالى قال «كانت العرب ت�سمي
ال�شتاء ذكرا وال�صيف �أنثى؛ لق�سوة
و�ش َّدة غلظته ،ولني ال�صيف
ال�شتاء ِ
و�سهولة �شكيمته».

فمهما ا�شتد الربد �أو احلر على العبد يف هذه احلياة وقا�سى منه وت�أمل،
ف�إن ذلك ال يعدو �أن يكون نف�س ًا واحداً من �أنفا�س النار والعياذ باهلل ؛ لتذكري
العباد يف الدنيا بنار الآخرة ؛ روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
الن ُار �إلى َربِّ هَا فقالت :ر َِّب �أَ َك َل ب َْع ِ�ضي ب َْع ً
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( ْ
ا�ش َت َك ْت َّ
�ضا
َف�أَ ِذ َن لها ِب َن َف َ�سينْ ِ َ :ن َف ٍ�س يف ِّ
ال�ص ْي ِفَ ،ف َ�أ َ�ش ُّد ما تجَ ِ ُد َ
ون من
ال�ش َت ِاء َو َن َف ٍ�س يف َّ
ون من َّ
الحْ َ ِّر َو�أَ َ�ش ُّد ما تجَ ِ ُد َ
الربد
فيح جهنم ،و�شدة
ِ
الز ْمه َِر ِ
ير) ،ف�شدة احلر من ِ
ل�سعة الربد َّ
ير ّ
تذكر زمهرير جهنم فا�ستعاذ
النار ،ف�إذا ما وجد ُ
املرء ْ
من َز ْمه َِر ِ
منها .
�إننا ونحن نعي�ش هذه الأجواء الباردة علينا �أن نتذكر نعم اهلل علينا،
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فلينف�س كل قادر عن املكروبني ما ا�ستطاع ،من �إيواء �شخ�ص �أو عائلة �أو
ي�ؤمن لهم ثمن الوقود والتدفئة �أو يعطيهم ما فا�ض عن حاجته من مالب�س
وبطانيات� ،أو يعطيهم من املال ما يخفف عنهم من م�صابهم ،ف�إن من �أعظم
القربات �إدخال امل�ؤمن ال�سرور على �إخوانه ال�ضعفاء واملحتاجني ،و�إ�شعارهم
�أنهم يح�سون بهم ،ويت�أملون لأملهم� ،سئل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � :أَ ُّي
ال � :أَ ْن ُت ْد ِخ َل عَ َلى َ�أ ِخ َ
�ض ُل؟ َق َ
ال �أَ ْف َ
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أسكاس أمباركي
السنة األمازيغية الجديدة
(تتمة ص)1
والعجيب في الموضوع ،أنه يوجد عربٌ وأمازيغ معا ،من بين المتدخلين في هذا الجدل،
تأييدا أو نفيا ،ومن ال يرون حاجة في إثارة هذا النقاش البتة ،لما يحمل من دواعي التفرقة بين
الشعب الواحد ،ويؤكدون أن السنة األمازيغية والراية األمازيغية «ابتداعٌ فرنسي» حدث في
منتصف القرن الماضي ! (الباحث إسماعيل العثماني -أكاديمي ومترجم .هيسبريس -فبراير
)2014
ومن المؤلم أن يوجد من يعتدُ بالدين ليمنع أو يجيز االحتفال بهذه المناسبة المرتبطة
ارتباطا وثيقا بتاريخ وأرض المغاربة .فيقول البعض من علماء التحريم والتكفير ،إن االحتفال
بالسنة األمازيغية «غير شرعي» ،ألنه «مجرد خرافة» وعيد من أعياد «الجاهلية» و«الوثنية»،
بينما يقول الجانب المقابل ،إن االحتفاالت برأس السنة األمازيغية التي تصادف يوم  13يناير
من كل عام إداري ،ال تخالف الشرع والدين ،بل إنها عرفٌ من األعراف الثقافية والعادات
االجتماعية وحملها األمازيغ  ،وبالتالي فإنها ال تتنافي مع أصول الشرع والدين.
وأقترحُ أن نبقى في هذا الجو االحتفالي المغربي األصيل ،مع التذكير بما سبق وأن نشرته ،
في موضوع االحتفال بالسنة األمازيغية  ،من منظور الروايات األمازيغية التي تنعش فينا مباهج
الفرح والسرور ،وتبعث في دواخلنا مشاعر البهجة والسعادة والحبور..
*************

السنة األمازيغية بين الحقيقة واألسطورة
احتفل أمازيغ العالم ومعهم أمازيغ المغرب ،هذا األسبوع ،بالسنة األمازيغية الجديدة 2971
وفق التقويم الفالحي فالحي الذي يكرس ارتباط األمازيغ باألرض ويقوم على أساس تنظيم
الحياة الزراعية واالجتماعية والسياسية في المجتمعات األمازيغية منذ عهود قديمة.
وقد انطلق هذا التقويم من قصة اعتالء قائد أمازيغي «شيشنيق» أو «شاشانق» أو
شيشاق» أو «شوشنق» ،عرش فراعنة مصر ،حسب األسطورة األمازيغية ،بعد انتصاره على
جيوش رمسيس الثاني في معارك ضارية ببالد بني سنوس ،قرب تلمسان ،وموت آخر فراعنة
األسرة « ،21بسوسنس الثاني» الذي
تزوج الفرعون األمازيغي ابنته..
وحسب العديد من الروايات
المتوارثة ،فإن بداية التقويم األمازيغــي
التي كانت في العام  950قبل الميالد ،ال
ترتبــط بمرجعية عقـــائديــة أو دينيــة
كما هي الحال بالنسبة للتقويمـــات التي
سبقته ،خاصة اليهودية والمسيحية
واإلسالمية ،بل بحدث سياسي تاريخي،
يسجّل انتصار شعب األمازيـــغ على
فراعنة مصر وارتقاء القائد األمازيغي
«شيشنق» ( 950ـ  929قبل الميالد)
عرش رمسيـــس الثالث ،ليعطي بذلك
انطالقــة األسرة األمازيغية الثانية
والعشرين في سلسلة األسر الفرعونية
التي حكمت مصر.
وحســب األسطــورة األمـــــازيغيــة،
فإن انتصار أمازيغ شمال أفريقيا على
فراعنة مصر الذي حدث العام  950قبــل
الميالد ،اختاره األمازيغ ليكون بداية
لتاريخهم ولتدوين تقويمهم السنوي
الذي ال يختلف كثيرا عن تقويم يوليـان
(جوليــان) الروماني .على أن بعض الدارسيـن يرون أن التاريــخ األمازيغي قريب من التاريخ
القبطي المصري .فكال التقويمين ينبني على ثالث سنوات مكونة من  365يوما ومن سنة
كبيسة من  366يوما مع بعض االختالفات بخصوص حساب شهر فبراير.
السنة األمازيغية تنطلق إذاً من انتصار القائد األمازيغـي «شيشنق» أو «شـاشانـــق» أو
شيشـــاق» أو «شوشنق» ،واعتالء عــرش فراعنــة مصر بعد انتصـــاره على جيـــوش رمسيس
الثاني في معــارك ضاريــة في بــالد بنــي سنـــوس ،بالمغرب األوسط  ،ومــوت آخر فراعنة
األسرة « ،21بسوسنس الثاني» الذي تزوج الفرعون األمازيغي ابنته.
شيشنق ( 950ـ  929ق م) هو ابن نمرود ،بن شيشنق ،بن ياتوت ،بن نبنشي ،بن ماواسانا،
بن بويوواوا وهــو الجد األكبر ينتسب إلى قبيلة المشواش الليبية وكان مقيما بصحراء ليبيا،
ويعتبــر مؤسس العائلة الثانيــة والعشريـــن التي حكمت مصر زهــاء قرنيـــن من الزمـــن
( 730 - 950ق م) .وجاء ذكر شيشنق الفرعون األمازيغي في كتب اإلغريق باسم الملك
سوساكوس .كما أن التوراة جاء على ذكره كملك قوي رفع من شأن مصر وسيطر على العديد
من البلدان المجاورة ومنها فلسطين التي أغار عليها واستولى على كنوز المعابد اليهودية
بالقدس وكنوز بيت الرب يهودا وأيضا على خزائن سليمان الذهبية .كما تروي صحف اليهود.
وحتى يدعم نفوذة الروحي كملك وكابن للكاهن األكبر والده ،زوج ولده وولي عهده
«أوسركون» من بنت الفرعون الراحل الذي خلفه على عرش مصر كما زوج ابنه الثاني من

2971

إحدى بنات الكاهن األكبر «بينوزم الثاني» كبير كهنة اإلله أمون الذي كانت قبائل األمازيغ
المصرية تدين به.
اهتم الملك شيشنق بتعمير األرض فشيد القصور و أقام هيكله الشهير في مدينة القدس،
حرص على مصاهرة ملوك الممالك المجاورة فتزوج من ابنة الفرعون وملكة سبأ في اليمن،
وغزا امبراطورية سليمان بعد أن تحالف مع يربعام عدو سليمان وقد انضم إليه «رحبعام»
ابن سليمان واتخذ من «بوبيستيس» عاصمة لملكه ،وكانت تعرف لدى العبرانيين بأرض
«جوشن» ،وحقق لشعب مصر السالم واالزدهار االقتصادي بالعديد من المنجزات االقتصادية
والعمرانية التي أنشأها .وألول مرة ،منذ األسرة الثامنة ،توافد عليه أمراء الفنيقيين يقدمون له
الهدايا ويضعون القرابين في معابد مصر.
وتم العثور في مدينة الكرنــك المصرية على جــزء من لوحة يظهــر فيها هو وابنه
«أوبوت» «كبير الكهنة» في طيبة وهما يقدمان النبيذ في خشوع إلى اإلله آمون ،في مدينة
هيرونوبوليس التي تحتل موقعا هاما في الطريق إلى السويس.

االحتفال بالسنة األمازيغية بالمغرب

يعتبر االحتفال بالسنة األمازيغية حدثا اجتماعيــا يحمل دالالت رمزية  ،ثقافية وحضارية
وتاريخية ،على المستوى االجتماعي والثقافي والفني ،بالمغرب وبالعالم األمازيغي ،كما يتميز
هذا االحتفال بممارسة طقوس خاصة ترسخت في الثقافة األمازيغية التي تعتبر رافدا أساسيا
من روافد الهوية المغربية والثقافـة المغربيــة والثروة الوطنية.
ويتمثل االحتفال برأس السنة األمازيغية في إعداد الوجبات التقليدية وإقامة الطقوس
االحتفالية وفق عادات وتقاليد ورثها الخلف عن السلف وتتنوع بتنوع المناطق المغربية إال أن
القاسم المشترك هو غلبة الطابع االجتماعي لالحتفال ،بحيث تشكل مناسبة االحتفال بالسنة
األمازيغية الجديدة فرصة يجتمع فيها أفراد األسر لمد جسور التواصل وصلة الرحم.
يطلق األمازيغ على الشهر األول من سنتهم اسم «ينير» وتعنـي الشهر األول كما يطلق
على هذا الشهـــر اسم «تاكورت أوسوكــاس» ويــعـــنــي بــاب الســنــة وكذلك «نــض ؤ
فــرعـــون» وتعنــي ليلة فرعــون.
ويحتفل بـ «النَّايْر» الــذي يرمـــز إلى
الخصوبـــة واالزدهــار ،بإقامة طقوس خاصة
تباشرهـــا القبائـــل األمازيغية ،حيـــث يتـــم
في هذه المناسبة ،نحر ديك على عتبة المنزل،
وذلك إلبعــاد سوء الطالع ،وللتفاؤل بالخير،
ووفرة المحاصيـل .كما يعـــد يناير مناسبة
للقيام بطقوس محلية عديدة ،تختلف باختالف
المناطـق ،إال أن العائالت تشتــرك في اجتماع
أفـرادهــا حول مائدة عشــاء ينايــر ،الذي يبقى
مناسبة تتوارثها األجيال.
واحتفـــال المغـاربــة بالسنـــة الفالحيــة،
تعبــيـــر عن تشبثهـــم باألرض ،وخيراتهــا،
ويتجـــلــى ذلك فـــي الطــقـوس المرتبطــة
باالحتفال ،حيث يتـم بالمناسبــة إعداد العديد
من المأكوالت ،والوجبات التقليدية المتعارف
عليها ،والتي تختلف باختالف المناطق وبأنواع
المحصوالت المنتجــة بها من حبوب وخضر
مْنْسي» أي العشاء احتفا ًء
وغيرها ،ويتم إعداد «إِ ِ
بالسنة األمازيغية ،كما أن الطعام الذي يقــدم،
يجـــب أن يشكـــل رمزا ،لغنى وخصوبة ووفرة
المحصول.
وحسب المحفوظ أسمهري ،باحث بمركز الدراسات التاريخية والبيئية بالمعهد الملكي
للثقافة األمازيغية فإن دالالت االحتفال بالسنة األمازيغية تتمثل في التشبث بالتقويم الفالحي
الذي تعود جذوره إلى أقدم العصور ،هذا التقويم الذي يختزل معطيات عن الدورة الفالحية
وعن الطقوس والمعتقدات المتصلة بالمنتوج الفالحي الذي كان ،وما يزال ،الضامن لحياة
اإلنسان على األرض .كما أن طرق االحتفال بالسنة االمازيغية الجديدة تختلف من منطقة إلى
أخرى ،غير أنها “تشترك جميعها في إقامة وليمة جماعية ،غالبا ما تحضر بالحبوب ،وقد يصل
عددها إلى سبعة .وهناك طقوس وعادات تمارس في هذا اليوم ،وكلها تعبر عن األمل في
استقبال سنة فالحية جيدة
ولتأكيد أهمية هذه المناسبة وعراقتها ،أدرجت منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة
احتفاالت رأس السنة األمازيغية في قائمة التراث العالمي الالمادي باعتبارها تقليدا تاريخيا
عريقا تمارسه مجموعة بشرية وتتداوله األجيال ،وذلك إلى جانب أبجدية تيفيناغ باعتبارها تراثا
إنسانيا الماديا ،وكذا الطبق األمازيغي األصيل “الكسكس” الذي تم تصنيفه في قائمة التراث
الثقاقي الالمادي.
وختاما ،نقول لجميع إخوتنا األمازيغ  :عيدكم وعيدنا جميعا مبارك سعيد ،وكل عام والمغرب،
المتشبث بوحدته والمعتز بثقافاته المتعددة ،وبعرشه الضامن لوحدته وأمنه واستقراره ،بألف
ألف خير!..

عزيز كنوني

جريدة طنجـة
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جميلة املدينة
هكذا كانت تلقب  ،والكل يناديها بهذا اإلسم ،فتجدها
تهرول يمنة ويسرة فرحة ،مبتسمة ،تقفز ،وتشد ظفائرها
بهجة وسرورا...
جميلة المدينة ،هي بالفعل جميلة ،وهو اإلسم المسجل
في وثائقهــا ،وقد حباها اهلل بجمال الخلقة ،بياض ممزوج
بالشقرة،عيون زرقاء ،فم مرسوم ،شفتين ورديتين ،وخدود
حمراء ...جعل من جميلة فاتنة الحي منذ صغرها!
الجمال نعمة! ولكن بالنسبة لجميلة ،جمالها نقمة!
وتبتدئ معاناتها ،من المرحلة اإلبتدائية ،حيث تتعرض
للمضايقات من طرف التالميذ ،أوال ،ثم في الشارع عند
ذهابها ورجوعها من المدرسة...
سلوكات همجية ،تحرش ،إذاية مستمرة ،كل ذلك جعل
والدها يمنعها من الذهاب إلى المدرسة!
جميلة ،بين الدموع واألحزان تقضي يومها وحيدة داخل
بيت موصد باألقفال ،فأمها تعمل وال تأتي إال في الخامسة
مساء،وكذا والدها الذي يتأخر في غالب األحيان إلى مابعد
صالة العشاء.
ما هو برنامجها اليومي؟ كيف تقضي ساعات طوال؟
تنهي أعمال البيت ،وتظل جالسة،أو مستلقية ،تفكر في
المدرسة في األطفال ،في صديقاتها...
«الجميع سيكبر ،ويكون قادرا على القراءة والكتابة،
باستثناء جميلة!»
وتسيل دموعها حارقة خديها ،وتطير جميلة في سماء
الحيرة ،والتفاؤل بعيدة عن هموم واقعها المر.
في أحد األيام  ،عندما صار
عمر جميلة الرابعة عشرة،
بدأت أمهــا تعتمــد عليها
أكثر قي إنجاز أشغال البيت،
بما في ذلك الطبخ ،وغسل
المالبس ،فبينمــا جميلـــة
تنشــر الغسيـــل بسطــح
البيت،إذ بولد الجيران وليد،
يفاجئها قائــال « :سالم يا
جميلة ،لقد كبرت  ،وأصبحت
حلوة ،أنت عروسة اآلن»..،
وبدأ يقتــرب منها شيئا
فشيئا ،وقلبها الصغير يقفز
داخل قفص صدرها،خائفة،
مذعورة ،التعرف ماتفعل !
وضع يـده على كتفها ثم
ضمها بقساوة نحو صدره،
وصــار يلتهـــم بوحشيـــة
جسد طفلة بريئة في ســن
أبنائه !...لم يعلم الجار بأن
ابنه وليد قد تابع كل أحداث مسلسل» اغتصاب جميلة فوق
السطح» ،فقد أرسلته أمه ببعض الغسيل ليعطيه لوالده...
« ال تخبري أحدا ،ال أبوك ،وال أمك ،امسحي دموعك،أنت
جميلة جدا،أنا سأتزوجك »...هكذا ضاعت جميلة بين غسيل،
ونشر ،وهجوم طاغية على السطح!!!.
وتمر األيام وتنضج جميلة لتصبح أكثر جماال ،وأناقة،
وعشقا .فبعد حادثة السطح ،يرتبط وليد بجميلة ،ويعيشان
عالقة حب وهيام اليعلمها أحد ،إلى حين اليوم الذي يطرق
الخطاب باب منزل جميلة .تفرح أمها ويسعد أبوها خصوصا
وأن الزوج ثري ،وأحضر هدايا كثيرة.
حاولت جميلة أن تفهم أمها أن الخاطب اليعجبها،وأنه
كبير جدا في السن ،ولديه أبناء وحفدة أكبر سنا من جميلة.
كل ذلك ال يهم األم وال األب ،فالبد أن تتم الصفقة!
ويقام حفل الزواج ،وتغادر جميلة في سفينة من الدموع
بيت أهلها إلى بيت زوجها.
يالمأساة جميلــة! جميلـة المسكينـــة! ال يكتــب لها
الفرح أبدا! فبالرغم من كل مجهوداتها لمنع الزواج تتزوج،
والمفاجأة أن الزوج الذي كان طالبا ،وراغبا في قربها والزواج
منها ،الليلة يضربها ،ويقذفهــا ،ويلعنهــا ،واصفـا إياهـا
بالفاجرة ،المتالعبـة بشرف األبرياء ...ماذا حـدث؟ عن أي
أبرياء يتحدث؟ وأين هو هذا الشرف؟ هل ذاك الذي اغتصب
طفولتها فوق السطح؟ أم وليد الذي لم يتدخل لمنع زواجها،
بالرغم من حبها لها!

جريدة طنجـة
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أين هذا الشرف؟
تطرد جميلــة من بيت زوجها ،ويتبعها في الشـارع
بالتشهيـر ،والسب ،وسط ويــالت الجيران ،وصيحاتهــم،
وهتافاتهم،الجميع يردد« :فاسدة ،فاجرة »...وعند وصولها
إلى البيت ال يدخلها والدها ،ويخبرها بأنه ال يعرفها ويمنعها
من العودة إلى البيت!!!
أية قساوة أكثر من هذه!
تطرق باب وليد فيخرج والده مهددا إياها بعدم االقتراب
من إبنه .وال باب واحد يفتح لجميلة! ما ذنب جميلة لتعاقب
بهذه الوحشية؟ هل أذنبت؟ وأين ستعيش؟ ومع من؟
فعال الشارع مأوى لمن ال بيت له،ويسهل الحصول على
أصدقاء ،وصديقات من نفس الواقع .تعلمت جميلة من
صديقاتها أن لقمة العيش تشتريها ببيع جسدها !
وتستمــر حيــاة جميلــة ويصير لديها غرفــة مـــع
صديقتها ،ورويدا رويدا تتعرف على عالم جديد :غول الشارع،
ووحش الليل .تكسب المال الكثير ،وتخسره بسرعة البرق!
جميلة اليوم ال تستطيع التوقف عن اإلدمان! طيلة النهار
تبحث عن المال لكي تشتــري نشوتها التي ال تنقضي وال
تتوقف!
في أحد األيام فوجئت جميلة بانتفاخ بطنها،فرافقتها
صديقتها إلى الطبيب ،ويا لصدمتها عندما علمـت بأنهــا
حامل! ما العمل؟ اإلجهاض؟
جميلة حائرة ،لألمر الجديد ،ولم تفكر فيه سابقا؟ لقد
اضطهدت من غير بطن ،فكيف سيكون حالها اليوم؟
أصبح من الصعب عليها ممارسة عملها الذي يدر عليها
المال ،كيــف ستعيش ،كيف
ستقضي ما تبقى من فترة
الحمل ،فصاحبة البيت لن
تقبلها مع صديقتها إذا لم
تؤدي المقابل!
من جديد تعــود جميلة
لتفتـرش الشــارع ،ببطـــن
يزداد حجمه كل يوم ،وآالم
مستمـرة ...وحــوش الليل
والظالم ال يرحموا جميلة
الجميلة بالرغم من ظروفها!
ويصل يــوم الوضع !
يغمــى على جميلة من شدة
اآلالم ،وال تستفيق إال وهي
في المستشفـــى وطفلـــة
صغيرة بيدها!!!
هل هي دهشة ،فرحة ام
هو خوف؟ شعور عبرت عنه
جميلـــة بدموعها المنهــارة
وهي تحضن ابنتها.
إلى أين تذهب؟ عند من تتجه بطفلتها التي أحبتها من
أول نظرة؟ ليس أمامها لألسف إال الشارع مرة أخرى ،ولكن
هذه المرة تعد فراشين وليس واحدا ،طفلتها ستكون معها
في هذا الشارع!!!
وتمر األيام ،وتبلغ الطفلة السنة ،وجميلــة سعيــــدة
بطفلتها التي عوضتها عن حنان األم ،واألب ،ووليد ...وكل
الناس.
في صبيحة أحد األيام ،يستفيق سكان الحي حيث تعيش
جميلة مذعورين على صراخ جميلة وصوتها المدوي« ،أين
أنت يا طفلتي؟ من سرقك مني؟ أين أخذوك؟ ...أعيدوا إلي
طفلتي ...وتبقى جميلة تدور بين األزقة و الدروب ،وتجوب
الشوارع آلخر ،منادية على طفلتها ،سائلة المارة« :هل رأيتم
طفلتي؟».
اليوم جميلة تجاوزت الخمسين ،هزلت عضالتها،شحب
وجههــا وعلتــه التجاعيد وخطوط سوداء وبنية ،وخدوش،
ونــدوب سجلــت تاريخ مآسي جميلة .جميلة «الجميلـــة»،
بمالبس رثة ،موسخة ،أصبحت تحضن دمية وتناديها باسم
طفلتها« .انظروا  ،انظروا ،هاهي طفلتي ،لقد عادت إلي».
باهلل عليكم ،ارحموا جميلــة المدينة ،التزيـــدوا من
مأساتها ،فكم من جميالت في الشوارع ،هل نعلم قصصهم؟

األستاذة وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

من لم يتعلم القراءة في تالوة «إقراء» فكأنه ما تعلم والقرأ...
من ذا الذي ـ من جيلنا الذهبي الجميل ـ اليتذكر:
ـ زوزو يصطاد السمك
ـ فرفر يعلق الجرس
ـ أحمد والعفريت
ـ سعاد في المكتبة
ـ الغراب والصياد األعور
ـ الصندوق ذو العجالت
الحمراء
ـ القرد والنجار
ـ ياله من حذاء
ـ سروال علي
ـ يوسف يمثل أباه
ـ الثرثار ومحب االختصار
الشعب والحكومة
ـ اهلل يرانا
وعناوين عديدة تخللت سلسلة إقرأ المجيدة
بمختلف أجزائهـــا الخمســـة ..يضيق المجــال
لذكرها ،لكن الذاكرة اليقظــة تســع لحفظها
ويلهج اللسان بذكرهــا ..أغلــب تلك العناوين
تثير نشوة الفرح والمرح في نفـوس التالميــذ
الصغار وتدعوهم للتأمـل واالمتثال بالخصال
الحميدة من مروءة وعفة وصدق وإيثار ..وغيرها
من األخالق الحسنة والصفات المحمودة التي
افتقدها الكبار.
كانت حصة التالوة متنفسا تربويا ترفيهيا
يجدد نشاطنا ويشغــل حواسنــا ويغـذي مداركنـا وينمي معارفنا ويهذب
سلوكنا ،وإن كانت بعض الرسوم المشخصة للشياطين والعفاريت تفزعنا
وتثيرالرعب في نفوسنــا مثل ( :الفالح والعفريـت ـ الشيطان والفـالح)
ونحوهمـا ،وكأنـي بالشياطيــن والعفاريـت ال تخرج إال للفالحين المساكين.
لقد كنا نغبط أوالئك التالميذ البادية آثـار النعمة عليهم (من خالل
مشاهد الصورالمزينة ألغلفة التالوة والمتصدرة لفقراتها) وهم بين وقوف
وقعود ..يرتدون مالبس ألوانها في غاية االنسجام ..فتراهم تارة يطالعون
دروسهم باهتمام وتارة يلعبون مع أقرانهم باحترام..
رحم اهلل مربي األجيال أحمد بوكماخ وجزاه خير جزاء على ماعلمنا إياه
من سديد التعابير وبليغ العبر ..وما متع به أبصارنا وأبهج به صدورنا من
باقات رسوم ومشاميم صور.
حينمـا انتقلـت إلى القسم اإلبتدائي الثانـي
بمدرسـة الزرقطونـــي تملكنــي شعــور أبهــج
وجداني وكأنني حققت أغلى األماني ..
وكانت فرحتي كبيرة بكتــاب تعلم القراءة
والفهم جيدا BIEN LIRE ET COMPRENDRE
وهو مطبوع في حلة ورقية راقية ،مدعمة بصور
ملونة ،رائحتها فريـدة تفتــح شهيـــة االستمتاع
بقراءة مفيدة.
من حســن حظــي أننـي تعلــمـت حـــروف
«األلفابي» الفرنسية في السن الرابعــة من عمري ب «دار الماران» على يد
رفيقة باكورة طفولتي «وفـاء» التي حفظتني أيضا أنشودة «فغيغو جاكو»..
ولقيت دعما وتقوية من طرف بنات جارنا الوردي بقشلــة «جانكير» اللواتي
علمنني تطويع الخط ونطق الحروف..
كان إعجابي كبيراً بما يزخر به الكتاب الفرنسي (الليفر) من صورألوالد
النصارى الذين يحتضنون حيواناتهم األليفة ويتمسحون بها رفقا وحنانا..
كمـا كـانـــت تثيـــر فضــولــي مالبسهم األنيقـــة ومؤثثـــات منازلهـــم
النظيفــة ،المرتـبــة أحســـن ترتيب ..وتدغـدع
مشـاعـري زرقــة عيـــون بناتهـــم الجميلــة..
والأخفيكم سرا أنني عشقت ألول وهلة الشقراء
الفاتنة (مينة) لما شهدتها تداعب قطها الصغير
(ميكي) وكادت تنسينـي في وفاء ونزهة ومريم
وسعاد في المكتبة.
وصور مماثلــة حافلـة بوجوه جميلة تجـود
بابتسامة منيرة تدعوك للمحبة والسالم ..
هنـا انتهى الكالم ..ولكم مني أزكى تحية
وسالم.

7
من صميم المجتمع

�سكان جممع «قوا�سم» ي�شتكون جتاوزات
«ال�سنديك» وانت�شار الدعارة
التأم سكان مجمع «قواسم» السكني بطنجة في لجنة تمثل سكان حوالي  10عمارات باتوا يعانون من عدة
مشاكل بطلها «السانديك» الذي أخل بالتزاماته وبات يشتغل عنوة خارج القانون رافضا تسليم مفاتيح التسيير
لمالكي شقق المجمع.
واستنادا إلى تصريحات بعض أفراد الساكنة ،فإن المجمع بات وكرا للفساد والدعارة من خالل تسخير بعض
الشقق لهذا الغرض دون حسيب وال رقيب .كما يتعرض السكان لسرقة أمتعتهم بأسطع العمارات ،في ظل وجود
حارس واحد لجميع العمارات .إضافة لتجاوزات أخرى بقطع الماء والكهرباء عن بعض الشقق.
وتضيف تصريحات أن «السنديك» بات يشتغل خارج القانون ولم يعقد جمعه العام لتقديم الحسابات ألكثر
من سنتين ونصف .ويفرض انخراطا خياليا بمبلغ  150درهما ،علما أن المجمع يدخل ضمن السكن االقتصادي.
بل يجهل السكان حتى هوية أعضاء مكتب السانديك ،باستثاء اسم شخص واحد متداول بينهم ،يهدد السكان
بنفوذه ويلجأ للبلطجة وتهديد مخالفيه ويرفض الحوار مع السكان الذين يرغبون في تسيير أمورهم بأنفسهم
طبقا للقانون طبعا.
ولم تشفع  25شكاية رفعت ضده إليقاف نزيف الفوضى وإعادة األمور إلى نصابها ،في ظل حلم السكان
الستعادة األمن والطمأنينة والنظافة للمجمع والخدمات األخرى التي يتوخاها الجميع.

محمد الطنجاوي

الصحة بشفشاون :

حول ما وقع لأ�ستاذين و�سيدة

أفادت مصادر إعالمية بمدينة شفشاون نقل أستاذين إلى المستشفى في حالة خطيرة ،جراء استنشاقهما لغاز
الكربون .وحسب ذات المصادر ،فإن األستاذين يعمالن بمركز جماعة أمتار ،التابعة إلقليم شفشاون.
ونقلت صفحة «شفشاون  »24تعرض أستاذان الختناق ،فقدا على إثره الوعي ،جراء االحتراق ،غير الكامل الذي
تسبب في انتشار غاز «أوكسيد الكربون» القاتل .وقد تدخل خليفة القائد بمركز أمتار إلنقاذ الضحيتين ،بنقلهما
إلى المركز الصحي بالمنطقة ،حيث فوجئ الجميع ،بعدم توفر الديمومة به ،بل كان مغلقا ،علما أنه يعمل به
طبيب رئيسي وثالثة ممرضين ،لم يكونوا موجودين بالمركز .األمرالذي دفع خليفة القائد إلى اإلشراف على نقل
األستاذين إلى المركز الصحي بالجبهة ومن ثم نقال ،بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى الجهوي «سانية
الرمل» بمدينة تطوان.
وفي نفس السياق ،حرمت سيدة من تلقي العالج في مستوصف بجماعة واوزكان ،بعد أن أجريت لها عملية
قيصرية في مدينة الحسيمة بمستشفى محمد الخامس ،واضطرت إلى تغيير الضمادات في مستوصف «واوزكان»
الذي يبعد أصال عن دوارها بعشرين كيلو ميترا ،بدعوى تأخرها عن موعدها وضرورة معاينة الطبيبة لها ،قبل
استبدال ضمادات جرحها .ولوال اتصال ممثل السلطة بممرضي مستوصف الجبهة الذين وافقوا على استقبال
السيدة التي استقلت سيارة أجرة ،رغم ظروفها المادية الصعبة ،صوب مسافة تبعد ب  35كيلو مترا ،لبقيت
معرضة لمضاعفات ،يعلم اهلل إلى أين كانت ستؤدي بها.
وليست حالة هذه السيدة ،حسب المصادر نفسها ،إال نموذجا لما يعانيه سكان المنطقة من صعوبة في تلقي
العالج ،رغم الظروف الطبيعية القاسية في هذه المرحلة وتداعيات جائحة «كورونا» على تنقل المرضى ،بحثا عن
العالج.
وتتساءل المصادر ذاتها ،إلى متى ستستمر األمور في السير على هذا المنحى ،مناشدة المسؤولين كافة،
من سلطة محلية ومندوب إقليمي للصحة والسيد العامل ،إليجاد حل لما يعانيه السكان من صعوبة الولوج إلى
العالج ؟

ظاهرة الت�سول ..الأ�سباب
والنتائج  ..وغياب
احللول ..فمن يتحمل
امل�س�ؤولية !؟
2/1

• إدريس كردود

نحن في مطلع العام الجديد الذي مازالت فيه بعض المخلوقات اآلدمية تتبادل
التهاني واألماني في عز أزمة جائحة فيروس كورونا الذي قتل نصف سكان العالم فيما
يصر الفيروس اللعين غير مبال بتهاني هؤالء على تنفيذ شراسته العنيفة بكل ما أوتي
من قوة اليمكن تصورها ،وفرض سيطرته مقاتال مستميتا مواظبا بدون كلل والملل
على حصاده اليومي لمزيد من األرواح البشرية عبر العالم ..وسيكشف لنا في مرحلته
األخيرة بالدليل والحجة ،ال محالة ،قوته الشرسة والخبيثة ،وأنه أشد وأخطر الفيروسات
فتكا في تاريخ البشرية على اإلطالق!! ليس هذا موضوعنا اليوم ،لكن اآلثار االجتماعية
واالقتصادية للجائحة في سياق االرتباط بذات الموضوع كان لها دور جانبي في التأثير
على الوضعية بصفة عامة كما في جميع بلدان العالم ساهم إلى حد ما في بروز اختالالت
وأزمات ذات بعد اجتماعي وإنساني!! نتناول في الجزء األول من موضوع اليوم ظاهرة
التسول في بعدها الشمولي العام دون توظيف أو اعتبار الجائحة خلفية أو مرتكزا
أساسيا آلفة التسول على أن نكمل الحديث بشأن استفحال الظاهرة ضمن الجزء الثاني
الحقا ..
ال يختلف اثنان في أن ظاهرة التسول والتأمل جيدا في أبعادها االجتماعية واإلنسانية
الخطيرة معضلة من معضالت المجتمع المغربي ..تعددت األسباب واآلفة واحدة ..ولعل
من أسباب هذه اآلفة الفقر في أسفل درجاته!! وقبح اهلل الفقر الذي يؤدي في كثير من
األحيان إلى التفكك والتشرذم األسري على مستوى العديد من األسر المغربية ،ضمنها
فئات واسعة من المجتمع تعاني ظروفا صعبة للغاية وبكيفية خاصة تلك التي تئن تحت
وطأة أسوأ مشاكل الحرمان واإلقصاء والتهميش والبطالة ،وعالقة كل ذلك بالهجرة
من البوادي والنزوح الجماعي إلى المدن وغيرها من األسباب !!..لكن ونحن نذكر
باألبعاد الخطيرة الستفحال ظاهرة التسول ،نسعى من منطلق تقييم شمولي ومن موقع
مسوؤلياتنا جميعا إلى وضع األصبع على مكامن الخلل ودعوة المجتمع المدني إلى التأمل
في هذا الواقع بأبعاده االجتماعية واإلنسانية واألخالقية !!..وإذا كانت الجهات المسؤولة
ومعها الجماعات والمجالس المنتخبة تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية في ما آلت إليه
وضعية التسول والمتسولين المنتشرين أفرادا وجماعات بشكل مرعب في طول البالد
وعرضها ،فإن المسؤولية المنوطة بكثير من الجمعيات ذات التوجه الخيري واإلنساني
تستوجب إيالء هذه الظاهرة ما تستحقه من اهتمام عبر مواقف جادة ومسؤولة تقتضي
تكثيف الجهود الالزمة وتفعيل البرامج والتوجهات على أرض الواقع نحو الحد على األقل
من الظاهرة وتداعياتها التي تنخر جسم المجتمع أخالقيا واجتماعيا !!..النقاش في
أن التسول يعطل التنمية ويعرقل التطور والتوجهات اإليجابية وكل مايدفع نحو البناء
والنماء والتأهيل واإلنتاج..
خالل فترة إقامتي بمدينة الناظور -الصيف الماضي -والتي امتدت إلى أجل غير
مسمى «خارج إرادتي الشخصية» أي دون إمكانية التحكم في ضبط المدة المرغوب
قضاءها بسبب ظروف الجائحة التي أحكمت قبضتها على كل البرامح ..وااللتزامات..
والتنقالت ..وما يتبعها من قيود إدارية مشددة للحد من انتشار الفيروس ..خالل هذه
الفترة ،عاينت جيوشا من المتسولين الضالعين المتضلعين والمحترفين مهنيا ضمنهم
متسولون ينتمون إلى مختلف األجناس والسالالت واألعراق!! -إفريقية وعربية وهلم
جرا ..قدموا إلى الناظور المتهان التسول ألسباب إنسانية «كان اهلل في عون الجميع»،
لكن المشهد العام ،ولست مبالغا في القول ،اليمكن وصفه لكونهم يشكلون أحزمة من
البؤس والتعاطي للتسول باكتساح جميع الفضاءات والسيطرة على بعض المواقف بفعل
سلوكات شاذة ومنحرفة لبعضهم ،األمر يقتضي في مثل هذه الحاالت التدخل بحزم
وجدية من طرف الجهات المسؤولة أمنيا لردع كل فعل مشين تفاديا لما قد ينتج عن
بعض السلوكيات غير المنضبطة من مضاعفات قد تلحق ضررا باآلخرين دون الحديث
عن آثارها السلبية في المجتمع ..ولم يتدخل مع األسف من كان بوسعه أن يتدخل !؟
أسوق إليكم نموذجا آخر من مدينة طنجة التي تعيش حالة حصار استثنائي بالنظر
إلى حالة االنتشار المرعبة لهؤالء المتسولين!! مغاربة وأفارقة وسوريين في وضعية
انتشار مقلق في األحياء واألزقة والشوارع آناء الليل وأطراف النهار  ..والظاهرة في حجمها
وخطورتها تقتضي إنسانيا وأمنيا  -لجنة إنقاذ او التفكير في إحداث خلية أزمة لمعالجة
الوضع ..فمدينة طنجة واألحياء المجاورة لها أصبحت محاصرة بنماذج بشرية من اللقطاء
والغرباء والحشاشين والنشالين والمختلين عقليا والمنحرفين سلوكيا واجتماعيا ،وخلف
هؤالء جيش محترف ومنظم من المتسولين والمتسوالت !..أين مسوؤلية المجالس
المنتخبة من كل هذا..؟ أي دور للسلطات المحلية في معالجة اختالالت المجتمع..؟ وأين
جمعيات المجتمع المدني ،وبكيفية خاصة تلك التي ترفع شعارات التضامن والتكافل
االجتماعي واالهتمام باألطفال في وضعيات صعبة من معضلة االنحراف والتسول..؟ من
المؤكد أن وضع المخططات والبرامج والتصورات والقدرة على ضبط طبيعة األحداث
ومعالجة اختالالت وأزمات المجتمع هي من صالحيات واختصاصات السلطات المختصة
والمجالس المنتخبة وتضافر جهود مختلف مكونات المجتمع المدني ومسوؤلية الجميع..
حتى أكون منصفا .أؤكد مرة أخرى وبغير قليل من األسى واألسف أن ظاهرة التسول
المستفحل على امتداد خريطة الوطن تجاوز اإلشكالية وصار معضلة !..هو في مرحلة
نزيف وفي درجة متقدمة جدا - ..ها نحن في سنة جديدة ..بكثير من اإلصرار واإلرادة
والثبات والدقة يشق العام الجديد طريقه نحو المستقبل ،شأنه في ذلك شأن األعوام
والسنين الخوالي !..ونعني بالمستقبل  -القادم من األيام التي باتت في علم المجهول..
والحاجة هنا للتذكير بتداعيات ومضاعفات  -آفة التسول على الوضع االجتماعي الذي بات
هو اآلخر يؤشر على مزيد من االختالالت واألزمات والمعضالت .
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اللفظ املفيد

جمعية «موالي احل�سن لإنقاذ ال�ضرير»
تنظم دورة تكوينية يف جمال الإعالميات
نظمــت ،مؤخــرا ،جمعــيـة موالي
الحسن إلنقاذ الضريــر ـ فـرع طنجـــة
نشاطا ،تجلى في إجراء دورة تكوينية في
مجال اإلعالميات وهي الدورة السادسة
المخصصة لهذه الفئـة الكفيفـة ،علما
أن هذه الجمعية الفتية وفي ظرف سنة
من عمر تأسيسها ،استطاعـت القيـام
بمجموعة من األنشطة ،ضمنها بعض
األعمال االجتماعية ،المتمثلة في توزيع
المواد الغذائيـة على المحتاجيــن من
ضعاف البصر ،سواء في شهر رمضان أو
في مناسبات أخرى.كما تستعد الجمعية
ذاتها التي يوجد مقـرها بأرض الدولة
بطنجة ،لتفعيل مجموعة من البرامج،
منها كذلك تعليم الموسيقى وطريقة
«برايــل» الشهيـرة وهــي عبــارة عن
نظام كتابة ليلية بائيـــة ،كي يستطيع
المكفوفـــون القــراءة عن طريقهـــا،
باإلضافة إلى القيام بزيارات تفقدية إلى
بيوت بعض المكفوفين ،الموجودين في
وضعية صعبة.
وحسب،أعضاءالجمعيةالمتحمسين،
فإن رئيسها السيد عبد العزيز الفياللي
العلوي ورغـم حداثته في شغـل منصـب
الرئاسة ،ألول مـرة ،على مستوى العمل
الجمعوي ،فقد تمكن بمعية معاونيه
وبمساعدة المجتمع المدني من تحقيق
عدة إنجازات ،تمثلت في أعمال الترميم
واإلصالح والصباغة لمقرالجمعية ،فضال
عن تجهيزات شملت المطبخ والقاعة

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

اعتادت الإذاعات والقنوات التلفزية العاملية ،مب�شاربها و�ألوانها
«التحريرية» ،على امتدادا التاريخ ،منذ ظهور هذا اجلهـاز الذي ُ�سمِّ يَ
�صور ُ
تلفزيوناْ ،
احلروب والنزاعـات التي تن�شب بني اجلماعات
نق َل ِ
الب�شرية يف العامل ،لكن مُ راجعة �أر�شيف التاريخ احلربي ،ال ُي�سعف
ور مبثل ب�شاعة وف�ضاعة ما تنقله قنوات
الباحث يف العثور على ُ�ص ٍ
العامل يف هذا الع�صر املليء باحلروب.

والمكتبــة ،مناشدا جميــع الفعاليـــات
والمحسنين مشكورين ،لكـي ينفتحــوا
على الجمعية التي بالمناسبة أحدثت قناة
إلكترونية خاصة بها لمزيد من التواصل
مع الجميع وبالتالي خدمة قضايا وشؤون
المكفوفين لما لهذا العمل من قيمة
إنسانية عظيمة ،تستدعي االنخراط فيها
وهذا ليس بعزيز على المجتمع المغربي،
المعروف بتأثره وتفاعله وتضامنه في

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران

جريدة طنجـة

«العقــل
ال�سلـيــــم»
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الشـدائـد والمحن على مر التاريخ ،علمـا
أن جاللة الملك الذي تدعو له الجمعية
بالشفـاء العاجـل ما فتئ يوصي بخدمة
المواطنين والسيما المكفوفين منهم،
لتمكينهم من إيجاد موطئ قدم ،للعيش
بكرامة ،داخل الوطن ،تحت سقفه الدافئ
لهم.

م .إ

ال�صــــــوَ رُ املرتبطة بحروب ال�شرق العروبي ،وتلك الناقلة لأحداث
ُّ
ُ
ما يجري يف ال�شرق الأو�سط من وقائع ،يعجز املرءُ عن ت�صنيفها يف
دائرة من الدوائر� ،أهي حرب مثل احلروب التي الزمت تاريخ الب�شرية ؟
ٌ
�صنف «حديث» من النزاعات امل�سلحة التي يختلط فيها احلابل
�أم هي
بغري النابل ؟
َ
ـورها
النا�س �سمــا َع �أخبارها
احلـروب التي اعتــاد
ُ
ومعاينـة ُ�ص ِ
ُ
ْ
ِّ
وم�شاه ِدها ،على مَ رّ ع�صور التاريخ الب�شري ،مل ت َ�سجل جرائم مبثل
ِ
و َْح ِ�شيَّ ِة تلك اجلرائم التي ُت� ُ
ؤثث النزاعـات الل�صيقــة بــ «ال�شرق
الأو�سط الإ�سـالمــي» ،جرائــم وجمـــازر � ُ
أبطالها مُ َّ
�سلحون ،يحملون
جالبيب ف�ضفا�ضة و�أ�سماء مُ فزعة تنتمي لقوامي�س ومعاجم الع�صور
ال�سحيقة وتنال الدرجة العليا من الرتويع والإرهاب.
بنعوت �أ�سوءَ من لفظ «الإرهاب»،
و�ص َف
املجــازر ،التي يجـوز �أن ُت َ
ٍ
جماعات َّ
حلت ببلدان ُ
ابت ِلي َْت
يتعر�ض لها النا�س يف مواطنهم على يد
ٍ
بوباء «الداع�شية» ُاملعا�صر ،و�أتت من كل ٍّ
فج �سحيق للقيام بـ»فري�ضة
اجلهاد» وبا�سم �إعالء كلمة الإ�سالم ،وك�أن الإ�سالم ،الذي نزل رحمة
ُ
ُ
دى ّ
ُ
وه ً
للنا�سْ � ،أ�ضحى يف حاجة القرتاف جرائمَ
ف�ضاعتها
تفوق
ُ
ُ
و«حيوانيتها» ما ن ِ�سب للزعيم النازي هتلر.
خالل احلرب الكونية الثانية ،بلغ «حقد» الأمريكان على الب�شرية
حد َّا دفع بهم لإلقاء قنبلتني ذريتني على مدينتني �آهلتني بال�سكان
الآمنني املطمئنني ،وكانت بالفعل فاجعة يندى لها جبني الب�شرية،
لكن «جزيرة قطر» ،العاملة بتقاليد نظام «متيم بن داع�ش البئي�س»،
تك َت ِف ب�إعالن والئـــها للجـماعات الإ�سالموية ُاملقرفة ُ
مل ْ
واملخزية
عرب العامل ،بل «طوَّ رت» اجتهاداتها يف املو�ضوع نحو ما هو � ْأف�ضع
جماعات وح�شية ،اعتادت تناول «�أطباق
و� ْألعَن ،فقد �صارت ُت َق ِّد ُم
ٍ
يو�ش ُحرَّ ة تمُار�س حق ُاملعار�ضة
الر�ؤو�س الب�شرية» ،على �أنها مجُ َ رّ ُد ُج ِ
يف مواجهة نظام �سيا�سي قائم على العُ نف واال�ستبداد !.
تلفزيونات العامل املتح�ضر ،ذلك العامل الذي �أبدع يف التقنية
والعلوم ،وبلغ املدارك العليا والدرجات ال�سامية يف �إنتاج ما ْ
يخدم
الإن�سان ،اعتادت �إمتاع النا�س ومُ �ؤان�ستهم و�شفاء غليلهم لال�ستمتاع
مبباهج احلياة ،لكن تلك التلفزيونات ،املوغلة يف �أدغال البيد وفيايف
ال�صحاري القاحلة ،اتخذت لنف�سها نهــجا «حتريريا جتديديا»،
نـهجا يعتمد يف «�أدبياته» �إفطارا بالر�ؤو�س املقطوعة وع�شاءً بالقلوب
املجدوعة ،و�صارت تعُ ُّد تقد َ
آكلة للأع�ضاء
اجلماعات ال
مي
ْ
إرهابية،ال ٍ
ٍ
ٍ
الب�شرية ،على �شا�شاتها جزءا من «ن�ضـالها» الإعالمي ،فهي ،بح�سب
«جماعات م�سلحة».
منهاجها غري النبوي ،مجُ رَّ ُد
ٍ
لقد ،تغا�ضى ُعربان اخلليج املتخلفون عن جرائم حرب حقيقية
ارتكبتها جيو�ش الأمريكان يف حق �شعوب بكاملها ،كما غ�ضوا الطرف
عن جرائم ُتقرتف �ضد حقوق الإن�سان يف بالد يحكمها �أفراد ينتمون
لع�صـر القرون املظلمـة ،لكنهـم ال يكفون عن و�صف �أعمـال اجلي�ش
ال�سوري ب�صفة الإجـرام وهو ُيعيد مدنا مثل حلب �أو الرقة �إلى �سابق
عهدها ،وينت�شلها من براثن اجلاهلية وخمالب اجلهل.
لقد كانت اجلماعات الإرهابية �صنيعة العربان القذرين ومباركة
الأمريكان الأمربيالييـن ،ل�صناعة عامل يخــدم م�صلحــة النهــــج
االمربيايل ،لكنها ،رغــم كل الدعــم الذي حازته ،ورغم الأكاذيب
املختلقة با�سم الدين ،مل تلق �سوى ال�سراب ،وانتهت �شيئا ف�شيئا حتى
حتولت �إلى رماد ال يغني وال ي�سمن من جوع .ففي النهاية ،متوت
الأ�ساطري واخلزعبالت وال يدوم �إال ما ينتجه العقل ال�سليم.

5

من دفاتري
�سل�سـلـة جديـدة
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تو�ضيح الوا�ضح
من باب توضيح الواضح( ،جدّا) أن يأتي
البنك الدولي على بيانات تخص الوضعية
االقتصادية بالمغرب ،بعــد عـــام الجائحـــة،
وبسببها« ،يتنبـــأ» فيهـــا باحتمــال تضرر
القطاع الخاص بالمغرب من تداعيات الوباء
الكوروني ،ويحذر من اإلفالس الذي يتهدد
المقاوالت الخاصة .ولمواجهة هذا الوضع
يقدم جملة من االقتراحات البديهية ،منها
ضخ السيولة لمنع استمرار تدهور الوضع
المالي للمقاوالت وتدابير أخرى جانبية من
شأنها أن تحمي شركات القطاع الخاص من اإلفالس ودعم الميزانية المهددة بعجز يصل إلى
 7,8من الناتج الداخلي الخام وضبط الدين العمومي الذي قد يصل إلى  76بالمائة من الناتج
الداخلي إلى آخره.
هل كنا بحاجة إلى مثل هذه الفتاوى التي تدخل في باب «توضيح الواضح» والحال أن
المغرب اتخذ مجموعة من التدابير بصفة استيباقية ،في إطار مخطط استراتيجي لإلنعاش
االقتصادي واالجتماعي ،منها تخصيص نسبة مهمة من الموارد العمومية لدعم القطاع
خاصة المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،في شكـل قروض مضمونـة ،وإنشاء صندوق استثمار
استراتيجي جديد ،وغيرها.
من شأنه قالت مندوبية التخطيط إن الجائحة تسببت في فقدان  712ألف منصب شغل.
لعل الحليمي لم يدخل في حسابه سوى مناصب الشغل المصنفة خمس نجوم .وبالتالي
فإن البطالة تكون قد سجلت عند نهاية سنة الجائحة ،قرابة  15بالمائة.
ويحق للبوجادي أن يتساءل عن نسبة تلك المناصب المصنفة ،مقارنة مع «سوق الشغل
الحر» الذي يترك آالف األدرعة المشرعة يوميا على باب اهلل ،من طنجة إلى لكويرة والتي ال
تدخل في حسابات ال البنك الدولي ،وال «سموّ» المندوبية وال حتى الوزيرة «المعجزة» التي
تعرفون حق المعرفة.
وعليكم أن تقدروا عدد الذين ال يتطلعـــون إلى «سميــك» وال إلى ضمان اجتماعي،
وال إلى تغطية صحية ،وال إلى «اسورانس» ضد مخاطر الشغل ،بل إن كل همهم «لقمة عيش»
يحصلون عليها لهم وألسرهم بعرق جبينهم من الشروق إلى الغروب ،ليعودوا إلى أبنائهم
بما يسعدهم من خبز وزيتون ،وشاي ،هذا إذا «سلك اهلل» الجرة ،وعادوا ....ولم يقضوا الليلة
في مراكز القوات المساعدة ،هم وكروساتهم وما يحملون عليها من خضر وفواكه التي غالبا
ما تتم مصادرتها لفائدة بيت مال المؤمنين ،عقابا لهم على «احتاللهم « الطريق العام،
ومخالفتهم للقانون...أو لسنا في دولة الحق والقانون؟
ooooo

احلكم بال�سجن و الغرامة على �سارقة 16بي�ضة

ألنها «سرقــت»  16بيضة ،من وحدة
إنتاج بيض «حنان وأديبة» بإقليم الرحامنة
التي هي في ملـك زعيم سياسي «أصيل»
فقد تم اعتقالها والحكم عليها بشهر حبسا
موقوف التنفيـذ وأداء غرامـة يفوق مبلغها
ثمن  130بيضة.
وكانت المتهمة قــد غــادرت السجـــن
الثالثاء الماضي ،بعدما استجابــت هيئـــة
المحكمة لطلب الدفاع بالسراح المؤقت،
كما أن وقوف الشارع الوطني إلى جانب المعتقلة دفع صاحب البيض إلى التنازل عن الدعوى..
وقد حظيت عاملة بيض «حنان وأديبة» بتعاطف واسع من طرف مجموعة من النشطاء
الحقوقيين الذين عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية بجوار الوحدة االنتاجية ،وهم يحملون
كميات من البيض الطري كانوا ينوون تقديمها ألصحاب البيض ،من أجل افتداء عاملة بيض
حنان وأديبة.
وأمام االنتقادات التي وجهت للبرلماني صاحب البيض ،بسبب تقديمه شكاية في حق
عاملة من عمال مصنعه ،كشف أن تلك العاملة ضبطت وهي متحيزة بستين بيضة وأنها
اعتادت على سرقة بيض حنان وأديبة حتى بلغت سرقاتها عشرة آالف وثمانمائة بيضة  ,ولو
استمر البحث الذي قام به أصحاب البيض ،لتبين أن العاملة سرقت مليون بيضة من بيض
«حنان وأديبة» .ألنه «من يسرق بيضة،يمكن أن يسرق ثـورا» كما يقــول المثل الفرنسي
«.»Qui vole un oeuf vole un boeuf
إال أن العاملة لم تتابع سوى بسرقة  16بيضة ،ولذا «ضربتها» المحكمة بشهر حبسا
موقوف التنفيذ ،وهي إدانة كاملة األركان ،وبغرامة يوازي مبلغها ثمن  130بيضة.
الغريب أن البرلماني «األصيل» لم ينتبه إلى ردود فعل الشارع والمواقع قبل أن يقدم على
تقديم شكاية إلى المحكمة ضد إحدى عامالت مصنع «تفريخ البيض» الذي يملكه ،ب«جريمة»
سرقة  16بيضة ...اجتهد هو وكاميرات مصنعه في الكشف عن الجريمة البشعة.
وهو الذي صرح أن كل تعويضاته كبرلماني تصرف لفائدة  23دارا للطالب ووالطالبة وأنه
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يساهم ب  70ألف درهم في تجديد بطاقة البنزين لفائدة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي
إلى غير ذلك من األعمال االجتماعية.
والغريب أن كل تلك األريحية لم تثنه عن تقديم شكاية بعاملة «سرقت»  16بيضة والزج
بها في السجن إلى أن أفرجت عنها المحكمةـ وهي تجر في سجلها العدلي عقوبة حبسية.
ooooo

مغاربة سبتة

�إلى �أن ي�أتــي فــرج اهلل

مغاربة سبتة ينتظرون فرج اهلل بعد ما
استعصى فرج العباد ،إنهم بالمئات ،يقفون
على باب اهلل منذ إغالق معابر سبتة ،حيث
كانوا يشتغلون بعقود عمل قارة ،توفر لهم
أجــورا ثابتة وامتيـازات أخرى على مستوى
التعويضــات العائليـــة والتغطيـــة الصحية
والتعليم والعطل ،بمعنى أن عملهم بتلك
المدينة كان يوفر لهم ظروف العمل الكريم،
إال أن اقتضت مصلحة الدولة إغالق المعابر
بين سبتة ومليلية مند سنة تقريبا .إال أن
مصلحة هؤالء المواطنين لم تدخل في الحسبان ،ليتركوا «خارج التغطية» الوطنية ،يتهددهم
الفقر والضياع ،بعد أن تلقوا إنذارات من مشغليهم بإلغاء عقود عملهم ،األمر الذي يعرضهم
حتما للطرد من المدينة بعد أن أصبحوا «غير قانونيين».
حقيقة إن المصلحة العامة أمرت بإغالق المعابر ،وهو أمر ال أحد يعترض عليه ،ما دام أنه
يحمي اقتصاد البلد من التهريب الذي كان يستفيد منه كبار درب غلف ودرب عمر وكراج عالل،
ومثل تلك «المراكز التجارية» الموجودة بكبريات المدن ،بينما ال يبقى «للمهربين» سوى أجر
«الحمالة» من «طاراخال» إلى الفنيدق .عاصمة «التجهيز» و «التعبئة» و «الكرطنة».
إال أن هذا األمر ال يسري على العمال المغاربة ،بالمدينة ،رجاال ونساء ممن يشتغلون بهذه
المدينة بعقود عمل جارية وكان من الضروري حماية مصالحهم عبر إيجاد «حلول» عملية
لوضعهم الخاص.
لقد سمعوا بمشروع منطقة حرة بالفنيدق ،تحولت بقدرة قادر إلى منطقة نشاطات تجارية،
لتبدأ عمليات «البزنسة» األمر الذي استدعى القيام بتحقيق بحثا عن البزنسيين وأعوانهم
وسماسرتهم ومؤطريهم ومدعميهم من وراء حجاب .وككل مرة ،لم يصدر أي بيان في
الموضوع ،من أجل طمأنة الرأي العام الذي يبدو أنه في آخر قائمة اهتمامات من يحكمون.
على أي .مشكل مغاربة سبتة ال زال مطروحا على من يهمهم األمر وال زال المعنيون
يصارعون من أجل الحياة ولو بقبول صدقات األهل والمعارف ،أو ببيع أمتعتهم المنزلية على
«قلتها وخفتها» وبؤس مردودها !
ooooo

الرباح :ما حدث بالدار البي�ضاء �أمر عاد !

الوزير المثير للجدل ،عزيز الرباح ،اعتبر
أن الفيضانات التي أغرقت الدار البيضاء ،أمر
عاد ورفض أن تكون لوزارته أو للحكومة أي
مسؤولية في ذلك.
الوزير الذي خضع للمساءلة البرلمانية
هذا األسبوع ،قال إنه من الطبيعي في حياة
«كل» الشعوب والدول ،أن تشهد وقائع
مثل ما حدث بالدار البيضاء ،خاصة إذا كانت
األمور «طبيعية ،مؤكدا أن المغرب ليس
استثناء «في الفيضانات !»
كما رفض أن يكون ما حدث وما تسبب فيه من خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة،
موجبا الستقالة الحكومة أو المجالس المنتخبة( ،في إشارة واضحة لمجلس البيضاء المدار من
حزبه البيجيدي) اعترافا بالمسؤولية ،وأكد من جديد أن ما حدث عاد وطبيعي ،بدليل أن ما
حدث بالبيضاء يحدث بجميع البلدان .........يا لالن ،يا لالن !......
وكدليل على صحة رأيه ورجاحة نظره ،قال :ومع ذلك فستظل البالد «واقفة»......على باب
اهلل ..نرد من جهتنا !! ....
ونصح بانتظار رأي صندوق الكوارث ولجنة الكوارث وهما الجهة التي ستحدد أسباب وقوع
تلك الكوارث.
وكان طبيعيا أن يستنجد بـ «التعليمات الملكية» التي قال إنها تترجم «كلها» إلى برامج
في كافة القطاعات التي تشرف عليها وزارته السعيدة ،خاصة ما تعلق بالماء والكهرباء
والطاقة،
ومع ذلك ،ومع كل ذلك ،فإن البنيات التحتية للعاصمة االقتصادية ،لم تصمد إال لحظات
قبل أن تستسلم ،حيث شهدت معظم شوارع وأحياء المدينة اختناقا واضحا ما أدى إلى تعثر
حركة السير وإغالق مناطق بأكملها ،وكذا غرق مجموعة من السيارات وانهيار عدد من المنازل،
ومثل هذه الكوارث شهدتها وتشهدها جل المدن الكبرى التي يشرف العدالة والتنمية على
تدبيرها.
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اغتيال الطفل عدنان بني حكـم
الق�ضاء ولغط “النبغــاء”
قضت عدالة البشر ،بما يرضي عدالة القدر التي أمرت بالقصاص،
فجاء حكم استئنافية طنجة كذلك .إذ نطقت بحكم اإلعدام في حق
معدم عدنان ،رحمه اهلل ووهب والديه الثبات وقوة اإليمان والصبر
والتحمل.
إال أن بعض من «يشتغلون» على كتـاب حقـوق اإلنسان،
يعترضون على حكم اإلعدام ،الذي يرون أنه ليس الحل المطلوب
بالرغم من بشاعة الجريمة ! وكون اإلعدام لم يطبق بالمغرب منذ
عقود.

في إطار جهــود البـالد المبذولة لمحاربة ظاهرة
الهدر المدرسي والحد منها وتحسين ظروف التعليم
في البالد عامة وفي جهة الشمال خاصة ،وقعت وزارة
التربية الوطنية والتكوين العالي والبحث العلمي في
شخص وزيرها ،سعيد أمــزازي ،وفؤاد بريني رئيس
مؤسسة طنجة  -المتوســط ،يوم األربـعاء ،اتفاقية
شراكة لدعم التعليم في شمال المملكة وتشجيع التميز
على المستوى الوطنـي ،إذ ستعمل على المساهمـة
في تحسين جــودة التكوين والتعليم ،كما ستعمل
على تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء نموذج تربوي
وطني قائم على ثقافة التميز واالبتكار.فحسب بالغ
مشترك بين الوزارة الوصية والمؤسسة ،فإن الهدف
األساسي لهذه الشراكة هو منح التالميذ الوسائل
الالزمة لتحقيق طموحاتهم بفضل المعايير التربوية
والتعليمية المميزة لألكثر استحقاقا منهم .وقد شملت
هذه البرامج التربوية  370مشروعا تعليميا لفائدة 114
ألف و 500مستفيد مباشر .وستشمل هذه االتفاقية
كذلك برامــج إعـادة تأهيــل  120مؤسسة تعليميــة
بإقليم الفحص أنجرة ،مع بناء  36حجرة للتعليم األولي
وتوفير النقل المدرسي لفائدة تالميذ السلك االبتدائي
اإلعدادي والثانوي باإلقليم ذاتــه ،فضال عن توزيــع
جوائز على التالميذ المتفوقين في امتحانات الباكالوريا
بالمنطقة لتشجيعهم على المثابرة والتميز.
فبعد أن فارق أزيد من  300ألف تلميذ المدرسة
خالل الموسم الماضي وبمختلف المستويات الدراسية،

جائحة
كورونا

املغرب ي�ستعد للتطعيم ابتداء
من الأ�سبوع املقبل

بعـد تــأخــر اللقـاح وبعـد الشكـوك
والتساؤالت العديـدة التي خلفها هـذا
التأخــر ،من المنتظـر أن تستأنـف عمليـة
التطعيـم ضد فيروس كورونا المستجد،
خـالل األسبوع القادم ،حسب ما أفـاد به
موالي سعيد عفيف ،عضو اللجنة العلمية
للتلقيح.
ومن المرتقب أن تصل إلى المغرب
اليوم السبت ،الشحنة األولى من اللقاح
البريطاني «أسترازينـكــا» ،المتمثلــة في
مليوني جرعـة ،بحيث سيستفيد مليونا
مواطن من الجرعـات األولى ،في انتظار
أن تصل الدفعة الثانية قبل انتهـاء 21
يوما بعد تاريخ التلقيــح األول ،على أن
تستغرق عمليــة التطعيـم  12أسبوعا
فقط .هـذا وسيتم توزيع الجرعات على كل
جهات المملكة ،حسب المقاييس التي تم
تقريرها من طرف اإلدارة الترابية.
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وبعـد «الوصــم» الذي لحـق شبــاب منطقـة الشمال
بالخصوص جاءت هذه االتفاقية لتعيد بريق األمل في
صفوف هؤالء التالميذ والطلبة الراغبين في الحصول
على شواهد عليا ،إذ من المقرر أن تفتح بتطوان وفي
وجه التالميذ الراغبين بااللتحاق باألقسام التحضيرية
ثانوية للتميز قصد تمكينهم من االستعداد لمباريات
المدارس العليــا للمهندسيــن ســواء المغربيـــة أو
الفرنسية.
هذه االتفاقيـة دفعــت بالعديد من رواد مواقــع
التواصل االجتماعي لإلعراب عن فرحهم بهذه االتفاقية
المحتسبة ،والتي ستمكنهم مستقبال من الحصول
على مناصب ووظائف مهمة ،السيمــا وأن «البعض»
من مؤسسات وشركات منطقة الشمال تعمد إلى أن ال
توظف أبناء المنطقة بدعوى عدم توفرهم على تكوين
وشهادات عليا (بينما هو العكس تماما).
يذكر أن انعدام فرص الشغــل لم تعد ترتبـــط
بانعدام الشهادات فقــط ،بل وأصبــح األمــر راجـــع
باألساس إلى النظـام التربوي المتراجع ،ناهيك عن
حقيقة حاملي الشهادات الذين أصبحوا أكثر عرضة
للبطالة عن غيرهم ،ولربما كان هذا سببا من أسباب
الهدر المدرسي بل والجامعي.
وآخرا أصبح من الضروري أن تلتفت الحكومة وأن
تتعامل مع هذه المشاكل التربوية والتوظيفية بجدية
أكثر.

بينما ترى العامة أنه ،بخالف ذلك ،اإلعدام الذي هو القصاص،
حل لمثـل هذه الجرائم الفظيعة ،حتى يكون عبرة وموعظة لمن
تسول له نفسه اإلقدام على القتل ،لسبب من األسبـاب .كما تـرى
العامة أن التردد في إعدام مثل هؤالء المجرمين يشجع على ارتكاب
مثل هذه الجرائم الشنيعة .
عامة المواطنين اعتبـروا أن قضاء استئنافيــة طنجة صادف
منتهى العدل والحق والشرع ،ألن ال وجود لحكم غيره أعدل وأسلم
من اإلعـدام لمن قـام باختطاف واغتصاب وقتل طفل بريء في
بدابة حياته ،ورميه في حفرة بباب منزل أهله .....منتهى القسوة
والبطش والبشاعة !
وإال ،فبأي حق يعترض بعض «الحقوقيين» عن حكم اإلعدام
الذي أنصف والدي الطفل المغتال وأشعرهما بنوع من الراحة
النفسية واالطمئنان كما أثار نفس الشعور في نفوس الماليين
من المغاربة الذين اعتبروه حكما عادال ومنصفا ومعادال لخطورة
الجرم المقترف ضد عدنان رحمه اهلل.
إنهم يرفعــون بعض الشعــارات المستوردة ،والتي ألحقــت
بقوانيننا الوضعية ،عن طريق المجاملة الدبلوماسية ،ولو أننا
نؤمن بعدم فعاليتها في ردع المجرمين وثنيهم عن القتل كحل
كـ «اسلوب» وسلوك في تعاملهم مع غيرهم من البشر .بمعنى أن
اإلعدام هو في الحقيقة «ردع» وتحذير  ،لغيره من المجرمين الذين
يدخل القتل في عادات تعاملهم مع غيرهم من البشر ،وذكرت أخرى
بأن المدان كان يعيش بين بقية المغاربة ”.
«نشطاء» الحقوق يدعون أن «المؤبد» هو الحكم الذي يستحقه
قاتل عدنان ،حتى يقضي« ،مبدئيا»  ،ما تبقـى من حيــاتــه «وراء
القضبان» (يأكل ويشرب وينام ويحلم ويضحك ،ويمارس أنواع
الرياضات التي يحب ،ويشاهد التلفزيون... ...ومع مرور الوقت،
قد «يحدث ما يحدث» ليجد والد الضحية «نيفا لنيف» في «راس
الدرب» ،مع قاتل فلذة كبده.
المعترضون على عقـوبة اإلعدام ،يعتدّون بالدستور الذي
يقول في فصل من فصوله «الحق في الحياة أول حقوق اإلنسان
وأن القانون يحمي هذا الحق».
حسنا ! أو لم يكن للطفل عدنان حقه الدستوري في االستفادة
من حماية الدستور حتى يتمتع بحقه في الحياة ؟ !....
على أن المطالبين بإلغـــاء حكم اإلعدام يثيــرون في وجه
المتمسكين بمبدأ القصاص« ،ولكم في القصاص حياة» مادة
أخرى من الدستور الذي وإن كان «أسمى تعبير عن إرادة األمة»،
إال أنه ليس قرآنا منزال ،ويسهل تغييره أو تكميله إو إلغاؤه في
ظروف حددها القانون الوضعي ،تقول «ال يجوز المس بالسالمة
الجسدية أو المعنوية ألي شخص ،في أي ظرف ،ومن قبل أي جهة
كانت ،خاصة أو عامة».

يذكر أن وزيــر الصحـة ،خالــد آيت
الطالب ،كان قد أشار إلى أنه من المحتمل
أن يبلغ المغــرب مناعة جماعيــة ضـد
«كوفيد »19مع مطلـع شهر ماي المقبل،
وذلك بعد أن يتم تلقيح أزيد من  60في
المائة من السكان.
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ولإلشــارة ،فإن االستعـدادات لهـذه
العملية قد وصلت إلى مراحل متقدمة ،إذ
تم تجهيز عدة مراكـز قصد االنخراط في
التلقيح على المستوى الوطني ،فضال عن
التدريبات التي همـت األطـر المعبأة لهذه
العملية.
رميساء

مضمون هذه المادة خير دفاع عن حق الطفل عدنان رحمه اهلل،
في الحياة وفي أن ال يقع المس بسالمته الجسدية أو المعنوية من
أي جهة كانت ،لماذا لم يستفد عدنان من حماية الدستور والقانون
حتى يعيش حياته في حماية الدستور والقانون؟
مسؤولية من ،إذن؟....
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في دورتها االستثنائية

فضاءاألنثـى :

جهـة طنجة -تطوان -احل�سيمـة ت�صـادق
على ت�صميمهـا اجلهـوي

نائبة «�ساللية» �شجاعة
يف مواجهة �أطماع املرتب�صني
ب�أرا�ضي اجلموع

 • -سميـة أمغـار

بعد كفاح طويل ومرير ،نجحت المرأة القروية في الوقوف بقوة
في وجه الظلم «الذكوري» المدعوم ،لسنوات ،من طرف السلطات
المسؤولة ،في انتزاع حقوها التاريخية في االستفادة ،أوال ،من األراضي
الساللية ،بل وأيضا ،في الحصول على عضويــة ،بل ورئاســة بعض
الجماعات السالليــة ،بالرغم من الوســط الذكوريــة المعادي ،بل
والعدواني..

عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
يوم األربعاء دورته االستثنائية بمقر الجهة،
بحضـور محمد امهيديــة ،والي جهة طنجة ـ
تطوان ـ الحسيمة.
وقــد ابتـــــدأت أشـــغــال هـــذه الدورة
بكلمة لفاطمة الحساني ،رئيسة الجهة ،التي
أشادت بأهمية حصول الجهة على آخر الوثائق
المرجعية لتنزيل الجهوية المتقدمة ،قبل نهاية
واليتها .ومن بين أهم هذه الوثائق ،وثيقة
التصميم الجهـوي إلعـداد التـراب ،باعتبـارها
وثيقة أساسية ومرجعية للتهيئة المجالية
في مختلف مناطق الجهة ،وأيضا لما يسمح
للدولة عامة والجهة خاصة من تحقيق توافق
حول تدبير تهيئة المجال وتأهيله ،حسب الرؤيا
االستراتيجية التي ستمتد لمدة  25سنة.
هــذا وقـد عرفــت النــدوة المصادقـــة
بإجماع األعضاء الحاضرين على جـــل النقط
التي يتضمنهــا جدول أعمالها ،بما في ذلك
المشاريع الخاصة والمتعلقة بالبرامج المندمجة
لتنمية عماالت وأقاليم الجهة ،وكذا التصميم
الجهوي إلعداد التراب بالجهة الذي سيعمل
على رسم مستقبلها التنموي والدفع قدما
بالجهوية المتقدمة ،بغيـــة تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية والرفع من تنافسية
الجهات وانسجامها .وسيعمل كذلك على
تحديد األهداف األساسية المتعلقة بالتنمية
االقتصادية للجهة ،وكذا على تحديد البنيات
والتجهيزات األساسية ،ذات طابع اجتماعي-
اقتصادي ،إضافة إلى وضع البرامج والمشاريع
االستراتيجية التي ستمكــن من النهـــوض
بالتنميةالبشريةالمندمجة.
كما صادق المجلس على عقد -برنامج
بين الدولة ومجلس الجهــة من أجل تنفيذ
المـشــاريـــع ذات األولويـــة 2022-2020
لبرنامج التنمية الجهوية والذي يهدف إلى
تحقيق أهدافه المتمثلة في تحسين الجاذبية
االقتصادية للمجاالت الترابية بالجهة ودعم
القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والتعليم
العالي ،والتقليــص من العجـز االجتماعــي
والتفاوتات الترابية .كما يهدف إلى تعزيز البنية
التحتية الرياضية وتنشيطها ،وتثمين المجال
الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على

لعل في هذا األمر درسا من دروس نضال المرأة المغربية عبر
العصور ،من أجل استخالص حقوقها والوقوف في وجه الظلم الذي
كن يتعرضن له بسبب أفكار وتقاليد ال قانونية وال معقولة ،بل ،فقط،
ألنها ترضي غرور الرجال وتلبي رغبتهم في «امتالك النساء والسطو
على ممتلكاتهن» ،بمنطق « :العبد وما ملك لسيده»!....
إن حصــول النســاء القـــرويـات على حــق التملــك واإلشـــراف
على تدبير األراضي السالليـــة ،بدأ يحدث التغييــر المطـلوب في
بعض العقليات المتحجرة ،التي كانت تتعامل مع األراضي الساللية
وكأنها «فيرماتُ شخصية» أو «أراض مستباحـــة» ،خاصة داخـــل
بعض الجماعــات القرويـــة ،حيث كانت تستعمل تلك األراضي في
ترضية رغبات بعض النافذين ،في الحصول على هكتارت منها ،بثمن
بخس ،مقابل «تزكيات» و «ترضيات» شخصية أو مصالــح انتخابيـة
بئيسة!.
هذا األمر ،وقعت اإلشارة إليه ،ألف مرة ،في الصحافة الوطنية ،كما
وقع التنديد بـ «التواطؤات» المشينة التي تحدث من أجل تسهيل
الحصول على الهكتارات من األراضي الساللية ،عبــر «التحايالت»
المعروفـــة« ،بشهـــادات» عدلية ،تحنــل توقيعـــات «مخدومــة»،
أو عقود شــراء «ســرعــان ما يتضــح أنهــا مزورة أو مغشوشة»،
أو بتعليمــات بـ «التيليفون العربي» التي ال يمكن ردها ،ألن كالم
ٌ
«نافذ» في كل األحوال!.
النافذ
ولعل المطلع على تقرير جريدة «األخبار» في عددها ليوم الثالثاء
الماضي ،حول «ملف السطو على أرض ساللية يعود إلى استئنافية
طنجة» ،يدرك مدى التالعب الذي يمكن أن يحصل ،من أجل الوصول
إلى األراضي الساللية ،لوال يقظة ،بل و «وطنية» المحافظة العقارية،
التي تدقق النظر في الوثائق المقدمة لها ،خاصة فيما يتعلق باألراضي
الساللية .

ت�صوير  :حمودة
الموارد الطبيعية ،باإلضافة إلى المصادقة على
مشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ ،الممول
من طرف االتحاد األوروبي للجهة مع فتح حساب
خصوصي له ،فضال عن المصادقة على مشروع
تهيئة وتوسيع واد مرتيل .ثم مشروع تمويل
الدراسات الخاصة ،إلحداث الكلية متعددة
التخصصات بشفشاون ووزان بقيمة إجمالية
تقدر ب  16.229.200.00مليون درهم.
وعلى هامـــش الدورة االستثنائية في
تصريح لرئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة،
فاطمة الحساني ،للجريدة أشارت إلى أن
«الجهة خالل هذه الوالية عملت وسعت إلى
تحقيق العدالة المجالية لوعيها بكون اإلقالع

الجهوي الحقيقي ال يتم إال بعدالة مجالية
لتقريب «الهوة» بين األقاليم» ،وأضافت أن
«الجهة عملت على هذا التقريب لما له من دور
في تنمية األنشطة االقتصادية وخلق فرص
الشغل» .وعن البرامج المندمجة في أقاليم
وعمالتي الجهة فقد أكدت على أن «جهة طنجة
تطوان الحسيمة حرصت على العمل بالعدالة
المجالية ،نظرا للخصاص الذي تعيشه ،خصوصا
بالعالم القروي الذي يشهد خصاصا مشتركا في
فك العزلة والماء والكهرباء ومالعب القرب»...
مبرزة أنه قد «تم تخصيص مبلغ مالي يقدر
ب 60مليون درهم لكل إقليم».

رميساء

مواطنون ي�شتكون من �سوء تدبري الأرا�ضي
ال�ساللية مبغوغة الكبرية
لم تنج مدينة طنجة من «التالعبــات» المعروفة في تدبير األراضي
الساللية التي تنفتــح لها شهية المضاربين في العقار وسماسرتهم
المتغوليـن الذين يسعون ،بالطــرق المعلومة ،لالستــالء على أراضــي
الجموع عبر «تفاهمات» ال يغيب عنها شبح بعض السالليين «المنتفعين»
والمتعيشين.
فقــد علم من مصادر إعالمية معتمدة ،أن عمالة طنجة – أصيلــة،
توصلت بشكاية جديدة من سكان منطقة مغوغة بسبــب ما اعتبــروه
«اختالالت» و «تجاوزات» في تدبير األراضي الساللية ،مطالبيــن بفتــح
تحقيق في الموضوع.

وقد علمنا أن العمالة تجاوبت بسرعة وبجدية مع هذه الشكاوى
وتم فتح تحقيق من أجل الوصول إلى حقيقة الوضع بهذه المقاطعة التي
يكثر فيها البناء العشوائي ما أدى سابقا إلى إعفاء مسؤول سابق بهذه
المقاطعة.
وحسب نفس المصادر ،فإن بعض لوبيات العقار تتدخل من وراء
الستار ،لمحاولة زرع أعوان لهم داخل الجماعة الساللية من أجل تسهيل
عملية االستيالء على أراضي الجموع ،كما أن أراض يتم استغاللها من طرف
من ليسوا من أصحاب الحقوق ،وهو أيضا ما كان موضوع شكايات سابقة
من سكان مغوغة الكبيرة.

والمفرح أيضا أن وزارة الداخلية ،وهي الوصيـــة على األراضي
الساللية وعلى المجالس المنتخبة ،أصبحت تتعامل بنوع خاص من
االهتمام  ،بقضايا تدبير األراضي الساللية ،األمر الذي صعب بدرجة
كبيرة ،التالعب بتلك األراضي عبر مسالك التحايل المعلومة.
في نفس العدد من نفس الجريدة ،مقـــال لمراسل الجريـــدة
بالقنيطرة ،حمل للقراء خبرا مثيرا وعجيبا ،ومفرحا ،حول وقوف نائبة
ساللية بالغرب ،في وجه من يعنيهم األمر ،برفضها التوقيع على
تفويت أرض ساللية تفوق مساحتها  40هكتارا ،بدعوى إقامة مشروع
فوق تلك األرض ،قبل االطالع على موضوع وتفاصيل المشروع
المذكور ،معتبرة أن أراضي الجماعة الساللية أمانة في عنقها ولن يتم
تفويت متر واحد منها إال بموافقة أصحاب الحقوق.
وأورد نفــس المصدر ،على لســان النائبـــة السالليــة ربيعـــة
عسول قولهــا إنها تتعــرض ،بسبب موقفهــا هــذا ،لعــدد من
المضايقـــات في صيغــة «إنذارات إدارية» ما أجبرها على مطالبة
والي الجهة محمد اليعقوبي من أجل وضع حد لمعاناتها مع بعض
المسؤولين ،حيث تقول إنه تمت دعوتها بصفة غير رسمية للقاء
بمكتب رجل سلطة مسؤول ،بحضور عدد من األشخاص والنواب،
وطلب منها التوقيع على عقد تفويت أرض ساللية ،دون إطالعها على
فحوى الغرض من هذا التفويت.
وتقول الجريدة إن انتخاب النائبة عسول (بدل مسطرة التعيين التي
كانت سائدة في السابق) ،والصرامة التي أظهرتها في حماية أراضي
الجموع ،أصبحت تهدد مطامع بعض «لوبيات» العقار،المتربصين
باألراضي الساللية ،من النافذين وأتباعهم وسماسرتهم بمنطقة
الغرب الواعدة .كما أن وصول السيدة ربيعة بنت عبد السالم بن
بوسالم لمنصب نائبة ساللية للجماعة الساللية والد حماد سوق
األربعاء ،فتح الباب أما كل نساء الجماعات الساللية بالمغرب ،لينافسن
الرجال في الوصول إلى مراكز القرار والريادة على مستوى الجماعات
الساللية بالمغرب .

جريدة طنجـة
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النموذج املغربي اخلا�ص بالأمن الداخلي ..
التحالف الظالمي ودينامية حمو�شي
يُعتبر األمن بال شك أول واجب على
الدولة ،وهو ما يعمل المغرب على تعلمه كل
يوم من خالل بذل جهود جبارة لضمان أمن 35
مليون مغربي في ظل وجود جوار عدائي يجعل
المهمة غير سهلة.
وعلى الرغم من كونه ضحية انتهاكات
لوحدتـــه الترابيــة من قبــل مليشيات
“البوليساريو” وهدفاً للحركات اإلرهابية الدولية
والمافيا المنظمة للهجرة غير الشرعية وتجارة
المخدرات وعمليات زعزعة االستقرار من قبل
القوى األجنبية ،فإن المغرب نجح في خلق
نموذج خاص لحماية سكانه وحدوده ومصالحه
في جميع أنحاء العالم.
كانت هذه خالصة تحقيق نشره موقع
“ ”Atlasinfo.frجاء فيه أن ُقدرة وخبرة نظام
األمن المغربي تطورت إلى مستوى أزعج بعض
الدول “الصديقة” ،ولم يفوّت التحالف اإلسالمي
اليساري (العدل واإلحسان والنهج الديمقراطي
وأنصارهما) الفرصة لمحاولة التشويش على
التحديث واألمل في التقــدم الذي أحدثته
النموذج األمني المغربي؛ فقد حاول التحالف
سالف الذكر تشويه سمعة كل من المديرية
العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة
لألمن الوطني ،وهما المؤسستان اللتان تمثالن
استثنا ًء من خالل إدارتهما من قبل شخص
واحد.
وأورد التحقيق أن المغــرب أدّى ،منــذ
الهجوم على فندق أطلس أسني في مدينة
مراكش سنة  ،1994والذي ُقتل فيه سائحان
إسبانيان على يد كوموندو فرنسي -جزائري،
ثمناً باهضاً في حربه ضد اإلرهاب ،من دماء
عشرات ضحايا االعتداءات المقيتة سواء في
الدار البيضاء أو مراكش أو إمليل .ومنذ 26
سنة ،تم إجهاض مئات العمليات وتحييد العديد
من الخاليا.
وقد تأتى للمغرب ذلك الهدف من خالل
أجهزة المخابرات ،التي رُفع مستوى احترافيتها
بشكل كبير وجرى تحديثها بوتيرة سريعة في
السنوات األخيرة؛ حتى نجحت المملكة في صد
التهديدات ،تماشياً مع خارطة الطريق التي
رسم الملك محمد السادس خطوطها العريضة
بنفسه.
تماسك اجتماعي وتضامن
على مستوى الجبهة الداخلية ،أظهر وباء
“كوفيد ”-19التماسك القوي للمغاربة حول
رئيس دولتهم ،على الرغم من الصعوبات
وتواضع الموارد وأوجه القصور في النظام
الصحي والهشاشة التي يعاني منها المغاربة
التي أصاب الوباء آالف األسر منهم.
وعلى الرغم من االنتقادات ،فإن التضامن
االستثنائي الذي ميز المغاربة في هذه المحنة،
من جميع الطبقات االجتماعية والحساسيات
الثقافية والدينية مجتمعة ،سيُمكن بال شك
من تجاوز فيروس كورونا المستجد.
وحسب تحقيق “أطلس أنفو” ،فإن هذا
التضامن االستثنائي يمثل حصناً صلباً تتحطم
عليه أحالم “االستيالء على السلطة” من
قبل الحركات الظالمية مثل العدل واإلحسان
وحلفائهم من اليسار الراديكالي المتمثل في
فؤاد عبد المومني وخديجة الرياضي والمعطي
منجب ،والذين على ما يبدو أنهم مدعومون
من قبل أفراد مثل هشام العلوي وصحافيين
سابقين مثل بوبكر الجامعي أو أحمد رضا
بنشمسي.
وأضاف الموقع أن “من سلف ذكرهم
يقدمون أنفسهم على أنهم رجال أحرار
ويكررون مراراً وتكراراً ،لمن يريد سماع ذلك،
خطابهم عن الديمقراطية وهم واهمون بأن ال
أحد يمكن أن يناقشهم في نزاهتهم”.
خطاب ضد النظام يقوم على االستياء
بعيداً عن انتقاد عمل الدولة ومناقشات
األفكار أو التناقض ،فإن “هؤالء الدكتاتوريين
يغذون خطاباً مناهضاً للنظام بحقائق زائفة
قائمة على االستياء الذي يحمله كل منهم
ألسباب فردية مختلفة”.
ويدفع االستياء ،حسب موقع “أطلس
أنفو” ،هؤالء إلى تبني أساليب ال أخالقية
إلذكاء الشائعات في وسائل اإلعالم الفرنسية
أو اإلسبانية حول الحالة الصحية للملك وحياته
الخاصة و”عدم اهتمامه بالحكم” ،أو حول
المسائل السياسية أو األمنية.

جريدة طنجـة

وقد كانت أخبار األسابيع األخيرة حول
قضية الوحدة الترابية للمملكة واعتراف
الواليات المتحدة األمريكية بها وإعادة العالقات
مع إسرائيل بعد  20سنة من االنقطاع وكل
التطورات الدبلوماسية نتيجة متابعة والتزام
شخصي من الملك.
إظهار رجال األمن بقوة مطلقة
في الخطاب الذي طوّره هؤالء الذين
يزعمون أنهم حاملون للحقيقة في عالم كاذب،
يحاولون إظهار “القوة المطلقة” لقوات األمن
التي من شأنها تقويض حقوق اإلنسان وحرية
التعبيرومالحقةالصحافيين.
وقد ظهر مصطلح “البوليس السياسي”،
الذي يجسده على حد قولهم عبد اللطيف
حموشي ،قبل بضع سنوات وتكرر في األشهر
األخيرة وظهر كشعار لدى أغلب المتحدثين
في هذه الجبهة من خالل مبادرة أطلقتها في
نونبر “ 2019لمحاربة االستبداد” من قبل
الناشط اليساري الراديكالي فؤاد عبد المومني؛
وهو مصطلح يذكر ،وفق تحقيق “أطلس
أنفو” ،بـ ، Stasiوهو جهاز البوليس السياسي
والمخابرات والتجسس في ألمانيا الشرقية
السابقة ،واستخدامه للحديث عن المغرب
يعني أن الشرطة المغربية تعمل في سرية مثل
األنظمة الشمولية للحفاظ على األمن القومي.
ومهما كانت المواجهات والنقاشات
العنيفة التي يعرفها المجتمع ،فإن المغرب
ال يُظهر أية خصائص من هذه البلدان
وأجهزتها المخابراتية؛ بما في ذلك المديرية
العامة لمراقبة التراب الوطني ،التي تعمل في
إطار محدد من الضمانات التي جاء بها دستور
.2011
ويؤكد الموقع أن “استعمال مصطلح
البوليس السياسي من قبل هذه المجموعة
الصغيرة المناهضة للنظام هو أقل ضرراً بكثير،
بالنظر إلى أسس مشروع التمرد الذي كانوا
يحاولون تنفيذه منذ عشر سنوات”.
ويعمل هؤالء على ترسيخ تحالف بين
اإلسالميين الراديكاليين واليسار الراديكالي
بهدف اإلطاحة بالنظام الملكي ،وهو
مدعومون ،لكي ال نقول مؤطرون ،من قبل
أشخاص وجدوا “الشجاعة” في الحركة الظالمية
العدل واإلحسان.
تحالف الماللي وشيوعيي توده
يُذكر التحالف بين اإلسالميين
الراديكاليين واليسار الراديكالي بحالة إيران
التي تمثل نموذجاً بالنسبة للعدل واإلحسان،
ومصطلح البوليس السياسي الذي يسعون
إلى فرضه في السجل المصطلحي بالمغرب
يعود إلى منظمة “السافاك” التي أنشأها الشاه
السابق محمد رضا بهلوي لمواجهة خصومه،
ووجهت إليها تهم االغتياالت ،بما في ذلك في
الخارج ،واالختطاف واالعتقال التعسفي آلالف
األشخاص.
ومعروف أن شاه إيران أطاح به تحالف بين
اإلسالميين واليساريين المكون خصوصاً من
الماللي والحزب الشيوعي توده ،وقد عمل بعد
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ذلك الخميني على تصفية كل قوى اليسار التي
ساعدته للوصول إلى السلطة.
ووجب التذكير في هذا الصدد أن منظمة
“السافاك” تم استبدالها بالعديد من أجهزة
الشرطة؛ مثل “مكتب الشرطة السرية الخاصة”،
و”الشرطة الدينية” ،و”اآلداب العامة”.
المغرب ال يمتلك “بوليساً سياسيا”ً
المؤكد أن كل الضربات ليس مسموحاً
بها والحدود واضحة بالنسبة ألجهزة األمن
المغربية التي تعتمد فعالياتها ،بحكم التعريف
على السرية وحسن التقدير؛ وهو أمر يتظاهر
البعض أنهم ال يعرفونه.
ومهما كانت المبادئ الرئيسية التي
يستخدمها المؤرخان المعطي منجب وبيير
فيرمان للتنظير لمصطلح “البوليس السياسي”
ومحاولة ضمان استدامته ،فإن المغاربة ال
يعيرون ذلك اهتماماً.
في الرابع والعشرين من أبريل من سنة
 ،2018زار الملك محمد السادس مقر المديرية
العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل افتتاح
مقر للتكوين المتخصص ،كما زار المقر الجديد
لألمن الداخلي.
لقد أراد الملك أن يعبر بشكل مباشر عن
امتنان األمة للعمل الضخم الذي يقوم به حوالي
 7000فرد يشكلون وحدات المديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني والتي تمثل النساء منهم
حوالي  6في المائة.
ويُشير موقع “أطلس أنفو” إلى أن مهام
جهاز األمن الداخلي حساسة للغاية ،حيث تضم
التجسس المضاد ومحاربة اإلرهاب والتطرف
العنيف ،إضافة إلى الجريمة اإللكترونية وانتشار
األسلحة والجريمة المنظمة ،بما في ذلك
الجريمة العابرة للحدود.
نزع الشيطنة عن أجهزة األمن الداخلي
كانت الكلمات المفتاح لهذا “التطبيع”
االستقرار والسالم والنظام العام والتعبئة
واليقظة ،وهي أقرب ما يمكن إلى هموم
المواطنين .وقد كانت زيارة الملك إلى مقر
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رسالة
إلى المغاربة بأنها مؤسسة مثل أية مؤسسة
أخرى ،وبعث رسالة الشفافية والقرب بخصوص
هذه المؤسسة التي كانت في الماضي موضوع
مزاعم وانطباعات حول المداهمات واالعتقال
السري وممارسة التعذيب.
اليوم هذه الصورة أصبحت من الماضي،
حيث بات بإمكان الزوار الدخول إلى المقر الواقع
بين حي الرياض ومدينة تمارة .وقد أتيحت
الفرصة للوكيل العام بالرباط ورؤساء الفرق
البرلمانية ووزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان
وحتى أعضاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
للوقوف على ذلك ،إذ قال أحد أعضاء المجلس
الذي تمكن من تفتيش المقر في ماي :2011
“ال وجود لغرف تعذيب سرية وعدد أقل من
الزنازين تحت األرض”.

(البقية ص )13

تغي امل�شاركة املكثفة
هل رّ
يف االنتخابات واقع امل�شهد
ال�سيا�سي باملغرب؟

بانتهاء شهر دجنبر الماضي ،انتهى األجل
الذي حددته وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح
االنتخابية ،وســط تبايـن آراء الفئات المعنية
داع إلى المشاركة في االنتخابات
بالتسجيل ،بين ٍ
المقبلة “إلحداث التغيير” وبيــن من يـــرى أن
صوت الناخب “غير مُجْد”.
وتحاول األحزاب السياسيـة استغــالل ما
تبقى من وقت إلقناع المواطنين ،خاصة الشباب،
بالتسجيل في اللوائـح االنتخابيــة مــن أجـــل
المشاركة في االنتخابات التشريعية والمحلية
المقبلة التي يُنتظر أن تشهد منافسة حامية.
ويبلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح
االنتخابيـة ،إلى غايــة  31مارس الماضـــي،
 15.325.811شخصـا؛ لكـن نسبـة كبيرة من
المواطنات والمواطنين غير مسجلين في اللوائح
االنتخابية ،إذ يناهز عدد البالغين سن التصويت
المحدد في  18عاما 26 ،مليون شخص.
عــدم تسجيـل هــذه الفئــة في اللوائـــح
االنتخابية تتحمّل مسؤوليته األحزاب السياسية
والمواطنون على حد ســـواء ،بحسب ابتسام
عزاوي ،النائبة البرلمانية عن حزب األصالة
والمعاصرة ،موضحـــة أن األحــزاب ال تبـــذل
المجهود الكافي لتقليص الهوة بين المواطنين
والعملالسياسي.
وأضافت عزاوي ،في تصريح لهسبريس ،أن
استرجاع ثقة المواطنين في الممارسة السياسية
“ال يمكن أن يتحقق عبر إعالن نوايا؛ بل
ستُسترجع حين يرى المواطن أن األحزاب تعمل
وتسود داخل أجهزتها الديمقراطية والحكامة،
ومالءمة القول بالفعل” ،مبرزة أن هناك عددا من
السياسيين “يتبنون خطابا جيدا؛ لكن الممارسة
شيء آخر”.

وتهـــدف السلطـــات ،من خــــالل ّ
حــث
المواطنين على التسجيل في اللوائح االنتخابية،
إلى رفع نسبة المشاركة في االنتخابات ،والتي
بلغت  43في المائة من مجموع المسجلين في
اللوائح االنتخابية خالل االستحقاقات التشريعية
لسنة .2016
واعتبرت النائبة البرلمانية عزاوي أن القول
بأن صوت الناخب ال وزن له غير صحيح؛ ذلك
أن الناخبين ،تردف المتحدثة“ ،بمقدورهم أن
يغيّروا الواقع السياسي عبر المشاركة المكثفة
في االنتخابات ،ومعاقبة األحزاب السياسية التي
يروْن أنها ال تستحق أصواتهم ومنْحها إلى مَن
يستحقها”.
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من
المغاربة أن االنتخابات ال تغيّر شيئا من المشهد
السياسي وأن الوجوه السياسية نفسها هي
التي تحتكر الساحة ،اعتبرت عزاوي أن ضعف
المشاركة في االنتخابات هو واحد من األسباب
الجوهرية التي تحُول دون وصول الكفاءات إلى
مناصب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة،
مبرزة أن المشاركة المكثفة من شأنها أن تغير
هذا الوضع ،على حد تعبيرها.
ورفضت المتحدثة ذاتها التبريرات القائلة
بأن الحكومة ال صالحيات لها أو أن البرلمانيين
يتم توجيههم من جهـات أخرى ،قائلة“ :لم
يحدث ،أبدا ،أن تدخّل أحد في عملي كنائبة
برلمانية .وإذا شارك المواطنون بكثافة في
االنتخابات فإن أصواتهم بدون شك ستُحدث
فرقا كبيرا ،وستُبرز طاقات وكفاءات جديدة،
وستحث الكفاءات خاصة الشابة على االنخراط
في العمل السياسي”.

* عن «هسبريس»

يقول «المجذوب»:
حر ْ
وف ْ�ش َي ِاخي
وف بِنيْ ُ
َط ّْر ْز ْت ُ
حر يِ
ْو ْن ْ�ص ْب ْت ْل ْل َج ْاح ِدينْ ْف َخ ِاخي..
َما ْي َق ّْر ْب ْو ْل َو ْال َوال ُم َ
وكة ْل ْف َر ِاخي
َوال ْح ْن ْ�ش َزا َي ْغ ْب ْ�س ّْم ْن َيا ُبو..
ا ْل ْك ِر ْمي ْب ْحال ُلو ْل ْل ْم ْح َت ْاج َ�س ِاخي
ْوا ْل ْب ِخ ْيل ْح َر ْام ِف ْيه ْو َ�س ِاخي..
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ّ
أسكاس أمباركي

السنة األمازيغية الجديدة

مع حلول «السنة األمازيغية» الجديدة ،يتجدد الجدل حول حقيقة هذه السنة ليمتد إلى شعوب األمازيغ ،أصال وهوية
وتاريخا وثقافة .نقاشات تدار كل عام ،إما بمنطق العلم والبحث العلمي ،أو من باب المواجهة أو اإلثارة العاطفية.
ٌ
ٌ
ودجل يرافقان النقاش حول هذا الحدث «التاريخي» بالنسبة للبعض« ،األسطوري» الخرافي بالنسبة للبعض اآلخر،
جدل
حيث إن باحثين عربا وعجما  ،وإن اعترفوا ،كلهم ،بوجود القائد األمازيغي «شيشنق» إال أنهم ينفون أن يكون قد وصل إلى
العرش الفرعوني وأسس األسرة الثانية والعشرين بعد انتصاره حربيا على فرعون مصر .بل إنهم ينفون وجود أي دليل تاريخي
على ارتباط شيشنق طيلة حياته وحكمه ،باألمازيغ ،أو تشبثه بالهوية األمازيغية.
(البقية ص )9

املحكمة االبتدائية بطنجة ت�شرع �أبوابها يف انتظاراالفتتاح الر�سمي
شــرع بعــض موظفــي وموظفــات
المحكمة االبتدائية بطنجة في مزاولـــة
عملهم ،وذلك يوم الثالثاء  12ينايرالجاري
بالمقر الجديد لهــذه المحكمة ،الكائن
بمنطقة امغوغة في الوقـت الذي أصدرت
إحدى نقابات العدل بيانا أثارت من خالله
عدم رضاها عن وضعية البنايــة الجديدة
للمحكمة المذكورة والسيما فيما يتعلق
ببعض مرافقها ومكاتبها.
ومن المنتظرأن يتم االفتتاح الرسمي
لهذه المحكمة االبتدائية وكــذا محكمة
األسرة التي ال تبعد بنايتها الجديدة عنها
كثيـرا ،وذلك في األيــام القليلـة المقبلة،
بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر.
ولنا عودة للموضوع

الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

اخلارجون عن القانون..
و “الداخلون” فيه!!..
هُم رهط من كائنات بأدرع أخطبوطية ،يتسللون
بكل وسائل اإلغراء و «الكرم» الزائد عن الحد ،إلى كل
المصالح واإلدارات ،ليتحول الظالم بقدرة قادر إلى
مظلوم تنفطر القلوب لما عاناه وقاساه ،والمظلوم
إلى ظالم غاشم يستحـــق أن تنزل على قفـــاه أشد
العقوبات.
وال يقتصــر هذا األمــر على الذيــن صاروا بين
عشية وضحاها من أصحاب الماليير المعلنة والخفية،
أو الذين برعوا في تبييضها ،بل تعداه إلى أصحاب
المبادىء والقيم المدعــومــة بما قاله اهلل سبحانه
وتعالى في كتابه الحكيــم ،وما ثبت مـن صحيـــح
أحاديث نبينــا المصطفى الكريــم ،بل وما رُوي عن
سيــرة صحابته رضوان اهلل عليهم أجمعين.
وبذلك تصير بعض القوانين أو جلها لدى هذا
الرهط المتطاول الفاسد ،مجـرد حبر جاف على ورق
متآكل ،يخرجون متى شاؤوا من خناقه ،و «يدخلون»
بالعرض والطول فيه دخول الفرسان المدججين بكل
أسلحة الذبح والقتل والتنكيل ،مؤازرين من طرف من
أوكلت إليهم حرمة القضاء والبت في األحكام بالعدل
واإلنصاف ،غير مبالين بما روَّجوا له من مبادىء وقيم
المساواة في أوج مراحل التخدير واالستقطاب ،وغير
هيابين من يقظة ضمير مباغتة قد تقض مضاجعهم
لحظة الرحيل عن هذه اإلقامة المؤقتة في هذه الدنيا
الفانية ،مشيعين بلعنات المظلومين التي لن يجدوا
لها شفيعا لحظة االمتحــان الذي لن يُعَزَّ فيه أحد
منهم ،بل سيُذل ويُهان.
إن ظاهرة االستعالء والتطاول على القانون من
طرف الذين يملكون جاها وماال ،أو الذين ال دين وال
ملة لهم غير ما نسجوه من عالقات مشبوهة مع مواقع
القرار،ليست وليدة عصرنا ،وال تقتصر على مجتمع
معين بصفاته وخصوصياته دون آخر،بل شملت كل
عصر وكل مجتمع تناسلت فيه جذور الفساد فانتشرت
واستفحلت حين لم تجد لها مِعوال يجتثها ويقضي
عليها دون اعتبار ألي مبرر أو استثناء.
وكم كنت أتمنى أن يجعل كل حامل لمسؤولية
القضاء بين النــاس بالعدل واإلنصاف ،هذا الحديث
النبوي الشريف عميـق الدالالت نصب عينيـه ،يقول
نبينا المصطفى (ﷺ) « إذا أراد اهلل بالعبد خيرا ،جعل
له واعظا من نفسه».
وقبل ذلك فـــي أزهـــى وأبهـــى عصـــور الشعر
العربي ،تنبه عروة بن الورد سيد شعــراء الصعاليك
وأميــرهم إلى هــذه الظاهرة اإلجتماعيـــة الظالمة،
فاستنكرها ونـدد بها في شذراته الشعرية بأسلوب
يجعلنـا نقــف متأملين منبهرين أمام هذه العبقرية
الشعرية االستباقية ،يقول عروة بن الورد:

ذريني للغنى �أ�سعى ف�إنـــي
الفقري
ر�أيت النا�س �شرهم
ُ
و�أبعدهم و�أهونهم عليهــم
و�إنْ �أم�سى له ح�سب وخيـر
ويُ لقى ذو الغنى وله جـالل
يكاد ف�ؤاد �صاحبه يطيـــر
جـم -
قليل ذنبه  -والذنب ّ
ولكــــن للغنـــى رب غفـــور.
ْ
ت�صوير  :حمودة

وبه وجب الختم ..والسالم.
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