
Dans le cadre des me-
sures de prévention 

adoptées pour contenir et 
réduire la prorogation de la 
pandémie “Covid-19” et, sur 
instruction du Wali de la ré-
gion Tanger-Tétouan-al Ho-
ceima, Mohamed Mhidia, les 
festivités habituelles seront 
interdites cette année dans 
les établissements touris-
tiques (hôtels, restaurants, 
etc…) durant la nuit du 31 
décembre 2020 au 1er janvier 
2021.

Si, pour certains incondi-
tionnels,  le Réveillon doit tout de même être célé-
bré en privé, il sera nécessairement  calme, sans 
regroupement, ni tapage, ni spectacle. Mieux en-
core : le plus  raisonnable, le  plus  sage et le plus 
prudent serait de se comporter en responsable 

pour préserver sa santé, voire sa  vie et celle des 
autres en  restant  chez soi ou, à la rigueur  orga-
niser une soirée familiale simple et surtout  sans 
rassemblement d’aucune sorte. 

A bon entendeur salut !!!
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Le scénariste, romancier, producteur, ancien directeur de 
la chaîne de télévision 2M et du Centre Cinématogra-

phique Marocain (CCM), Noureddine Saïl, est décédé dans la nuit 
de mardi à mercredi 16 décembre 2020, à l’âge de 73 ans, des 
suites du Covid 19.

Natif de Tanger en 1948, Noureddine Saïl, professeur et inspec-
teur général de philosophie, figure incontournable et valeur sûre 
de la scène culturelle marocaine, fondateur, en 1973, de la Fédé-
ration nationale des ciné-clubs du Maroc, a joué un rôle pionnier 
dans la diffusion de la culture cinématographique au Royaume. 

Après un début de carrière à la première chaîne de télévision 
marocaine TVM et à la chaîne de télévision française Canal Plus 
Horizon, feu Saïl a présidé aux destinées de 2M de 2000 à 2003, 
puis du CCM, de 2003 à 2014, y marquant son passage par la ri-
gueur professionnelle et une exigence intellectuelle. Il marquera 
également, et pour longtemps, le monde du cinéma africain après 
avoir créé le Festival du cinéma africain de Khouribga, devenu 
au fil des années, un rendez-vous incontournable des cinéphiles 
venus d’Afrique, au même titre d’ailleurs que le festival national 
annuel du film de Tanger dont il a réformé le système, passant 
de 5 à 25 long-métrages produits par an ! Noureddine Saïl a du, 
néanmoins, abandonner sous la pression du nouveau gouver-
nement islamiste, avant d’avoir réglé, comme il le souhaitait, le 
problème des salles de cinéma au Maroc, dont la fréquentation 
était et demeure en chute libre.

En cette douloureuse circonstance, nous présentions nos 
condoléances les plus attristées à son épouse, Mme Nadia Lar-
guet, à ses fils Najib, Morad et Suleïman, à Mme Leila sa première 
épouse, à Chakib, à l’ensemble des membres des familles Saïl, 
Larguet 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’affec-
tion, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs 
sincères remerciements.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséri-
corde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et 
patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à tra-
verser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

L’association régionale des 
agences de voyage de la région 
Tanger-Tétouan – Al Hoceima  
(ARAV-TTA) qui avait tenu son 
assemblée générale élective, le 
30 novembre dernier, portant le 
voyagiste Mohammed El Hitmi à 
la Présidence, s’est de nouveau 
réunie mercredi pour constituer 
son bureau dirigeant et finaliser 
son programme pour le mandat 
triennal 2021-2023.

Première surprise : le pré-
sident sortant Mohamed Larbi 
Chioua qu’on attendait à la pré-
sidence d’honneur, se retrouve à 
la première  vice-présidence, les 
membres de l’association ayant, 
sans doute, jugé qu’il serait plus 
impliqué et directement concer-
né à ce poste.

C’est le past président Abdel-
majid Benjelloun qui a été dési-
gné comme Président d’honneur.

Seconde surprise : le deu-
xième candidat à la présidence, 
Mustapha Broji  qui était chaleu-
reusement sollicité à la vice-pré-
sidence, ne figure pas dans le 
nouveau bureau. « Dommage ! », 
estiment plusieurs membres.

Ainsi, le nouveau bureau 
de l’ARAVN-TTA se compose 
comme suit :

• Mohammed El Hitmi (Hit 
Voyages), président

• Mohammed Chioua (Voyage 
Tourisme Tanger), 1er vice pré-
sident 

• Aziz Lamrani Laghrib 
(Voyages Luxo), 2ème vice pré-
sident 

• Khalil Tassi (Magic Carpet), 
3ème vice président 

• Asmaa Fatihi (Marmara Tra-
vel), Secrétaire Générale

• Asmaa Outmani (L’Atelier du 
Voyage), secrétaire général ad-
joint 

• Noureddine Bahid (Norazan 
Tours), trésorier général 

• Driss Alami (Gulliver 
Voyages), trésorier adjoint

• Abdelmajid Benjelloun 
(Voyages Flandria), assesseur

• Said Tassi (Nord Frontière), 
Assesseur

• Mohamed Morad Chioua (Pro 
Wings Travel), assesseur 

Concernant son programme, 
l’association semble décidée 
à donner un nouveau souffle 

à ses activités tout au long de 
son mandat triennal 2021-2023, 
notamment en œuvrant dans le 
sens de répondre judicieuse-
ment aux besoins des agences 
de voyage, mais aussi à ceux 
du secteur toutistique d’une ma-
nière générale. 

Ce programme se répartit en 
sept axes suivants : 

ACTIONS IMMEDIATES :
• Entreprendre des actions 

en vue de soigner et d’embellir 
l’image de l’agent de voyages au-
près de l’opinion public.

• Consolider les relations entre 
tous les professionnels de la Ré-
gion.

• Insérer du sang nouveau 
dans le comité et les commis-
sions de l’ARAVTTA.

• Assainissement du tourisme 
dans la région :

• Combattre les agences pi-
rates, facebookers etc…

• Continuer à lutter contre la 
vente des billets par les com-
pagnies maritimes (autoroute, 
station d’essence, bureau de 
change etc…)

• Dénoncer la vente des titres 
de voyages par les hors la loi.

• Intervenir énergiquement au-
près du CRTTA pour introduire 
les agences de voyages de la 
région dans le site créé par le 
CRTTA.

• Projet création d’un site web 
Mice Tanger au nom de ARAVTTA 
qui sera piloté par la commission 
mice / événementiel.

• Prendre en considération les 
doléances des professionnels de 
Tétouan et d’Al Hoceima.

Nouvelles adhésions et ré-
gularisation à l’ARAVTTA :

1. Faire adhérer toutes agences 
avec facilités de paiement sous 
conditions.

2. Mise en demeure des 
agences retardataires pour s’ac-
quitter des cotisations.

• Des facilités des règlements 
leurs seront accordées.

• L’ARAVTTA a besoin de tous 
les voyagistes de la région.

FORMATION PROFESSION-
NELLE :

• Collaboration et assistance 
conventionnelles avec notre par-
tenaire l’ISITT.

• Collaboration étroite avec 
ISTH (modules agences de 
voyages).

• Formation continue et recy-
clage de nos agents

• Organisation des fam trips 
aussi bien au Maroc qu’à l’étran-
ger (visites guidées).

PROMOTION /Communica-
tions (ARAVTTA / CRTTA) :

• Jumelage de notre région 
avec celle de Ouad Eddahab 
(Dakhla).

• Participation aux salons du 
tourisme et workshops avec les 
délégations ONMT : Fitur, ITB, 
IFM, EIBTM

• Road shows en Espagne / 
France / U.K. etc…

• Opération relations pu-
bl iques.

• Salons du tourisme : Casa-
blanca, Marrakech etc…

EVENEMENTIEL :
• Organisation du 2e Forum de 

l’Agence de Voyages.
• Organiser la bourse du tou-

risme de Tanger.
RELATIONS INSTITUTION-

NELLES :
FNAAVM, Ministère du Tou-

risme, ONMT, Wilaya, les Gouver-
neurs de notre région, la Région 
TTA, CGEM et les 3 Délégations 
du tourisme de notre région.

ACTIONS SOCIALES ET CI-
TOYENNES :

• Projet adhésion à la CIMR 
(120 agences x 5 personnes = 
600 personnes).

• Opération annuelle : Circon-
cision ou lunettes pour enfants 
etc…

Association régionale des agences voyage de de la région 
Tanger-Tétouan – Al Hoceima 

ARAV-TTA

Nouveau bureau 
et ambitieux programme triennal 

Le Tangérois 
Noureddine Sail 

succombe au Covid 19 
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En fait, quelles sont les réactions de 
par la planète?

Evidemment, commençons par les 
deux perturbateurs attitrés qui ont préfa-
briqué, on verra pourquoi, la fausse crise 
du Sahara, essentiellement l’Algérie et 
ses sbires du polisario fantoche.

Foudroyés par la surprise qui leur a 
nettement cloué le bec, ils ont d’abord 
observé un silence de mort pendant trois 
jours, avant de sortir, enfin, de leur léthar-
gie, pour verser, de nouveau, dans leurs 
menaces habituelles, sans lendemain. 

D’abord, se substituant à un pouvoir 
absent et battant de l’aile, un président 
évaporé dans la nature, et un groupe mili-
taire monopolisant le pouvoir, une certaine 
presse algérienne a tenté de réitérer des 
propos insultants envers le Maroc, évitant, 
bien entendu, de commenter la position 
américaine, se limitant à la cristallisation 
du discours de la «conspiration» face à la 
déclaration historique du président améri-
cain Donald Trump sur le Sahara Marocain.

Une fois enfin réveillés de leur béati-
tude, quelques responsables dont le mi-
nistre algérien des Affaires étrangères, 
ont pris le train en marche pour tenter de 
détour(ner l’attention et de menacer de la 
continuité du combat contre le Maroc. Le 
polisario s’est mis de la partie pour chan-
ter la même chanson que n’écoute plus 
personne.

Par contre certains experts algériens 
réalistes, conscients du retournement de 
la situation en faveur du royaume voisin, 
et s’exprimant au nom du peuple algérien 
frère, ont eu la pertinence de regarder les 
choses en face, reconnaissant, de ma-
nière lucide, la nouvelle victoire maro-
caine sur le plan diplomatique et conseil-

lant à leurs dirigeants imposés de réviser 
judicieusement leur position vis à vis du 
Maroc voisin et d’éviter de continuer à 
culpabiliser inutilement le royaume réputé 
pour son calme, sa stabilité et son paci-
fisme, et tendant constamment une main 
amicale, pour lui faire porter le chapeau 
de la situation désastreuse dans laquelle 

ils ont plongé l’Algérie. Ils ont, de nouveau 
craché leur bile qui ne les a jamais aidés à 
digérer leurs précédentes défaites.

Les ennemis du Maroc ont critiqué, 
de manière virulente, la décision du 
Royaume du Maroc de reprendre des 
contacts et des relations diplomatiques 

avec Israël, occultant le fait stratégique 
que le royaume n’a rien modifié à sa posi-
tion de soutien au peuple palestinien frère 
et qu’il continuera à jouer son rôle d’inter-
médiaire et de facilitateur crédible auprès 
de tous les protagonistes dans le dossier 
du Moyen-Orient.

Ainsi, la réactivation des mécanismes 
des relations avec Israël, qui existaient et 
qui ont servi depuis des années, comme 
un outil de paix et de rapprochement, 
vont plutôt servir de près la cause palesti-
nienne qui, soulignons-le, est importante 
pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI et 
pour le peuple marocain qui s’attachent à 
une solution de la crise palestinienne sur 
la base des deux États, un État palestinien 
et un État israélien, et au principe de la 
négociation directe entre Palestiniens et 
Israéliens comme seul processus pour 
parvenir à une paix durable. A souligner 
aussi que le Souverain Marocain qui est 
le Président du comité d’Al-Qods rele-
vant de l’Organisation de la coopération 
islamique, a de tout temps œuvré mora-
lement, politiquement et matériellement à 
la préservation du cachet islamique de la 
ville sainte et l’ouverture de la Ville Sainte 
à tous les pratiquants des trois religions 
monothéistes. 

Cette œuvre fondée par Feu SM Hassan 
II et reprise à bras-le-corps, par SM Mo-
hammed VI, se poursuit volontairement 
depuis des décennies.

Pendant ce temps, que faisaient nos 
voisins algériens pour la Palestine et pour 
les Palestiniens ? Rien ! Absolument rien, 
sinon la culture de paroles creuses, sans 
lendemain.

Spectaculaire évolution de la diplomatie
maroco-américaine

Consécration drastique de la Marocanité du Sahara : 
réactions et perspectives

Dossier

La récente décision du Président américain 
Donald Trump de reconnaitre la pleine 

souveraineté du royaume du Maroc sur l’en-
semble de son Sahara est un pas décisif dans 
l’histoire de la paix. Cette belle consécration de 
la diplomatie nationale, qui survient après l’in-
tervention énergique et catégorique, mais paci-
fique, des Forces Armées Royales à Guerguerat 
pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la 
région et garantir la libre circulation des biens et des 
personnes, confirme la sagesse du royaume du Maroc et la 
pertinence, le sérieux et la crédibilité de sa proposition réa-
liste d’autonomie sérieuse et crédible du Maroc, considérée 
comme la seule base d’une solution juste pour une paix et 
une prospérité durable.

Certains sceptiques se demandent quelle est la valeur ju-
ridique de la décision de Trump? Quelles sont ses bases ? Peut-
elle être révoquée ? Et par qui ? 

Juridiquement, cette décision a une valeur pleine et entière. 
Politiquement, changer cette décision est improbable et sans 

intérêt pour le successeur de Trump, Joe Biden qui 
connaît parfaitement le Maroc pour avoir séjourné à 
Marrakech; mais aussi pour le reste du monde, Sauf, 
évidemment, pour les quelques ennemis de l’unité 

territoriale marocaine comptés sur les bouts des 
doigts : le front polisario moribond, son parrain 

l’Algérie qui se débat dans problèmes internes 
affectant la nation et le peuple algérien, et 

quelques brindilles comme l’Afrique du Sud dont le 
vent souffle tantôt à droite, tantôt à gauche.

Sinon, pour la majorité des peuples de la planète, le Saha-
ra est incontestablement Marocain et l’appel américain n’est 

qu’une consécration historique exprimée tout haut, de ce que 
pensent, tout bas, de multiples nations du monde.

Comme pour mettre une cerise sur le gâteau, les USA ont 
décidé de rejoindre les nombreux pays qui ont ouvert des 

consulats dans nos Provinces du Sud. 
La décision de Donald Trump prend toute son importance 

quand on sait que les USA comptent pour un membre perma-
nent au Conseil de Sécurité des Nation Unies.

Suite en page 4
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Bref, dédaignant ce voisin de 
l’Est, gratuitement pertur-

bateur, et ses protégés du polisa-
rio dont les quelques dirigeants 
bouffent à tous les râteliers au 
détriment de dizaines de per-
sonnes retenues de force dans 
les camps vétustes de Tindouf, 
le royaume du Maroc, pratiquant 
la sage politique des chiens qui 
aboient et de la caravane qui 
passe, continue son chemin vers 
la victoire, dans la paix la légiti-
mité et la prospérité de ses pro-
vinces sahariennes.

Du côté du monde arabe, des 
pays frères ont salué la recon-
naissance par l’administration 
américaine de la souveraineté du 
Maroc sur Son Sahara.

A cet égard, le Souverain du 
Bahreïn, SM le Roi Hamad Ben 
Issa Al Khalifa, s’est félicité de 
la reconnaissance par les Etats 
Unis de la souveraineté du 
Royaume du Maroc sur la région 
du Sahara marocain et de l’ou-
verture d’un consulat américain 
dans la ville de Dakhla.

Le Souverain du Bahreïn a 
souligné que cette décision 
constitue un pas historique im-
portant vers le renforcement de 
l’intégrité territoriale et les droits 
du Maroc sur son Sahara, sa-
luant la teneur de l’entretien té-
léphonique entre SM le Roi et le 
Président Trump portant sur la si-
tuation actuelle au Moyen orient, 
ce qui renforce la paix, la stabilité 
et la prospérité dans la région.

Abondant dans le même sens, 
le Président égyptien, Abdel Fat-
tah Al-Sissi a affirmé que la dé-
cision de reprendre les contacts 
officiels et les relations diploma-
tiques entre le Maroc et Israël est 
un pas vers davantage de stabi-
lité et de coopération régionale.

De son côté, Cheikh Mohamed 
Ben Zayed Al-Nahyane, Prince 
héritier d’Abou Dhabi, comman-
dant suprême adjoint des Forces 
Armées de l’Etat des Emirats 
Arabes Unis, s’est félicité, dans 
un tweet, de l’annonce par les 
Etats Unis de leur reconnais-
sance de la souveraineté du Ma-
roc sur le Sahara Marocain.

S.E Cheikh Mohamed Ben 
Zayed Al-Nahyane, a salué aussi 
la décision du Royaume du Ma-
roc de reprendre les contacts 
et relations diplomatiques avec 
Israël, notant qu’il s’agit d’une 
démarche souveraine de nature 
à consolider “nos actions com-
munes pour la stabilité, la pros-
périté et la paix juste et durable 
dans la région”.

Pour sa part, le ministère émi-
rati des affaires étrangères a 
relevé, dans un communiqué, 

l’importance de la décision amé-
ricaine de reconnaitre la souve-
raineté du Maroc sur Son Sahara 
dans la consolidation de la paix 
et de la stabilité dans la région.

Le ministère a saisi cette oc-
casion pour réitérer “la position 
historique et constante des Emi-
rats arabes unis soutenant le Ma-
roc frère et sa souveraineté sur 
l’ensemble de Ses terres”. 

Il a formulé le vœu de voir la 
reprise des relations entre le Ma-
roc et Israël renforcer le climat de 
paix et de coopération régionale 
et internationale et soutenir les 
efforts communs de la région 
pour la paix et la prospérité.

De son côté, le Sultanat 
d’Oman s’est félicité de la teneur 
de l’entretien téléphonique entre 
SM le Roi et le Président améri-
cain d’une part et entre le Sou-
verain et le Président palestinien 
Mahmoud Abbas d’autre part.

Le ministère omanais des Af-
faires étrangères a exprimé le 
vœu de voir la reprise des rela-
tions entre le Maroc et Israël ren-
forcer les efforts déployés pour 
parvenir à une paix globale, juste 
et permanente au Moyen orient. 

Pour leur part, nos partenaires 
africains ont applaudi la nouvelle 
victoire diplomatique du Maroc. 

Concernant nos voisins eu-
ropéens, la France a relevé que 
le conflit au Sahara « n’a que 
trop duré et fait peser un risque 
permanent de tensions, comme 
nous l’avons vu récemment à El 
Guerguarat ». 

La France est attachée à la 
recherche d’une solution poli-
tique dans le cadre de la léga-
lité internationale et considère, 
dans cette perspective, le plan 
d’autonomie marocain comme 
une base de discussions sé-
rieuse et crédible. Elle est, sur 
cette base, favorable à une so-
lution politique juste, durable 
et mutuellement acceptable, 
conformément aux résolutions 

du Conseil de sécurité des Na-
tions unies. 

S’agissant de la question pa-
lestinienne, la France a salué «le 
rappel par les autorités maro-
caines de leur soutien à la solu-
tion des deux États vivant côte-
à-côte dans la paix et la sécurité» 
et souligné «l’importance des né-
gociations entre les parties pour 
parvenir à une paix durable».

La presse française estime qu’ 
« avec la décision des Etats-Unis 
de reconnaître la souveraineté 
marocaine sur le Sahara, le Ma-
roc «dame le pion à l’Algérie», 
principal soutien du polisario, 
désormais sous pression», écrit 

le magazine français «Le Point», 
ajoutant « cette décision de poids 
de Washington de reconnaître la 
souveraineté marocaine sur le 
Sahara (…) a de quoi provoquer 
la fureur d’Alger, mais cette der-
nière a-t-elle actuellement les 
moyens diplomatiques?» s’in-
terroge le magasine, expliquant: 
«Alger est empêchée : Hirak, 
Covid-19, le président Tebboune 
qui a disparu depuis plus de 
quarante jours: Alger pâtit d’une 
gouvernance contestée dans la 
rue et d’un vide au sommet de 
l’Etat. Une situation fantomatique 
préoccupante quand on connaît 
le degré de concentration des 
pouvoirs à la présidence de la Ré-
publique. Une vacance qui coûte 
des points » note l«Le Point », 
estimant que, pendant ce temps, 
le Maroc, sous la houlette du Roi 
Mohammed VI « a mis en place 
une diplomatie africaine qui parie 
sur le long terme. Accords com-
merciaux, infrastructures, hubs 
financiers, diplomatie religieuse: 
l’édification est méthodique » 
conclue « Le Point ».

En Espagne, le Journal El Païs 
considère, de son côté, que « la 
reconnaissance par les Etats-Unis 
d’Amérique de la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur Son 
Sahara est “l’aboutissement de 
trois décennies de batailles ga-

gnées par la diplomatie de Rabat 
sur le polisario et l’Algérie ».

« Lors de cette période » pour-
suit El Païs, « le Maroc s’est 
imposé comme un partenaire 
privilégié de l’Espagne, de la 
France, des États-Unis, des pays 
du Golfe et de dizaines de pays 
africains”, affirme le journal dans 
un article intitulé « Les alliances 
expliquant le pouvoir du Maroc ».

« Les efforts du Maroc ont per-
mis que 41 pays retirent leur re-
connaissance de la pseudo “rasd 
», au cours des 20 dernières an-
nées, fait observer la publication 
espagnole, ajoutant : « le Maroc 
a atteint, en 30 ans, l’un de ses 

grands objectifs, à savoir l’éli-
mination de l’option du référen-
dum d’autodétermination pour 
le Sahara, et le Royaume accorde 
un intérêt particulier à ses al-
liances, mais la priorité demeure 
obtenir la reconnaissance inter-
nationale de sa souveraineté sur 
le Sahara .,Grâce à ses efforts et 
à ses puissantes alliances inter-
nationales, personne ne conteste 
le poids international du Maroc, 
même pas ses adversaires », 
conclue El Pais.

Côté officiel, le voisin ibérique 
serait, apparemment, quelque peu 
contrarié par la décision des États-
Unis. L’Espagne, et l’UE dans une 
moindre mesure, ont perdu une 
carte de pression sur le Royaume, 
qu’ils ont l’habitude d’utiliser dans 
la négociation de dossiers épi-
neux, comme la délimitation des 
frontières maritimes entre le Ma-
roc et les îles Canaries ou encore 
le dossier de la Pêche. Aussi, on 
comprend que la participation du 
parti socialiste Podemos au gou-
vernement espagnol (parti connu 
pour son soutien au polisario est 
une barrière à toute réaction favo-
rable aux récents développements 
au Sahara Marocain.

Pour le Royaume Uni, « la 
décision américaine est prag-
matique et très réfléchie » a in-
diqué l’ex-présidente du groupe 

parlementaire multipartite sur le 
Maroc au parlement britannique, 
Julie Kirkbride.

« Je suis ravie de cette déci-
sion, qui est, à mon avis, très 
réfléchie et qui ouvre une voie 
pragmatique à suivre », a-t-elle 
déclaré, soulignant que « le Roi 
Mohammed VI a fait preuve d’un 
leadership fort et assumé pour 
parvenir à un règlement de ce 
différend et garantir un avenir 
prospère de la région ».

Mme Kirkbride qui a souligné 
l’importance du fait que « ce dif-
férend soit réglé afin que la po-
pulation des provinces du Sud 
puisse vivre paisiblement tout en 
étant rassurée sur son avenir», 
estime que la reconnaissance 
par les Etats-Unis de la souve-
raineté marocaine sur le Sahara 
constitue « un énorme soutien à 
ce processus ».

« La décision américaine re-
connaît également le fait que 
le Maroc a consenti d’énormes 
investissements dans la région 
et œuvré à créer un processus 
politique inclusif », a encore dit 
Mme Kirkbride, relevant que 
«les États-Unis reconnaissent 
aussi les progrès que le Maroc 
a accomplis pour maintenir la 
stabilité et la prospérité dans la 
région ». 

L’ex-présidente du groupe 
parlementaire multipartite sur le 
Maroc au parlement britannique 
espère que « ceux qui contestent 
encore ce résultat viendront main-
tenant reconnaître ce processus 
afin que tous les habitants de la 
région puissent aspirer à un ave-
nir pacifique, stable et prospère». 
Elle a aussi émis l’espoir que 
cette décision soit le premier pas 
vers la résolution de ce conflit qui 
n’a que trop duré. « Ce différend 
a duré trop longtemps alors qu’il 
n’y a aucune crédibilité réelle 
dans les arguments» avancés par 
les autres parties. J’espère que 
les gens qui ont passé leur vie à 
alimenter ce différend vont enfin 
reconnaître leur défaite ». 

Mme Kirkbride a conclu en 
soulignant que « le Maroc offre 
une solution qui garantit la paix, 
la stabilité et le développement 
inclusif ».

Pour sa part, l’ancien ministre 
d’Etat au ministère britannique 
des Affaires étrangères et du 
Commonwealth (FCO), Mark 
Field, s’est félicité de la décision 
des Etats-Unis de reconnaître la 
souveraineté pleine et entière du 
Maroc sur Son Sahara, saluant 
«un exploit diplomatique» de S.M 
le Roi Mohammed VI.

Consécration drastique de la Marocanité du Sahara ...

Suite en page 5
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« Je suis très heureux de la dé-
cision américaine de reconnaître 
la souveraineté du Maroc sur le 
Sahara mais aussi celle d’ouvrir 
un consulat américain à Dakhla», 
a affirmé M. Field dans une décla-
ration à la MAP.

Interrogé sur l’impact de cette 
décision sur le maintien de la 
stabilité et la paix dans la région, 
Mark Field a souligné que la re-
connaissance américaine de la 
marocanité du Sahara devrait in-
citer l’Algérie à « participer acti-
vement aux pourparlers de paix. 
Cela représente une grande op-
portunité pour toutes les parties 
à s’engager dans le processus 
conduit par l’ONU en vue d’une 
paix durable et une stabilité dans 
la région » dirat-t-il, souhaitant 
que la décision américaine de 
reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara apporte un 
nouvel élan à la région. 

Et de conclure : « Le Maroc a 
rétabli les relations avec Israël, 
mais tout en continuant à sou-
tenir la cause palestinienne. 
J’espère que cela permettra au 
royaume d’atténuer les tensions 
dans la région » a-t-il dit, notant 
qu’à travers son expérience en 
tant qu’ancien membre du mi-
nistère des Affaires étrangères 
britannique, il tient à saluer S.M 
le Roi Mohammed VI pour cet ex-
ploit diplomatique.

Bien d’autres pays se sont 
manifestés favorablement au 
royaume du Maroc, pendant que 
d’autres comme la Russie ou 
La Chine n’ont, jusqu’à présent 
émis aucun avis. 

Sur le plan interne, le peuple 
marocain a manifesté sa joie 
dans plusieurs villes du royaume 
dont celles des provinces du Sud.

Ainsi, les citoyens et les 
chioukhs sont sortis dans la rue 
à Laâyoune et à Dakhla, entre 
autres, pour manifester leur joie 
et mettre en exergue la décision 
du Président américain Donald 
Trump, scandant des slogans af-
firmant la marocanité du Sahara 
et célébrant la «grande victoire 
de la question de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume, marquant 
l’isolement des ennemis de l’in-
tégrité territoriale du Maroc ».

Les participants portaient des 
habits traditionnels du Sahara et 
brandissaient le drapeau natio-
nal et des photos de SM le Roi 
Mohammed VI, ainsi que la carte 
du Maroc dans son intégralité, 
qui a été officiellement adoptée 
par le gouvernement américain 
et présentée samedi à Rabat par 
l’ambassadeur US au Maroc, M. 
David Fischer.

A Laayoune, un rassemble-
ment, dirigé par Moulay Hamdi 
Ould Rachid s’est déroulé en pré-
sence de milliers demanifestants 
partisans qui ont chanté l’hymne 
national dans une ambiance de 
fête, patriotique et enthousiaste 
suscitée par la décision améri-
caine.

Moulay Hamdi Ould Rachid a 
précisé dans son discours que 
l’ouverture du consulat améri-
cain aux côtés des consulats 
africains et des pays arabes 
frères est une reconnaissance 
de la crédibilité de l’autonomie 
gouvernementale. 

Ould Rachid a appelé le front 
polisario à la raison, affirmant 
que les Sahraouis continuent de 
tendre la main pour travailler en-
semble sur le plan d’autonomie, 
ce plan étant la seule solution au 
problème du Sahara. 

Les habitants de Dakhla, pour 
leur part, se sont rassemblés, 
samedi après-midi sur la Place 
Hassan II, pour exprimer leur 
soutien à la décision américaine 
de reconnaître la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur 
l’ensemble de son Sahara et réi-
térer leur soutien absolu à l’Initia-
tive marocaine d’autonomie pré-
sentée par le Maroc devant les 
Nations unies comme solution 
réaliste et crédible pour régler ce 
conflit artificiel.

Animés d’une grande ferveur 
patriotique, les citoyens venus 
en masse, brandissant des dra-
peaux du Royaume, des portraits 
de SM le Roi et des banderoles 
portant des slogans soutenant 
l’intégrité territoriale du Maroc 
et condamnant les agissements 
des ennemis de la cause natio-
nale, ont salué toutes les dé-
cisions adoptées par le Maroc 
dans le but de consacrer la maro-

canité du Sahara et préserver la 
paix et la stabilité dans la région.

Cette manifestation a été aussi 
une occasion pour les habitants 
de la région de saluer la diploma-
tie royale clairvoyante, qui a per-
mis de gagner davantage de sou-
tien international, africain et arabe 
à la question du Sahara marocain 
et de parvenir à la reconnais-
sance par les États-Unis, pour la 
première fois de leur histoire, de la 
pleine souveraineté du Royaume 
du Maroc sur l’ensemble de la 
région du Sahara Marocain et 
leur décision d’ouvrir un consulat 
dans la ville de Dakhla.

En outre, ils ont salué les réa-
lisations accomplies et les pro-
jets de développement dans les 
provinces du Sud du Royaume, 
sous la sage conduite de SM 
le Roi, inscrits dans le modèle 
de développement des régions 
du Sud, ayant permis d’ériger 
la région du Sahara en un pôle 
socio-économique africain et un 
trait d’union entre l’Afrique et 
l’Europe.

Que reste-t-il à dire sur les ré-
actions ?

Ah oui ! n’oublions pas notre 
chef de gouvernement, Ssi 
Saâdeddine El Othmani qui a sa-
lué la reconnaissance du Sahara 
marocain mais esquivé le sujet 
de la normalisation avec Israël

« La reconnaissance par les 
Etats-Unis d’Amérique, à tra-
vers un décret présidentiel, de 
la marocanité du Sahara et de 
la souveraineté du Royaume sur 
l’ensemble de Ses provinces du 
Sud est « une victoire historique 
» pour la cause nationale et la 
marocanité du Sahara » a affirmé 
le Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, expliquant que 
cette reconnaissance « constitue 
un tournant important » dans la 

mesure où c’est la première fois 
qu’un pays occidental reconnaît 
aussi explicitement la maroca-
nité du Sahara, et relevant que 
les Etats-Unis ne sont pas seule-
ment une superpuissance, mais 
aussi un membre permanent 
du Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies ».

En Tant que Secrétaire général 
du Parti de la Justice et du dé-
veloppement (PJD), El Othmani 
n’a pas évoqué la normalisation 
des relations encore le Maroc 
et Israël, sachant que son par-
ti avait rejeté catégoriquement 
“toute normalisation avec l’entité 

sioniste” lors du Forum national 
de la jeunesse du PJD, le 23 août 
dernier.

Voyons maintenant quelles 
sont les perspectives du Maroc 
dans ses provinces du Sud, à 
la lumière de la nouvelle situa-
tion car, il ne s’agit pas pour le 
royaume de se reposer sur ses 
lauriers. La proclamation du pré-
sident américain est, certes, une 
décision historique, mais c’est 
une grande victoire qui ne s’est 
pas faite en une journée, et il 
s’agit, maintenant, de consolider 
les réalités incontestables” prou-
vées par l’histoire, la géostratégie 
et la politique, ne laissant aucun 
doute sur la Marocanité du Saha-
ra et ce, malgré les mensonges 
des ennemis du Royaume.

Le Maroc a un dossier juri-
diquement solide et il dispose 
d’une bonne réputation. Nous 
avons des appuis au Congrès 
et au sein de l’administration. 
Mais aux Etats-Unis, le paysage 
politique connaît l’émergence de 
nouvelles figures qu’il faut sensi-
biliser à la cause nationale.

D’un autre côté, l’émancipa-
tion et le développement des 
provinces du Sud doivent se 

poursuivre à la même cadence 
qui prévaut depuis plus de trente 
années. 

A ce propos, nous pouvons 
nous féliciter de la ferme volonté 
de SM le Roi Mohammed VI expri-
mée dans le discours royal de la 
commémoration du 45è anniver-
saire de la Marche Verte.

dont on dira qu’il s’agit d’une 
‘Marche renouvelée sur la voie 
du progrès économique et social 
du Royaume en général et de ses 
provinces du sud en particulier.

Le Souverain a insisté sur 
la nécessité de mettre à profit 
les potentialités des provinces 
du sud sur les différents plans, 
non seulement pour consolider 
le développement de la région, 
mais également pour faire de ces 
zones un relai entre le Maroc et 
l’Afrique, la finalité étant de s’ins-
crire efficacement dans le pro-
cessus ambitieux d’intégration 
continentale africaine.

Le discours royal a souligné 
que l’atteinte de ces objectifs 
requiert des actions soutenues, 
à travers la mise en place d’in-
frastructures adaptées et de 
grande envergure, en vue de pro-
mouvoir des secteurs porteurs 
d’avenir et favorables à la pros-
périté socio-économique des 
provinces du sud du Royaume.

Il s’agit, en particulier, du port 
de Dakhla-Atlantique et des ins-
tallations nécessaires pour le 
dessalement de l’eau de mer et 
la production d’énergies renou-
velables d’origine éolienne ou 
hydrolienne.

Dans cette perspective, le Sou-
verain a lancé les bases des pro-
jets structurants ayant des effets 
d’entraînement incontestables.

Ces projets vont favoriser la 
promotion des secteurs écono-
miques et donner une nouvelle 
dynamique socio-économique 
dans les provinces du Sud du 
Royaume, à la faveur de l’expé-
rience conséquente accumulée 
par le Maroc dans ces secteurs 
stratégiques. 

Ainsi, nous fermons ce dos-
sier sur l’évolution positive de 
la consolidation historique de 
Notre Sahara Marocain, consi-
dérée par l’ensemble des Ma-
rocains, toutes tranches d’âge, 
toutes catégories sociales et 
toutes orientations politiques, 
comme une idéologie bénie, s’in-
tégrant dans la sacrée devise re-
ligieuse nationale et patriotique : 

« Allah, Al Watan, Al Malik 
(Dieu, La Patrie, Le Roi) » !!! 

Suite de la page 4 Consécration drastique de la Marocanité du Sahara ...
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On écrit d’Angleterre qu’il y a une négociation ou-
verte entre une puissance étrangère et l’empe-

reur du Maroc ; la première a engagé un anglois à former 
des liaisons commerciales en grand avec Tombouctou et le 
Soudan. Cet anglois doit passer par Fez et Tafilet, où il rece-
vra des lettres d’hospitalité et de protection de l’empereur, 
pour les cheiks arabes du Sahara et du Beled-El Dgerid, et 
des lettres de crédit pour la compagnie des marchands de 
Fez, établis à Tombouctou. 

On partira du Palais impérial de Tafilet ; le voyage se fera 
avec l’espèce de chameau nommé heirie. On en achètera 
quatre ; chacun doit porter quarante livres de riz et d’autres 
provisions, indépendamment de son cavalier qui doit être 
un cheik du Sahara. A leur arrivée à Tombouctou, chaque 
cheik recevra mille piastres ou l’équivalent en poudre d’or. 
Le voyageur anglois, qui entreprend cette expédition, parle 
avec confiance du succès qu’il foude sur la connoissance 
générale qu’il a des africains et de leur langage, et calcule 
qu’il le fera en quinze journées de marche. Il compte rester 
quinze jours au palais impérial de Tafilet, pour s’habituer au 
mouvement rude des heiries.

Il se propose d’aller de Tafileet à Tatta en trois jours, de 
mettre le même temps pour se rendre de chacune des sta-
tions à la suivante, et d’y faire le même séjour. Les stations 
sont, Tayrasa, Taudeny et le puits d’Araouan, après lequel on 
va directement à Tombouctou. 

Le voyage a dû commencer en février dernier, et par 
conséquent on sera arrivé à Tombouctou au mois de mars. 
Pendant le séjour du chef de l’expédition à Tombouctou, 
en été et en automne, un des cheiks ira sur un chameau à 
Haoussa, dans le Ouangara, ensuite à Darbeida sur la mer 
Rouge ; un autre sera expédié au Benin et au nouveau Kal-
bar ; un troisième par le cœur de l’Afrique à Sofala ; celui-ci 
s’est engagé à être de retour à Tombouctou en trois mois, 
et à recueillir tous les renseignements nécessaires. Le qua-
trième heirie doit reste à Tombouctou, prêt à entreprendre 
telle course qui sera jugée convenable. Le chef de l’expédi-
tion s’occupera, durant son séjour, de négocier avec le roi, 
ou avec toute autre personne, suivant les circonstances. 
Les voyageurs recevront les instructions nécessaires pour 
recueillir des renseignements concernant la géographie et 
le commerce. Apres leur retour à Tombouctou, ils accompa-
gneront le chef de l’expédition jusqu’à Tafilet. […]

Notre ami,  le Chercheur-Auteur du  fameux Manifeste dénonçant les travaux en cours pour 
la réhabilitation de la Médina de Tanger, semble avoir été fortement dérangé par notre 
article en Arabe de la semaine dernière,  en réplique à  son  appel « historique »  à  l’intel-

ligentsia  de Tanger, afin qu’elle se mobilise, derrière lui, bien entendu,  pour dénoncer les « agres-
sions »  opérées contre le « Patrimoine » de  la Médina , (dont il est seul et unique protecteur),  par  
tous ceux qui cherchent, obstinément à « effacer la mémoire de Tanger » !.....

Bien entendu, le leader  fantaisiste du mouvement « boughaziste » qui prétend  tout savoir sur 
l’histoire de Tanger et qui veut s’imposer en « interlocuteur »  unique pour tout ce qui  touche  à 
cette ville, s’est  ressaisi, sans doute,  après avoir pris note  de notre article, pour  verser en ex-
cuses, en lamentations et récriminations outrées !

Comme « la médiocrité ne va jamais sans les prétentions » (Victor Cherbuliez  1890), l’Auteur- 
Chercheur de tous les temps et de toutes les mésaventures, se rend compte du fait que le contenu 
de son « Appel » n’a pas été interprété par le commun des mortels, comme il l’aurait souhaité »,

Et  pour cause ! Car,  son écrit ne pouvait être compris que comme  une « critique » maladroite, 
malavisée, injustifiée et injustifiable,   aux travaux en cours, pour réaménager, réhabiliter et réno-
ver  la  Médina de Tanger, travaux  vaillamment encadrés par le Wali de la Région  et réalisés par 
des équipes  d’ingénieurs, d’experts  et de spécialistes ,  dans ce genre de travaux qui requièrent 
connaissance, compétence  et expertise.

Alors que les populations de la Médina et du Tout-Tanger,  se réjouissent ouvertement et solen-
nellement   du lancement de ce projet, tant attendu, l’Auteur-Chercheur   choisit    le contre-courant, 
«en contestataire ostentatoire et perpendiculaire, (adage satirique français). ce qui ne semble pas 
l’avoir  réconforté dans son leadership  de de bon défenseur de la mémoire de Tanger.

L’Auteur-Chercheur se rend compte  enfin, de ce que ses propos ne sont plus crédibles et qu’il 
n’était pas sur le bon chemin,   et décide de « détruire sa copie » et de renoncer à  toutes ses affirma-
tions antérieures au sujet du plan de réhabilitation de la Médina   qu’il finit  par considérer comme « 
une chance  exceptionnelle pour la ville » , tout en affirmant que son intention n’était nullement de 
nuire  aux travaux en cours, plutôt,  de « signaler quelques petits détails qui le  dérangent», manière 
de  réconforter  les responsables du projet de la Medina .Mieux,   il affirme, clairement, que « le plus 
optimiste  des Tangérois n’aurait jamais  pu rêver de ce qui se passe dans la ville, aujourd’hui » !!!....

Et, comme  pour tenter de  se « racheter » il rend  un vibrant hommage au Wali de Tanger   « qui  
consacre une part importante de son agenda  au suivi régulier des chantiers ».

En guise de conclusion, le Plus Optimiste des Tangérois,  exprime l’espoir que la présente mise 
au point  aura été nécessaire afin que son travail « soit encadré dans l’esprit qui l’a animé pour le 
faire ».

Précision de notre part ;   L’esprit qui l’aurait animé est celui de dénoncer avec  virulence et forts 
détails,    le projet, plutôt de  « rénovation » et non de réhabilitation, selon lui,  de la Médina tel que 
présenté, initialement,  et mis en chantier, par les autorités de Tanger.

Le J.de T

Culture 
Extrait du recueil 

Nouvelles annales des voyages 
de la géographie et de l’histoire 

(Tome IV)

Voyage à Tombouctou 

Covid 19 
Mesures restrictives

à Al Hoceima !
 

Suite aux conclusions auxquelles est arrivée la commis-
sion provinciale de veille, faisant état de l’augmentation du 

nombre de contaminations et celui des décès dus au Covid 19, 
pendant ces derniers jours, et dans le but d’endiguer la propaga-
tion et la transmission du nouveau coronavirus dans la province, 
les autorités d’Al Hoceima ont pris de nouvelles mesures restric-
tives, parmi lesquelles figure la fermeture provisoire du siège de 
la province d’Al Hoceima, qui  a enregistré 13 cas de covid-19 
parmi les employés.

Pour rappel, les autorités locles avaient déjà décrété d’autres 
mesures restrictives dont la fermeture des commerces, des cafés 
et des restaurants à 21 heures. Ces mesures resteront en vigueur 
en attendant l’amélioration de la situation épidémiologique au 
sein de la province.

L’AUTEUR-CHERCHEUR 
CHANGE SON FUSIL D’EPAULE

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Des fruits rouges à profusion
Compte tenu de la grande 

quantité de la produc-
tion dédiée à l’exportation, et du 
chiffre d’affaire annuel qu’elle gé-
nère, pouvant atteindre jusqu’à 4 
milliards de dirhams, la chaîne 
des fruits rouges demeure très 
importante dans la région de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima. 

Selon les données de la 
direction régionale de l’Agri-
culture, le volume exporté des 
fruits rouges représente environ 
55% de la production totale des 
fraises, 90% des framboises et 
95% des myrtilles.

Dans cette région,  leur 
culture s’étend sur une superfi-
cie de 5.000 hectares, mobilisant 
une main d’œuvre importante 
dans le périmètre du Loukkos, 
que ce soit au niveau des exploi-
tations agricoles ou des unités 

de conditionnement et de surgé-
lation.

Sur le plan socio-écono-
mique, la filière des fruits rouges 
joue un rôle très important, en 
assurant plus de 6 millions de 
journées de travail durant 9 mois 
de l’année, contribuant ainsi à la 
création d’emplois en milieu ru-
ral.

L’importance de cette filière 
l’a placée au cœur d’une cam-
pagne de sensibilisation sur la 
prévention de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) 
dans les milieux agricoles de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Ho-
ceima, menée récemment à la 
commune d’El Aouamra.
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Mesnana 

Un policier utilise son 
arme pour maitriser 

un criminel menaçant

Dans la matinée de jeudi, au quartier de “Mesnana” 
à Tanger, un policier de l’unité mobile de police-se-

cours relevant de la préfecture de police de Tanger, s’est 
vu contraint de faire usage de son arme de service, pour 
maîtriser un criminel dangereux, âgé de 33 ans, en état 
de forte impulsivité, menaçant des citoyens et des poli-
ciers à l’aide d’un gros sabre.

Repéré par une patrouille de police qui est intervenue 
pour l’interpeller, le mis en cause, qui se trouvait dans 
un état d’ébriété avancée, a continué de menacer des 
passants et à défier les policiers avec son arme blanche.

Devant cette situation qui s’annonçait réellement 
dangereuse, un membre de la patrouille de police s’est 
vu obligé de dégainer son arme de service et de tirer 
un coup de semonce qui n’a pas décidé le criminel à se 
rendre. Il a fallu que le policier tire à nouveau en visant 
un membre inférieur de l’individu récalcitrant qui a été 
blessé à la cuisse, s’abattant sur le sol, ce qui a permis 
aux policiers de saisir le sabre.

Une fois évacué à l’hôpital, l’intéressé a reçu les soins 
nécessaires et a été placé sous surveillance policière en 
attendant d’être placé en garde à vue pour l’établisse-
ment du dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Assilah

Une épouse supposée 
infidèle violentée par 

son mari 

Une vidéo lancée sur les réseaux sociaux mon-
trant une jeune femme ligotée et violentée par un 

homme, a attiré l’attention de la police qui a aussitôt ou-
vert une enquête et fini par localiser le lieu de ce drame 
à Assilah.

Les policiers ont fini par remonter à l’homme violent 
qui a été interpellé à Tanger. Il aurait justifié son compor-
tement contre son épouse après avoir découvert qu’elle 
le trompait. 

L’intéressé âgé de 28 ans, a été placé en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête.

M’ghogha Sghira

Fuite de gaz butane : 
 4 morts 

Dans la soirée de mercredi, le corps d’un auxiliaire 
d’autorité, Moussa Achhab, 29 ans, et ceux de 

son épouse et de ses deux enfants de 17 et 8 mois, ont 
été découverts inertes à l’intérieur de leur domicile si-
tué à haoumat Aïn Jdid, au quartier de M’ghogha Sghira 
à Tanger. 

Apparemment, ces victimes auraient été accidentel-
lement asphyxiées, dans leur sommeil, par du gaz bu-
tane se dégageant d’une fuite d’un chauffe-eau.

Les dépouilles des victimes ont été évacuées à la 
morgue pour autopsie.

 uuuuuu

Une autre fuite de gaz 
butane : deux morts 

et trois jeunes en soins 
intensifs 

Dans la soirée de lundi 14 décembre courant, deux 
personnes, un homme de 73 ans, et son épouse 

de 56 ans, ont été asphyxiés à l’intérieur de leur domi-
cile familial situé à hay Souani à Tanger, après avoir 
inhalé accidentellement du gaz butane se dégageant 
d’une bouteille présentant une fuite. 

Une fois évacués en urgence à l’hôpital, ils ont rendu 
l’âme.

Leurs trois enfants de 13, 23 et 25 ans, moins at-
teints, ont échappé à la mort et se trouvent à l’hôpital 
où ils sont soumis à des soins intensifs.          

uuuuuu 

Arrestation de deux 
individus pour vol sous 

la menace 

Sur une dénonciation reçue mercredi 9 décembre 
courant, la police judiciaire relevant de la préfec-

ture préfectorale de Tanger, a interpellé, samedi dernier, 
deux individus âgés de 30 et 31 ans présumés être im-
pliqués dans une affaire de vol sous la menace et la 
violence.

Ces deux suspects auraient intercepté un comptable 
à sa sortie d’une agence bancaire à Tanger, pour le dé-
lester de la somme de 20 millions de centimes, sous la 
menace d’actes de violence.

La police n’a pas tardé à identifier les deux mis en 
cause, à les appréhender, à récupérer une partie de la 
somme volée et à saisir la voiture légère utilisée par les 
malfrats pour commettre leur forfait.

Les deux supposés criminels ont été placés en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu

Larache: 

Un prédateur abuse 
de mineurs 

La « Rabita » nationale pour la défense des droits 
de l’Homme au Maroc a fait éclater un scandale sexuel 
ignoble, perpétré par un jeune prédateur à l’encontre 
d’enfants du quartier « El Kasbah » à Larache.

Le président de l’Association précitée, Mohamed 
Belmehdi, a révélé avoir reçu des plaintes de deux en-
fants ayant subi des abus sexuels de la part d’un jeune 
vendeur ambulant de gâteaux, âgé de 18 ans. 

Le jeune pervers réussissait à entraîner ses victimes 
à son domicile, sis quartier « El Kasbah », sous le falla-
cieux prétexte de jouer avec une console « PlayStation 
», et abusait d’eux en utilisant la violence. Les services 
sécuritaires de Larache ont interpellé le violeur et une 
expertise a été opérée sur son téléphone portable pour 
s’assurer des accusations de l’une des victimes. 

Le président de la « Rabita » a également exprimé sa 
profonde indignation à l’encontre de tels actes pervers 
et a souhaité que le coupable écope d’une sanction pé-
nale des plus lourdes.

uuuuuu

Médicaments 
de contrebande 

 

Réagissant à une vidéo lancée sur la toile, la police 
judiciaire de Nador a interpellé , jeudi,  deux individus de 
25 et 37 ans pour implication présumée dans une affaire 
d’avortement et de commercialisation de médicaments 
et de produits pharmaceutiques de contrebande, sus-
ceptibles de nuire à la santé des citoyens. 

En effet, les investigations policières  ont  conduit à 
l’identification et l’interpellation d’un individu  en flagrant 
délit de possession et de vente de comprimés médicaux 
et d’un  second suspect également en possession  de 
comprimés douteux, de sept pièces d’identité au nom 
d’autrui, en plus de reçus de virements d’une valeur 
totale de 146.307 dirhams soupçonnés de provenir de 
cette activité criminelle.

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

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Après trois années de « sommeil » et la dissolution du conseil 
présidé par Mustafa Aourach à la suite d’un litige avec le 
ministère de tutelle, la FRMBB  est de nouveau à la une à 

la presse nationale. Avec impatience et beaucoup de curiosité , la 
date du dimanche 20 décembre est attendue pour voir où en sera le 
basket marocain au cours de la prochaine assemblée générale. Si 
tout se déroule normalement dans les normes de l’éthique sportive, 
les présidents des clubs et des ligues éliront la nouvelle Fédération 
2021-2025.A vrai dire, le sport de la balle orange est « malade » et 
il est impérativement temps d’être à son chevet pour le sauver de 
la disparition. Deux listes  officielle sont bien là pour le choix des 
dirigeants fédéraux : celle de Mustafa Aourach et celle de Nouredine 
Laraki. Qui sera le vainqueur final ? est la question qui est pointée du 
doigt. Pour en connaitre le verdict, il est difficile de se prononcer car le 
basket au Maroc est plein de mystère voire du suspens. Cependant, il 
existe une surprise de taille : Abdelouahid Boulaich président de l’IRT 
est sur la liste des nouveaux candidats susceptibles d’être à la tète de 
la FRMBB avec la liste Nouredine Laraki éventuel futur président. Le 
premier mandataire de l’IRT , qui est le nom le plus en vue qui soutiendra 
la liste «Laqraki» pour remporter le poste du nouveau président . La 
liste définit la présence de plusieurs présidents des clubs , ce qui 
fait augmenter leurs chances de gagner lors de l’assemblée générale 
de la FRMBB le dimanche 20 décembre à Rabat. Elle  comprend en 
plus d’Abdelouahid Boulaich à la fois Abdel Raouf bin Talib (As 
Salé) , Nega (Shabab al-Wataya Tanan) ,Ahmed Bonana président de 
la Ligue de Rabat Sala Kenitra, Ezzedine Aoubad (Amal Essaouira), 
Aziz Shebin (Wydad Casablanca), Mustapha Bourhim (Falaha Club  
de Kénitra,Mohamed Amin Boukil (Ittihad Fez) ,Mohamed Azouag 
(étudiants Tétouan), Fatima Ehabaden (Tiflet Club) ,Kamal Benomar 
(Msr  Rabat), Nabil Tazi (City Swiss Club Agadir),   Noureddine El Rafie 
(Usbah Al Sharq),  Muhammad Al Safi (Jeunesse de Muhammadia). Les 
listes de Nourdine Laraki et Mustafa Aourach se disputent dimanche 
prochain pour gérer le basket national, qui est dans l’impasse depuis 
plus de deux ans, notant que l’ancien ministre de la Jeunesse et des 
Sports avait «  gelé »l’ancien bureau fédéral  en raison de déséquilibres 
financiers dans lesquels la justice n’a pas encore tranché. Une autre 
polémique est à l’ordre du jour : Mustafa Aourach candidat officiel a-t-il 
le droit de présenter sa candidature ,puisque selon les règlements en 
vigueur, un président de la Fédération ne peut siéger que pendant deux 
mandats de quatre ans. Si ,Mustafa Aourach, est élu par l’assemblée 
générale ,il en sera au troisième mandat.

Tribune du Sport

Q-  Vous attendiez-vous à ce lancement réussi 
de début de saison?

R-Je mentirais si je disais que je m’attendais 
à obtenir six points sur deux affrontements à 
l’extérieur, car à Agadir et à Rabat, nous étions à la 
recherche d’un match nul  pour éviter la défaite. Le 
scénario nous a bien servi contre le Hassania  et le 
FUS, et la victoire est venue après que nous ayons 
resserré notre conception sur les rencontres, et 
finalement nous avons imposé notre supériorité. 
Ensuite, nous avons pu gagner notre première 
apparition à domicile contre l’Olympique Safi.                                                                                                        

Q-- Il y a deux saisons, vous avez été licencié 
après une prestation décevante. La situation est-
elle différente cette fois?

R-Je refuse de fouiller dans le passé, et je ne 
veux pas entrer dans ces détails, car je ne garde 
que de bons souvenirs, et de ces souvenirs 
nous avons remporté un titre historique pour la 
compétition. Et cette fois, nous sommes partis 
avec succès et succès, et ce lancement nous 
motivera à signer une saison impressionnante.

Q-Comment avez-vous l’intention de travailler 
avec à peu près le même effectif  joueurs pour 
être meilleur que la saison dernière, qui a vu 
une lutte acharnée pour que l’équipe survive et 
échappe à la menace de relégation ?

R-Je pense que nous avons ce qu’il nous 
faut pour permettre d’atteindre ces objectifs, 
à condition que nous restions calmes et que 
nous ne soyons pas trompés par ce qui a été 
accompli jusqu’à présent, car le voyage ne fait que 
commencer.

Q- Êtes-vous satisfait de la liste des footballeurs 
de l’équipe?

R-Si je n’avais pas été convaincu, je ne serais 
pas revenu pour entraîner l’équipe. Je pense  
que le Mercato à l’époque de Corona n’avait pas 

beaucoup d’options devant nous, et les contrats 
de l’équipe étaient réfléchis et satisfaits. Bien sûr, 
je suis content de ceux qui m’entourent, et j’ai 
confiance au groupe avec quelques sacrifices et 
un travail continu sans relâche.

Q-Le rêve de remporter le championnat  pour 
la deuxième fois  semble-t-il hors de portée cette 
fois?

R-Parler de cette performance de la ligue 
est prématuré, car nous sommes dans un 
championnat difficile qui ne cesse de connaitre 
des changements à tous les niveaux. D’ailleurs ,il 
suffit de voir la saison écoulée aussi bien dans la 
course au titre ou au maintien pour constater les 
difficultés.

Q- Qu’avez-vous ressenti en retournant  dans 
un stade qui a vu votre point culminant historique 
il y a deux ans?

R-L’histoire du sacre est le plus bel événement 
que j’ai vécu tout au long de ma carrière 
d’entraîneur, et de footballeur professionnel, 
ce fut un grand événement qui ne sera pas 
effacé de ma mémoire. Il  ne disparaîtra jamais. 
Cela vient du passé, nous avons maintenant de 
nouvelles ambitions, des idées et des enjeux sur 
lesquels nous allons nous battre, Je me sentais à 
l’intérieur de ma maison et de ma famille, dont je 
connaissais les détails, et je n’avais pas besoin de 
présentations ni de personne pour me guider sur 
le chemin.

Q- Que voulez-vous dire aux fans et aux ultras 
de l’IRT ?

R- Bien qu’ils nous manquent sur le grand 
stade, nous ressentons leur soutien dans tous 
les matches.  Je leur promets qu’ils auront une 
équipe dont ils seront fiers, capable d’affronter et 
de combattre pour répondre à leurs ambitions.

FRMBB : 
ABDELOUAHID BOULAICH (IRT)

LISTE NOURDINE LARAKI 

DRISS M’RABET 
L’ENTRAINEUR MIRACLE

Trois rencontres, trois vic-
toires, neuf points, zéro but 
encaissé, qui dit mieux ? 

L’enfant prodigue de Tanger Driss 
Mrabet vient de réaliser un départ 
parfait en championnat professionnel 
après avoir battu  le Hassania d’Aga-
dir , l’Olympique de Safi et le FUS de 
Rabat. Sa tactique et son système de 
jeu sont très simples : marquer un 
tout petit but, se replier en défense 
et garder la cage « vierge ». Quant au 
spectacle du  bon football, il viendra 
après. L’essentiel pour le moment est 
de gagner le maximum de point pour 
ne pas connaitre la mésaventure de 
la saison écoulée. Pour sa première 
sortie devant la presse, voici ce qu’il 
pense de la préparation de l’IRT et de 
ses perspectives d’avenir:

SPORT
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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

TANGER PRATIQUE

 

 

Jour
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e

  Sam. 19 06:51 13:26 15:52 18:17 19:39 

 Dim. 20 06:52 13:26 15:53 18:18 19:40 

Lun. 21 06:52 13:27 15:53 18:18 19:40 

 Mar. 22 06:53 13: 27 15:53 18:19 19:41

 Mer. 23 06:53 13:28 15:54 18:19 19:41

 Jeu. 24 06:54 13:28 15:54 18:20 19:42

 Ven. 25  06:54 13:29 15:54 18:21 19:42

HORAIRES DES PRIÈRES
du 19 au 25 Decembre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AVRIL)
Humeur : Vous avez davantage de clairvoyance pour prendre de judicieuses décisions et œuvrer dans le bon sens. 
Amour : Vous avez tous les atouts en main pour briller, exceller et séduire. Le ciel vous dote d’un punch d’enfer et d’une 
énergie propre à déplacer les montagnes.
Travail : Vous vous occupez de multiples affaires sans trop vous éparpiller, vous développez votre rentabilité 
par plus de travail.
Argent : C’est le moment idéale pour vous offrir une petite virée dans les magasins. 

TAUREAU : (21 AVRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous avez du mal à garder les pieds sur terre et votre distraction ou votre négligence risque de vous 
faire commettre un impair.
Amour : Vous n’appartenez à personne et vous n’hésitez pas à le rappeler à votre conjoint, qui pourrait mal le 
prendre.
Argent : Vous devez rompre avec certaines habitudes qui ne correspondent plus à vos nouvelles résolutions 
financières.
Travail : Vous cherchez à vous distinguer mais pas toujours de la bonne façon.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous adoptez une attitude zen qui confirme que vous êtes bien en accord avec vous-même.
Amour : Un sentiment de joie humaine profonde vous emmène sur le chemin de la réussite.
Argent : Vous avez ici l’opportunité de lancer une activité ponctuelle qui vous apportera de l’argent extra dont 
vous avez besoin.
Travail : Vous avez repoussé le moment le plus possible. À ce stade vous prenez le taureau par cornes et vous 
vous lancez dans la bataille. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur :  Votre souplesse d’esprit vous permet de facilement vous adapter aux différentes situations.
Amour : Rien de très étonnant, vous avez dépensé de l’énergie pour que votre situation amoureuse avance dans 
le bon sens.
Argent : Les projecteurs sont fixés sur vos finances sauf que vous faites celui qui ne voit rien.
Travail : Vous misez sur votre liberté de pensée pour agir à votre guise et vous ne vous souciez guère de vos 
proches. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Humeur : Vous savez ce que vous voulez et vous tenez à le faire savoir. En agissant de la sorte, vous pouvez être assuré 
d’atteindre au plus vite vos objectifs.
Amour : Les effets de la Lune vous le prouvent avec de nombreuses marques d’affection venant de la part de 
vos proches.
Argent : Des changements positifs sont à prévoir dans vos finances ce jour, c’est à vous d’y ajouter votre audace 
!.
Travail : La situation se débloque facilement. Même si votre vie professionnelle, déborde un peu sur votre vie 
privée, vous réussissez à tout gérer. 

VIERGE : (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous y gagnerez en estime de vous et vous expérimenterez une liberté qui vous affranchira de vos 
anciennes références devenues étriquées et étouffantes !
Amour : Avec ce ciel, c’est dans votre vie amicale que des nouveautés se produisent. Entre échanges de vues 
passionnants, rencontres insolites, coups de main inespérés, il y a fort à parier que vous ne saurez plus où 
donner de la tête.
Argent : Cette journée sera assez confuse au niveau matériel, vous risquez de vous engager dans une voie un 
peu trop utopique. Concentrez-vous sur les points de détails que vous avez négligés ces derniers jours avant 
qu’on vous le rappelle.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: Vous êtes dans la lune, distrait et pas du 
tout motivé à travailler... Faites en sorte de ne rien oublier de vraiment important. Soignez les détails, un travail 
relationnel serait mieux adapté !. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Échanges détendus, discussion décisive, ambiance chaleureuse entre amis et en famille, moments 
de complicité avec votre chéri. Toutes les conditions sont réunies pour vous épanouir pleinement et vivre 
d’agréables instants. Que du bonheur !
Amour : Votre vie est faite de plaisirs. Cette journée est une sorte d’apothéose car vous êtes résolu à ne plus faire 
semblant d’exister. Et cela, l’amour y est très réceptif. D’où cette journée particulièrement réussie.
Argent : Le calme de cette journée va vous inciter à vous pencher sur des points de détail capitaux pour votre 
avenir financier. En effet, le Ciel vous sourit. Vous devriez prendre une bonne décision pour vous et vos proches, 
vous êtes bien inspiré.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: Grâce à vos idées brillantes, vous n’avez aucun 
mal à sortir du lot et à vous faire remarquer. Vous êtes protégé et il est possible que vous en profitiez pour affirmer 
votre autorité ou obtenir l’aval et la confiance de votre hiérarchie..

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vos projets commencent à prendre vraiment forme. Vous êtes plus calme et persévérant pour pour-
suivre dans le bon sens. Vos conseils sont appréciés par vos proches car vous prenez du recul et vous argu-
mentez brillamment vos réponses.
Amour : Votre côté un peu rebelle en amour fascine ! Les personnes qui vous aiment apprécient. Vous en jouez, 
vous charmez. Autour de vous de bonnes vibrations se dégagent, vous en profitez. Les relations amoureuses 
sont au beau fixe.
Argent : Des petites surprises vous donnent l’occasion de faire des projets (vacances ou mobilier à changer) 
vous commencez par évaluer ce que vos envies de changement pourraient vous coûter. Vous vous apercevez 
très vite que c’est tout à fait réalisable.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: Vous avez très envie d’organiser votre temps à 
votre manière mais ne restez pas collé à votre ordi dans des heures supplémentaires insidieuses. Secouez-vous 
et partez plutôt à la découverte du monde qui vous entoure, cela vous fera beaucoup de bien..

SAGITTAIRE : (23 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Aujourd’hui, vous aurez des facilités pour être concentré et pour agir avec modération. Votre persé-
vérance accrue va vous permettre d’être efficace, de venir à bout de toutes vos tâches et d’en être pleinement 
satisfait. Que demander de plus !
Amour : Le rythme semble se calmer mais vous avez toujours beaucoup de pain sur la planche. Vous acceptez 
les contraintes et vous relevez les défis avec bonne humeur, les récompenses sentimentales promettent d’être 
à la mesure de tous vos efforts.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: La journée se place sous le signe de l’amitié. 
Bricolage entre potes ou bien sortie dans les environs, vous avez le choix. Pourtant vous mettez un point d’hon-
neur à être sur tous les fronts.
Argent : Votre vie professionnelle requiert un engagement solide et vital de votre part et vous utilisez de bonnes 
méthodes pour dégager au mieux des bénéfices qui constituent un poids plus important dans vos revenus. Votre 
intuition teinte vos décisions d’un élan vif et percutant.. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Humeur : Vos talents de médiateur sont utiles pour enrayer les conflits qui couvent mais aussi pour utiliser vos 
capacités oratoires ou écrites. Si vous avez un exposé à faire, une cause à défendre, une personne à convaincre, 
c’est un jour parfait !
Amour : Journée favorable à une envie de liberté ! L’ambiance du jour amplifie une recherche accrue de briser 
vos chaînes intérieures ou sentimentales pour vous sentir totalement maître de votre vie. Vaste programme ! Ne 
confondez pas indépendance et solitude.
Argent : Pour gagner plus d’argent vous aimeriez peut-être changer de métier. Avant d’en arriver là vous devriez 
mettre vos idées sur papier pour pouvoir par la suite essayer de les concrétiser. Les astres vous promettent une 
situation financière évolutive.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: Même si la météo ne le permet pas vous avez 
besoin de vous aérer l’esprit. Entre les balades au grand air et les visites de vos amis, le week-end se passe bien. 
Vous dites adieu à la nervosité, vous êtes détendu.. 

VERSEAU : (21 JANVIER - 19 FEVRIER)
Humeur : En adoptant une attitude sereine et plaisante, vous avez toutes vos chances de faire ressortir quelque 
chose de positif de chacune de vos discussions. En effet, en agissant de la sorte vous n’allez pas manquer d’être 
écouté et d’attirer la sympathie.
Amour : La découverte des sentiments forts et sincères est pour vous un événement majeur susceptible de 
changer votre vie. Vous comprenez que vivre amoureusement est un acte privilégié qui vous emmène très haut 
et très loin.
Argent : Des occasions avantageuses vont se présenter si vous cherchiez à améliorer votre situation financière. 
En effet, des informations importantes vont vous permettre de concrétiser un projet. Allez au-devant de ces 
possibilités sans plus attendre. Le moment est venu d’agir !
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: L’ambiance planétaire illumine votre journée. 
C’est une excellente journée pour commencer de nouveaux projets. Vous êtes plein d’énergie et tout ce que vous 
entamez sera un succès. Centrez-vous juste un peu plus sur vos objectifs....

POISSON : (20 FEVRIER - 20 MARS)
Humeur : C’est un bon moment pour voir vos amis en toute liberté, en évitant soigneusement les parasites ou 
les dépendances plus destructrices que gratifiantes. C’est dans une belle indépendance que chacun apportera ce 
qu’il a de meilleur, de plus personnel.
Amour : L’amour ne sera guère votre tasse de thé en cette journée pourtant tellement propice aux câlins et autres 
tendresses ! Le ciel vous boude et vous avez la tête ailleurs. La conjoncture astrale vous touche de plein fouet 
et vous déstabilise...
Argent : Si vous souhaitez faire des achats importants, il serait peut-être plus judicieux d’attendre que l’ambiance 
vous corresponde mieux. Vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde que vous interlocuteurs et vous pourriez 
acquérir des choses dont vous n’avez aucune utilité.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: La lune, aujourd’hui, vous rend impulsif, indis-
cipliné, rebelle et vous manquez de bon sens. Toutes vos actions sont menées avec agitation et je-m’en-foutiste. 
Vous êtes sujet à des expériences contradictoires et épuisantes. Le retour à la rigueur vous fera du bien. 

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES
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Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com
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Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
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GSM : 06.61.15.47.64
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SEMAINE DU 21 AU 25 
DECEMBRE 2020

LUNDI 21 DECEMBRE 2020 
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17         
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhle
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél.: 05.39.95.64.15
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam pré station Total 
Tél. : 05.39.31.07.74
Pharmacie Homrani
Av. Med VI Complexe IRIS plage 
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86
MARDI 22 DECEMBRE 2020
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11         
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 prés collège Al Farabi 
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Grand Maghreb
Quartier Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46  
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplx. Al Irfane 2 Imm. 43 
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 Haoumat Layl
Tél. : 06.64.02.60.41
MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 
Pharmacie Annasr
Cplx Dar Mouigna Hay Annasr 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I 
Tél. : 05.39.36.05.93 
Pharmacie Val Fleuri
Rte de l’aviation Val Fleuri 
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Malabata
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Al Boustane
Boubana rte Rmilat prés Andalucia
Tél. : 05.39.37.67.68 
Pharmacie Aouama Charkia
Hay Loudaya Zaouia, Aouama Charkia
Tél. : 05.39.95.56.33 
JEUDI 24 DECEMBRE 2020
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie El Kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique
Tél. : 05.39.94.94.42
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Imm. Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Noran
Tanja balia, entre oued Chatt et Doha
Tél.: 05.39.30.28.74  
Pharmacie Zouitina
Quartier Farah n°52 Béni Makada
Tél. : 05.39.35.25.51
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroun rés. Jade local n°2 
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes I 
Tél. : 05.39.31.44.07 
Pharmacie Imam Nafie
Lotissement Belkhairi rue n° 12 
Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.03.65      
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs, 
prés grand stade
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Raihani
14; Rue al Kortobi Marchan 
Tél. : 05.39.93.08.40
Pharmacie Al Faraj
Cplx Al Irfane II Rte Boukhalef prés 
Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.28.44   

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
DECEMBRE 2020

•  SAMEDI
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia prés Bendiban 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah n° 45 
Tél.: 05.39.93.25.64
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Ajial
Groupe résidentiel Ajial, Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira 
Tél. : 06.16.74.16.65
Pharmacie Dhar El Mers
Rue Plage walidia 67 Tanja Balia
Tél.: 06.91.14.91.74
 •  DIMANCHE
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun N°134 Branes 1 
Tél. : 05.39.31.42.52
Pharmacie Jirari
77, Bd Aicha Al Moussafir Jirari III
Tél. : 05.39.95.44.23 
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha vers Tanja Balia
Tél.: 06.61.29.52.32
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit imm.lbéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, lot n°428
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Europharm
Hay Bir Al Ghazi rue Al Kodss n°520
Tél. : 06.84.87.49.52

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
DECEMBRE 2020

Pharmacie Zarima
Fin rte sidi driss Harrarin lot Zarima I
Tél.: 05.31.01.27.49 
Pharmacie Bd Moulay Rachid
En face salle de fête Victoria Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Al Amana
Complexe Al Jamai I Boukhalef
Tél.: 05.39.39.44.01
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas n°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Aida
Rue Berkane Avenue Mohamed VI 
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route.P Sidi Driss Beni Ouriaghel
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie Al Boughaz
78; rue du Mexique en face Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane 
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
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)�صدق اهلل العظيم(

وفي  دجنبر2020   16 األربعاء  يوم  وذلك 
اليوم الموالي، شيع جثمانه الطاهر بحضور األهل 
صالة  بعد   ، المجاهدين  بمقبرة  ودفن  واألحباب 

الظهر بالمسجد الكبير.
وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد، السيدة أمينة 
اللغميش وإلى أبنائهما سميرة وفاطمة الزهرة ومحمد رضا، باإلضافة إلى جميع 
لهم  راجين  وأقاربهم،  أصهارهم  إلى  وكذا  واللغميش  الريسولي  عائلتي  أفراد 
الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

ِبنَي َيُقوُلوَن �َصاَلٌم َعَلْيُكُم  اُهُم امْلاََلِئَكُة َطِيّ ِذيَن َتَتَوَفّ { اَلّ
َة ِبَا ُكْنُتْم َتْعَمُلون  } َنّ )�صدق اهلل العظيم(اْدُخُلوا اْلَ

عن عمر يناهز 72 سنة، لبى نداء 
ربه المشمول بعفو اهلل، المرحوم

محمد الري�شوين

عن عمر يناهز 73 سنة، لبت 
نداء ربها المشمولة
بعفو اهلل المرحومة

فاطمـة 
املكـركــب

وذلك يـــوم السبــت الماضي 26 ربيــع 
جثمانها  الموالي شيع  اليوم  وفي    2020 دجنبر   12 الموافق  1442هـ  الثاني 

الطاهر،بحضور األهل واألحباب، ودفن بمقبرة المجاهدين، بعد صالة العصر.
الفقيدة، تورية وعبد  أبناء  إلى  التعازي  بأحر  الجلل، نتقدم  المصاب  وبهذا 
اللطيف وبشرى وحفيظة وقمر ومحسن ومحمد وعمر والحسن وسهيلة وطارق 
جميع  إلى  وكذا  والزهرة  ويوسف  وزكرياء  وسمية  الزهرة  وفاطمة  وابتسام 
وللفقيدة عظيم  والسلوان  الصبر  لهم  راجين  المكركب وبوعود،  عائلتي  أفراد 
النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنها  رحمته  بواسع  اهلل  تغمدها  األجروالغفران، 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة زوجة فضيلة الشيخ الصادق 
أزام الحساني، خطيب مسجد«اإلحسان« بطنجة.

وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى فضيلة الشيخ الصادق وإلى أبنائهما، راجين لهم الصبر 
والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�صدق اهلل العظيم(

الصورة لبعض الكالب الضالة التي أصبحت تأخذ من أزقة »تجزئة المجاهدين« 
دائم  تهديد  تحت  يعيشون  المذكور  الحي  سكان  جعل  الذي  األمر  لها.  ومأوى  ملجأ 

لسالمتهم وسالمة أبنائهم.
وحسب ماصرح به مجموعة من المتضررين، فإن الكالب التي يزيد عددها عن 22 

كلبا، لم تكتف بالهيمنة على الحي بأكمله بل أصبحت تهاجم كل من يمر بجانبها.
التواصل مع المسؤولين  إلى أن السكان قد حاولوا مرارا وتكرارا  وتجدر اإلشارة، 
بغية إيجاد حل، بتنظيف حيهم من هذه الكالب، لكن آذان الجميع كانت والزالت صماء.

التحرك،  المختصة  الجمعيات  ومن  المسؤولين  من  الحي  سكان  ويلتمس  هذا 
لتفادي الوقوع في ما ال تحمد عقباه.

بن راشد

كالب �شالة تهدد اأمن وحياة
�شكان جتزئة املجاهدين

فـي  الكاتـــب  يساهـم  كيـف   •
صـنــع المستقبل؟ 

صنــع  في  التفكيـر  لي  بالنسبة   ..
للكتابة  دفعني  الذي  هــو  المستقبل 
مستقبـــال  نـرى  أن  نتمنى  فعبرهـا 

نرى  أن  أجمل،  وحيــاة  أفضل 
رقــي  في  يعيــش  اإلنسان 
اجتمـــاعــي ومادي وفكري 
هدف  هو  وهذا  وإنسانـي، 

الكتابة المسؤولة. 
• مــــا هـي عـــالقـة 
بالسلــطــــة  الكاتـــــب 

السياسية؟
..أعتقــد أنهـا عالقـــة 
الكاتـــب  يشـعـــر  هشــة 
لكـــن  تجاههـــا،  بالقلــق 

هذه  في  خاصة  األمر،  يختلف  قـد  المغــرب  في 
مسمـوح  الكتابــات  أشكـال  جميـع  التي  المرحلة 
ولكـن  المقـدس  تدنس  ال  أن  على  طبعا  بهـا، 

عادة تبقى حالة إيجابية. 
في  النسائية  التجربــة  إلى  تنظــر  كيف   •

الكتابة؟ 
.. بصراحة هناك كاتبات لهن كتابات جميلة 
داعي  ال  القصيرة،  القصة  في  خاصــة  وجيدة، 

أميــل  أكون  ال  حتى  األسمـاء  لذكـــر 
فيمــا  األخـرى.  دون  إحــداهــن  إلى 
انطالقات  الروايـة هناك كذلك  يخـص 
بأن  تشي  جيدة  انطالقـات  أنها  أعدها 
طرف  من  المكتوبـة  النسائيــة  الروايــة 
لكن  بخير،  ستكــون  المغربيـات  النساء 
ما  على  اطالعـي  قوله حسب  أريد  ما 
أنه  هو  مغربيات  كاتبات  كتبتـه 
عــادة ما ينقصها الجرأة، فالمرأة 
المغربيــة أو العربية في حاجــة 
بقـــوة،  بلسانهــا  يصرخ  لمن 
أن  أو  لهـا  يعيد  أن  يحاول  لمن 
تستحقهـــا،  مكــانــة  يعطيهـا 
وبصراحـة ال أجـد ذلك إال عند كاتبـات قليالت جدا 
الكاتبات بتطوير خطابهن  وأتمنى لو تقوم تلك 
وجعلـه أكثـر جرأة وصراحة وصدق وأكثـــر قـوة. 
وفي الحقيـــقــة الكتابــة عــادة ليس لها جنس 
محدد. أنا ال أرى أن هناك كتابة نسائية أو رجالية 
بانتمائنا  فنحن نكتب بعقولنا وأفكارنا وال نكتب 

الجسدي. 

لقـاءات أدبية على تطبيـق »الواتساب« تجمع ثلـة من األدبـاء والمثقفيـن والقراء، 
الخراز.  رأسهم خالد  الثقافي على  بالحقل  والمهتمين  األساتذة  يقودها مجموعة من 

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
مع الضيف والمناضل :

الجزءالرواية المسافرة
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• محمد العودي
  oddimed@gmail.com البشير الدامون

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل و قدره و مليئة بالحزن واألسى، 
تعلن عائلة البشيري عن وفاة أخيهم المرحوم

محمد الب�شريي
ديسمبر   9 األربعاء  يوم  المنية  وافته  الذي  و  سنة،   48 العمر  من  البالغ 
2020، وشيع جثمانه الطاهر في اليوم الموالي إلى مثواه األخير ودفن بمقبرة 

سيدي عمار بعد صالة العصر. 
وإلى  الفقيــد  أرملــة  إلى  التعــازي  بأحر  نتقـدم  الجلل،  المصاب  بهـذا  و 
أبنائهما : هيثم، هاجر، جيهان، هدى ودينا وإلى إخوانه : رشيد، فتحية، فؤاد، 
البشيري  عائلتي  أفراد  وإلى جميع  أمال، وهشام،  البشير،  مراد،  نادية، حسن، 

والشحيمطة وبوليف، باإلضافة إلى أقاربهم وأصهارهم، راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران.
 تغمده اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن 

أولئك رفيقا.

ًة َفاْدُخِلـــي َيّ َيــًة َمْر�صِ ـــِك َرا�صِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس امْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   }  ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

)�صدق اهلل العظيم(
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خبر األسبوع

تخطى سيرجيو بوسكيتس، العب وسط 
دفـــاع  أسطـورة  بويول،  كارليس  برشلونة، 
مشاركة  األكثر  سباق  في  الكتالوني،  النادي 
بعد  ذلك،  جاء  التاريخ.  عبر  البارسا  بقميص 
األخيرة  المباراة  في  بوسكيتس  مشاركة 
لبرشلونة، األربعاء، أمام ريال سوسيداد، على 
الجولة 19  مباريات  نو، ضمن  كامـب  ملعب 
الرسمي لبرشلونة،  وبحسب الموقع  لليجا. 

فقد أصبح بوسكيتس رابع أكثر العب مشاركة بقميص النادي الكتالوني 
برصيد )594 مباراة( في جميع المسابقات. وبالتالي، تخطى بوسكيتس 
رقم أسطورة دفاع برشلونة كارليس بويول )593 مباراة(، ولم يسبقه 
في الترتيب سوى الثالثي تشافي هيرنانديز وليونيل ميسي وأندرياس 
إنييستا. وجاء الظهور األول لبوسكيتس مع الفريق األول لبرشلونة في 
عام 2008، وتحديدا يوم 13 سبتمبـر، أمام راسينج سانتاندير، تحت 

قيادة بيب جوارديوال.

الدوري اإلسباني
تقدمي مبارتني لرب�شلونة وريال 

مدريد عن الدورة 19

بو�شكيت�س يتخطى بويول 
يف قائمة تاريخية

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا )1-2( على ريال سوسيداد، مساء األربعاء، 
على ملعب كامب نو، في مباراة مقدمة عن الجولة 19 من الليجا. وسجل 
لبرشلونة جوردي ألبا في الدقيقة 31، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 43، 
بينما سجل ويليان خوسيه هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 27. 
وبهذا االنتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس 
بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة 
في المركز الثاني. و حقق األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، رقمًا 
مميزًا عقب هذا الفوز، حيث وصل النتصاره رقم 300 مع برشلونة في 
معقل النادي »كامب نو« في مختلف المسابقات. وحقق البرغوث، 211 
انتصارًا في الليغا، و53 فوزًا في دوري أبطال أوروبا، و30 في بطولة كأس 

الملك، و6 انتصارات في بطولة السوبر المحلي.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه لالنتصار  وقاد 
بنتيجة )1-3( على أتلتيك بيلباو، خالل مواجهة الفريقين مساء الثالثاء. 
وسجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة )2+45(، وكريم بنزيما في 
الدقيقتين 74 و2+90، بينما سجل ألتلتيك بيلباو أندير كابا في الدقيقة 
52. بهذا االنتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 26 في المركز 
الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 
نقطة في المركز الثالث عشر. وتدخل داني كارفاخال الظهير األيمن لريال 
مدريد، بعنف ضد ويليامز مهاجم بيلباو في منطقة الجزاء في الدقيقة 11، 
ولم يحتسب حكم المباراة أي خطأ في لقطة أثارت الجدل وغضب العبي 
الفريق الباسكي. وتدخل راؤول جارسيا بعنف ضد توني كروس، مما دفع 
حكم المباراة إلشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد، وكان جارسيا قد 
تلقى البطاقة الصفراء األولى في الدقيقة 8؛ بسبب تدخل عنيف مشترك 
ضد كروس ومودريتش. وتتواصل الليغا هذا األسبوع بإجراء الدورة 14 
التي افتتحت أمس الجمعة بمواجهة أ.بلباو و ويسكا، وستختتم غدا األحد 

بمواجهة إيبار و ريال مدريد.
نتائج الدورة 13

برشلونة / ليفانطي: 1 – 0 
بيتيس / فيا الريال: 1 – 1 

سلطا / قاديس: 4 – 0 
خيطافي / إشبيلية: 0 – 1 

ويسكا / أالفيس: 1 – 0 
ريال مدريد / أ.مدريد: 2 – 0 

ريال صوصيداد / إيبار: 1 – 1 
فالينسيا / أ.بلباو: 2 – 2 

بلد الوليد / أوصاصونة: 3 – 2 
إلتشي / غرناطة: 0 – 1 

برنامج الدورة 14
أمس الجمعة:

أ.بلباو / ويسكا )الساعة التاسعة 
ليال(

اليوم السبت: 
أ.مدريد / إلتشي )الساعة الثانية 

ظهرا(
)الساعــة  فالينسيـــا   / برشلونة 

الرابعة والربع مساء(
صوصيداد  ريـــال   / ليفانطــي 
)الساعة السادسة والنصف مساء(

أوصاصونة / / فيا الريال )الساعة 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  الوليــد  بلــد   / إشبيلية 
التاسعة ليال(

غدا األحد: 
سلطـا / أالفيــس )الساعة الثانية 

ظهرا(

غرناطة / بيتيس )الساعة الرابعة 
والربع مساء(

)الساعــــة  خيطافــي   / قاديس 
السادسة والنصف مساء(

)الساعـــة  مدريد  ريال   / إيبـــار 
التاسعة ليال( 

الترتيب العام
1 - أ.مدريد: 26 نقطة

2 - ريال صوصيداد: 26 //
3 - ريال مدريد: 26 //

4 - فيا الريال: 22 //
5 - برشلونة: 20//
6 - اشبيلية: 19//

7 -  غرناطة: 18//  
8 - قاديس: 18//
9 - سلطا: 16 //

10 - بيتيس: 16 //
11 - إيبار: 15 //

12 -  فالينسيا: 14 //
13 - أ.بلباو: 14 //
14 - إلتشي: 14 /

15 - أالفيس: 14 //
16 -  خيطافي: 13 //

17 - بلد الوليد: 13 //
18 - ليفانتي: 11 //
19 - ويسكا: 11 //

20 - أوصاصونة: 11 // 

الملحق الرياضي16

أضاف اتحاد طنجة مضيفه الفتح الرباطي 
البطولة  من  الثالثة  الدورة  في  ضحاياه  إلى 
بملعبــــه،  عليه  وفــاز  االحترافيــة  الوطنية 
»موالي الحسن » بالرباط بفضل ضربة جزاء 
مايي  اكسيل  الغابوني  المهاجم  اقتنصها 
ونفذها بنجاح طارق أستاتي في الدقيقة 27 
الثالث على  الفوز  من الشوط األول.  وبهذا 
انطالقته  الطنجاوي  الفريق  يواصل  التوالي، 
الترتيب  رأس  على  يتربع  وأصبح  اإليجابية 
العام بمفرده برصيد 9 نقاط، مستغال   تعثر 
منافسيه، الوداد الرياضــي المنهــزم أمـــام 
المتعادل  الفاسي  والمغرب  أسفي،  أولمبيـك 
شباب  ثم  برشيد  يوسفية  أمام  بميدانه 

المحمدية المتعادل بأكادير.
وعجز المغرب التطواني عن تجتوز ضيفه 
فرصة  واستغالل  الجديدي  الحسني  الدفاع 

النقص العددي في تركيبة الضيوف 
المباراة  من  األولى  ساعة  الربع  منذ 
المهدي  الدكالي،  الفريق  بعد  طرد عميد 
بهدفيــن  بالتعادل  ليكتفي  قرناص، 
لمثلهمـــا في المباراة التي جمعتهما على 
أرضية الملعب الكبير بطنجة لحساب نفس 

الدورة.
وكان أشبال المدرب الجزائري عبد الحق 
بنشيخة سباقون إلى التسجيل منذ الدقيقة 
الفتاح حدراف،  37، بواسطة المهاجم عبد 
ايدجوماريجوي  توني  النيجيري  عليه  ورد 
بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 من 
السبق  من  الضيوف  وتمكن  جزاء،  ضربة 
إلى التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 55 عن 
حدراف  الفتاح  عبد  المباراة،  هداف  طريق 
من محاولة خلقها بمجهود شخصي، لكن 
يدع  لم  ايدجوماريجوي  توني  النيجيري 
عليه  ليرد  دقائق   7 من  أكثر  تمر  فرحته 
الشخصي  والهدف  التعادل  بهدف  بدوره 
من   67 الدقيقة  في  المباراة  في  الثاني 

ضربة جزاء.
وبهذا التعادل، أصبح المغرب التطواني 

في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
وسيكون الفريـق على موعد مع ديربــي 
وغريمــه  بجاره  يجمعــه  لقــاء  في  الشمال 
بالملعب  طنجــة  اتحاد  المتزعــم  التقليدي، 
الرابعة  الدورة  لحساب  األحد  يوم غد  الكبير 
مســـاء.  والنصف  السابعــة  الســاعــة  على 

وسيكون الفريق الطنجاوي هو المستقبل.
نتائج الدورة 3:

نهضة الزمامرة / الجيش الملكي: 0 – 2  
المغرب الفاسي / يوسفية برشيد: 1 – 1 
أولمبيك أسفي / الوداد الرياضي: 2 – 1  

حسنية أكادير / شباب المحمدية: 0 – 0 
سريع وادي زم / نهضة بركان: 1 – 3  

المغرب التطواني / د. الحسني الجديدي: 
  2 – 2

الفتح الرباطي / اتحاد طنجة: 0 – 1 
الرجاء الرياضي / مولودية وجدة: 3 – 0  

الموعد المقبل:
اليوم السبت:

)على  أسفي  أولمبيك   / برشيد  يوسفية 
الساعة الثالثة والنصف مساء(

الوداد الرياضي / حسنية أكادير )على 
الساعة الخامسة والنصف مساء(

نهضة بركان / الرجاء الرياضي )على 
الساعة السابعة والنصف مساء(

زم  وادي  / سريــع  المحمديــة  شباب 
)على الساعة السابعة والنصف مساء(

غدا األحد:
الجيش الملكي / الفتح الرباطي )على 

الساعة الثالثة والنصف مساء(
الزمامرة  نهضة   / وجدة  مولودية 

)على الساعة الخامسة والنصف مساء(
اتحاد طنجة / المغرب التطواني )على 

الساعة السابعة والنصف مساء(
د. الحسني الجديدي / المغرب الفاسي 

)على الساعة السابعة والنصف مساء(
الترتيب العام:

1 - اتحاد طنجة: 9 نقط   
2 - الرجاء الرياضي: 7 //

3 - نهضة بركان: 7 //
4 - شباب المحمدية: 7 //
5 - الوداد الرياضي: 6 // 

6 - أولمبيك أسفي: 6 //
7 - المغرب الفاسي: 5 //  

8 - الفتح الرباطي: 4 //
9 - المغرب التطواني: 4 //
10 - الجيش الملكي: 3 //
11 - حسنية أكادير: 2 //

12 - يوسفية برشيد: 2 //
13 - د. الحسني الجديدي: 1 //   

14 - سريع وادي زم: 1 //
15 - مولودية وجدة: 1 //   

16 - نهضة الزمامرة: 0 //    

البطولة الحرتافية :

احتاد طنجة ينفرد بالزعامة بعد فوزه على الفتح وتطوان 
يرغم على التعادل اأمام اجلديدة منقو�شا

نهائي  ثمـن  قرعــة  أسفـرت 
أقيمت  التي  أوروبا،  أبطال  دوري 
فــي  الماضي  اإلثنيــن  يـــوم 
مدينة نيــون السويسريـــة، عن 
جاءت  فيما  ناريتين،  مواجهتين 
نوعًا  متوازنة  المباريات  بقية 
تشيلسي  القرعة  وأوقعت  ما. 
في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما 
لبرشلونة  ناريا  صدامًا  حملت 
أمام باريس سان جيرمان وصيف 
البطولة.  من  الماضية  النسخة 

ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام التسيو، فيما يلتقي ريال مدريد 
باليبزيج،  ليفربول  يصطدم  المباريات  بقية  وفي  أتاالنتا.  نظيره 
ومانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجالدباخ، فيما يلعب يوفنتوس أمام 
بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية. و ستقام مباريات ذهاب دور 
الـ16 متفرقة على مدار 4 أيام، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير2021. 

فيما تقام مباريات جولة اإلياب أيام 9، 
10، 16 و17 مارس2021. وبعد إسدال 
سيجري  النهائي،  ثمن  على  الستار 
يويفا قرعة األدوار التالية بداية من ربع 
النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 

مارس2021.
وجاءت المواجهـــات على الشكــل 

التالي:
اليبزغ / ليفربول

بورتو / يوفنتوس 
برشلونة / باريس سان جيرمان

أتالنتا / ريال مدريد
إشبيليا / دورتموند

أتلتيكو مدريد / تشيلسي
التسيو / بايرن ميونخ حامل اللقب

بروسيا مونشنغالدباغ / مانشستر سيتي

ت�شيل�شي ي�شطدم باأتلتيكو.. ومواجهة نارية لرب�شلونة
بدوري الأبطال



صور من الدوري التكريمي ل : 

»عبد الحميد النعيمي«

4137 • ال�شبـت  19 دي�شمبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

815 الملحق الرياضي

احتضن ملعب طنجة البالية 
دجنبــر   13 الماضـي،  األحد  يوم 
لدوري  النهائية  المباراة   ،2020
لكرة  النعيمــي«  الحميد  »عبد 
نسختــه  في  الكبار  لفئة  القدم 
المنظــم،  الفريق  جمــع  األولى، 
بشــباب  الباليــة  طنجــة  اتحاد 
األخير  بفوز  وانتهى  طنجة  وداد 
في  وجرى  الترجيحية.  بالضربات 
ثالثي  دوري  النهائي  ستار  رفع 
قدماء  طنجة،  اتحاد  قدماء  جمع 
اتحاد  وقدماء  طنجة  وداد  شباب 
في  النهائي  ومر  البالية.  طنجة 
جو عائلي رائع بحضور العديد من 
بالمدينة،  الرياضيـــة  الفعاليات 
به،  المحتفــــى  تسلــم  حيــــث 
مجموعــة  النعيمـي  الحميد  عبد 
في  وشكــــر  التذكــــارات  من 
الحاضريــــن  مقتضبــة  كلمـــة 
الريـــاضي وكذلك  في عـــرســه 

الساهرين على تنظيم الدوري وجميع المشاركين في إنجاحه. 
وأشرفت على تنظيم دوري »عبد الحميد النعيمي« الذي يعد من األعالم 
طنجة  اتحاد  جمعية  الرياضي،  والتسيير  التأطير  مجال  في  بطنجة  الرياضية 
المسيرة  النطالق   45 بالذكرى  المغربي  الشعب  احتفاالت  إطار  في  البالية 
الخضراء والذكرى 65 لعيد االستقالل، بتنسيق مع عصبة الشمال لكرة القدم، 
وبمشاركة أندية، كوكب طنجة و أطلس طنحة ووفاق طنحة  و نادي الغندوري  
و رهان السانية  ومغرب طنجة  ونهضة طنجة  ووداد طنجة  و شباب العوامة  
و شباب سيدي إدريس  و شباب السانية. وانطلقت منافسات الدوري على شكل 
بالزياتن  الرياضية  القرية  بملعبي   ،2020 أكتوبر   29 الخميس  منذ  بطولة 

وملعب طنجة البالية. وتميزت مبارياته بالندية والتشويق.

نبذة عن الشخصية المكرمة:
عبد الحميد النعيمي، إسم مرتبط بمجال كرة القدم بطنجة على مستوى 
المنقبين عن  أبرز  من  ويعتبر  الستينيات.  فترة  منذ  التقني  والتأطير  التسيير 

المواهب.  
كانت انطالقته الملفتة بتأسيس نهضة طنجة سنة 1967 كفريق يمارس 
في بطوالت األحياء بطنجة. وكان الفريق يشارك في أقوى الدوريات المحلية 
ضمنها بطولة مندوبية الشبيبة والرياضة بطنجة التي كانت تنظم على مدار 
السنة، وتنطلق عادة في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر ماي. وتشهد تنظيما 
جيدا على جميع المستويات بفعل جدية أطر المندوبية الساهرين إذاك على 
الدوري في شخص، عبد القادر البزيوي، عبد الواحد أقصبي والمرحوم مصطفى 

البشاري. وكانت هذه البطولة تعرف مشاركة أجود فرق األحياء. 
سنة  من  عليها  هيمن  التي  األحياء  دوريات  على  نفوذه  الفريق  وبسط 
قوة  بفضل  هزيمة  أية  المرحلة  طيلة  يذق  ولم   1971 حدود  إلى   1967
المجموعة المنسجمة التي كانت تضمها تركيبة الفريق وتتكون من العبين 
الالعبين  أحسن  أحد  المتتبعون  يعتبره  الذي  أفقير  محمد  أمثال  متميزين 
الذين عرفهم تاريخ كرة القدم بطنجة، أحمد البدوي )حارس المرمى(، حميد 

المصباحي، الحاج ناصر، وآخرون.
هذا التألق دفع عشاق كرة القدم والفن الرفيع بطنجة إلى مطالبة منظمي 
آخر  استثناءا في  مباريات نهضة طنجة  تحديد موعد  الشريف،  دوريات ملعب 

مباريات كل يوم سبت حتى يتسنى لهم الحضور لالستمتاع بالفرجة.
ورغم أن نهضة طنجة أو »النهضة الصغيرة« كما كان يطلق عليها، كان 
ينتهي لفرق األحياء، فقد كان يمارس في إطار احترافي منظم إداريا وتقنيا، إذ 
كان االنضباط يسود داخل الفريق باحترام بنود القانون الداخلي الذي وضعه 
وخارج  فريقيهم  خارج  اللعب  يرفضون  النهضة  العبو  كان  وكمثال  الفريق. 
فرق  خاصة  أخرى  فرق  لمساومات  االنصياع  ويرفضون  ومواعيده،  برنامجه 
النهضة.  يتابعون جميع مباريات  التي كان رؤساؤها ومدربيها  الثالث  القسم 
اتحاد طنجة،  األضواء، دخل مسؤولي  النجاح. وبسبب خطفه  يكمن سر  وهنا 
الخط  الثاني، على  الوطني  القسم  إلى  الذي كان ينتمي  المدينة األول  فريق 
مباريات  مواعيد  تغيير  بهدف  الشريف  ملعب  دوريات  منظمي  مع  صراع  في 
النهضة كي ال تتزامن مع مباريات االتحاد ألن النهضة تمنح الفرجة بالمجان. 
فكان الحل هو الدخول في مفاوضات مباشرة مع عبد الحميد النعيمي بصفته 
مسؤوال عن النهضة الصغيرة لتدارس األمر وإيجاد الحلول. حيث عقد اجتماعا 
ستار  رفع  في  مبارياته  الصغيرة  النهضة  لعب  إلى  يرمي  اتفاق  إلى  أفضى 
مباريات االتحاد الكبيرة، وكان الهدف هو جلب الجمهور، وتمت العملية ما بين 
1969 و1970. قبل أن يتم إدماج نادي طنجة )الطنخير(، واتحاد طنجة، ليتحوال 
إلى نهضة طنجة خاصة أن النهضة الصغيرة  كان فريقا غير رسمي ويمارس 
الجامعة  إلزام  ظل  وفي   ،1971 سنة  وخالل  لألول.  تشريف  وهذا  باألحياء، 
انعقد  الشبان،  فئات  بتكوين  األندية  جميع  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 

النعيمي  الحميد  عبد  بين  اجتماع 
الجديدة،  النهضة  مسؤولي  وبين 
الحنــوط  محمــد  شخـص  في 
إدماج  على  االتفاق  فتم  األول،  عن 
فئة  في  الصغيرة  النهضة  العبي 
الثانــي  بالقسـم  النهضــة  شبان 
كانت  الصغيرة  النهضة  أن  خاصة 
تتوفر على عناصر ال يتعدى معدل 
وتم  والفتيان.  الشبان  فئتي  سنها 
قبول الطلب بعدما لم تعد النهضة 
الصغيــرة تجـــد منافسيــن أقوياء 
األحياء،  مستـوى  على  لمواجهتها 
بدليل أن الفريق لم ينهزم ولو مرة 
وبفعل  تأسيسه.  تاريخ  منذ  واحدة 
الفنيـــة  واإلمكانيـــات  االنسجــام 
الكبيرة التي يتوفر عليها الالعبون 
الوافدون على شبان نهضة طنجة، 
مواهب  بفضل  الفئة  هذه  تمكنت 
النهضة الصغيرة من إحراز بطولة 
النهائية  المباراة  وبلوغ  الشمال، 
 ( نفسها  السنة  وفي  طارئ.  لظرف  تجر  لم  التي  للشبان  الوطنية  للبطولة 
الكبار في المراحل  1971( عرفت مشاركة 8 العبين من الشبان ضمن فريق 
الحاج  أفقير،  محمد  البدوي،  أحمد  المرمى  حارس  وهم  البطولة،  من  األخيرة 
ناصر، العربي بوراس، مصطفى بخات، عبد العزيز اخريشف، حميد المصباحي 
ومحمد كسولي، وسرعان ما ضمنوا موقعهم بالفريق األول وأصبحوا أساسيين 

في الموسم الموالي.
هذه مجرد مرحلة من المراحل المتميزة التي قطعها الشخص المكرم في 
مجال كرة القدم والتي تواصلت بتحمله مهامات داخل مجلس عصبة الشمال 
بفريق  التحق  قد  كان  وبعدما  والتقنية  اإلدارية  باللجنة  رئيسا  القدم  لكرة 
من  المشعل  تسلم  بعدما  لسنوات  إسمه  به  ارتبط  الذي  طنجة  وداد  شباب 
األب الروحي للفريق، المرحوم أحمد السوسي المعروف ب »باباه« في بداية 

الثمانينات. 
دون أن ننسى ما أسداه من خدمات لفريق البنك الشعبي واتحاد طنجة 
عبد  أمثال  الرؤساء  من  مجموعة  عهد  في  والتسعينات  الثمانينات  فترات  في 

السالم أربعين ومحمد بوهريز والمرحوم محمد العريب بوراس. 
النتائج التقنية للدوري:

نتائج الدورة األولى:
أطلس طنحة / مغرب طنجة: 0 – 1 

نادي الغندوري / كوكب طنجة: 1 – 3 
شباب سيدي إدريس / رهان السانية: 1 – 4 

اتحاد طنجة البالية / وفاق طنجة: 3 – 2 
شباب العوامة / وداد طنجة: 0 – 4  

نهضة طنجة/   شباب السانية: 1 – 2 
نتائج الدورة الثانية:

شباب السانية / شباب العوامة: 2 – 1  
شباب سيدي إدريس / كوكب طنجة: 3 – 3  

نادي الغندوري / رهان السانية: 0 – 3 
أطلس طنحة / وفاق طنحة: 2 – 2 

اتحاد طنجة البالية / مغرب طنجة: 1 – 2 
نهضة طنجة وداد طنجة: 0 – 2 

نتائج الدورة الثالثة:
وداد طنجة / شباب السانية: 1 – 1 

كوكب طنجة / رهان السانية: 2 – 1 
مغرب طنجة / وفاق طنجة: 0 – 2 

نهضة طنجة / شباب العوامة: 4 – 4 
إتحاد طنجة البالية / أطلس طنجة: 2 – 1 

نادي الغندوري / شباب سيدي إدريس: 2 – 4 
نتائج نصف النهائي:

وداد طنجة / كوكب طنجة: 2 – 2 )5 / 4 بالضربات الترجيحية( 
إتحاد طنجة البالية / شباب السانية: 1 – 1 )5 / 3 بالضربات الترجيحية( 

نتيجة النهائي:
اتحاد طنجة البالية / وداد طنجة: 0 – 0 )1 / 4 بالضربات الترجيحية(: 

وداد طنجة يحرز الن�شخة الأولى من دوري
»عبد احلميد النعيمي«
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التي  الرمزية  التكريمات  بعيدا عن 
والمؤسسات  الجمعيات  بعض  تعودت 
تنظيمها لفائدة بعض المحتفى بهم، 
سيما أشخاص أســدوا خدمــات كبيرة 
وأصبحوا اليوم يعانون وضعًا اجتماعيًا 
صعبًا. فينتهي حفل التكريــم بكــأس 
وتذكــار  الحلوى  من  كيلو  وربــع  شاي 

رمزي....
ظهرت »مجموعة القلوب الرحيمـة« 
الطيبــة  للقلــوب  األمــل  »جمعـيـــة 
وإطـارهــــا  تسميتهــا  في  للتنميــة« 
الجديدين المتكونة من شباب طنجاوي 
درسا  وقدمت  المهجر،  في  مقيم  غيور 
التكريم  حقيقيا ونموذجيا في مفهوم 
الرياضيين  لفئــة من  الحقيقي، سيما 
ينالوا  ولم  صمت  في  اشتغلـوا  الذين 
يعيشون  وأصبحوا  يجب،  كما  حقهم 
نمــوذج  صعبــًا..  اجتماعيــًا  وضعـــًا 
الحارس الطنجاوي مجيدو الذي بفضل 
التطبيب وتم  المجموعـة استفــاد من 
األثـاث  بأحـدث  وتجهيزه  بيتـه  ترميم 
وانتقلت  االخرى..  مشاكله  بعض  وحل 
مصطفى  المؤطر  لتمكين  المجموعـة 
الخمال المعروف ب »جاغليـــط« الذي 
استفاد من نفــــس الدعــم بخصوص 
إتمام  ننتظر  الطريق  وفي  السكن... 
نفس العمل االنساني مع الالعب جمال 
طبعا  يستحقون  هؤالء  وكل  التوزاني، 
المجموعـة  تستحــق  كما  الدعـم،  هذا 
أعضائها  لجميع  وتحية  شكر  ألف  منا 
تجـــد  أن  ونتمنــى  واحـدًا...  واحـــدًا 
الدعم المادي والمسانــدة من  بدورها 
الغيورين حتى تواصل عملها اإلنساني 
واالجتماعــي المتميــز وتتمــم برنامـج 
في  أخرى  أسماء  هناك  ألن  التكريمات، 
االنتظار وتحتاج لهذه االلتفاتــة... من 
هنا أرفع القبعـة احترامـا لجميع أعضاء 

المجموعة. تحياتي للجميع.

أبو تريكةحوار السبت

»جمموعة القلوب 
الرحيمة« جت�شد 
املعنى احلقيقي 

للتكرمي

أكد النجم محمد أبو تريكة، 
أسطورة كرة القدم المصرية 

واإلفريقية السابق، وسفير اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، على أهمية بطولة 

كأس العالم قطر 2022 للعالم العربي 
ومنطقة الشرق األوسط.

وأوضح النجم المصري، الذي 
أحرز هدفي تتويج المنتخب المصري 
ببطولتي كأس األمم اإلفريقية في 

نسختي 2006 و2008، في تصريحات 
حصرية لموقع »قطر2022«، خالل 

زيارته لملعب الريان، الذي سيعلن 
عن جاهزيته يوم 18 ديسمبر الجاري 

خالل نهائي كأس األمير، أن استضافة 
قطر لكأس العالم 2022 ألول مرة 

في المنطقة العربية والشرق األوسط 
تتيح فرصة مثالية لتصحيح العديد 

من المفاهيم المغلوطة عن العرب 
والمسلمين وإبراز الوجه الحقيقي 

لشعوب المنطقة.

حتى اآلن على جميع المستويات استعدادًا للبطولة. 
البطولة،  الستضافة  اآلن  من  فعليًّا  مستعدة  قطر 
لقد اكتمل أكثر من 90 % من مشاريع البنية التحتية، 
وتم تدشين ثالثة استادات وهذا الملعب المميز هو 
الرابع، بل حتى الناس أنفسهم مستعدون ويترقبون 
البطولة. أتوقع أن تكون كأس العالم المقبلة مبهرة 

للجميع«.
التي  العـــرب  كـأس  بطولــة  أهميـــة 

ستستضيفها قطر العام المقبل:
بطولة كأس العرب التي ستستضيفها قطر العام 
تحمل  عام،  بنحو  العالم  كأس  انطالق  قبل  المقبل 
الختبار  أساسية  تجربة  كونها  بجانب  كبيرة  أهمية 
العالمي،  العرس  قبل  للمالعب  التشغيلية  اإلمكانات 
العالم ال تخص قطر وحدها،  بأن كأس  رسالة  فهي 
الشرق األوسط،  للعرب جميعًا وشعوب  بل هي ملك 
وأن تنظيمها في قطر نجاح للجميع. وتقارب المسافات 
لالعبين  ميزة  يُعد   2022 قطر  بطولة  مالعب  بين 
والمشجعين، وهذه الميزة ستوّفر على الالعبين مشقة 
لياقتهم،  استعادة  سرعة  على  وتساعدهم  التنقل 
وتعزز استقرار الفرق نظرًا لعدم حاجتها لتغيير أماكن 

توجيه رسالة :
»علينا أن نغتنم هذه البطولة لتوجيه رسالة إلى 
العالم مفادها أننا قادرون على تنظيم بطوالت كبرى 
على أعلى مستوى من التقدم والتطور، مع التمسُّك 
لغة  وأن  وتقاليدنا،  بقيمنا وعاداتنا  الوقت نفسه  في 
االحترام المتبادل يجب أن تسود بيننا. وأكد أبو تريكة 
أنه بالرغم من أهمية المنشآت والبنية التحتية التي 
الحقيقية  الصورة  تقديم  أن  إال  البطولة،  ستتركها 
لشعوب المنطقة أمام العالم هو اإلرث األهم واألبرز 

لبطولة قطر 2022.
الملعب الجديد تحفة ملعب أوروبي في بلد 

عربي:
االستيعابية  طاقته  تبلغ  الذي  الجديد،  الملعب 
40 ألف مشجع، وفي موقع استاد أحمد بن علي المقر 
انتهاء  بعد  سيصبح  الرياضي،  الريان  لنادي  السابق 
أكثر  أحد  يعد  الذي  للنادي  جديدًا  مقرًا  العالم  كأس 
األندية الجماهيرية في قطر. بال شك تحفة معمارية 
أخرى تتنظر الجميع في قطر 2022، أشعر باأللفة منذ 
الملعب، بسبب  إلى  التي دخلت فيها  األولى  اللحظة 
قرب المدرجات من أرضية الملعب على غرار المالعب 

األوربية، أشعر بأنه ملعب أوروبي في بلد عربي.«
إنجـاز 90 في المائــة من مشاريع البنيــة 

التحتية يؤكد جاهزية قطر:
من المفروض أن نشيد بحجم اإلنجاز الذي تحقق 

75 كم  إذ تبلغ أطول مسافة بين استادين  اإلقامة، 
وأقصرها 5 كم فقط.

تقــارب المسافــات بين المالعــب ميـــزة 
للمشجعين:

فوائــد تقـــارب المسافـــات بين المالعب ميزة 
وتتيح  الجمهور  على  التنقل  ستيسِّر  للمشجعين، 
أمامه الفرصة لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد، 
أولمبية  قرية  في  وكأنهم  المشجعون  وسيشعر 
صغيرة، مع توافر كل ما يتطلعون إليه في محيطهم، 
كالمعالم الثقافية، ومناطق المشجعين، والمنتزهات، 
ومحطات المترو، والفنادق، والمراكز التجارية، وغيرها.

فرص تأهل منتخب مصر:
العالم  كأس  في  المنتخــب  مشاركة  استمرارية 
هدف من أهداف الكرة المصرية، وآمل في مشاركة 
للنسخة  وتأهلت  سبق  بعدما   2022 قطر  في  مصر 
الالعبيـن  الحالي من  السابقة روسيا 2018، والجيل 
بقيادة  هو جيل مميــز ولديــه جهـــاز فني مصري 
انتظــارهـم  فـي  نحـن  البــدري،  حســام  الكابتـــن 

بالدوحــة في 2022«.

”2020 “اأتوقع تنظيمًا مبهرًا لنهائيات قطر 

الملحق الرياضي14
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد:2020/396
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقـد موثـق مــؤرخ 
فريــد  السيــد  بـاع   ،2020/11/10 و  فــي10/05 
 2 أهال  رياض  تجزئة  بطنجة  الساكن  العربيتـي، 
زنقة 39 رقم 18 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم L419374 والمسجل بالسجل التجاري بطنجة 
تحت عدد 152810، مجموع األصل التجاري الكائن 
السيد  لفائدة  اهلل  عبد  بن  25 شارع عالل  بطنجة 
طارق البشاري، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
BX837757، وحددت قيمة األصل التجاري موضوع 
)ثمانمائة   800.000 قدره  إجمالي  مبلغ  في  البيع 
ألف درهم( وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة 
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 و ما يليه من 

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلـوي كونسولتين

 ش.ذ.م.م. ذات شريك وحيد
ALOUI CONSULTING SARL AU

محاســب  معتمــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني تطوان

الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539
 الفاكس: 960201 0539

*************
سيليبريتي إكسطنشن ش.ذ.م.م.

CELEBRITY EXTENSIONS SARL
شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 

100.000,00 درهم
مقرها االجتماعي بتطوان

تجزئة طابولة 3، مركب 30-16 رقم 24، الطابق 
الثالث

 تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة
 26 في  بتطوان  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
القانون األساسي لشركة  أكتوبر 2020، تم تحرير 

ذات المسؤولية المحدودة بالمميزات التالية:
•   التسمية: سيليبريتي إكسطنشن ش.ذ.م.م. 

 ”CELEBRITY EXTENSIONS SARL“
•   الهدف: هدف الشركة:

•   صالون للحالقة ومركز للتجميل.  
والعقارية  العينية  العمليات  كل  وعموما     •
مباشرة  غير  أو  مباشرة  المتعلقة  والتجارية  المالية 
لتحقيق هدف الشركة والتي من شأنها أن تعمل على 

تشجيع وتطوير الشركة.  
•   المقر االجتماعي: تجزئة طابولة 3، مركب 

30-16 رقم 24، الطابق الثالث تطوان
•   المدة: 99 سنة.

•   رأسمال الشركة: حدد رأسمال الشركة في 
من  حصة   100 إلى  مقسم  درهم   100.000,00

فئة 1.000,00 درهم، خصصت لكل من:
•   السيدة الزهرة ابن الفاسي 60 حصة،

•   السيد عبد السالم الخراز 40 حصة.
ابن  الزهرة  السيدة  تعيين  تم  التسيير:   •
الفاسي، كمسيرة للشركة لمدة ثالث سنوات، وتلتزم 

الشركة بإمضائها.
•  السنة التجارية: من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 
من كل سنة وبصفة استثنائية من 26 أكتوبر2020 

إلى غاية 31 دجنبر2020.
بعد  للسنة،  الصافي  المحصول  •  األرباح: 

إسقاط االدخار القانوني، يخصص لفائدة الشركاء.
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 02 دجنبر 2020 تحت رقم 6112.
بمثابة مقتطف وبيان
 مسيرة الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلـوي كونسولتين

 ش.ذ.م.م. ذات شريك وحيد
ALOUI CONSULTING SARL AU

محاســب  معتمــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني تطوان

الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539
 الفاكس: 960201 0539

*************
مخور لوغار ش.ذ.م.م. ذات شريك وحيد

MEJOR LUGAR SARL AU
شركة ذات المسؤولية المحدودة وذات شريك 

وحيد رأسمالها 100.000,00 درهم
مقرها االجتماعي بتطوان

كراج رقم 2، تقاطع شارع محمد داود وزنقة 
مسقط، الطوابل السفلى 

تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة
ذات شريك وحيد

 27 في  بتطوان  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
لشركة  األساسي  القانون  تحرير  تم  أكتوبر2020، 
وحيد  شريك  وذات  المحدودة  المسؤولية  ذات 

بالمميزات التالية:
•   التسمية: مخور لوغار ش.ذ.م.م. ذات شريك 

 ”MEJOR LUGAR SARL AU“ وحيد
•   الهدف: هدف الشركة:

•   استغالل مقهى وقاعة شاي.
والعقارية  العينية  العمليات  كل  وعموما    •
مباشرة  غير  أو  مباشرة  المتعلقة  والتجارية  المالية 
لتحقيق هدف الشركة والتي من شأنها أن تعمل على 

تشجيع وتطوير الشركة.     
•   المقر االجتماعي: كراج رقم 2، تقاطع شارع 

محمد داود وزنقة مسقط، الطوابل السفلى تطوان
•   المدة: 99 سنة.

•   رأسمال الشركة: حدد رأسمال الشركة في 

100.000,00 درهم مقسم إلى 100 حصة من فئة           
1.000,00 درهم، خصصت كلها للسيد أشرف 

عياد.
عياد،  أشرف  السيد  تعيين  تم  التسيير:     •
كمسير للشركة لمدة غير محدودة، وتلتزم الشركة 

بإمضائه.  
•   السنة التجارية: من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 
من كل سنة وبصفة استثنائية من27 أكتوبر2020 

إلى غاية 31 دجنبر2020.
بعد  للسنـة،  الصافي  المحصول  األرباح:     • 
الشريك  لفائدة  يخصص  القانوني،  االدخار  إسقاط 

الوحيد.
االبتدائيـة  بالمحكمـة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 02 دجنبر 2020 تحت رقم 6117.
 بمثابة مقتطف وبيان
مسير الشرك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/19-3695
بطلب من: السيدة حبيبة العوفي ومن معها

ضد : السيدة نزهة فرحات ومن معها
الساعة  على   2021-02-16 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع 

للعقارين:  
الدرادب زنقة مالطا رقم 10  الواقع بحي   - 1
طنجة الحامل للرسم العقاري عدد 06/51083 وهو 
عبارة عن سكنى مشيدة فوق مساحة أرضية قدرها 

52 متر مربع.
2 - العقار الواقع بحي الدرادب زنقة مالطا رقم 
ثالثة  من  مكون  باطيو  عن  عبارة  وهو  طنجة   10

طوابق مساحته 140.70 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 550.000.00 

درهم لألول ومبلغ 750.000.00 درهم للثاني. 
تقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 
االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن ناجزا 

نقدا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد :2018/8516/412  
لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، تنوب عنه ذتان/ 

بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء.
ضد: السيدة طمامة محمد، دوار الشجرة الريصانة 

العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/01/19 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني  للعقار 
المدعو )المساق( ذي الرسم العقاري عدد 36/13498 
والكائن بدوار البداوة الشجرة، قيادة سوق الطلبة، 
دائرة القصر الكبير إقليم العرائش، وهو عبارة عن 
قطعة أرضية فالحية، مساحتها 17 هكتار و 33 آر و 

83 سنتيار. 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 4.334.575.00 

درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويمكن لكل شخص داخل 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد، على أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 
ق م م(، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة، 
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون. وللمزيد 
من االيضاح 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 االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــــع عقــــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/20-2012
بطلب من: السيد بيير المهدي بن قدور ومن معه

ضد : السيد نور الدين بن قدور
الساعة  على   2021-02-16 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
الواقع   ،06/157858 عدد:  العقاري  للرسم  الحامل 
بمدينة طنجة حي بني مكادة، المسمى سليمة 01 
وهو عبارة عن دار تشتمل على طابق سفلي و طابق 

واحد ومرفق بالسطح مساحتها 61 متر مربع.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ  545.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

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

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
مضمون  بشيك  أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عقــــار 
ملف تنفيذي عدد:6201/19-2985 

بطلب من: السيد عبد اهلل الدويب ومن معه
ضد : السيد احمد الدويب ومن معه

الساعة  على   2021-02-16 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار: 
الواقع  9096/ج،  عدد  التحفيظ  لمطلب  الحامل 
بمدينة طنجة: الحي الجديد زنقة 153 رقم 16، وهو 
عبارة عن دار تشتمل على طابق سفلي وثالثة طوابق 

علوية، مساحتها 39 متر مربع.  
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 304.200.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع 

زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة االولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بأصيلة
ملف تنفيذ عدد :2019/6201/357   

إعالن عن بيع قضائي
لفائدة : عبد السالم الكرف 

ينوب عنه ذ/ عبد الصمد بنعجيبة المحامي بهيئة 
طنجة

ضد : ورثة علي الكرف ومن معه
الساكنين: مدشر القطبيين قيادة أحد الغربية 

بأصيلة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
سيتم  قضائيا  بيعا  بأن  للعموم  بأصيلة  اإلبتدائية 
الساعة  على  بتاريخ 2021/01/14  المحكمة  بهذه 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  صباحا   10:00
منفصلة  فالحية  أرضية  :قطع  التالية  للعقارات 
ومختلفة التضاريس والتربة تقع بمدشر القطبيين 

قبيلة أوالد خلوف قيادة أحد الغربية دائرة أصيلة.
وبها  الدوار  وسط  تقع  الدار:  محطة   -  1
منازل  خمسة  على  تحتوي  األساسية  التجهيزات 
قروية وعدة أشجار محاطة بسياج من التين الشوكي 
حدودها: شماال، ورثة يامنة بنت علي وشرقا : ورثة 
وجنوبا:  بلمكي  والد  وبالد  البشيني  السالم  عبد 
السهب وبالد عبد السالم وغربا: االحباس. مساحتها 

: 18 تحويلة - مساحتها بالمتر 14040
الثمن االفتتاحي : 400.000 درهم.

2 - بير بكوش: أرض فالحية ترتيبها ترسية - 
حدودها: شماال، والد الطاهر بن علي وشرقا : والد 
الطاهر بن علي وجنوبا: بالد عبد القادر هارون وغربا: 
بالد محمد الكرف. مساحتها : 1.5 تحويلة - مساحتها 

بالمتر 1170
الثمن االفتتاحي : 11700 درهم.

أرض  الطيب:  به غرسة  المتصل  الغرس   -  3
فالحية تربتها منحدرة التضاريس حدودها: شماال، 
القادر  عبد   : - شرقا  بن طاهر  وبالد  الكرف  محمد 
هارون وجنوبا: حميدو بن عبد السالم وغربا: والد بن 

طاهر. مساحتها : 5 تحاول مساحتها بالمتر 3900.
الثمن االفتتاحي : 39.000 درهم.

ترسية  تربتها  فالحية  أرض  المريس:   -  4
منحدرة التضاريس حدودها: شماال، بالد عبد القادر 
هارون، شرقا : والد بلمكي وجنوبا: السهب الجاري 
تحويلة   16  : مساحتها  الراجلين.  طريق  وغربا: 

مساحتها بالمتر 12480.
الثمن االفتتاحي : 124.800 درهم.

ترسية  تربتها  فالحية  أرض  التويرسة:   -  5
منحدرة التضاريس، حدودها: شماال، الغرافي محمد 
وعلي الكرف وشرقا : محمد الغرافي وجنوبا: السهب 
وورثة محمد الكرف وغربا: محمد اليمني. مساحتها : 

5 تحاول مساحتها بالمتر 3900.
الثمن االفتتاحي : 39.000 درهم.

ترسية  تربتها  فالحية  أرض  الضوية:   -  6
: محمد بوحموش  الطريق وشرقا  حدودها: شماال، 
الكرف وورثة خدوج وجنوبا: ورثة بوحموش وغربا: 
تحويلة مساحتها   6.75  : اليمني. مساحتها  محمد 

بالمتر 5265.
الثمن االفتتاحي : 52650 درهم.

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

والفواكه  للخضر  الجملة  سوق  طالت  التي  المتعددة  واالختالالت  االحتجاجات  بعد 
المذكور على  السوق  تجار  لجمعية  المسير  المكتب  أعضاء  أقبل  الكبرى،  الجديد بطنجة 
وضع استقالتهم الجماعية، وذلك نتيجة احتجاجهم على ما أطلقوا عليه »التدبير االنفرادي 

واالرتجالي« لرئيس الجمعية.
العام  الكاتب  بينهم  من  المسير،  بالمكتب  عضوا   11 االستقالة  هذه  ضمت  وقد 

للجمعية، ونواب الرئيس الثالثة، وكذا أمين المال ونوابه، باإلضافة إلى 4 مستشارين.
أنهم  استقالتهم  من خالل  أشاروا  فقد  الخطوة،  بهذه  األعضاء  قيام  تفاصيل  وعن 
سيعمدون إلى تقديم أسباب هذه االستقالة أثناء انعقاد الجمع العام العادي أو االستثنائي.
رميساء

يتواصل مسلسل الترامي على ملك الغير بشكل علني بالمحروسة طنجة، على غفلة من  
السلطات أو بإذن منها، حيث شيد بقلب المدينة العتيقة بداية شارع عقبة »فرانسيس«، 
التابع للملحقة اإلدارية األولى، »شبه محل« بواجهة إحدى المحالت التجارية التاريخية دون 
حسيب وال رقيب )أنظر الصورة( أمام أعين وبمباركة من السلطة، ومن المحتمل أن يكون 
البناء ليال في ضرب صارخ لقرار الوالي السيد امهيدية الذي شدد خطابه وبلهجة صارمة 
للحد من استفحال ظاهرة البناء العشوائي، خاصة وأن المدينة العتيقة تعرف حاليا تأهيال 

هيكليا شمل شتى المرافق والبنى التحتية تحت إشراف السيد الوالي.
فهل ستتدخل السلطات المسؤولة إليقاف هذا النزيف الخطير الذي بات يؤرق التجار 

وساكنة المنطقة؟!
نتمنى من السيد الوالي التدخل العاجل ومحاسبة كل من يغض الطرف عن من هذه 

التجاوزات التي تشوه معالم المدينة العتيقة..
لنا عودة للموضوع.

ا�شتقالة جماعية باملكتب امل�شري 
لتجار �شوق اجلملة للخ�شر والفواكه

دكان على الر�شيف
يف ال�شوق الداخل..!!
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
157

هي ذكريات قصة تقض مضجعي ليال، وتجعلني نهارا أضحك حتى يغمى علي، من 
كان بجانبي يظن أنه مسني الشيطان بمس ونصب من الجنون.

هي ذكريات تركت في نفسي األبية جرحا عميقا ال ينسى كلما تذكرتها أتقرب إلى 
اهلل بالشكر الجليل، وأحمده وأستغفره لخالصي منها.

هي قصة تعييني معلما بين قرون الجبال..
فيها كان دعائي وابتهالي بين جبلين

أوائل  هذا  كان  بالقرويين،  الثانوية  دراستي  أكمل  ولم  الثاني،  ربيعي  أكمل  لم 
استقالل البالد وهي في حاجة  لمعلمين لتعليم النشء، فأعلنت وزارة التعليم والتربية 
بأنها  والجامعات،  الثانوية  بالمدارس  وغيرها  القرويين  من  طلبة  الختيار  مباراة  عن 

المتفوقين  وعزل  كتابيا،  اختبارا  ستنظم 
لدخول تدريب صيفي، وبعد التخرج يعينون 
فإذا  مؤقتة،  بصفة  االبتدائية  بالمدارس 
والشفوي،  العملي  االمتحان  المعلم  اجتاز 
الكفاءة  شهادة  يستحق  السلوك  وحسن 

التي تخول له الترسيم في الوظيفة.
بإحدى  وعينت  ممتازا،  حظي  كــان 
البعيدة عن  النائية »تازة«  القرى  مدارس 
مدينتي فاس مسيرة نصف يوم، سكانها 
دائما في هلع وخوف من حيوانات تسكن 
والمغاور  الباسقة  األشجار  ذات  الغابات 
والذئاب  الضبــاع  تسكنهــا  بالجبال، 
المفترسة تظهر للعيان نهارا وتختفي في 
الماشية  تعرضت  ما  وكثيرا  الليل،  غسق 
ليــال دون حمايـة  للتلف وكذا من  تأخـر 
ال  التي  والذئاب  للضبـاع  وليمــة  يصبح 

ترحم.
أقتات  ما  وجود  في  أجد صعوبة  كنت 
به، وبت ليالي بالجوع!! وإن أردت الحصول 
على حاجيات من الغذاء علي أن أنتقل يوم 
األحد إلى مدينة تازة ألحصل على المؤن، 
أو على  راجال  إما  المسافة  أقطع  أن  وعلي 
ظهر دابة ألن الدواب إذا أحست بالذئاب 
وتجهد  تنفر،  منها  مقربة  على  الضباع  أو 

في سيرها للهروب والنجاة.
وحفظت  المدينة  إلى  الذهاب  آنست 
معارج الطريـق، جلست سهال بين جبلين 
ضخمين أناجي ربي العظيم، وأطلبه حثيثا 

أن يجعل لي سببا لالنتقال إلى مدينة فاس موطن والدتي وتعليمي وسكن عائلتي.
جلسـت على ربــوة خاشعا متوجا إلى السماء بالدعاء الخفـي ال يسمعني أحد إال اهلل، 
وال يـراني أحـد إال الصمــد، فهو سميع مجيب الدعاء، ويراني من بين هذين الجبلين 
الشامخين، كست الثلوج سفيحهمـــا، والشمــس في أوجها تنير طريقي بين األدغال 

واألشجار المتالصقة، ينفد شعاع الشمس من بين جذوعها..
إال  الخوف ال تسمع  السماء مكان يبعث على  العالية فروعها في  األشجار الضخمة 
خرير الماء ينساب بين الجداول في اتجاه السهول الشاهقة، تحولت الثلوج المتراكمة 
للشراب،  المذاق، سائغا  حلو  عذبا صافيا  الماء  ماء فسال  إلى  تحولت  ثم  جزيئات  إلى 
ارتويت منه حتى شبعت، ثم عاودت الكرة في الجلوس على قمة تل أدعو ربي العليم 

الحليم :

- يا رحمان يا رحيم
- يا حنان يا منان
- يا رفيقا بالعباد
- يا مجيب الدعاء

- يا أرحم الراحمين
- يا مغيث المضطرين إذا دعواك

- يا عظيم الجاه
- يا أكرم األكرمين

- يا باعث المرسلين

- يا حي يا قيوم
- يا مجزي الشاكرين الحامدين

تعودت  وما  عليها  نشأت  ما  والوحدانية،  المشقة  هذه  من  بخالصي  عفوك  أرجو 
الوحوش عني، فأحلل بيني وبينها فال قوة  ارحم ضعفي وكن سندي في صد  عليها، 
لي لصدها، فكن لي عونا، وجنبني شر هذه الخلوة، في انتقالي إلى مدينة فاس، فإنك 
بانتقالي  إذا ناداك، وعجل  الداعي  الحق، تجيب دعوة  قريب تجيب من دعاك، وقولك 
ألعود لصالتي بمسجد القرويين وأحضر جلسات العلماء ببساطها، وأتزود من علمهم 
الغزير ألطفي عطشي وظمإي، كما أنجبتني ورزقتني من ماء هذه السهول، ثم اتكأت 

على صخرة أتأمل في ملكوت اهلل بهذه البقعة المباركة.
قال تعالى :

حين جلست على ربوة بادرت إلى وصف 
ملكوت اهلل في أرضه.

الحجر : تكركب الحجر بفعل تسرب الماء 
يهزه هزا من أعلى الجبل خاشعا متضرعا، 
ساجدا  األرض  على  استقر  اهلل  خشية  من 

وأناب.
حافتي  بين  الــمــاء  انــســاب   : الماء 
العطشى  األرض  يسقي  ربه  بأمر  الجداول 
سبحان  موتها،  بعد  األرض  ويحيي  والزرع 

من يحيي األرض والعظام وهي رميم.
تسقط  خفيفة  ريــح  تهـب   : ــورق  ال
لتصبح  نثرا،  األرض  على  البالية  األوراق 
غبارا هشيما وطعما للتربة وهي تشكر اهلل 
وتجله، بينما  األوراق الخضرة زادت تضارة 
الشجر وهي تعظم اهلل وتظهر عظمته في 

جنته الدنيا الصغرى.
تهتز جذوع  ربه،  بحمد  يسبح   : الشجر 
الشجر الباسقة شاكرة اهلل بما جاد وسقى 

جذورها بماء ثلج بارد فحيت ونمت.
ربها،  بإذن  األرض  خضعـت   : األرض 
وظهرت  الزرع  برعوم  منها  وخرج  وشقت، 

الطبيعة في أوج نضرتها ونعيمها.
إلى  الطيور من شجر  تطيــر   : الطيور 
وتفترق  تتجمع  سربا  تشكل  وهـي  شجـر، 
ربها  بحمـد  تسبـح  وهي  زوجيــن  زوجيـن 

وتشكره وتمجده، ال نعرف تسبيحهما، يعرف خالقهما عبادتهما له.
الجبال : ثبتت كأوتــاد تعاظمت ثم انحنت خاضعة من خشية اهلل وأخرى دكت حين 

رأت نور ربها عندما كلم اهلل موسى عليه السالم، ترد صدى اآلذان، وتصغي إليه.
الشمس والقمر : سبحان من خلق الشمس وجعلها ضياءا وخلق القمر وجعله نورا 
الخلق، وخلق األيام كل  الماء للظمأى من  الهواء منعشا للصدور، وخلق  منيرا، وخلق 
يوم هو في شأن، يا لعظمة اهلل، وقدرته في أرضه وسمائه..هكذا بدت لي الطبيعة 
كلوحة ربانية ما رسمها رسام، وال زخرفها هاو أو فنان، ولكن اهلل تعالى أسبغ عليها من 

فضله وكرمه نعمة وهي جنته الصغرى للعباد.
أمة سيدنا محمد  آبائنا وأحبابنا وكل  الكبرى، مع  اللهم ال تحرمنا دخول جنتك   -

شفيعنا لديك..
من  خلقك  فارحم  الخاسرين  من  لكنا  عطاءك  ولوال  كريم،  يا  عظيم  فضلك   -
الصادقين المومنين الطاهرين، سبحانك ال إله إال أنت الصمد الواحد، القادر على كل 

شيء.
- وأثناء فضولي بوصف كرم اهلل وعطائه الح لي في األفق رجل يركب جوادا أشهبا 
يتبعه بغل همجي قوي فباغتني بالسالم. قلت له أحسن منه، وعليك السالم ورحمة 

اهلل تعالى.
قال : ما جلوسك بهذا المكان ،أنت أعزل، والمكان ال يخلو من قطاع الطريق وتباغت 

الحيوانات المفترسة الجائعة كل من سلك هذه البقاع، وتسكن مغاور بين الجبلين!؟

)يتبع(

ُدعاٌء وابتهاٌل َبيـن َجبلْيـن
اجلزء األول

ذكريات ل تن�سى 



11

4137 • ال�شبـت  19 دي�شمبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فبأي كف أستجن وأتقي     صرف النوائب أم بأي دعاء
ومن الممول لي إذا ضاقت يدى       ومن المعلل لي من األدواء

ومن الذي إن ساورتني نكبة       كان الوقي لي من األسواء
يقول  من  العرب  كتاب  بين  ويندر  العربية!  اللغة  في  فلها  يؤرخ  من  تجد  الرؤوم  واألم 
في  النعال  يقبل  من  في شعرائهم  كان  وإن  خليلتي،  وأخبرتني  أختي  وأنبأتني  أمي،  حدثتني 

أقدام المالح!)166(
وحرك رأسه وقال :

البار المعتز  إن الشريف بحق لرضي، وإنه »لولد أمه« كما نقول نحن المغاربة في اإلبن 
بأمه... أو ليس كذلك؟
فتبسمت ثم قلت :

وشوقي رحمه اهلل... بكى أمه وهو في المنفى باألندلس)167( لما وافته برقية بنعيها... 
فأخذ قلما -وهو تحت تأثير هذا المصاب الجلل- ولم تمض ساعة حتى رثاها بقصيدة مطلعها:

إلى اهلل أشكو من عوادي النوى سهما       أصاب سويدا الفؤاد وما أصما)168(
وأضفت :

فبقيت  بعد،  إليها  ينظر  أن  تحاشى  القصيدة  بهذه  تأثره  فرط  من  شوقي  إن  قيل  وقد 
مستورة ضمن أوراقه الخاصة متى نشرت في الصحف غداة وفاته رحمه اهلل«)169(.

قال :
شوقتني إلى سماعها وقد طال عهدي بها عقودا!

فجئت بالديوان وتصفحته وقلت :
هي طويلة)170(... فسماعك إلى هذه األبيات منها :

توارد والناعــــــي فأوجست رنـــــة        كالما على سمعــي وفي كبــدي كلمـــا
فما هتفا نزا الجنــب وانــــــــــزوى        فيا ويح جنبي كم يسيل وكمــا يدمــــا
...ولم أر كاألحداث سهما إذا جـــرت       وال كالليالي راميــا يبعـــــد المرمــــى
... جزرت تصاريف الزمان فما يقــــع       لي اليوم منها كان باألمس لي وهمـــا

شريبت األسى مصروفة لم تعرضت بأنفاسها بالفم لم يستفق غما
.. أتى الدهر من دون الهناء ولم يزل      ولوعــا ببنيـــــان الرجـــــاء إذا تمـــــا
إذا جال في األعيــــاد حل نظامهـــــا       أو العرس أبلى في معالمــــه هدمــــا
...لئن فت مما أملتـــه من مواكــــب       فدونك هذا الحشد والموكب الضخما
رثيت به ذات التقى ونظمتـــــــــــــه       لعنصر األزكـــى وجوهـــره األسمـــى
نمتك مناجيب العلــــــى ونميتهـــــا        فلم تلحقي بنتا ولم تسبقـــــي أمــــا
وكنت إذا هــذي السمـــاء تخايلــــت        تواضعك لكن بعدما فتههـــــا نجمــا
أتيت به لم ينظم الشعــــــر مثلــــه        وجئت ألخــالق الكــرام بــــه نظمــــا
ولو نهضت عنه السمـاء ومخضــــت        به األرض كان المزن والتبر والكرمـــا

قال :
بسمة  فيه  ترى  كانت  التي  ألمه  جدته  برؤية  يحظ  لم  تعلم،  كما  أيضا،  هو  والمتنبي 
الوجود!.. ولما طالت غيبته عنها بعثت إليه برسالة تصف فيها تشوقها وحنينها إليه، فانطلق 
توا نحو العراق وكان وقتئذ بالشام، لكن ظروفا عائقة أرغمته على أن ينحدر إلى بغداد فتعذر 
عليه المسير إليها وهي بالكوفة، فأرسل إليها كتابا برجوها فهي أن تلتحق به، فكما توصلت 
بالكتاب شهقت سرورا به، فقبلته، فحمت لوقتها فماتت! فرثاها بقصيدة لم أحفظ منها غير 

مطلعها، وهو :
أال ال أري األحداث مدحا وال ذمــــــا       فما بطشها جهال وال كفا حلما)171(

وتمايل وقال :
وددت لو أنشد تنيها كاملة غير ناقصة، وها ديوان أبي الطيب على مقربة منك!

قلت :
كل  على  حديثا  وقفت  قد  كنت  أني  سمحت-  -لو  أخبرك  أن  أحب  أني  غير  تريد...  كما 
»المتنبية«  أختها  سايرت  »الشوقية«  القصيدة  أن  والحظت  وشوقي،  المتنبي  مرثيتي  من 

التروي  وزنا وقافية، وواكبتها أسلوبا، وجارتها خواطر! والحق أني لما قرأتها -وفي شيء من 
الشعور، وال بتفجع  العاطفة، وال برقة  نادرا بتدفق حرارة  واإلمعان- لم أحس فيهما معا، وإال 
اللوحة، وال باهتزاز الفوائد كمدا وترحا...! ولم ألمس فيهما أيضا اإللماما، أشجان التحسر وال 
لعلجات القلب، وال زفرات النفس، خاصة في مرثاة شوقي... وأكاد أجزم أن إتقان أبي الطيب 
لفنه الذي يتميز بقوة السبك ومتناته، وبجمال المعاني وعمق مراميها، هو الذي أضفى عل|ى 
رثائه لجدته، رونقا في الصنعة الشعرية لواله لما لهذه القصيدة -في نظري- أن تذكري بين 

مراثي فحول الشعراء!
ثم أخذت الديوان وأنشدت :

أال ال أري األحــداث مدحـــا وال ذمــــــا       فما بطشها جهال وال كفهـا حلمــــا
إلى مثل ما كان الفتى مرجــع الفتــــى       يعود كما أبدي ويكــري كما أرمـــى)172(

لك اهلل من مفجوعـــــة بحبيبهـــــــــا       قتيلة شوق غير ملحقهــــــا وصمـــــا)173(
أحن إلى الكأس التي شربـــــت بهــــا       وأهوى لمثواها التـــــراب وما ضمــــا

بكيت عليها خيفــــة في حياتــــهـــــا        وذاق كالنــــــا ثكل صاحبه قدمــــــا)174(
ولو قتل الهجر المحبــــيــــن كلهــــم       مضى بلد باق أجـــــــدت له صرمــــا)175

عرفت الليالي قبل ما صنــــعـــت بنـــا        فلما دهتني لم تزدنــــي بها علمــــا
منافعهــا ما ضر في نفــــع غيــــرهـــا        تغذى وتروى أن تجـــوع وأن تظمــــا
أتاها كتابــــي بعد يـــأس وتـــرحــــة        فماتت سرورا بي فمت بهــــا غمـــــا
حرام على قلبــي الســــــرور فإننـــــي       أعد الذي ماتـــت به فمت بهــا غمـــا

تعجب من خطـــــي ولفظـــي كأنـهــا       ترى بحــروف السطـــر أغربة عصمـــا)176(
وتلثمـــــــــــه حتــــى أصار مـــــداده       محاجر عينيهــــا وأنــيابهـــا سحمـــــا)177(
رقا دمعها الجاري وجفـــت جفونــهــــا       وفارق حبي قلبهـــا بعدمــــــا أدمـــى)178(

ولم يسلهـــــــا إال المنــايــــا وإنمــــا       أشد من السقم الذي أذهــب السقمــا
طلبت لها حظا فقاتـــــت وفاتــنــــــي       وقد رضيت بي لو رضيت بهـا قسمــــا

فأصبحت أستسقي الغمام لقبــرهــــــا       وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصما)179(
وكت قبيل الموت أستعظــــم النـــوى       فقد صارت الصغرى الت يكانت العظمى
هيبتي أخذت الثأر فيـــك من الـعــــدا        فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمـــــــــى؟
وما انسدت الدنيـــــا علي لضيقهـــــا        ولكن طرفا ال أراك بـــــــــــه أعمـــــى
فوا أسفـــــا أن ال أكــــــب مقـــبــــــال       لرأسك والصدر الــــذي ملئـــا حزمـــــا
وأن ال أالقي روحك الطيـــــب الـــــذي       كأن ذكــري المســـك كان له جسمـــــا

ولو لم تكونـــي بنـــت أكـــرم والــــد       لكان أبــــاك الضخــــم كونـــــك لي أما
لئن لذ يـــــوم الشامتيــــن بيومهــــا      فقد ولـــــدت منـــي ألنفههــــم رغـــما)180

ـــــــــــــــــــــ
الهوامش :

)166( »عبقرية الشريف الرضي« ج2/96
)167( وذلك سنة 1918

)168( أي أصاب القلب ولم يقتل
)169( »الشوفيات« ج 3/156 ح

)170( تقع في إثنين وخمسين بيتًا.
)171( »شرح ديوان المتنبي« البرقوقي ج 4/288 و»المجاني الحدنية« األب شيخوخ 3/251.

)172( أبيدي : خُلق - أكري : نقص - أرمى : زاد. يقول : إن اإلنسان يرجع إلى ما كان عليه قبل الوجود، فيعود إل|ى 
حالته األولى كما أبدئ منها، وينقص ما حدث فييه من الحياة كما زاد. وإذن ال ذنب لألحداث حتى أمدحها أو 

أذمها ألن األمور تجري بأحكام اهلل سبحانه وتعالى وإنما تنسب إلى الدهر استعادة ومجازا.
)173( الوصم : العيب. والمراد بالحبيب نفس الشاعر - يقول : جزى اهلل هذه المفجوعة التي قتلها الشوق إال أنه شوق 

ال عيب فيه إذ هو شوق األم لولدها.
)174( الثكل : الفقد - يقول : كنت أبكي عليها في حياتها خوفا من فقدها، وفرق الدهر بيننا وتغربت عنا فذاق كل 

منا لوعة الفرق والثكل قبل الموت.
)175( أجدت : جددت - الصرم : القطيعة والبعد - يقول : لو كان العجر يقتل كل محب كما قتلها جري لقتل بلدها 

أيضا الباقي بعدها يوم جددت القطيعة.. يريد أن بلدها كان يحبها لما لها فيه على أهله من مبرّات وإفضال.
)176( أغربة ج غراب - العصم ج أعصم، وهو الذي في جناحه بياض، والغرب األعصم نادر الوجود - يقول : كانت 

تتعجب في شغف من كتابي كأنها تنظر إال ما ال يوجد كالغراب األعصم.
)177( المحاجر : ما حول العينين - سحما : يقول : كانت تقبل الكتاب وتضعه على عينها حتى صارت أسنانها وما حول 

عينها سودا بمداده.
)178( رقأ الدمع والدم : انقطع، فأصله الهمز لين للضرورة.

)179( الوعى : الحرب - القنا : الرماح - الصم : الصالب. يقول : صرتُ أدعو لقبرها أن يسقيه الغمام بعد أن كنت أطلب 
من الرماح أن تستقيني دم األعداء أي تركت الحرب وجدا بها واشتغلت بالدعاء لها.

)يتبع(

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.
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 واَلهفــــــــاه ! .
كـــــم        ال تـجـعلـوه حمـــمـد الـري�ســــــوين قالوا: ال�سريف ق�سى ! فقلت: بربِّ
النــابــه الــنـــدب النــــقــيـــب املنـتــدى        واملرت�سى املـــــرمــــوق يف الـــِخـــاّلِن

تنَدَّتْ عيناي من لذعة هذا الخبر الوجيع، وتقادفت في مسارب وجداني غلبات الحزن وآصار 
الغمِّ،  وهاجت عليَّ سواكن أوصابي، وتلهَّفت جوانح نفسي وتصدعت..و:

ْب ـِ نــون الِغَراَرْين قا�ســ ِكْكــــُت مب�سْ ـــه      �سُ كــاأين حيـــن �سـَــكَّ �ســمـعــي َنـــِعيُّ
فياهلل... شجاني الخبر واشتدَّت عليَّ وطأته واْلتَعَتُّ.. وكيف ال ألتاع وقد اتصلت به هاتفيًا 
السكون  يلفَّه  أن   قبل  عناية اهلل وذلك  أنه مستبّل في  ستر  أسأله عن حاله فطمأنني على 

الشامل  ببضع ساعات ! . 
ياهلل..:

ع ركنـــًا من بني  ري�ســــوين  ـعــ�سَ م�ساٌب هوى بنجيٍب من اآل هــــا�ســـِم        و�سَ
أجل.. أحسسْت بوجيب يخزُّ لفائف قلبي، فسمعت في مهاوي نفسي صدى خاطري المكروب 

الولهان يردد وأنا بجانب مِغسله بعدما قبّلتُ رأسه:
َـّـــــا ت دعــــوتــي حــــزنــــًا عليـ ـُجــبــنـي      فـــردَّ دعـــوتــك يــا اأخي فــلــم تــ
ــــــــــا فيــــا اأ�سفي عليـــك وطوَل �سـوقـــــــي      اإلــيــك لـو اأن ذاك يـــرُد �ســــــيًّ

     واحسرتاه !! 
اإنــــا اإلى اللــــه راجعـــون لــــقــــد       اأ�ســــبـــح حـزنـــــي عـــلــيــك األـــواَنـــــــــا
ُحزُن ا�ستيــاِقٍ وحـــــزن  مرِزئـــــٍة        اإذا انــقــــ�ســــى عــاد كالــــذي كـــانـَــــــــا

     ياهلل..:
ِه؟ ـــدِّ مـا حيلــة النــا�س؟ هــــل من يــــــٍد       لـهـم بــــدفــع الــمــــوت اأو  �سَ

ربَّاه.. كم أغالط نفسي بمواساة روحية على غير  الواقع المحتوم :
ــاٌد اإلى كـــــــلِّ ُمْهَجـــٍة      ُيـِكـلُّ مطــايــانـا وُيــْعــيي الـ�ســوابــَقـا هـــو الــمـوت ركَّ
فــاإن هـــو ولىَّ هاربـــًا فهـــو فـــــائـــــٌت      واإن كان يومـــــــًا طالبـًا كان الحـــــــقَا
فكــم ذا تُغــول النائبــات نفــــــو�َسنــــا      وت�ستلـــب االأْهليـــن ثـــــم االأ�سادقــــا
 فيــــا خبــــراً اأذرى العيـــوَن جوامـــداً      واأبقـــى  القلــــوَب ال�ساكـنـاِت خوافـَقا 

وتالحق عليَّ ترجيع هذا الصدى  المضني وأنا أتأوَّه:
خليلــي الذي ودعت باالأم�س با�سمـــًا     وكــنــا اإذا تـــالقـــينا هــ�س واأكـــــبــــَرا 

•  كنت تهش لمن  تالقيه بوجه بشوش متهلِّل سموح، وبابتسامة  وديعة تقطر نعامة 
من طبعك المؤَصّل، وِبرّقة تقدح في القلب صفاء المودّة التي ترتسم -بمعسول حديثها- في 

مجاملة  لسانك  وتواضع نفسك ..
خصالها  طيب  على  فيك  نشأت  قيم  رفعة..  بها  وكفاك  القيم  مراقي  فيك  تشعّبت    •
ومحاسنها، وانطبعت أصواًل وفروعًا بشرف مَحْتِد النَسب ومآرب الحسب، وكل نفس تنساب 

كما طبعت عليه.. 
ُبــْه وف�سل الفتى ما كــان منه  وف�سلـــٌة        عـلـى  جمــــده، اآبــاوؤُه  ومــنـــا�سِ

•  ارتقيت في مكارم الذكر الذي يُشيّع فيك جالئل الثناء، ومحامد المآثر، وسريَّ الخالل 
التي عُذبت في  طالقة إنسانية كنتَ بها كالماء حين يعزُّ مطلبه..

•  تَُلوحُ على سراوة خلقك الغض نبالة األخوة، ووداعة  اللطافة، وأريحية الرشاقة.. وكنت:
اإذا جئتك الحظت من �سم�س نف�سك       علـــــى وجهك نـــوراً يلمـــــع بالب�ســـِر 

•  متعك اهلل بضمير قوّاٍم نقيّ يندفع إلى سبيل الرشد بهمة  فياضة شماء ويخف إليه 
بصفاء  ذهنك وصدق مروءتك.. فخطب الناس ودّكَ ألنك:

•  خّل ثقة، وخليق وفاء، وَأريض خير ..
•  إذا توليتَ عقد أمر أوثقته بعزيمة محكمة ترُوض الصِّعاب بتبصٍّر  زَكٍن سديدٍ..    

•   عفيف.. نزيه..صفوح..متصوِّن..موادع.. مِحْسان.. زكيُّ الوجدان .. بهيُّ السجيَّة .. 
في نفسك طيبة ..وفي سريرتك  مُصَافاة ..

الحلم..  الوفاق.. برأفة  .. بنزعة  النبالة  الرعاية..بسنيِّ  .. بجميل  األناة  •  تجلَّيتَ برحابة 
برجاحة اليقظة .. بجزالة الخبرة .. بتأنق الجديَّة .. برسوخ الكفاءة .. بوطأة اإلقدام  نُصرًة 

للحق..
أجل .. هي بعض قيمك التي سِمْتَ بمثلها في أوج مدارج السلوك الرضية .. سلوك لها في 
تأمالتك لمطاوي الحياة ُلـمَعٌ فكرية نابضة تعتريها -كما الحظتُ أحيانا- نفحات تؤالف تجليات  

الصوفيـة  الشاعــرة 
هـواجسهــــا  فـــي 

وطوالعها..
فـــوا عجــبــــا.. 
استوفـــت  كلمــا  أو 
لإلنسان جلُّ فضائله 
اختلستـــه المنـــون 
من بيــن أقـــاربـــه 

وأخالئه؟!.
أخــــي  سيـــدي 

محمد ..
َأمْـــألتَ  لـقـــد 
حيـاتـــك وأفعمتهــا 
األعمـــال،  بجالئـــل 

فعشت:
•  علمًا بارزا في 
األكفـاء  ِجلـة  مصاف 

واألنداد واألعدال..
وجمعيات  منظمات  في  مداركك  وبسطة  عرفانك  بروضة  نشيطًا   وعضوًا  رائدًا  رئيسًا    •
ومؤسسات ونوادي وهيئات قانونية وعلمية وثقافية وفنية وخيرية وغيرها التي مارست مهامها 

وتحمَّلت مسؤوليتها- وما أكثرها- بالتزام وكفاءة وعطاء ..
•  خبيرًا ضليعًا بقضايا حقوق اإلنسان وطليعة فيصلها..

•  ركنًا ركينًا ودخيرة نيّرة في اجتهاداتك المالئمة، وتطبيقاتك المتميّزة  التي تنبئ -من 
خالل مؤلفاتك ودراساتك وتقاريرك وإصداراتك- على وضاءة فكرك القانوني-العلمي، ورسوخ 

تأمالتك في مطارح ودقائق موارده..
أخي  سيدي محمد ..

وإن ننسَ فلن ننسى صباحيات اإلثنين والخميس من كل أسبوع التي كنا نقضيها بالنادي 
الملكي  للسيارات في مجالس ناعمة تضمُ من حولك كالًّ من  العالمة األديب األستاذ الدكتور 
سيدي محمد كنون الحسني، واألستاذ النبيه سيدي محمد األمين الخصاصي، والوجيه األريب 
سيدي محمد العروسي، واألستاذ العدل سيدي عمر قرباش، واألستاذ الجليل سيدي عبد السالم 
هذه  ماجريات  يدوّن  كان  الذي  المنصور  محمد  سيدي  المبجل  المناضل   واألستاذ  بنعالل، 

الصباحيات بانضباط تفاصيلها .. أجل :
ن  واالأ�سحــــــاِب  ال �ســيء يف الدنيــا اأحــب لبهجتـــي         من رفقة  اخلالَّ

ووجدانياتنا  وعقولنا  نفوسنا  تركنا  وقد  وتتأرجح،  أحاديثنا  خاللها  تتماوج  لقاءات  كانت 
في  وتجول  طليقة،  وتحلِّق  تكلف،  غير  في  وتتريَّع  على سجيتها،  وتترنَّح  بتلقائيتها،  تتجاوب 
لمحات اآلراء  وانطباعات الخطرات التي  تتدلَّـى على مواضيع  مختلفة  اللون والطعم، وتغوص 
المساهاة  وأنس  المخالقة  وبلطف  دون تصلُّب،  المواقف  بعزائم  يتحلى  بتوسم  تنقيرها   في 

ومستملح النوادر وشيق الطرئف التي ال تخلو من متعة  الفوائد..
فواهًا لتلك اللقاءات التي كنا بها نظمأ إلى مجالستك -سيدي محمد– لننتزف من بسطة 
علمك، ونرتوي من دخائل تجاربك، ونغترف من غرر ثقافتك، ونتملَّى بمتانة آرائك التي تجري 
على لسانك وقد وزنتها بميزان القسط والنظر النافذ، فتصيخ لها مسامعنا لجزالتها ونصاعتها 

وسالستها، فنجرعها شرابًا سائغًا زالاًل..
كنت لنا كالنسيم النديًّ تبعث المسرة في نفوسنا، والنشوة في مشاعرنا،  فنرى كيف يتألأل 
على أسارير محياك سكون الوقار الباسم، وصفاء العقل الواعي، وإضاءة الذهن الالمع، وسرعة 
واستحكام  حصافتك  لغور  المطمئنين  بك،  المعجبين  إصغاء  إليك  فنصغي  الملفت،  اإلدراك 
رزانتك، ولفيض  معارفك الدافقة  الدقيقة التي تصبُّ في وجداننا -من بين ما تصب- بدائع 
الحافلة   حياتك  مسيرة  أصداء  منه  تنصرح  جذاب  في سرد  وقائعها  تثير  جالئل  ذكريات  من 

الخَصيبة، فنحس بأننا إزاء عَلم قدوة َثبْتٍ، عميد حجة، مُحنك مِنْجادٍ..
كنت - بصدرك الرحب- مجمع ُأنْسنا، وكأن خاطرنا في نزهة ريسونية لشفافة روحك، ورقة 
التوْرية  بِستْر  الثَّغْر،  باسم  وأنت  تلفُّها  ما  غالبًا  التي  نكتك  وبراعة  وجهك،  وتهلهل  حسك، 

الـمُلمحَة  والمزاج  اللَّبق، فتكون لنا راحة من همَّة الجد ورصانته..
)يتبع(

وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ومولنا حممد النبي امل�صطفى الأمني،
وعلى اآله الطيبني، و�صحابته اأجمعني، ومن تبعهم باإح�صان اإلى يوم الدين.

» َعبرات ِخّل ونفثات مصدور«
2/1• المختار محمد  التمسماني
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التطبيع...املغرب خط اأحمر
• عبد العزيز الحليمي

يعرف عن شعوبنا من خليجنا إلى محيطنا، أننا عاطفيون تجمعنا العقيدة الواحدة وكذا تراثنا 
األدبي أقر هذا الكل مما تركه أسالفنا من كم هائل من الشعر امتد زمانه قبل ظهور الرسالة، معبرا 
هذا المخزون عن قوة اللغة وصفاء الخيال، ورهج الحنين، والتناظر حربا أو سالما، فامتد هذا التدفق 

الشعري العاطفي من الحجاز إلى الشام، من عمر بن أبي ربيعة إلى نزار قباني بالشام.
العاطفة جمعتنا شعرا وأدبا وحبا للدواب من الناقة التي نتغزل بعيونها من ماضينا إلى حاضرنا 
الكيان في مواجهة  الغزو دفاعا عن  إلى مواجهة  القبيلة  بالدفاع عن  بالصراعات  من زمن حافل 
من  مواجهته  بعد  الغرب  من  القادم  االستعمار  إلى  وصوال  والتتار،  المغول  دحر  حتى  الصليبين 

الشرق امتزجت فيها الكلمة بالرصاصة.
وتحدث التاريخ عن إدبارنا وهجومنا وكنا المغاربة في كتائب صالح الدين األيوبي إلى المشاركة 
في حرب 1967 وسميت إحدى أبواب مدينة القدس المقدسة من طرف قداسة األديان الثالثة بباب 

المغاربة فال يزايد علينا أحد، فكم هي 
المغفور  قادها  التي  القمم  مؤتمرات 
من  الثاني  الحسن  الملك  جاللـة  له 
والرؤساء  الملوك  بين  التوفيق  أجل 
هي  الفلسطينية  القضيـــة  وكانت 
ضرائب  المغاربـة  أدى  وكـم  المحور 
عشــرات  لمــدة  استهالكية  لمواد 
الفلسطينية  القضية  لدعــم  السنين 
كل  في  الشغل  عيد  تظاهرات  وحتى 
العاملة  الطبقة  كانت  ماي  فاتح  من 

المغربية ترفع العلم الفلسطيني.
عن  حاضرنـا  في  الحديـث  ويكثر 
العرب  زعماء  أبرز  فكان  »التطبيع« 
محمد أنور السادات من طبع واعترف 
المتبادل  االعتراف  وبعده  بإسرائيل 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين 

ودولة إسرائيل برئاسة ياسر عرفات.
باستعراضنا  أحد  علينا  يزايد  ال 
القضية  وجعـــل  العربــي  للتخاذل 
عــداء  وإذكـــاء  مطية  الفلسطينية 
جهـــرا  لليهــود  العربية  الجماهير 

وعناق الرؤساء لهم سرا، مضطرين للتذكير ببعض المواقف والخذالن لرؤساء يدعون إلى القومية 
والعروبة وتحرير أرض فلسطين من النهر إلى البحر مستغلين العاطفة والدين الذي يجمعنا من 

خليجنا إلى محيطنا وهكذا...
الرئيس المؤمن كما سماه إخوانه المسلمون أوهم العرب من خليجهم إلى محيطهم بنصر 
أكتوبر بينما أوقف جيوشه في حدود 12 كلم شرق قناة السويس، ألن جيوش إسرائيل كانت على 
بعد 100 كلم من القاهرة، فكان الشرط المخفي إلسرائيل هو نزع السالح الثقيل من شبه جزيرة 
سيناء وبعدها زار »الكنيست ـ البرلمان« اإلسرائيلي واستقبل في القدس بحفاوة، فأي نصر أكتوبر 

هذا؟!

الرئيس جمال عبد الناصر كان صديقا حميما لوزير الدفاع اإلسرائيلي موشي ديان الذي كان 
مهووسا بحب القطع األثرية، فكان عبد الناصر يرضيه بما أراد من تحف مصرية.

الرئيس حافظ األسد على لسان معارضيه بأنه باع هضبة الجوالن بما قدره 100 مليون دوالر.
الرئيس ياسر عرفات ترك في البنوك اإلسرائيلية 11 مليون دوالر.

القيادي الراحل صائب عريقات كانت له عالقة حميمية مع وزيرة خارجية الحكومة اإلسرائيلية 
ليفني بشهادتها.

الرئيس صدام حسين أرسل 27 صاروخا على إسرائيل فسقطت في الفضاء العام دون ضحايا.
حكومة الجزائر مواقفها غير شرعية فالجزائريون لم يصوت منهم على دستورها إال 20 ٪.

المغرب خط أحمر
المسؤوليـــن  بعض  عن  يغيـــب 
ثلث سكان  أن  أحزابهم  ورؤساء  العرب 
المغاربة  اليهود  من  إسرائيــل  دولة 
وأن  تسقط  ال  المغربية  الجنسية  وأن 
شواغلهم يجب أن تكون من اهتماماتنا 
وخروجهم  مغربيـــة،  أعـــرق  وأنهــم 
المـــدن  في  حاشـــدة  بمظاهــرات 
اإلسرائيلية حاملين األعالم اإلسرائيلية 
الصحراء  لقضية  مناصرين  والمغربية 
من  المصير  لوحدة  تجسيدا  المغربية 

داخل إسرائيل.
خليجنـــا  من  جمهورنا  عن  يغيب 
تنصلوا  العرب  الرؤساء  أن  محيطنا  إلى 
أسد  أن  إال  القدس«  »لجنة  رئاسة  من 
الملك  جاللـــة  له  المغفـــور  األطلس 
عربي  بإجماع  وأسندت  الثاني  الحسن 
محمد  الملك  جاللة  سره  وارث  إلى 

السادس.
الشرق  ببغوات  بعض  عن  ويغيب 
األوسط أن اليهود المغاربة في إسرائيل 
أصهارنا وعاش معهم المغاربة جيرانا بل واحتفل المغاربة بأعيادهم كما احتفلوا معنا بأعيادنا. 

فتفهم يا عبد الباري عطوان.
اليهود المغاربة في إسرائيل أحيوا تراثنا المغربي بشكل قوي، حفالت تضم اآلالف بغنائهم 

بالدارجة المغربية تتقدمهم أجواق محترفة من بين نجومها رايموند البيضاوية ونطا الخيام.
جريدة طنجة الغراء سجلت سبقا صحفيا وطنيا بعدد 4133 ص:10 بتاريخ السبت 21 نونير 
2020 بمناشدة أمريكا لفتح قنصلية لها في العيون ففتحتها في الداخلة دعما لقضية الصحراء 

المغربية.

جميعا  وللمغاربة  لناخبيهم  مثاال  بغرفتيه  البرلمان  ألعضاء  الوقت  حان  ٭  
بأخذ التلقيح تحت قبة البرلمان بتغطيه من طرف التلفزة المغربية وسائر 

الصحافة اليومية واألسبوعية تشجيعا لجميع المغاربة.
المنطقة  تسييج  عاجال  المعنية  واألجهزة  البلدي  المجلس  من  المطلوب  ٭  
الخضراء بغابة الرميالت وأن يجري البحث في رخص البناء بهذه المنطقة، 
المتابعة  إلى  صاحبه  ويعرض  بها  عشوائــي  سكن  أي  هــدم  يتم  وأن 

القانونية.
٭   جزر خضراء مسيجة بساحة 9 أبريل تعطي رونقا وجماال مع المياه المتدفقة 

من النافورة بألوان تسر الناظرين.
٭   ما زال القانون مطبقا بجلوس فردين فقط على الطاولة في المقاهي إال 

أن بعضها ال يطبق المراقبة.
٭   ما زال حاكم مصر متنعتا ومصرا على موقفه من إطالق سراح المعتقلين 

السياسيين في بلده وقد واجهته حشود من المحتجين بزيارته لفرنسا.

تسائل  ظــل  في  تسائال  يزيد  الجزائري  الرئيس  حياة  حول  الغموض  ٭   
الجزائريين عن تتبع صحة رئيسهم من طرف المغاربة!

٭   كثرت التساؤالت عن حزب »البام« وتحالفه مع حزب البيجدي، فهل غابـت 
لبعض  الجنسية  الفضائح  البــام  لحـزب  العام  األمين  عن األستاذ وهبـي 

قياديي حزب البيجدي مع العلم أن المغاربة محافظون.

المشروعة،  بسالليمهم  ماديا  إلحاقهم  ينتظرون  المتقاعدون  زال  ما  ٭ 
الفيافي والقفار  والحكومة تماطل في حق من أفنوا زهرات شبابهم بين 

من رجال التعليم.

 ٭   أحد الظرفــاء أفتى على الثنائية الديمقراطيــة األمريكيــة بتولي ترامــب 
بقانون استعجالي نائبا للرئيس بحكم 74 مليون من ناخبيه.

حديث الناسحديث الناس
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السفلى ألسبوعين   أطرافي  بعد شلل شل حركة  ماشيا  الفصل  إلى  عودتي 
التفوا حولي وقد ارتسمت على  أثارت فضول رفيقاتي ورفاقي في الفصل الذين 
صفحات وجوههم البريئة عالمات التعجب واالستفهام البادية للعيان من خالل 
عيونهم الجاحظة وأفواههم الفاغرة وكأنهم صعقتهم صاعقة.. فعقولهم الصغيرة 
لن تصدق كون إعاقتي كانت حالة عابرة تخلصت  منها بمشيئة اهلل وبفضل بركة 
البرية  األشعاب  أعد إلبرائي وصفة من  الذي  السي محماد  الفقيه  الصالح  عبده 

المخلوطة بالزيت البلدية دأب والدي على دلك أطرافي بها كل أمسية...
في السنة الموالية، بعد تماثلي للشفاء بشهور، انتقلت من قسم التحضيري 
حسب  عدلتها  التي  المدرسية  اللوازم  الئحة  وبيدي  األول  اإلبتدائي  قسم  إلى 
مزاجي بإضافة بعض األدوات.. فأمليتها على والدتي التي ارتدت جلبابها وعجلت 
بمرافقتي إلى مكتبة عامرة بحي الزرقطوني القتناء مايلزمني من لوازم مدرسية 
تاركة لي فرصة اختياراألدوات من أقالم رصاص وملونات ونحوها..وكان جشعي 
الطفولي يلح على طلب  المزيد من األقالم ـ األكبر مني سنا ـ ذات الحبرالجاف 
والغير واردة في الالئحة، فضال عن قلم الحبر السائل ذي الريشة الذهبية ومقلمة 
خشبية وعدد من القصص المصورة،وكانت والدتي الترد لي طلبا مهما كلفها 

ذلك غاليا.
محفظتي  الفصل  إلى  معي  حملت  المدرسي  للدخول  الموالي  اليوم  وفي 
الجلدية المتخمة تجاويفها بالكنانيش والمطبوعات واألقالم.. مباهيا بها األقران 

الذين كانوا يتفحصونها بإمعان بعد استئذان..
وذات عشية حينما كنت أتفقد محتويات مقلمتي الخشبية لم أجد أثرا لقلمي 
ذي الريشة الذهبية فشعرت بخيبة كبيرة وراودتني شكوك كثيرة  حول مقترف 
هذه الجريمة.. وبسرعة البديهة أدركت من يكون مرتكب هذه الفعلة الشنيعة /

سارق تحفتي الثمينة، إنه تلميذ مشاغب شرس الطباع يجلس في المقاعد الخلفية 
ويعتدي على تالميذ الصفوف األمامية..

حزفي نفسي أن يختلس اللص الماكرقلمي في غفلة مني.. إذ كان آخر تلميذ 
يغادرالفصل حينما يدق ناقوس االستراحة.. مغتنما الفرصة لسرقة ما تطال يده 
من أدوات مدرسية..مما جعلني أحذو حذوه  بالمقلوب أنا التلميذ الصغير المغلوب 
الستعادة قلمي المنهوب.. حيث تسللت إلى الفصل في حصة االستراحة وقصدت 
للتو طاولة السارق فسحبت قلمي من مقلمته التي وضعتها في قمطر رفيقه ليشك 
في أمره ثم انطلقت كالسهم نحوالساحة مزهوا بفعلي بعدما سترت قلمي في 

حزامي تحت وزرتي.   
ولما دخل التالميذ إلى الفصل بعد الفسحـة نشـب شجار وعراك بين السارق 
ورفيقه في الصفـوف الخلفيـة متهما إياه بسرقـة أدواته مما جعل المعلم يزجرهما 
ويطردهما من القسم، آمرا إياهما بإحضار أولياء أمورهما..كان بوسعي أن أرفع 

سبابتي بالشكوى للمعلم لكنني كنت أخشى إثارة غضب ذاك الوحش الكاسر.  
كانوا  الستنيات  في  الفقيرة  الطبقات  أبناء  من  المشاغبين  التالميذ  أغلب 
البلبلة  إثارة  على  يحفزهم  كان  مما  وذلك  متأخرة  في سن  بالمدرسة  يلتحقون 
واعتراض  سنا  األصغرمنهم  التالميذ  على  واالستئساد  األقسام  في  والفوضى 
على  بعضهم  يجرؤ  وقـد  حاجياتهـم  بعض  و  أدواتهـم  وسلبهـم  سبيلهـم 

اغتصابهم وإلحاق عاهات بأجسادهم.
من حسن حظي أن فاطمة الطبوزة القوية البنيةـ  أخت جارة والدتيـ  هي التي 
كانت ترافقني كل عشية في العودة من المدرسة إلى البيت رفقة ثلة من بنات 
الجيران.. وكانت بمثابة الدرع الواقي لنا من اعتداءات »أوالد الكريان« بما جبلت 

عليه من وقاحة وسالطة لسان.
بين أحضان قسم االبتدائي األول بمدرسة الزرقطوني خفق قلبي بدقات الحب 
األول.. حب ألف بين قلبين صغيرين تقاسما حالوة العشق الطفولي مثلما تقاسما 

قطع الحلوى والشكالطة بسخاء ..
كانا يتبادالن التحية بباب المدرسة كل صباح و مسـاء.. وفي ساحتهـا يسعدان 
بفرحة اللقاء..  اسمهــا »نزهـة« كان بحضورها الخاطر يزهو والقلب يسلو.. وفي 

غيابها طيفها على الوجدان يطفو والفؤاد لعناقها يهفـو..

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س
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ويصعب  الطبيعة،  تقســو  حيــث  الجبـــال،  أعلى  في 
التعايش في جميع فصول السنة. في فصل الشتاء تتساقط 
الثلوج وتكسو الجبال والبيوت، فتتوقف الحياة اإلقتصادية 

واإلجتماعية، خصوصا وأن البنية التحتية جد هاشة.
الماء  وينذر  الحرارة،  درجة  ترتفع  الصيف،  فصل  في 
الزهرة  تتنقل  ذلك  ومع  المائية،  الينابيع  جفاف  بسبب 
أن  ما استطاعت  السوق األسبوعي  عارضة  إلى  رفقةأمها 
تجمعه من عند جيرانها، أو نباتات و حشائش الغابة التي 
الزهرة  فجلد  نعم  وألمها.  آثارها  وتترك  جهودا  تكلفها 
منكمشة،  جد  صارت  سنها،  صغر  من  بالرغم  وبشرتها، 

صلبة، وتتقشر بشكل غريب.
إنه إذا يوم  األحد موعد السوق األسبوعي،لقاء سكان 
القرى، يوم التبادل التجاري، فيه تقضى حاجات، وتبرم عقود 

الزواج، والبيع، والفسخ... شراء وتسوق لكل األسبوع.
الزهرة، رفقة أمها سعيدة، بما ستبيع، وتحلم بشراء« 
الشفنج«وشرب »كوكاكوال«. كباقي شباب وشابات القرية.

ابنتها  رفقة  منتوجاتها  وتعرض  الزهرة  أم  تجلس 
حارقة،  الشمس  عندها.  ليتقدموا  الزبائن  على  وتنادي 
حرارة  يقها  ال  رأسها  فوق  الزهرة  تضعه  الذي  والمنديل 
الشمس، بدأت تشكو األمر ألمها، ولكن ليس هناك حل 
أحد  ال  لألسف  ولكن  واحد،  زبون  مقدم  آخر...وتنتظران 
يهتم لما تعرضانه! بدأ السوق يعلن عن اإلغالق، ماذا تفعل 
»الشفنج«؟  تشتري  ألن  شيء!!!  أي  بعد  تتناول  لم  وهي 
لماذا؟ أخذت الصغيرة بعض الحشائش واتجهت نحو بعض 
منها،  يشتروا  أن  بداخلها  سيدات  ترجو  وبدأت  السيارات 
تتناوال  بأنها  وأمها لم  ثم أصبحت تلح عليهم وتخبرهم 
لحد الساعة أي طعام...فإذا بشخص غريب عن المنطقة، 
يترجل من سيارته بعدما سمع كالمها، ويتوجه نحو الزهرة 

مخاطبا:
»ما ثمن ماتبيعين؟«

السائل  نحو  تستدير  وهي  وفرحتها،  لمفاجأتها،  يا 
مجيبة:

» الثمن؟ هل تريد ان تشتري مني هذا؟«
فقال لها مرة أخرى:

» ماهو الثمن؟«
فأجابته:

»الشفنـــج«  أشتـــري  أن  أريـــد  ولكن  أعلــم.  »ال 
»وكوكاكوال« هل تعرف يا سيدي ثمنهما؟«

ابتسم، وأخذ منها بضاعتها، وقدم لها مبلغا نقذيا لم 
تستطع ان تعرف قيمته، فاتجهت نحو أمها:

» أمي، أمي، هذا الرجل اشترى مني وأعطاني كل هذا، 
من فضلك أمي أعيدي إليه الباقي »

ولكن الشخص الغريب ذهب في اتجاه سيارته سائال 
لها التوفيق والنجاح.

»كوكاكول«ا  وتشرب  أمها  مع  الزهرة  تجلس  اليوم 
ناسية  الدنيا،  تملك  أنها  وتشعر  ب»الشفنج«  وتستمتع 
جروحها، وآالمها، غير آبهة بالمستقبل، وال ماينتظرها في 

طريق العودة إلى بيتها.
تحظ  لم  لماذا  بالمدرسة؟  الزهرة  تسجل  لم  لماذا 
بحقها في التعليم كباقي زميالتها في القرية؟؟؟ هو تساؤل 
صارت اليوم تطرحه بإلحاح على أمها. »لماذا؟ الكل يذهب 
للمدرسة، لماذا ال أذهب؟ لو كان لي أب ألخذني للمدرسة! 

انت امي، لماذا ال تريدينني أن أتعلم؟؟؟ أجيبي ...«.
لم تعد أم الزهرة تتحمل هذه األسئلة، وترى أن ابنتها 
في سن يخولها ان تفهم وتعرف الجواب.لذلك في إحدى 
كثيرة،  أغطية  ووضعت  ابنتها  حضنت  الباردة،  الليالي 
وجمعت كل مشاعرها وعواطفها وحكت للزهرة سبب عدم 

تمدرسها.
نعم ليلة ليست كالليالي!

طالبت  طالما  الذي  الجواب  على  الزهرة  تحصل 
به،وانتظرته،واليوم تمنت لو أن أمها لم تجبها!

»لست كباقي الفتيات،ليس لدي نسب، لست مسجلة 
ما  أبي؟  هو  من  أبي؟  المدنية...اين  الحالة  سجالت  في 
أم  له؟ هل أشبهه  أليست لديك صورة  اسمه؟ ما شكله؟ 
جدي؟  من  يخطبك  ألم  به؟  تتزوجين  لم  لماذا  أشبهك؟ 
وحفل الزفاف والطبول،واألكل والحلويات.....؟  أخبريني كل 
شيء« وسط أنهار من الدموع تتخلص بوحشية غريبة من 

حضن أمها،مطالبة بحقها في كل المعلومات.
نسيت  أنها  اعتقدت  المنهزمة،المنهارة،بعدما  األم 
األمر، وطويت الصفحة ،وأن ابنتها صارت شابة اآلن، لقد 
يتحرك  الماضي  لترى  تستفيق  بنجاح.  المرحلة  تجاوزت 
ضربا  عليها  ينهال  الغاشم  المغتصب  صورة  أمامها. 
ليسقطها أرضا،وينزع مالبسها وينال منها بقساوة وعنف 

تاركا دماءها تنزف ،ليفر وال تراه مرة أخرى.
»عن أية صورة تتحدثين؟  وما شكله؟وما لونه؟وهل 

أنا أعرف؟...«.
السوق  لطبيبة  أمي  رافقتني  يوم  كانت  »فاجعتي 
األسبوعي،وأخبرتها بأنني حامل!!!ضربتني أمي،لم تتقبل 
الصدمة أبدا ،خصوصا وأن أختي تزوجت قبل شهر وذهبت 
كذلك  اتزوج  ان  تأمل  أمي  المدينة،وكانت  في  لتسكن 
وأعيش في المدينة. ولكن أقدار السماء شاءت غير ذلك.

طردتني من البيت ،وذهبت عند إحدى الجارات التي تقطن 
تطلبه  ما  بكل  وأقوم  أخدمها  المجاورة،وكنت  القرية  في 
مني من عمل كيفما كان نوعه وعبئه ألنها قبلت بي رغم 

وضعي. وفي بيتها ازددت يا ابنتي«.
رمتا  البرد،  بقساوة  تشعران  وأمها  الزهرة  تعد  لم 
باألغطية على األرض، وارتمتا في أنهار الدموع الحارة خارج 
فوق  السقيع  والبرودة  الثلوج  بتساقط  مباليات  ال  البيت، 
اليظهر  الوجه،  فوق  منسدلة  حافية،شعور  األرض.أرجل 

منهما إال األيادي المتحركة نحو السماء...«ياربي،ياربي .
 لم تستطع الزهرة العيش بالقرية بعدما خبرت بكل 
واقعها.أخذتها  يعرفون  القرية  سكان  أن  وخصوصا  ذلك 
أمها للمدينة لتعيش مع أختها وتساعدها في مهام البيت 

خصوصا ان أختها« خالة » الزهرة حامل.
حياة جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.الزهرة 
وال  الجوع،  تعرف  لن  وأضوائها،  بالمدينة  تتمتع  سوف 
الجروح وال األلم. انتهى زمن الغابة والبحث عن الحشائش.

هي في بيت خالتها التي تحبها .!
في  وتفانت  الجديدة  بالحياة  الزهرة  سعدت  بالفعل، 
طفلها  الخالة  وضعت  بعدما  وخصوصا  خالتها،  خدمة 
البيت  الزهرة مسؤولة عن جميع أشغال  الجديد، أصبحت 
الزهرة  وتندمج  األيام،  الطعام.وتمر  إعداد  ذلك  في  بما 
أكثر فأكثر. وفي أحد الليالي ،حيث نام كل من في البيت، 
يدخل زوج الخالة غرفة نوم الزهرة ، فتستيقظ مفجوعة:« 
 : قائال  فيسكتها  للطفل؟«  ماذا حدث  لخالتي؟  ماذا حدث 
أريد فقط أن أتحدث  »الشيء، اصمتي، الكل نائم . كنت 
إليك قليال فلقد جافاني النوم وفكرت فيك...« ثم يقترب 

تدريجيا ليكرر قصة مغتصب أمها!
ولكنها  بعد،  فيما  البوح  وال  الصراخ،  من  تتمكن  لم 
بدأت تذبل يوما بعد يوم كلما دخل عليها غرفتها وهددها 

بإخبار خالتها أنها من تقوم بمعاكسته!
الزهرة بعد مضي أربع سنوات بالمدينة،تصبح أما!

أما لم تر طفلها!
أما بحليب ساخن ينزل من ثديها!

أما بألم الوالدة، وآالم البعد عن الضنى!
» أرجوكم ، ال أريد شيئا، فقط اعطوني طفلي، أين هو؟ 

هل هو ذكر أم أنثى؟ ...«
» أمي، ماذا قالوا لك؟ أريد طفلي ، طفلي له أب يا أمي 
طفلي.. فقط  أخبريهم..أريد  أمي  مثلي...أرجوك  ،ليس 

وأن  البد  كثيرا،  يؤلمني  ثديي  لمن؟  الحليب  أنظري،هذا 
طفلي يبكي اآلن أليس كذلك يا أمي...؟«

من يسمعك صغيرتي ؟
من ينصت إليك؟

غابة  في  أوقعك  حظك  زمان،وأنت  من  مبكومة  أمك 
أعطوا،  مهما  يشبعون  ال  آدميون  وحوش  ،مع  المدينة 

متعطشين للدماء ،لألسف أن جلدتهم ال تميزهم.
في  تدور  مازالت  المقـال،  هذا  كتابة  لوقت  الزهرة، 
اختطاف  للمارة،  شاكية  يدها  دميةفي  حاملة  الشوارع 
الزهرة تجلس  الدروب.  الزهرة تنام واقفة بين  طفلتها... 
الذي حملته  الرمال.ا لزهرة تحيا بحب طفلها  نائمة فوق 
في أحشائها، وحلمت به في واقعها، وتألمت عند خروجه 

من  رحمها...ولكن لم تر وجهه أبدا.
كيف تحيا أيها المغتصب؟

كيف تعيش أنت يا أب طفل الزهرة؟
،يامن  إليكم  طريقها  الراحة  تعرف  هل  تنامون،  هل 
ساعدتم المغتصب، شاركتموه الجريمة، تسترتم عليه؟؟؟ 

أين القرابة الدموية أيتها الخالة؟
إن اهلل يمهل وال يهمل. فال تحتقروا الزهرة مع دميتها، 
قريتها،فرحة  في  بعطرها،ترقص  تفوح  زهرة  كانت  فقد 
بأكل » الشفنج« وشرب » كوكاكوال« فقط .كم من الزهرة، 

كم من الدميات في األيادي.
طفل الزهرة أمانة في عنقنا.

األستاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

بيـــــت اخلـالـــــة
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نعود إلثارة موضوع أطفال الشوارع أو األطفال المشردين مجددا اعتبارا لما لهذه 
كعنصر  واالستقرار  التطور  على  التساعد  اجتماعية  وآثار  سلبية  انعكاسات  من  الظاهرة 
أساسي، بل تعرقل جهود التنمية على كافة المستويات.. وقد سبق أن أشرنا إلى هذه 
ودوافعها  أسبابها  عن  تحدثنا  مناسبة..  أكثر من  في  التفصيل  من  قليل  بغير  الظاهرة 
وتداعياتها االجتماعية وكذا السياسات المتبعة من طرف القطاعات الحكومية والجماعات 
والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، وبصفة خاصة تلك المهتمة بالطفولة 
في وضعية صعبة.. مرة أخرى النجد بدأ من القول بأن الفضاءات العمومية لجل المدن 
المغربية أصبحت مسرحا لواقع متدهور  يحتاج إلى وقفة تأمل وإلى دراسة معمقة ورصد 
السياسات  في  قراءة  مع  المجتمعي،  والخلل  الضعف  مكامن  عن  للكشف  عملي  ميداني 
التربية  بقضايا  المعنية  الوزارات  خاصة  وبصفة  الحكومية  القطاعات  قبل  من  المتبعة 
والطفولة والشباب واألسرة... ثم هناك المجالس المنتخبة  وجمعيات المجتمع المدني 
المحلية والجهوية والوطنية.. ولن نبتعد كثيرا، فالقواسم المشتركة على امتداد الوطن 
ومن  منها  لكم  أسوق  التي  طنجة  مدينة  عن  النازلة،  هذه  بخصوص  الحديث  لنا  تتيح 

المناطق المجاورة لها نموذجا ال يختلف كثيرا عن ما تعرفه باقي المدن األخرى..
الدرجات  اليقتصر على مدينة  المتردي نحو أسفل  المسرح  وبالتالي فإن واقع هذا 
طنجة فحسب، بل إن كثيرا من مدن المملكة تعاني من نفس الظاهرة، وتحديدا تلك 
المتواجدة على الشريط الساحلي الشمالي المحادية للضفة األخرى والتي التبعد كثيرا 
من  المناطق  لهذه  لما  اعتبارا  بطنجة  وانتهاء   الناظور  من  بدءا  الشمالية،  مدننا  عن 
حساسية وخصوصيات معينة، تتمثل في واجهتها المتوسطية القريبة جدا من الجنوب 
المغاربة  األطفال  من  واسعة  لشريحة   األرض  فوق  وجنة  حلما  يترآى  الذي  اإلسباني 
الهائمين على وجوههم المهاجرين داخل وطنهم يسكنهم هاجس هجرة أخرى تشكل 
المسرح  هذا  واقع  متفاوتة..!  وأعمار  مستويات  في  أطفالنا  ودواخل  عقول  يسكن  حلما 
مهملون  أطفال  أبطاله  النهار  وأطراف  الليل  آناء  مشاهده  التتوقف  والذي  العبثي- 
مضطربون ضائعون حائرون آمنوا بقدرهم، فانتشروا أفرادا وجماعات يصارعون الزمن 
إلى  بالهجرة  يحلمون  أخرى،  أو  بوسيلة  قوتهم  عن  يبحثون  أنفسهم..!!  ويصارعون 
الضفة المنشودة موتا أو غرقا وكيفما اتفق.. وهم في ذلك اليعيرون اهتماما للمجتمع  
وال إلى الطريقة التي قد تعصف بحياتهم واليطمحون إلى شيء آخر، فالمخيالت والعقول 
المبعثرة لدى هذه الشريحة من األطفال تسكنها ثوابت أساسية بمثابة العقل والمنطق 
والهجرة نحو الضفة األخرى، هي الحكمة وعين الصواب وقناعة راسخة المحيد عنها ...

القراءة األولية لظاهرة التشرد تحيلنا على التأمل جيدا في مصادرة حقوق األطفال 
وإهمالهم وحرمانهم من أبسط حاجياتهم في الحياة..!! األمر الذي خلق أوضاعا وظروفا 
ومبعثرة  مهمشة  لكنها  آدمية،  مخلوقات  من  أكثر  ليسوا  األطفال  لفئات  استثنائية 
االستغاللية  الممارسات  ولكل  المجتمعي  واالضطهاد  للعنف  باستمرار  تخضع  ومعطلة 

واالستبدادية...!!
مسارات وسلوكات ومخاطر االرتماء في أحضان المجهول تعكس جميعها الوضعية 
أشد  تجربة  يخوضون  وهم  المهملون  المتشردون  األطفال  عليها  يوجد  التي  الصعبة 
وقعا على النفس ومعتركا محفوفا بالمخاطر والمعاناة والحرمان واالضطهاد واالستغالل 
األمراض  )تفشي  جانب  كل  من  بهم  تحيط  التي  العوائق  استحضار  مع  أنواعه،   بكل 
والنموذج   !!- الهجرة  سلبيات  من  المعاناة   - الشائن  االستغالل   - التمدرس  انعدام   -
حياة  عن  انفصلوا  األطفال  من  جحافل  مرعب  بشكل  تغزوها  التي  طنجة  مدينة  من 
ويترقبون  البديل  عن  يبحثون  وجاؤوا  العميق  المغرب  من  البعيدة   القرى  في  البداوة 
والظلم  االجتماعي  العنف  يمارس  وسط  ومن  الصعبة  ظروفهم  من  والخالص  األمل 
واالستغالل.. لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى بضعة أشهر قد ال تتجاوز السنة 
للقضاء  برامج وخطط عملية  التي لم تفكر في وضع  لترحل كما رحلت سابقاتها، وهي 
المطروحة  لإلشكالية  الحقيقي  الحجم  تدرك  أنها   رغم  الظاهرة  حدة  من  التخفيف  أو 
)معضلة التشرد واالنحراف ومعاناة األطفال في وضعية صعبة( ثم إن جمعيات المجتمع 
الواقع  تجاه  كاملة  مسؤولياتها  تتحمل  الشوارع  أطفال  بقضايا  عمليا  المهتمة  المدني 
مالية،  ومنح  ومعونات  بدعم  تتوصل  التي  تلك  خاصة  وبكيفية  الفئة..  لهذه  المتردي 
سواء من داخل الوطن أو من منظمات االتحاد االوروبي، والتقوم بما تمليه مسوؤلياتها 
تجاه وضعية هؤالء األطفال باعتماد ثقافة اإلشراك الفعلي لشريحة واسعة من األطفال 
من  الطفل  لهذا  ما  استحضار  مع  المجتمعي،  النسيج  في  إدماجهم  ومحاولة  المهملين 
الدولية المصادق عليها في مجال رعاية الطفولة  حقوق أقرتها االتفاقيات والمعاهدات 
وحمايتها وإدماجها في التنمية.. - بات من المؤكد أن الجمعيات المعنية  محليا وجهويا 
لم تحقق شيئا يحســب لها في هذا المجال.. والبعض من )هذه الجمعيات( والكثير منا 
حساباتها  في  وانتظام  بنظام  المدفوعة  المالية  والمنـح  الدعم  وراء  تلهث  كيف  يعلم 
المفتوحة!! وهي التي التقدم رجال والتؤخر أخرى..!! هي فقط جمعيات وصولية انتهازية 

نفعية  تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف..!!
والهيئات  الحكومية  األجهزة  تتقاسمها  والمسؤوليات  األدوار  أن  القول  المفيد  من 
التراجيدية  بالوضعية  معنية  األطراف  هذه  وكل  المدني،  المجتمع  وجمعيات  المنتخبة 
والظروف المأسوية التي يتقاسمها أطفال يعانون في خندق واحد من التشرد والضياع 
مرغميـن  لهـــا  يخضعـون  االستغــالليـة،  والممارسـات  االنتهاكــات  ومن  والحرمـان 

وبشكل ال إنساني!! 
هذه قراءة متواضعة ألزمة الطفولة المشردة تحتاج عبر كل المراحل ومن الجهات 
واألطراف المسوؤلة إلى كثير إصالح وتقويم ومتابعة، مع ضرورة اإلسراع بإيجاد حلول 

عملية لمعضالت تعرقل مسيرة التنمية والتطوير والتحديث.

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

الطفولة امل�شردة !!!
اأية ا�شرتاتيجية جلمعيات 

املجتمع املدين للحد
من الظاهرة..؟؟

التبــاس  أي  دون  الحديث  في  واضحيـن  لنكن 
منذ  المغاربـة  عند  العــادة  بذلك  جــرت  مثلمـا 
القديم: فلسطيـن هنا في المغرب ثابـــت ثاني بعد 

المغربية. الصحراء 
النقــاش،  اليقبــل  أمر  الفلسطيني  الشعب  حـق 
والدفاع عنه ديدن الشعب والملك والبالد منذ قديم 
فئوية  أو  حزبية  أو  سياسوية  ألسباب  ليس  الزمان، 
أن  القديم  قديم  منذ  اقتنع  المغرب  ألن  بل  ضيقة، 
العيش  في  أجل حقه  الفلسطيني من  الشعب  نضال 
وألن  مشروع،  حق  هو  اإلسرائيلي  جاره  جانب  إلى 
كله  العالــم  يفهم  أن  قبل  بالســالم  آمن  المغرب 
الدولتين  حل  إلى  دعا  المغرب  وألن  السالم،  معنى 
األمن  أن  تاريخه  امتداد  على  وصرح  الجميع،  قبل 
المقدسة  المنطقة  تلك  إلى  يعودا  لن  والطمأنينة 
حرمان  تم  وطالما  متسع،  للظلم  فيها  ظل  طالما 
العيش  الثالث من حقها في  الديانات  ديانة من  أي 
على أرض اختارتها الديانات الثالث مهدا لإلنسانية 

ومحور التقاء لكل األديان.
نتقبل  وال  نقاشا  اليقبل  لدينا  الموضوع  هذا 
الفلسطينيين  أي كان، ألن  أو حوله مزايدة من  فيه 
وألن  المغرب،  قلـــب  في  فلسطين  معزة  يعلمون 
وأبدا  دوما  ظل  المغرب  أن  يعرفون  الفلسطينيين 
مساندته،  مجال  في  بالقول  الفعل  يقرن  الذي  البلد 
مكتب  إغالق  نفسه  تلقاء  من  قرر  الذي  البلد  وأنه 
مع  تضامنا  عديدة  سنوات  منذ  اإلسرائيلي  االتصال 
الذي كان مفتوحا  المكتب  الفلسطيني، وهو  الشعب 
القرن  صفقة  عن  العالم  يسمع  أن  قبل  الرباط  في 

وعن بقية التطورات.
يعرفه  بما  المرتبطة  األخرى  األشياء  لنقل  اآلن 
عالمنا الجديد من تحوالت: السالم من باب المغاربة 

سيكون سالما حقيقيا.
ممن  » البــالد «  وبنات  أبناء  المغرب  في  لدينا 
من  يومــا  المغرب  يخرج  ولم  المغرب  من  خرجوا 
ولديهـم  بأولئــك،  وثيق  ارتباط  لدينا  قلوبهم. 
وناسها  وشعبها  وملكهــا  بالبالد  أوثق  ارتباط  هم 

وأماكنها.
هم هاجروا، نعم، لكنهم ظلوا على العهد األول، 
الذي  المكان  لزيارة هذا  الفرصة  لهم  وكلما سنحت 
منا  أحد  وال  الكون.  فرح  بكل  واستجابوا  إال  أنجبهم 
األول،  باالنتساب  الفخر  حق  من  حرمانهم  يستطيع 
أو  عليهم  الحكم  حق  يمتلك  منا  أو  فينا  أحد  وال 
ذهبتم؟ «  » لماذا  مساءلتهم  أو  مساراتهم،  تقييم 
التي  الجاهزة  األحكام  من  بكثير  أعقد  الحكاية  ألن 

يطلقها من اليملكون شيئا يخسرونه.
السالم من باب المغاربة، وباب المغاربة هذا باب 
االنتساب  عن  كل شيء  لنا  يقول  القدس  في  شهير 
األول وعن العراقة وعن القدم وعن التاريخ، سيكون 

السالم الحق.
ونحن  الفلسطيني،  الشعب  يساند حق  بلد  نحن 
جدا  قريب  لكن  جغرافيا  المنطقة  عن  بعيد  بلد 
عاطفيا ووجدانيا، مع أننا غير معنيين بالتطورات على 
األرض بشكل مباشر، لذلك نمتلك هذه المسافة من 

البعد التي تجعلنا قادرين دوما وأبدا على اتخاذ أكثر 
المواقف عقالنية واقترابا إلى المنطق السليم.

يعمل  الثاني  الحسن  العظيـم  الملك  كان  ويوم 
كل مابوسعه لتقريب المسافات بين المقتتلين حول 
تلك األرض المقدسة، لم يكن رحمه  اهلل يفعل ذلك 
من أجل مجد شخصي أو تاريخي، بل كان يفعله ألن 
الذين  وأبدا يدخل منه  المغاربة كان دوما  باب  دور 

يجنحون للسلم كافة.
العرب  أحكم حكماء  استباقيـة من  نظــرة  كانت 
يوما، ورثها عن الخامس الذي منح اليهود الهاربين 
الذي  المغرب  إن  لهم  وقــال  ــان،  األم النازية  من 
القرون  عشرات  منذ  األندلس  من  الفارين  استقبل 
لإلنسانية  أحضانــه  يفتــح  الذي  ذاته  المغرب  هو 
المالذ اآلمن  المعذبـة والمضطهدة لكي تجــد فيه 

المطمئن على الدوام.
العبراني  ورافدنا  المكان،  هذه خاصيتنا في هذا 
تاريخي  ترف  مجرد  ليس  الدستور  في  كتبناه  الذي 
نفتخر به فقــط، بل هو مـكــون أساس فينـــا وفي 
الخاصية  بهذه  أخرى  مرة  نتميــز  يجعلنــا  دواخلنا 
المغاربة  باب  من  السالم  تجعل  التي  االستثنائية 

سالما بنكهة أخرى؛
نكهة العدل أو على األقل الحد األدنى من العدل 
الكبير الذي يريد المتطرفون أن يظل  مقابل الظلم 

سائدا في المكان؛
نكهــة العراقــة ألن االمتــداد كائن وقائم منذ 
قديم الزمن، وألن النبض المغربي يضرب بقوة في 

تلك األرجاء؛
الباحث عن حلول غير االقتتـــال  العقــل  نكهــة 
وعبارات  والتخوين،  والشتائم  السباب  وغير  الضاري 
العاجزين ممن لم يحملوا بندقية في يوم من األيام، 
لكن يحملون في ألسنتهم الكثير من األلفاظ الدالة 

على التيه فقط ال غير؛
تاريـــخ  المغاربــة لمن يعرف قليال  نكهــة بـاب 
حديث  إلى  للدخول  األفضــل  النكهــة  هي  المكان 
حق  األشياء  كل  وبعد  قبل  وطبعــا  الناس،  بين  آخر 
ثابت في أن يعيش حياته  الفلسطيني لدينا مقدس 
لها  رفقة جيرانه، دونما قطرة دم يحق  األرض  على 
براثن  بين  سقوط  ودونما  السيالن،  عن  تتوقف  أن 
يريدون  ال  الذين  والشعـارات  بالدين  المتاجرين 
المتاجرة  ألفوا  الفلسطيني أن يتوقف، ألنهم  للموت 
يتصــورون  وال  واألورو،  والــدوالر  بالشيكــل  فيـه 
اليوم أن يأتـــي من باب المغاربـــة أناس اليريدون 
بين  الســالم  نحو  السعــي  مقابــل  ثمن  أي  تلقي 

المؤمنين كافة.
هذا  في  علينا  المزايدة  أحد  يستطيع  لن  قطعا 
التاريخ  أطلق  الذين  المغاربــة  فنحــن  الموضوع، 
قبل  القدس  في  هنالك  الشهير،  الباب  على  إسمهم 

وبعد نهاية كل األشياء..
* المختار لغزيوي
 أحداث. أنفو

املغاربة«.. »باب  من  ال�شالم 
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

يغرقـون  »العريق«،  تاريخهم  امتداد  على  العرب،  قادة  كان 
كل مرة يف ِبحار اأوهـامهم  وخيـاالتهم املَـَر�سية، خياالٍت ال ت�ُسرُّ 

ُب عـدوا.  �سـديقا  وال ُتْغـ�سِ

 لقد ُعِرَف عن العرب اأنهم، يف املقام االأول، ظـاهرٌة �سوتية، 
اأقطار  يف  العاقلة  ال�سعوُب  ُتبدعه  ما  اأ�سعاَف  الهـرج  من  ُتْنِتُج 
العامل من اأ�سياء حم�سو�سة، اأ�سياء تدخل تارة يف دائرة املقبول،  

واأخرى يف دائرة املنبوذ.

الوحـدة العربية كانت على امتداد عقود طويلة �سعارا مركزيا 
مـ�ساورات  وخالل  بهـم،   خا�سة  منظـمة  تاأ�سي�س  فقبل  للقادة، 
بني  اقرتاحـاتهم  تراوحت  لها،  منا�سب  ا�سم  الختيار  اأْجـروها 
دروب  يف  يهيمون  وراحوا  عربي«،   »احتاد  و  عربي«   »حتالف 
القومية، على ُهدًى من نظريات حزب البعث العربي، ف�سار هوؤالء 
ال يحلو لهم ا�سٌم،  وال يزدان اأمام ناظرهم و�سٌف، اإال ن�سبوه اإلى 

الُعْرب  والعربية. 

الدول  »جـامعة  واإعـالن  »االفـرتا�سي«   الكـائن  تاأ�سـي�س  مع 
العربية« ا�سما له، مل يكف العرب عن اللهث والَعْدِو َوراء الوحدة 
التاأ�سي�س،  حادثـــة  بعد  وا�ستمروا،  امل�سحك،   حلمهم  العربية، 
زعيمهم  والية  فرتة  ففي  م�سحكــة،  وحدوية«  »ِبَدٍع  ابتكار  يف 
عبد النا�سر مقاليد احلكم يف م�سر، �سارع هذا الإبرام وحدة مع 
�سوريا با�سم »اجلمهورية العربية املتحدة«،  وقبل اأن ترى النور، 
لقيت حتفها  وهي مازالت يف مهدها؛  وبعد اأحداث االأردن، التي 
انتهت بطرد الفل�سطينيني نحو ال�سام، اأعلن امللك ح�سني، متا�سيا 
عربية  »مملكة  باإقامة  اقرتاحا  املزعومة،  الوحدة  مطالب  مع 
متحدة« ت�سم االأردنيني  والفل�سطينييــــن، ومل يقف االأمر عند 
وحطت  ال�سرق   اأقطار  الوحدة«  »وباُء  جتاوز  بل  امل�ستوى،  هذا 
الراحــــل  ليبيـــا  عقيد  انخرط  وهكذا  اأفريقيا،  ب�شمال  رحالها 
القذايف يف«وحدة �سريالية« مع اأربعة بلـدان، وعـززها باحتـادات 
احتـاٍد  قيام  عن  اأعـلن  حني  املـغرب  مـع  حـدث  كـما  »ثنـائية« 

بهلواين �سمـّاه عربيا اإفـريقيا !.

واالحتـادات،   التحـالفات   �سناعة  يف  االأْعراب  ُمغـامرات 
زة لهم بني باقي  ونق�سها بعد ذلك بزمن ي�سري، ُتَعدُّ خ�سائ�س مميِّ
العامل  اأجواء  املـغامرات  هذه  مـالأت  فـقد  و�سعوبه،  العـامل   اأمم 

ب�سجيجها  وجعجعتها دون اأن ينتهي االأمر مبد طحني .

على  املزعومة،  للوحدة  يخططون  وهم  العرب،  عّول  لقد 
اعتقادهم الرا�سخ باأنهم خري اأمة اأخرجت للنا�س،  واأن خال�سهم 
بهذه  اإال  يتحقق  لن  اأ�سابتهم،  التي  والرتهل  الوهن   حالة  من 

الوحدة، كيف ال  وجميعهم اأبناء ل�سان عربي مبني ؟ 

اأثبتت  التاريخ،  �سواهد  توؤكدها  التي  امللمو�سة  الوقائع  لكن   
على  تاأ�سي�سها  عدم  »الوحدة«و  ب�ساأن  العربية  االأحالم  هالمية 
للوقائع  بليد  بفهم  واكتفائها  والعلم،   العقل   من  ثابتة  اأركان 
االأمر  بهم  فانتهى  بواقعهم،  املُحيطة  وال�سيا�سية  االجتماعية  
الع�سور   مر  على  عادتهم  كانت  كما  متناحرة  وقبائل  �سيعا  
واالأزمنة،  وال يعدم الباحث الدليل الإثبات ذلك، فيكفيه النظر 

اإلى ما اآلت اإليه بلدان »البعث العربي«.

الزمان  من  اآخر  قرن  لن�سف  اأخرى  مرة  العربان  يحتاج  هل 
ليقتنعوا باأن اأحالمهم الهالمية لن يتحقق لها النجاح اإال باالإقالع 
عن اإدمانهم على خرافة العامل العربي،  واالإقالع عن االعتقاد 
ر لهم تعريبها با�سم الدين، لي�ست من العربية يف  باأن �سعوبا، ُقدِّ
واملناداة  باإ�سرائيل   للتنديد  لغطهم،  �سيوا�سلون  اإنهم  اأم  �سيء؛ 
باإلقائها يف البحر؟ وهل ي�ستحق اليهود، عرقًا اأو ديانًة، معاجلة 
اأكرث عقالنية مما هو قائم االآن؟   وهل كل ما ذكرته كتب التاريخ 
عن ال�سرق االأو�سط �سحيح  وال يقبل اجلدل  والتاأويل، هل العرب 
ما يف و�سعه  املغرب كل  اأمل يقدم  الب�سر؟  ه على  وُمنزَّ �ساٍم   عرٌق 
يف  باملواالة  وانتهاًء  واجلي�س،   العتاد   من  بداية  للفل�سطينيني؟ 
املحافل الدولية؟ اأمل يكن رد قادة الفل�سطينيني ناكرا للجميل؟ 

ختاما : اأين امل�سكلة يف »تطبيع املغرب  وا�سرائيل ؟«

»تطبيع املغرب 
و اإ�شرائيل ؟«

يد
ط  ال

خ
ب

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

 منع بيع ال�شيارات امل�شتعملة دون اأداء 
ال�شريبة اخل�شو�شية ال�شنوية عليها..  

لعل السنة القادمة من 2021 ستكون 
الذين  األشخاص  من  للعديــد  بالمرصاد 
الخصوصية  الضريبة  أداء  من  يتهربون 
السنوية على السيارات التي ينبغي أداؤها 
في تاريخ اليتجاوز 31 يناير.ذلك أن قانون 
هو  وكما  المقبلة  السنة  برسم  المالية، 
معلوم قد نص على منع بيع السيارات، إن 
الخصوصية  الضريبة  أداء  تم  قد  يكن  لم 
السابقة.األمرالذي  السنوات  عن  عليها 
السيارات،  في  االتجار  مسألــة  سيجعــل 
خصوصا المستعملة منها، تنعم بالوضوح 
وبالتالي تدفع بإدارة الضرائب إلى الحصول 
إليها  الحاجة  تبدو  كم  مهمة،  موارد  على 
إذا  خاصـــة  »كورونــا«،  زمن  في  ماسة 

استحسن إنفاقها !
المدونــة  من   263 المــادة  وتشيـر 
أن  »اليمكـــن  أنه  إلى  للضرائب  العامــة 
لناقلة  تفويت  أي  له  المتخلى  باسم  ينجز 
مفروضة عليها الضريبة الخاصة السنوية 
على السيارات مالم يثبت، سلفا،  أداء هذه 
الضريبة عن سنة األداء الجارية أو اإلعفاء 
العديد  سيحمي  اإلجراء  هذا  منها.«طبعا، 
شرائهم  عند  المفترضين  المشترين  من 
في  الوقــوع  بعــدم  مستعملــة،  لسيارات 

مصيدة »أداء مبالغ مرتفعة«.
فإن  ذاتــه،  الماليــة  قانون  وحســب 
تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على 

السيارات لم تتغير.
كما لم يتغير مبلغ الغرامات والزيادات 

الخصوصية  الضريبة  أداء  في  التأخر  عن 
السنــة  برسم  السيــارات  على  السنويــة 
المقبلة. وهكذا تفرض »ذعيرة بنسبة 10 
في المائة وزيادة 5 في المائة عن الشهر 
األول من التأخير و0.50 في المائة عن كل 
شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى 

قدره 100 درهم«.
وفي هذا اإلطار تنص المدونة العامة 
التأخير كيفما  أنـه إذا ثبت  للضرائب على 
كانت مدته بموجب محضر،  تحدد الذعيرة 
الضريبة  مبلغ  من  المائة  في   100 في 
بصــرف  دفعـه  الواجب  الضريبة  جزء  أو 
النظرعن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.

هــــذه  أداء  منهجيــة  بخصوص  أما 
الضريبة، قامت المديرية العامة للضرائب 

مستــوى  على  السيمــا  شبكتها،  بتوسيع 
في  مربحة  خدمــة  توجيه  بهدف  األبناك، 
الضرائب  دافعـــي  من  لكل  الوقت  نفس 

واإلدارة.
في  بدورمهم  الرقمنة  تساهم  كما 
تحصيل هذه الضريبة التي عززت سياسة 
الوقـت  وربح  المساطر  وتسهيـــل  القرب 
عمليــة  وتحسيــن  التكاليــف  وتقليــص 

التحصيل والمراقبة.
 2021 المالية  قانون  فإن  ولإلشارة، 
توقع أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية 
السنوية على السيارات ما مجموعه 2.91 

مليار درهم.
م.إ

قانون مالية 2021 :
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متــى.... !
أبلغت حركٌة  شبابيٌة بطنجة،  مهتمة بالتراث، 
معاول  توقف  من  أعضائها  ارتياح  إعالمية،  منابر 
الحديقة  تزين  التي  التاريخية  النافورة  الهدم  في 
اإلنجليزية  بهذه المدينة، وتم الشروع في ترميمها 
في  وروعة  فنا  وتشع  ورونقها  جمالها  لتستعيد 
بعناية، ومنذ عشرات  اختير  بالمدينة،  موقع متميز 
بالجمال  والحس  الفن  أهل  طرف  السنين،  من 
الحقبة  من   متميزة  معلمة  لتصبح  هكذا،  وظلت 

الدولية.   

المعلمة من  الجهة، مهيدية، في »إنقاذ« هذه  بيانها، بفضل والي  اعترفت، في  الشبابية  الحركة 
مخالب معاول الهدم التي بُرمجت من جهات يبدو أنها ال  تحب طنجة وال تتعاطف مع أهلها و تاريخها،  
هذه  معالم  من  منشآت  إتالف  للعيان  بعد  ظاهرا  يبدو  أمر  وهو  وتراثها،  إلى حضارتها  يرمز  ما  وكل 
المدينة  ومنها حدائق كانت باألمس تحفا تسرّ  الناظرين، وتسعف  األهالي والزوار العابرين، وكل من 
على  نظرهم،  في   ، تكبر  أن  يجب  وكأن طنجة  الكبرى«  »طنجة  باسم  ذلك  كل  والجمال.  الفن  يعشق 

حساب  هدم مأثرها و»تصفية« ماضيها الحضاري المتقدم.

وفي الوقت الذي أشادت فيه هذه الحركة بالتفاعل اإليجابي لوالي الجهة مع مراسالتها بشأن إنقاذ 
في  األبواب  مراسالتها وصدت  جماعة طنجة  أهملت  كون  اإلنجليزية،  استغربت من  الحديقة  معلمة 
وجهها  ولم تستجب، بما يجب، من  االهتمام والحزم، على مطالب جماعة من األهالي في إنقاذ معلمة 

محلية من خطر االنهيار.....

هذه  من  الجماعة  السلبي  موقف  من  »استغرابها«  يبرر  ما  الشبابية  الحركة  بيان  في  أجد  ولم 
البيئة  حماية  مجال  في  الشبابية  الناشطة  الحركة  استغراب  من  هو  نظري،  في  االستغرابُ،  القضية. 

والمآثر التاريخية.

وإال، فمتى تفاعلت الجماعة  بما يجب من الحزم والعزم والنجاعة،  مع مطالب ورغبات المواطنين 
وممثلي المجتمع المدني  والتي تصب كلها في مصلحة المدينة وسكانها؟

متى ؟ !.....

  ooooo

محظوٌظ »اأخاك« ل بطل
الماضي،  اإلثنين  بالبرلمان،  العلمي  انتفاضة 
ضد البرلمانيين، كانت »سيركا« جديدا يضاف إلى 
»السيرك القديم« الذي ال زال المغاربة إلى اليوم، 
إثنين، على صاحب هذا »الوصف«  يترحمون  كل 

البديع.

بسبب  البرلمانييــن  من  غضـــب  العلمــي 
بعض  السديد،  نظره  في  تحمل،  أسئلتهم  التي 
اعتبره  ما  يدبره،  الذي  القطاع  لمسؤلي  اإلحراج 
المغربي،  العلمي »تبخيسا« له ولوزارته وللشباب 
التنفس،  أجهــزة  ميدان  في  المعجـــزات،  صانــع 

السيارات  صناعة  قطاع  نشاط  حول  النواب  معلومات  ليصحح  الكهربائية،  والسيارات  الطبية  واألسرة 
بالمغرب، الذي قال بشأنه إن صادرات هذا القطاع بلغت 80 مليار درهم، 60 بالمائة قيمة مضافة، وهو 
بالقيمة  الوصول  أجل  بوزارته من  جار  والعملُ  الفوسفاط.  المضافة لصادرات  القيمة  يوازي مرتين  ما 

المضافة لصناعة السيارات إلى مائة بالمائة.

وردا على التبخيس البرلماني لعمل وزارته، صاح العلمي  بالقول إن شباب المغرب يصنعون محركات 
الطائرات  وسوف ينافس المغرب، قريبا، كبار هذا الصناعة بالعالم،  كالهند وما أدراك ما الهند، والصين 
قطاع  أن  مؤكدا  التشغيل  فرص  بخصوص  البرلمانيين  مزاعم  الوزير  ودحض  الصين.  ما  أدراك  وما 
الصناعة  أوفى بما وعد،  ووفر 500 ألف فرصة شغل قار، بشهادة مندوبية التخطيط وصندوق الضمان 

االجتماعي.

وتحدث بنوع من التشنج عن انخراط المغرب في مشروع التقليص من مستورداته وذلك عن طريق 
التصنيع المحلي للمواد المستوردة،  كما لو كان يريد إقناع معترضين أو رافضين، والحال أن الكل مقتنع 

بأن هذه هي الطريق الصحيحة لتحقيق التوازن المطلوب في العالقات التجارية للمغرب مع الخارج.

وما كان للعلمي أن »يتقّلق« أو يغضب، من أسئلة البرلمانيين التي  يعلم كيف أنها  تكتب، ، وبأي 
حسّ تصاغ، وألي غاية ترمي وكونها »تخضع« لحساسيات حزبية »تراشقية«  ضيقة، وأنها، في الختام، 

»تتبخر«  مع ضربة مطرقة »السيد الرئيس« إعالنا برفع  الجلسة.

ليتأكد العلمي أن من بقي من متتبعي »جلسات المساءلة« األسبوعية إنما يفعلون ذلك من باب 
أن  يعلمون  آلنهم  لماذا؟  أتدرون  المسؤولين.  بردود  وال  السائلين  بأسئلة  ال  يتأثرون  وال  »الفرجة«، 
السؤال والجواب يخضع »لترتيب قبلي«  وأن أدوار المسرحية تصاغ وتوزع في إطار المشورة »المرعية«،  

وأنه ما يكون إال ما يُراد له أن يكون !.....

ويمكن للسيد العلمي أن يعتبر نفسه »محظوظا«، ألنه  لو »تّقبط به« السيمّو، نائب القصر الكبير، 
لصاح من المنصة الرسمية:  »أش ليقول هذا« كما فعل األسبوع الماضي حين أوقفته رئيسة الجلسة، 
ألنه خرج عن مجال التعليق على رد الوزير، »ليقلبها« خطبة »حماسية«،  تأييدا  لما اتخذ من قرارات 

دولية، تأكيدا لمغربية الصحراء، حيث قال مستغربا: »أش لدقول هاذي« ؟.......

»اأمكراز« العذُر اأقبُح من الّزلة !...
»العليمة«  األوســاط  بعـــض  في  يــــروج 
أخرى،  وأمور  التشغيل  وزير  أمكـراز  أن  بالرباط، 
بيجيدي  ومناضل  كوزير  صورته  لتحسين  يسعى 
إيرانيــة  أبواق  من  أطلقهــا  التي  »الكعية«  بعد 
بسيادة  األمريكي  االعتراف  بقرار  معادية،  ينــدد 
المغرب على صحرائه، وبالقرار الذي اتخذه المغرب 
عالقاتــه  في  مستقلــة  كدولــة  سيادته  إطار  في 

الدولية.

»أمر«  قـد  يكـون  العثماني  أن  من  وبالرغم 
الكارثية  خرجته  منتقدي  على  الرد  وعدم  الصمت  بالتزام  التشغيل   في  ووزيره  حزبه  شبيبة  رئيس 
»محاصرة«  شتى  بوسائل  المعني  باألمر،  يحاول  فإن  الوطنية،  لمشاعرنا  معادية  »خمينية«  قناة  في 
البرلمانيين  طرف  من  أو  الوطني  العام  الرأي  مستوى  على  سواء   ، لها  يتعرض  التي  الشرسة  الحملة 
برلمانيين من  أن  أن علم  بعد  البرلمان،  لجان وجلسات  الغاضبين،  لثنيهم عن مقاطعة حضوره  في 

المعارضة، أعلنوا مقاطعتهم للوزير المذكور ولكل »تدخالته« المؤسستية، داخل البرلمان، بغرفتيه.

عن  البرلمانيين  ثني  أطلقها،  التي  »الوساطات«  عبر  أمكراز  يحاول  فإن  إعالمية،  مصادر  وحسب 
أو باستفسارات »قابلة للتعقيب« بخصوص تصريحاته  البعيدة عن  اإلجماع  إما بالمقاطعة  »إحراجه« 
من  حزبين  من  برلمانيون  وكان  المغربية.  الصحراء  لقضية  األخيرة  بالتطورات  المتعلق  الوطني 
والعدالة  واالشتراكية  التقدم  المعارضة:  من  وحزبين  االشتراكــي«  »االتحاد  و  األغلبية:  »األحــرار« 

والتنمية،  قد أعربوا عن مقاطعتهم ألمكراز، ويحاولون الدفع بنواب فرقهم إلى المقاطعة.

ومعلوم أن القناة التلفزية »ميادين« التي اختارها أمكراز، وهو وزير في الحكومة المغربية،  لألعراب 
قناٌة   المغربية،  الصحراء  في  أراضيه  وحدة  عن  دفاعا  المغرب  اتخذها  سيادية  لقرارات  مخالف  رأي  عن 
والمدافع عن  البوليساريو  وتدريب  ميليشيات  في  تمويل  المتورط  الشيعي  اللبناني  اهلل  لحزب  تابعة 
أطروحته  االنفصالية، بتعاون واسع ودقيق وخطير،  سياسيا وإعالميا وماليا، وعسكريا مع الجزائـر التي 

ال تخفي عداءها للمغرب.

فكيف غابت كل هذه الحقائق عن الوزير«المعجزة« وغاب عنه أنه ملزمٌ بواجب »التحفظ« حتى بعد 
أن يغادر الوزارة ولسنين عديدة.....

قالك »الوزير المعجزة«...... ومعجـــــزة هاذي واش من معجزة !. ..... 

الحاصل. اهلل يستر. وخالص«... !!!!.

ooooo

جتميد م�شاريع قوانني يربك عالقات العثماين
مع املعار�شة والأغلبية

العثماني  تصرف  من  غاضبـــة  المعارضـــة 
بخصوص تجميد مشاريع قوانين وعرقلة  إحالتها 
للبت  الوزاري  والمجلس  الحكومي  المجلس  على 

فيها طبقا للقانون.

واالشتراكيـــة،  التــقـــدم  أحـــزاب  قـــــادة 
كاتبـــوا  والمعاصــرة،  واالستقـــالل،  واألصالـــة 
القوانين  مشاريع  موضوع  في  الحكومة  رئيس 
لقــــاءات  بعد  بشأنهـــا  المتوافــق  االنتخابيـــة  
مع العثماني وجلسات  مشاورات  بإشراف وزيـــــر 

الداخلية.

نفس »البلوكاج« لحق بمشروع القانون الجنائي الغارق في »سبات شتوي«  داخل ثالجة البرلمان،  
القانون  الذي قطع أشواطا  من  المقترحة على هذا  بسبب تأخر بعض األحزاب عن تقديم تعديالتها 

الدراسة والنقاش، داخل اللجنة البرلمانية المختصة، منذ 2016.

مشروع«،  وأن  الغير  اإلثراء  تجريم  »قانون  هو  االختالف  موضوع  جوهر  إن  النبهاء  بعض  ويقول 
حول  والمواالة  المعارضة  أحزاب  ممثلي  اختالف  عن  ناتجة  الموضوع  هذا  في  الحاصلة  االختالفات 
التعديالت التي التزموا بها والتي تأخر بعضهم في تقديمها، أكثر من مرة، بدعوى الجائحة، أو بعطلة 

البرلمان أو بقصر المدة الممنوحة إلعدادها ومطالبة البعض بمهلة إضافية.

ال،ال،  إطمئنوا، فإن التأخر في إعداد هذه التعديالت وتقديمها،  ليس مردها إلى »أمور« تدور في 
رؤوس البعض . إنها ناتجة عن الرغبة الجماعية في الحرص على أموال الشعب ومصالح الشعب، وخزينة 
الشعب  وتحقيق العدالة الشاملة في كل ما يتعلق بـ »الذمة« المالية للمواطنين  والقطع النهائي مع 

»الفساد« بكل أشكاله  وأصنافه وأوصافه  والمتعاطين معه في السر والعالنية.

يوما  نوجد  أن  وخطر  االنتخابات  قرب  هو  يقلقنا  وما  أمينة،  أيد  في  »األمانة«  فإن  إذا،  اطمئنوا 
ونبدأ من جديد،  الصفر،  إلى نقطة  للعودة  واللسان«، فنضطر  واليد  الوجه  أناس »غرباء  في مواجهة 
الثانية والرحالت  والقراءة  األولى  والقراءة  التعديالت،  والتعديالت وتعديل  والمناقشات  الدراسات  رحلة 
المكوكية بين ثالجة األمانة العامة وثالجة البرلمان،  وبين الغرفة العليا والغرفة السفلى، وهلمّ جرا، 

إلى أن .... يفرجها اهلل سبحانه !

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

إلى  تشدّ  دميٌة   هو  تعلمون،  كما  والكركوز  كركوز.  جمع  الكراكيز 
إيقاع كالم يلقن لها وفق أدوار يتسلى بها  خيوط تجعلها تتحرك  على 

الصغار و يسخرمنها الكبار.  
وال شك أنكم  الحظتم اشتراك الكركوز مع اسم »صاحبنا اللي هناك« 
في ثالثـــة حـروف  وفي المــد  بـ »النصب« في اسم صاحبنا والضم في 

كركوزنا. 
ال، ليست هذه حجية وال لغزًا  وال مزاحًا. إنها ربما ستقودنا إلى أمر 

جدي للغاية. 
تصوروا، وزيرا  حشـروه »بمعجــزة«  في  الحكومــة من  باب تعديل 
ويعتبـــر  الرئيـس  به  يتباهـــى  »معجــزة«  منه  وجعلوا  بل  حكومـي، 
التي ال تتحقق  الوزارة من المعجــزات »السبــع«، تلك   وصوله  لكرسي 
إال على رأس كل ألف عام وعام،  وما أن بدأ يضع يده على  المكتب الذي 
أجلسوه إليه،  من أجل تدبير جانب من الشأن العام، حتى انتبه الجميع 
إلى أنه، نفسه  بحاجة إلى »تدبير«، فال حصافة وال رصانة وال فطنة  وال 

حكمة، وال هم يحزنون...... لتبدأ »الُكعيات«. واألزمات. !
اتضح  حيث  االجتماعي  الضمان  صندوق  بسبب  فكانت  الكعية،  أما 
بقانون تسجيل  يأبهون  ال  الذين  »البطارنــة«  خانــة  أنه  موجــود في 
ليستفيدوا من  الصندوق مقابـل دريهمات شهرية،   مستخدميهــم في 
بعض التعويضات والخدمات،  ومن تقاعد، ولو  على »قد الحال«، بعد أن 
ينتهي زمن االستوزار وتعود  »الشامات« و »البادرجات« والسنجابات إلى 

جحورها  بعد السبات الشتوي، في انتظار »ربيع جديد« !...
 وأما األزمة، فقد تفجرت إثر تصريحات »مدوية« على قناة  »الهوتية« 
لم  ربما  بكرسي  كرمته  التي  المغربية  الدولة   »اختيارات«  لمواجهة 
وراء  »ما  عوالم  من  »خمينية«  ألطاف  أدركته  ولو  حتى  به  يحلم  يكن 

الطبيعة« !....
نعم، نعم ! نعلمُ أن حرية التعبيــر مكفولــة لمن يقدر أن »يغامــر« 
وأهمها  بشروط،  ولكن،  بالعالم،  والقانون  الحق  دول  دولة من  أيّ  في 
من  مسؤولية  يتحمل  عمومي  موظف  كل  يلزم  الذي  التحفظ«،  »واجب 
مسؤوليات الدولة، ومنها  »محفظة« وزارة،  باالحتفاظ  برأيه لنفسه،  أو 
ألهله، أو  لعشيرته السياسية  في كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام،  وفي 
مختلف  مجاالته. ألنه ال يمثل نفسه، بل الحكومة مجتمعة بكل قطاعاتها، 
من باب التضامن الحكومي !.... خاصة حين يتعلق األمر بقضية وطنية 
وبالغات  بيانات  بحجة  إيجابيا،  الشعب  غالبية  معها  تعاطت  »مصيريـة« 
بمختلف  واألهلية،  والمهنية  النقابية  والمنظمات  السياسيـة،  األحزاب 
»أولويــة  الصحراء،  قضيــة  تعتبــر  التي  اشتغالها،  ومجــاالت  مشاربها 
األولويات«، وأن التعاطي معها يسبق التعاطف مع أي قضية أخرى، والحال 
المستوى  وعلى  بالمناسبة،  جـدد،  وحكومـة،  وشعبًا  ملكا،  المغرب،  أن 
الدولي، التزامه بالقضية الفلسطينية، بكال جوانبها، واستمرار انخراطه 
الكامل في البحث عن الحل الذي يستجيب لرغبات الفلسطينيين، في حل 

الدولتين والتعايش بأمن وسالم مع الجيران !..... 
حقيقة،  إن تحقيق »اإلجماع الشعبي« حول فكرة أو رأي  أو نظرية ما، 
ال يمكن أن يتحقق، في مجتمع الحرية  والتعددية والحق في االختالف، 
العدالة والتنمية هذا الحق حتى وإن »التفّ«  وقد مارس، بالفعل، حزب 
على مضمون جوهري من مضامين »الملف«، بينما  فضل الدراع الدعوي  
من  أمامـه  يجد  أن  دون  المكشوفة،  المواجهة  »فضيلة«  الحزب،  لهذا 
يعترض على حقه الوطني  والدستــوري في االختالف، حتى وهو يعلم أن 
موقفه هذا يصدم شعـور المغاربـة  في غالبيتهـم،  إزاء القضية الوطنية، 
التي قد تجد في االعتـراف األمريكـي الحاصل بحق المغرب في صحرائه، 
والدعم الدولي الذي سوف يتسع بحول اهلل،  طريقـا لحل دائم مبني على 

المقترح المغربي الذي حظي بإجماع واسع في المنتظم األممي.
من  موقفــه  فهم  عن  فعـال،  عجزنـا،  الذي  المعجـزة،  للوزيـر  ونعود 
المغربـي،  الثوابـت السياسية والوطنية للشعـب  المتعارض مع  القضية، 
بعد أن اختار مخاطبة »جمهور« قناة  تلفزية يعلم أنها معادية لوحدتنا 
أنه  مدعيا  والسيادية،  الوطنية  قضيتنا  خصوم  مع  ومتضامنة  الترابية، 
يعبر عن رأي الشعب المغربي في قضية يبدو أنه ال يفهم منها   الكثير، 
لتنطبق عليه مقولة الفيلسوف الساخر  جورح برنادشو: هو ال يعرف شيئا، 

ويظن أنه يعرف الكثير: إذًا، فهو يمارس السياسة !!!.....

اإذًا، فهو ُيار�س 
ال�شيا�شة

بعد السبات العميـق لألحـزاب آن موعـد السبــاق 
إذ ليس غريبا على  بالكراسي،  للفوز مجددا  والتنافس 
الساحة السياسية أن تفتح حلبتها للتسابق نحو القمة، 
أجل  من  األحزاب  تتصارع  أن  أيضا  غريبا  وليس  بل 
الفوز بأكبر عدد من المقاعد لخدمة مصالحها الخاصة 
والذاتية فقط، ال لخدمة المواطن الذي وضع جل ثقته 
فيها أمال منه أن يشهد تغيرا في أوضاع بالده ولو قليال، 
القادمة  والتشريعية  الجماعية  االنتخابات  وأن  خاصة 
المستجـد،  كورونا  فيروس  جائحة  انتشـار  مع  تزامنـت 
وما خلفته من تأثيرات اقتصادية سلبية طالت مختلف 

قطاعات المملكة.
للمشاركة  واالستعـدادات  التفاوضات  عودة  ومع 

القادمـــة، عـــمـــدت 
مجموعة من األحزاب 
مع  أكشاكها  فتح  إلى 
النــزول ببرنـامجهـــا 
والتعريــف  االنتخابـي 
به، محاولة كسب ثقة 
المواطنين وضمـــان 
أصواتهم، لكن اليوم 
أضحـى األمــر مختلفا 
ماسبــق،  عن  تمامــا 
فال مواطن بات يضع 
المؤسسات  في  ثقته 
السياسيـة، وال أعضاء 

يؤمنون بالعمل المشترك والهادف حقا، بعدما اعتمدت 
المؤقت« في  األحزاب على سياسية »التجنيد اإلجباري 
حق أعضائها ومناضليها، ووضعهم مباشرة بعد الحملة 
والرجوع  تذويبهم  ثم  »مجمدات«،  داخل  االنتخابية 

إليهم عند الحاجة أو في الحملة التالية. 
مستمــرا  عمــال  تقتضــي  الحقة  الدمقراطية  إن 
ونضاال دؤوبا من شأنه تأهيل وتكوين أعضاء األحزاب 
وتحفيزهم على حب العمل السياسي واالنخراط عمليا 
طاقتهم.  واستغالل  استغاللهم  ال  المحلي،  الشأن  في 

نتساءل  لالنتخابات  المحدد  التاريخ  من  االقتراب  فمع 
عن ماهية األحزاب وكيف سيتم تذويب »المجمدين« 
وهل  المعتمدة...  الجديدة  الخطط  وما  المرة  هذه 
مراكز  إلى  للوصول  ودعمهم  الشباب  إشراك  سيتم 
قبة  وتحت  الترابية  المجالس  داخل  وتكوينهم  القرار، 
نسب  بارتفاع  تتميز  ظروف  في  خصوصا  البرلمان، 
العلمي،  والتمكين  العليا  الشهادات  رغم  البطالة 
الدائمة  الوجوه  على  ستقتصر  المشاركات  أن  أم 
تعدد  بطابع  االتسام  لكل حزب، مع  والوارثة  والخالدة 

المسؤوليات »كما جرت العادة«؟!!.
القادمة  االنتخابية  الحملة  تكون  أن  المتوقع  من 
صعبة وشاقة بالنسبة للمنتخبين خاصة وأن »الخدعة« 
قــد كشفــت، وكشـف 
العدل  انعـدام  معهــا 
وتكــافـــؤ  واألخــالق 
الفرص. فلماذا ال يتم 
بأولوية  إذا  االعتــراف 
المصالح ولماذا ال تتم 
المواطــن  مصارحــة 
مراوغة  السياسة  بأن 
وأن االنتصار الحقيقي 
الحـزب.  انتصـار  هــو 
وعـوض أن تــقــطـــع 
وعود بالتغيير وتحقيق 
المطالب؟ حبذا لو قيل 
بكل صراحة »صوتوا علينا لكي نحقق أحالمنا الخاصة 
نحقق  قد  ربما  والمواطنات  المواطنون  أيها  أنتم  أما 
بعضا من طموحاتكم في المرحلة االنتخابية الموالية«.

اليجادل اثنان في أن أوضاع جل األحزاب المغربية 
حاليا التبعث على االرتياح، خصوصا وأن البعض منها 
في  الداخلية  بصفوفها  عـــدة  انقسامـات  عرفت  قد 
العزوف  من  سيزيد  »ربما«  الذي  األمر  األخيرة،  اآلونة 
عن المشاركة السياسية، خاصة أنه ال زالت هناك فئة 

مهمة ترى أنه ال جدوى من التصويت أساسا.

•  رميساء بن راشد

وينطلق عداد ال�شباق...

جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة
وجهة بروفان�س األب كوت دازور

منوذج تنموي يحتذى به..
منذ مرور عقدين من الزمن ومجلس 
الحسيمة، وجهة  ـ  ـ تطـــوان  جهة طنجة 
جنوب »بروفانس ألب كوت دازور« ينجحان 
في بناء نموذج تنموي استثنائي يحتذى به 
في مجال التعاون الدولي، وذلك عن طريق 

شراكتهما القائمة منذ سنة 2002.
العديــــد  التعـــاون  هــذا  ويشمــل 
من المجـــاالت التـــي من شأنهــا تعزيز 
وتقوية تدبير كلتا الجهتين. ويتعلق األمر 
وكذا  والتضامنــي  االجتماعي  باالقتصاد 
عن  فضال  والبيئية،  المناخية  التغييرات 

قضايا الشباب وغيرها...
وفي هذا الصدد أشــاد نائــب رئيسة 
جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، المكلــف 
بالتعــاون الدولي/ محمد بوهريـــز، بهذا 
التعاون الذي تعود جذوره إلى سنة 1997.

هذا وقد أكد على أن مجلس الجهتين 
أصبحا يتوفران اليوم على رصيد مهم في 
مجال التعاون، األمر الذي يؤهلهما لبلورة 
المزيد من مشاريع العمل المشترك، والذي 

يتيح لمجلس الجهة االستفادة من التجارب 
األوروبية المختلفة.

طنجة- جهـــة  أن  بالذكـــر،  وجدير 
تطوان-الحسيمـــة قد قــــامــت بالتوقيع 
مع   2022-2021 عمل  خطة  على  مؤخرا 
الفرنسيـــة،  كوت«  ألب  »بروفانس  جهة 

وبين  بعد  عن  التواصل  تقنية  عن طريق 
ورينو  الحساني،  فاطمة  الجهتين،  رئيسي 
القنصل  وبحضور  ومساعديهما  موزيليي، 
مرسيليا  بمدينة  المغربية  للمملكة  العام 

الفرنسية، سعيد بخار.
رميساء
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فضاء األنثـى  :

أطفال،  مجموعة  على  البصرُ  وقــع  كلما  ينــزف،  والقلب  تدمع،  العين 
ذكورا وإناثا، في عمر الزهــور، في حالة يرثى لها،  بنية وصحة وملبسا، وهم 
وغالبا  الجائعـة،  كالذئاب  لهــف وجشـع  في  السيليسيون،   مادة  يستنشقون 
فينخرطون في شجارات »فيها  الهشة،  أدمغتهم  فعلـه في  المخدر  يفعـل  ما 

الضعيف يداس« ويهان  ويشمت به.
والمؤلم جدا، أن يكون من بين  »الجماعة« »المنغمة«،  صبيات لم يبلغن  
بعد سن الرشد والتمييز، ، وهن »منهمكات« كرفقائهن، في عملية »الشم«، 
أو يصارعن  بقوة وإصرار، من أجل الحصول على »نصيبهن« من »المادة«، 
عبر »تبليل« الخرق الوسخة التي يضعنها على أنوفهن لساعات طوال، حتى 
»يندمج« الدماغ،  ويغيب الوعي، ليدخل الجميع في حصص »االنتشاء«  خالل 
ليلة  قد تمتد إلى الصباح، يجوبون خاللها، متسكعين، شوارع المدينة النائمة،  
بحثا عن  ضحية محتملة يجربون عليها »شطارتهم« في العنف و »الكريساج«  
إذا قاوم رغبتهن ورغبتهم في تجريده من ماله أو هاتفه أو حتى  »كبوطه« أو 
حذائه، ثم يواصلون »جولتهم الليلية« قبل أن ينزووا في ركن شارع أو مدخل 
عمارة ليخلدوا إلى  الراحة أو إلى »متعة« تكون أجساد الصبيات »وقودا« لها.

هذه »لقطات«  حزينة من »حياة« الشارع التي يعيشها من يطلق عليهم، 
ظلما، »أوالد الشوارع« ذكورا وإناثا،  الذين أصبحوا يشكلون »حشودا« غفيرة، 
لم نعهدها، من قبل، في طنجة،  كما لم  يعهدها غيرنا من المواطنين في 

مدن كثيرة  أخرى.
للفتيــــات  المتزايــد  االنخــراط  هـو  والحسرة،  لأللـم  المثيـر  الموضوع 
القاصرات في التعاطي للمخدرات من األقراص المهلوسة إلى السيليسيون، 
إلى الحشيش، إلى المخدرات الصعبة،  التي يؤدين ثمن »قرصة« منها من 
أجسامهن، ليتحولن إلى »ممارسات« لـ»سيكس الشارع«  مقابل حصة مخدر، 
المجتمع،   وفي  أنفسهن  في  وثقتهن  وكرامتهن  طفولتهن،  منهن  وتضيع 
ويتحولن إلى »ممارسات« مغامرات،  في عالم الرذيلة التي »فرضت« عليهن 

ألسباب متعددة،  أسرية واجتماعية ، في أغلب األحوال.
هذا ما يشاهد يوميا في شوارع طنجة، حيث تتشكل جماعات من  أطفال 
»بورط«   قاعة  وبجوار  بالبوليفار،  الشعبية  المطاعم  جوار  في  غالبا  وصبيات  
التي حولها قليلو الذوق إلى  مطعم أمريكــي من سالسل  »األكــل السريــع«، 
وقد كانت  من قبـُل   من أفخـم قاعات الشاي بالمغرب،، كما أنه يمكن مالحظة 
وجودهم في »الميرادور«  وحديقته الخلفية، وفي أحياء المدينة العتيقة، فضال 
التجارية،  والشوارع  المركزية  بالمقاهي  »التسول«  يمتهن  بعضهم  أن  على 
استنشاقهم   فرط  متقدمة، من  »تخدير«  حالة  في  ويكنّ  يكونون  ما  وغالبا 
فيه  يتسببون  الذي  اإلزعاج  عن  فضال  هذا  المقززة.  المخدرة،  المادة  تلك 
بالنسبة للمارة، خاصة النساء والفتيات الالئي يتحرشون بهن على األرصفة، 
وحتـى في قلـب المتاجـر، بغيــة الحصول على دراهـم  يسرعـون في دفعهـا  

لـ »متعهدي« المخدرات،  وموزعي سائل السيليسيون. 
 صور مقززة  ومؤلمة في نفس الوقت، تلك التي تصادفنا كل يوم،  في 
والشباب  األطفال  هؤالء  حال  في  التفكير  إلى  تدفعنا  والتي  العام،  الفضاء 
يغوصون كل  لحالهن،  وتركن  تركوا  وأنهن  أنهم  وكيف  القاصرات،  والبنات 
يوم أكثر، في مستنقع االضمحالل والضياع، وفي البلد وزارة لألسرة وحماية 
العمل  من  اتخذت  المجرات،   كواكب   بعدد   جمعيات   البلد  وفي  الطفولة، 
الطفولة  وحماية  لخدمة  وغاية   هدفا  االجتماعي  الميدان  في  »التطوعي« 
واألسرة، وفي البلد هيئات إحصاء تقدم معلومات مروعة حول نسب  وأعمار 
األطفال، ذكورا وإناثا،  المتعاطين للمخدرات،  حيث يظهر أن »المدمنات« من 
المدمنين، ومعلومات مؤلمة حول  الجنس »اللطيف«،تفوق أعدادهن  نسبة 
سهولة الحصول على األقراص »الملونة« الملوثة لألدمغة الناعمة ، بأبواب 
المؤسسات التعليمية ومحيطاتها، وفي البلد  مبادرات أطلقت من أجل الحد 
من ظاهرة »أطفال الشوارع«،  ومساعدة األمهات العازبات  الالئي   تدفعهن 
إلى  المجتمع،  وظلم  األسري  والتفكك  الفقر  بسبب  االجتماعية،  ظروفهن 
التخلي عن أطفالهن، ليعززوا،  بعد سنوات، صفوف المدمنين والمدمنات  من 
األطفال والشباب،  ولتواصل »الفتيات«،  سلسلة »الفساد المعيشي«  بالمعنى 

السائد في المجتمع، و يرفع القانون عصا العقاب، في وجههن ..... 
»ليضيع فيها المجداف والمالح« !

لحالة   الصحيح  الضبط  عدم  يترجمه  ضعيفٌ  والمردود  شتــى  مبادرات 
األطفال   في وضعية اجتماعية صعبة، وضعف تدخل الدولة وغياب مؤسسات 
الذين  لألطفال  الشاملة  الرعاية  لتحقيــق  الكافي  بالقــدر  والرعاية  التكفل 
اغتصبت طفولتهم دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، ولحماية أطفال الشوارع 
من عواقب االختطــاف  واالغتصاب واالعتداء ، وشبكات اإلتجار بالبشر،  دون 
والتكفل  المفروض حمايتهن  واألرامــل  والمطلقات  العازبات  األمهات  إغفال 

بهن حماية للمجتمع المغربي ككل.

-•  سميـة أمغـار

طفولـٌة 
ُمغت�شبة !

)تتمة ص1(
تتعلـــق  البــــرنامـــج  هــذا  مضاميــن 
باختصاصـــات كـل مـــن مجلــس الجهـــــة 
ومجالـــس العمــاالت واألقــاليــم والمجالس 
الجماعيــة، فضال عــن االختصاصات المشتركة 
بين  كافـة الجماعات المنتخبة،  إلى جانب مادة 

تخص تنمية القدرات الذاتية  للمنتخبين.
والهدف، تنمية قدرات ومهارات المنتخبين  
من أجل تدبير جيد لشؤون الجماعات المحلية  
المواطنيـــن  مع  التواصـل  أساليب  وتحسين 

والمؤسسات.
وحسب الخبراء فإن هذا »المشروع« يعتبر 
» وثيقــة  مرجعيــة« لتأطيــر عملية التكوين 
لفائدة منتخبي الجهــة، تلك  التي نص عليها  
القانون التنظيمـي  لمجالــس الجهــات، والتي 
لمؤهالت  أولي  تشخيص  من  انطالقا  تحدد، 
أعضاء مجالس الجماعات  المحليــة، والمهــام 
واالختصاصات  إليهــم  المسنــدة  التدبيرية 
المخولـــة للجماعات، محاور  وأولويات التكوين، 

والمدة الزمنية التي يستغرقها. 
قد يقول قائل، مشروع  التكوين هذا جاء 
متأخرا »بعض الوقت« عن موعده، ألن الوالية  

)تتمة ص1(
»بوليميك«  أحيـــط ب  االجتمــاع  هــذا  أن  رأت  إسبانيـة  جهاتٌ 
حادة  تسببت فيها تصريحات  النائب الثاني لرئيس الحكومة االسبانية، 
»بابلو إغليسياس« زعيم حزب »بوديموس« اليساري المتطرف،  دعما 
الوفد  عضوية  من  إقصاءه  استوجب  الذي  األمر  البوليساريو،  ألطروحة 
الرسمي اإلسباني، بالرغم من أنه شارك في لقاءين مشابهين مع إيطاليا 
والبرتغال. جهات إسبانية أخرى ادعت أن إقصاء هذا اليساري المتطرف، 
المساند ألطروحة البوليساريو، إنما كانت بسبب الرغبة في  تقليص عدد 

أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة، 
مصادر إعالمية  إسبانية ادعــت من جهتها،  أن اللقــاء المغربـــي 
اإلسباني بالرباط، يأتي في وقت هام جدا،  من جهة ألن معظم المهاجرين 
السريين الوافدين على جزر الكناري بوجه خاص، ينطلقون من السواحل 
المغربية )ومن الصحراء بالذات(، ومن جهة ثانية،  بسبب التحول الهام 
الذي شهدته المنطقة، إثر قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بسيادة المغرب  
الكاملة على »المستعمرة اإلسبانية السابقة«، مقابل إقامة المغرب عالقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، »حيث تحول المغرب إلى الدولة العربية الرابعة 

التي أقامت عالقات مع الدولة العبرية خالل األشهر الخيرة«.
المغربية  العليا  اللجنة  اجتماع  بأن  ذّكرت  أخرى  إعالمية   مصادر 
اإلسبانية  في دورته الثانية عشرة، بالرباط، يأتي بعد الدورة  األخيرة التي 
انعقدت بمدريد  سنة 2015، على عهد رئيس الحكومة السابق »ماريانو 

راخوي«.
وفي نفس  هذا السياق، أوردت الصحافة اإلسبانية تصريحا يحمل 
نوعا من الحدة،  أدلت به سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، نبهت 
فيه إلى أن كل ما يقوم به المغرب وإسبانيا يصبح موضوعا لتأويالت شتى 
من جهات مختلفة،  والحال أنه ليست هناك تأويالت فيما يخص قرار تأجيل 

القمة الراهنة.
وطالبت السفيرة  بعدم البحث عن تأويالت ألسباب  تأجيل اجتماع 
اللجنة المشاركة العليا المغربية اإلسبانية التي كان مقررا انعقاده األسبوع 
المقبـل بالرباط، وإيصـال  تأويـالت مغلوطـة للراي العام، حيـث أكـدت  أن 
السبب الوحيد لذلك، هي اإلجراءات الصحية المتخذة من الجانبين،  بسبب 

الوباء.
وفيما يتعلق بالهجرة السرية التي تشكل موضوعا ذا حساسية خاصة، 
سواء على مستوى الحكومة اإلسبانية أواألوساط السياسية واإلعالمية  في 
إسبانيا، فإن السفيرة  شددت على أن المغرب وإسبانيا يعمالن سويًا  في 
هذا المضمار، عبر  لجنة دائمة مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، 
وأن هناك بالفعل عمليات ترحيل،  وأن المغرب هو أيضا »بلد  استقبال« 

للمهاجرين، ويشهد نفس الضغط  الذي تشهده إسبانيا«.
القرار التاريخي  بخصوص الصحراء المغربية

 وأمام ما راج في اإلعالم اإلسباني من أن من أسباب تأجيل لقاء الرباط، 
قرار الواليــات المتحدة األمريكية االعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، 
استبعدت السفيرة المغربية أن يكون لهذه القضية ارتباط بتأجيل اجتماع 
اللجنة العليا المغربية اإلسبانية بالرباط،، آلن العالقات  الثنائية للمغرب 

لها إطارها الخاص.
الصحراء  المغرب على  المتحدة سيادة  الواليات  إعالن  وبخصوص 
قرار  »تاريخي  األمريكي  الرئيس  قرار  أن  السفيرة  اعترفت  المغربية، 

وذو أهمية كبيرة« بالنسبة للمغرب ، وأيضا بالنسبة  لألمن واالستقرار 
بالمنطقة . اعتبارا  لكون الواليات المتحدة األمريكية دولة عظمى وأنها 
هذا  قرارات  في  تساهم  و   ، المتحدة  لألمم  األمن  بمجلس  دائم  عضو 
المجلس، ومنها االعتراف  باقتراح المغرب لعام 2007  المتعلق »بالحكم 
الذاتي المتقدم« لألقاليم الصحراوية،  تحت السيادة المغربية وفي إطار 
الوحدة الترابية المغرب، مشددة على أن الحكم الذاتي يبقى الحل الوحيد 

لتجاوز الوضع الحالي والمساهمة في السالم واالستقرار بالمنطقة.

ومعلوم أن اعتراف الواليات المتحدة بالسيادة المغربية الكاملة على 
»الصحراء الغربية«، أثار جدال سياسيا وإعالميا  واسعا في إسبانيا. حيث 
صحافية،  أحاديث  في  اليا«،  غونزاليس  »أرانشا  الخارجية  وزيرة  جددت 
اإلقليمي. وقالت في مقابلة مع  النزاع  تأكيدها على موقف بالدها من 
بعض وسائل اإلعالم المحلية والوطنية، إن حل هذه المشكلة »ال يعتمد 
على إرادة أو عمل أحادي  من جانب دولة مهما كان حجمها« وأن ملف 

»الصحراء الغربية«  يوجد »بين يدي األمم المتحدة«.
واعتبـــرت المسؤولــة اإلسبانيـــة،  أن ملف فلسطين و »الصحراء 
الغربية« بحاجة إلى موافقة المجتمع الدولي حتى يكون الحل مستقرًا 

ومقبواًل من الجميع«.
 وأضافت أن  المطلوب اآلن، هو أن يقوم األمين العام لألمم المتحدة 
بتعيين مبعوث خاص جديد »للصحراء الغربية«  من أجل مواصلة المسعي 
لحل القضية، بتشاور مع الجيران المباشرين وكذلك مع  مجموعة دول ذات 

مصالح ضيقة تربطها بموضوع الصحراء، بما في ذلك إسبانيا«.
»جو  الجديد  األمريكي  الرئيس  الستمالة  مكشوفة  محاولة  وفي 
بايدن« لمراجعـة موقـف بالده من هذه القضية، قالت  وزيـرة الخارجيـة 
بتقييم  »ستقوم  التي  هي  بايدن«  »لجو  القادمة  اإلدارة  إن  اإلسبانية، 
الوضع« من أجل حل عادل ودائم، الذي ال يعتمد على االنحياز »في لحظة« 
إلى »معسكر أو آخر«  معلنة أن حكومة االئتالف اليساري في إسبانيا بدأت، 
بالفعل،  »سلسلة من االتصاالت« مع فريق »بايدن« بهدف »العودة إلى 
التعددية«، اعتبارا إلى أنه »ال مكان لألحادية في إدارة العالقات الدولية«. 
وهو الموقف الذي  اعتبر،  سياسيا وإعالميا في إسبانيا، من  مسببات إلغاء 

لقاء الرباط،، رغم »تطمينات« سفيرة المغرب بمدريد. 
عزيز كنوني

الحالية  تشارف على نهايتها، بما حملت من 
عالقات  في  و»تشنجات«  وإخفاقات  اختالالت 
ولكن،  المواطنين....  مع  المنتخبة  المجالس 
ال بأس،  فقــد تعودُ للتنافـــس على كراسي 
المجالس، في االنتخابات المقبلة، وجوهٌ ألفناها  
و»تحملناها«،  بل وتجشمنــا  تعــب االصطبــار 
عليها، أمال في أن تختفي عن »المشهد«  لتفسح 
المجال أمام  كفاءات شابـة،  مكونة وطموحة،  
ولكن ما يـدور في  »الدكاكين« المعلومة، وفي 
المجالس والمنتديات، يزيدنا اقتناعا بأن  األمور 

تسير في »االتجاه المعاكس«. 

مخطــط  تصميــم  أن  المهــم  يهم.  ال 
»مكررين«  منتخبين  يعطينا  سوف  التكويـن، 
ومنتخبيـــن »مبتدئيـــن«  ولكن،  بتكويــن 
كما  والعثرات،  األزمات  من   يقلل  »أكاديمي« 

نرجو. 
وال بأس من التفكير في فتح مجال التكوين 
»االنتخابي« في وجه الطامحين مستقبال، إلى 
المستوى  النيابي، سواء على  السياسي  العمل 
»األمية«  مع  لنقطع  الجهوي،  أو  المحلي 
االنتخابية، وعقليات »العشوائية«  و»الدمغي« !

______________  
Vladimir Jankélévitch )1903 – 

1986(
فيلسوف وعالم موسيقى فرنسي صاحب 

مؤلفات عديدة منها :
Le Pardon )1967(, Traité des 

Vertus )1955( Mauvaise conscience 
)1936( et l’Odyssée de la conscience 
)1933(. 

ع. ك

هنيئا ملنتخبات ومنتخبي جهة طنجة
بالتكوين امل�شتمّر !

تاأجيُل اللقاء املغربي- الإ�شباين بالرباط
الأ�شباب وامل�شّببات



اْلَواْد َحاْمْل ْبْعَواُدو ْوْحَجاُرو
ْواْلْفَراَجة ْقِريْب ْتْبَدا..

لي ْعِليَنا َجاُرو اْي اِلّ َحاْب الَرّ ا�صْ
َما ْبَقاْت ِليُهوْم ْكْبَدة..
اْل َحاْل َما �صَ اْلْ �صْ الَظّ
يْه.. يَخة ْتِدّ ي ال�ِصّ ْتِ

اْل ْل�صَ و ْبال�صّْ ا�صُ لي ْبَنى �صَ اِلّ
يْه.. يْح ْفْيِدّ ْيْلَقى الِرّ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

منذ اعتراف أمريكا بمغربيّة الصّحراء 
هذا  مآالت  تنسجُ  اإلسبّانية  واألوساط 
االتّفاق وتأثيراته المحتملة على وزن مدريد 
في المنطقة ومصالحها اإلستراتيجية، وكذا 
الدّعم  في  ترى  إذ  الرّباط،  مع  عالقتها 
األمريكي تهديداً حقيقيًا قد يجعلها العبًا 
دخول  مع  السيّما  الصّحراء،  في  ثانويًا 
التّجاذبات  ساحة  في  جديدة  فواعل 

اإلقليمية.
دونالد  األمريكي  الرّئيس  واعترف 
ترامب في آخر أيّام واليته بسيادة المغرب 
أعلنت  وجيزة،  فترة  وبعد  الصّحراء،  على 
رفيع  االجتماع  تأجيل  اإلسبانية  الحكومة 
في  البلدان  كان سيعقده  الذي  المستوى 
أول  وهو  المغربية،  بالعاصمة  دجنبر   17
لقاء ثنائي يجمع مدريد والرّباط منذ أكثر 

من خمس سنوات.
أن  من  اإلسبانية  األوساط  وتتخوّف 
يتحوّل الموقف األمريكي في الصّحراء إلى 
ورقة ضغط تلوّح بها الرّباط في قضايا 
البحرية  الحدود  تبقى أهمها  استراتيجية، 
ووضعية سبتة ومليلية المحتلتين، اللتين 
لتحقيق  المملكة  عليهما  تراهن  مازالت 

إقالع اقتصادي في منطقة الشمال.
ويبرز هذا التّخوف في تحليالت بعض 
ربط  يحاولون  الذين  اإلسبان،  الباحثين 
االعتراف األمريكي األخير بمغربية الصّحراء 
ومحاولة  إسبانيا،  في  الدّاخلي  بالوضع 
المملكة استغالل هذه الّظرفية “الحرجة” 
للّذهاب بعيداً في مطالبها اإلستراتيجية. 
معهد  في  الباحث  منديز،  فرنانديز  وقال 
ترامب  “اعتراف   :EFEلـ الملكي،  إلكانو 
األمم  منظومة  عن  بعيدًا  الجانب،  أحادي 

المتحدة ومجلس األمن”.

 Elcano معهــد  فـــي  الباحث  وقال 
Royal إن “القرار األمريكي الجديد يمكن 
قرارٌ  وهو  إسبانيا،  على  أيضًا  يؤّثر  أن 
ستكون له تداعيات إقليمية خطيرة”، مبرزًا 
اإلقليمية  المطالبات  على  يؤثر  “قــد  أنه 
ومليلية  سبتــة  مدينتــي  بشأن  للمغرب 
الذاتي  بالحكم  المتمتعتين  اإلسبانيتين 
“إذا  وزاد:  إفريقيا”،  شمال  في  وكالهما   –
تحدثنا واقعيًا فهذا شيء يجب أخذه بعين 

االعتبار”.
وقد يستغّل المغرب الوضع الدّاخلي 
في إسبانيا لفرض وجهة نظره على مدريد، 
عالقات  وجود  أهمية  إسبانيا  تدرك  بينما 
ذاته:  المحّلل  وأوضح  المغرب.  مع  جيدة 
“هناك العديد من القضايا المشتركة في 
إلخ…  واالقتصاد  والتعاون  العالقات  هذه 
إسبانيا هي الشريك االقتصادي الرّئيسي 

للمغرب منذ بضع سنوات”.

من  “سيكون  أنه  أيضا  الخبير  وأكد 
االتحاد  دول  ستفعله  ما  معرفة  الضروري 
مضيفًا:  الصـدد”،  هـــذا  في  األوروبي 
“ستكـــون هنــاك مواقف متضاربة داخل 
االتحاد األوروبي إلى حد كبير على أساس 
تؤدي  أن  يمكن  سوابق  وضع  عدم  فكرة 
إلى استخدام القوة من قبل بعض الدّول 
للحصول على األراضي المتنازع عليها، ومن 

ثم االعتراف بها من قبل القوى الدولية”.
وفي رسالة على “تويتر”، رحّب الممثل 
األعلى لالتحاد األوروبي للشّؤون الخارجية 
والسياسة األمنية، اإلسباني جوزيب بوريل، 
بين  العالقات  في  المهمة  “بالخطوات 
إسرائيل والمغرب”، مردفا: “هذا من شأنه 
تعزيز تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول 
العربية، بما يسهم في جهود السالم في 

الشرق األوسط”.
* عن هسبريس

العرتاف الأمريكي مبغربية ال�شحراء ي�شّلط 
الأ�شواء على �شبتة ومليلية 

توقيف خطيب جمعة...
والشؤون اإلسالمية؛ توقيف خطيب جمعة في  األوقاف  وزارة  قررت 
أحد المساجد بمدينة طنجــة، على خلفية خوضه في موضوع استئناف 

العالقات المغربية اإلسرائيلية.
الخطابـــة  مهمــة  يزاول  الذي  »ع.ش«  الموقــوف  الخطيب  وكان 
بمسجد بحي الجيراري، حيث جعل من موضوع استئناف المغرب عالقاته 

الدبلوماسية مع إسرائيل، محورا لخطبة يوم الجمعة الماضية.
التوقيف  قرار  بصدور  عجـل  قـد  يبـدو  الموضوع  أن  مصدرنا  وأفاد 
في حق الخطيب الذي الحظ مرتادو المسجد المشار إليه عدم حضوره 

لمزاولة مهامه خالل خطبة، أمس الجمعة.
م.إ

مجرد توضيح

محمد العمراني

لالكتساح  الرئيسي  السبب  أن  على  طنجــة  بمدينة  إجمـاع  هناك 
األخيرة،  السنوات  خالل  والتنمية  العدالة  حزب  يحققه  الذي  االنتخابي 
يرجع إلى إصرار كائنات انتخاببة، عاثت فسادا بالمدينة، على عدم الرحيل 

عن المشهد السياسي..
ببساطة ألن تحكمها في هندسة القوائم االنتخابية يشكل استفزازا 
حقيقيا للساكنة، التي تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء للتصويت العقابي، 
وهذا ما يدفع الناخبين إلى التصويت على حزب المصباح انتقاما منهم، 
يعتبرونها مسؤولة عن عدم »تشطيبهم« من  التي  الدولة  ونكاية في 

الحياة السياسية..
وليس سرا أن قادة العدالة والتنمية دأبوا على االحتفال باكتساحهم 
االنتخابي عند إيداع الترشيحات، بعد تأكدهم من دخول هاته الكائنات 

إلى غمار التنافس االنتخابي..
وأن  المواطنين،  منبوذة من طرف  الوجوه  هاته  أن  يعرفون  ألنهم 

الطريق أصبحت سالكة أمام اكتساح سهل، وبأقل مجهود..
حتى أنه عند كل محطة انتخابية تجد الناس تتساءل:

مزال هاد »الكمامر« عايشة؟،
باقي مبغاوش يفهموا راسهوم؟،

صافي حنا غادي نتكلفوا بيهوم!..
بأصواتهم  الصناديق  إغراق  على  يتسابقون  الناخبين  تجد  ولذلك 

لفائدة المصباح..
ب  المعروفة  المدينــة،  هاتـه  في  الوجوه  لبعض  أتعجب  حقيقة 
اعتقادا  الواجهــة،  في  البقــاء  على  والتي تصر  القاسحة«،  »صنطيحتها 
منها أن طنجة لن تقوم لها قائمة إن هم انسحبوا من المشهد الحزبي 

واالنتخابي!..
ارتكبته  ما  وأن  الناس قصيرة جدا،  ذاكرة  أن  تعتقد  الكائنات  هاته 
من جرائم في حق هاته المدينة، خالل فترة إمساكها بمقاليد مجالسها 

المنتخبة، قد طواها النسيان..
، تخال  للواقع جد مزمنـة  إنكار  النماذج تعاني حالة  الواقع أن هاته 
التاريخي،  الزمن متوقف عند مرحلة، نعرف جميعا سياقها  نفسها وكأن 
كانوا فيها اآلمرين الناهين، ال رأي يعلو فوق رأيهم، وال قرار إال قرارهم..

لكن شمس الحقيقة ال يمكن تغطيتها بغربال التقادم..
فطنجة اليوم تعيش حالة اختناق مزمنة، بعد ان جثموا على صدرها 

لعقود.. 
وساكنة المدينة تعرفهم واحدا واحدا..

تعرف كل الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية تدبير شؤون المدينة،
تعرف كيف دخل كل واحد من هؤالء إلى موقع المسؤولية،

وكيف كانت حالتهم المادية، 
وكيف أصبحوا اليوم من أثرياء المدينة، 

وكيف راكموا أرصدة طائلة، ناهيك عن األمالك والعقارات!..
وحتى ال يتهمنا أحد برمي الناس بالباطل، 

و بالحقد الطبقي، 
وإطالق اإلشاعات المغرضة، 

نطرح عليهم سؤاال واحدا:
هل تمتلك هاته الكائنات الجرأة للكشف عن مصادر ثرواتها؟!..

ال أعتقد ذلك، حتى ال أقول أتحداهم أن يفعلوا..
والمصيبة أنهم رغم جنيهم لثروات طائلة، فإن أغلبيتهم الساحقة ال 
يساهمون في األعمال الخيرية، وال ينفقون أي مبلغ إال إذا كان سيخدم 

ترشحهم لالنتخابات!.. 
الناس تعتقد أن الدولة متشبثة بهؤالء الكائنات، خاصة عندما يبرر 

هؤالء قرار ترشحهم بأنهم تلقوا تعليمات من فوق!..
الدفاع  جبهة  هم  أنهم  األتباع  إليهام  إليه  يلجؤون  تكتيك  وهذا 
األخيرة عن الدولة، وأنهم صمام األمان لوقف الزحف المنتظر للمصباح!..

والحال أنهم اليوم باتوا يشكلون عبئا ثقيال على الدولة، بل هم وقود 
االكتساح االنتخابي لحزب العدالة والتنمية، بسبب فسادهم الذي أزكم 

األنوف..
وهذا ما يفسر لماذا أصبحت طنجة أكبر قلعة انتخابية لحزب المصباح 

على المستوى الوطني!!.. 
مصداقيـــة  استعادة  أرادت  هي  إن  الدولة،  أمــام  اليــوم  خيــار  ال 
وتفادي  االنتخابية،  العملية  في  المواطنين  وثقة  المنتخبة،  مؤسساتها 
التي باتت  الهيمنة  العالة والتنمية، وهي  الهيمنة المطلقة لحزب  خطر 
نهائي  قرار  اتخاذ  إال  المغربي،  الديمقراطي  النموذج  على  تشكل خطرا 
وحاسم في حق هاته الكائنات االنتخابية، وذلك بفتح تحقيق حول فترة 
تحملهم لمسؤولية تدبير الشأن المحلي، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية 
الزالت  المدينة  حق  في  ارتكبوها  التي  الجرائم  وأن  خاصة  بالمحاسبة، 

روائحها تزكم األنوف.. 
على  باهظة  ستكون  تكلفته  فإن  األمر،  هذا  اتخاذ  في  تلكؤ  وأي 

االستقرار والسلم االجتماعي..
فهل وصلت الرسالة؟..

طنجة تختنق حتت وطاأة التلوث 
النتخابي!.. 



فجأة، أعلن في الرباط ومدريد أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي كان مقررا في 17 ديسمبر 
الجاري قد تأجل لوقت الحق.

وقالت صحف إسبانية إن بيانا مشتركا لوزارتي خارجية البلدين، أرجع أسباب هذا التأجيل إلى الوباء 
المتفشي في البلدين، واعتبر أن الوضع الوبائي الحالي يحول دون عقد هذا اللقاء في الموعد المحدد 

دون توفير الضمانات الصحية  المطلوبة بالنسبة لوفدي البلدين.
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عبد اللطيف بنيحيى

والتحليـل  التأسيـس  مرحلة  أوج  في  السينمائيين  والنقد  الفن  أعمدة  أحـد  فقد  قد  المغرب  يكون  الصايل،  الدين  نور  برحيل 
والتنظيــر، وأحد المثقفين والمفكرين العميقين االستثنائييــن وطنيًا وعربيًا ودوليًا، باعتماده منهجية التفكيك الفلسفي في كل 

السينما  مجال  في  بالعطــاء  الحافلــة  حياته  من  عقود  خمسة  مدى  على  معالمها،  ورسـم  ترسيخها  أجـــل  من  ناضل  التي  القضايا 
والثقافة والتعليم.

الفكرية  الطاقة  هذه  أسدته  ما  تحدد  التي  األساسية  المحطات  بعض  عند  أتوقف  أن  هنا،  المناسبة  بهذه  المقام  يسعفني  ولن 
والسينمائية المذهلة من عطـاءات زاخـرة، منذ انخراطه في سلك تدريس الفلسفة مباشرة بعد تخرجــه من جامعة محمد الخامس، والدور 
الذي أسهم به في بلورة منهاج الفكر اليساري الذي يعتمــد الجدلية التاريخية، وتأسيســه للجامعة الوطنية لألندية السينمائيــة التي 

كان لها دور حاسم فـي بــث الحس الجمالـي لدى فئـات المثقفين والتالميذ، من خالل انتقــاء أفالم عالمية وعربية تتوفر فيها عناصر 
اإلبداع واالبتكار، وترسيخــه لمحطة مهرجـان السينما األفريقيـة بمدينة خريبكة، والمهرجــان الوطني للفيلـم بطنجـة مسقــط 

رأســه، والمهرجـان الدولي للسينما بمراكــش، وإسهامــات استباقية كثيرة أخرى أكد فيها نور الدين الصايل ما كان يتمتع به من 
صدق فراسة وبعد نظر حتى وهو يتحمل مسؤولية تدبير شأن مؤسستين تخضعان للسلطة اإلدارية لوزارة اإلتصال والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، وأعني بهما قناة 2m التلفزية 

والمركز السينمائي المغربي.
ولعل الطنجاويين بمختلف فئاتهم، كانوا يتمنـــون مثلــي لــو احتضنـت تربــة طنجــة، حبيبته ومعشوقته، جثمانه الطاهر، لوال وصيته ليدفــــن في الربـاط، حتى يظل ابنـه 
الصغيـر آخـر عنقـود آل الصايل قريبـــا منه.. ومــع ذلك، فال شــك أن أصدقـــاءه ومحبيــه سينقشـــون اسمـه البهـي ليـرصـع فضــاًء ثقافيًا من بين الفضاءات التي ترتبـط بمسار 
حياتـه التعليمية في طنجة، أو ببداية شغفه بالسينما منذ نعومة أظافــره، وارتياده مسكونـًا بالدهشة للقاعتين السينمائيتين »كابيطول« و »ألكازار« القريبتين من حي »خوسافاط« 

الذي تقطنه أسرته الكريمة.
وقد حدثنــي قبل رحيلـه بفتــرة قصيــرة، عن المــراحــل التي قطعتهــا إجراءات إعـــادة تأهيل وتفعيل سينما »ألكـازار«، بتنسيق بينه وبين الوالي األسبـق محمد حصاد، حتى 
تمكنوا في نهايـة المطـاف من إنقــاذها من اإلهمال والنسيان، لتكون بعـد ذلك من بين الفضاءات التي تخضع لعملية ترميم وإعادة تأهيل. وكم كان يتمنى كما أكد لي رحمه اهلل، 
أن تعود الحياة لتفعيل طبيعي للنشاط السينمائي بهذه القاعة التي تعتبر الذاكرة الخصبة للسينما في طنجة.. وأتمنى بدوري بعد رحيل الغالي األعز أن يكون هذا الفضاء هو األنسب 

واألْليقُ به.

وداعًا نور الدين

ال�شايل

تاأجيُل اللقاء املغربي- الإ�شباين بالرباط
الأ�شباب وامل�شّببات

)البقية ص3()البقية ص3(

هنيئًا ملنتخبات ومنتخبي جهة 
طنجة بالتكوين امل�شتمّر !

الخلل  أن  ولربما  جانكيلفيتش(  )فالديمير  شجاعُة  والبدايُة  البداية،  من  البدُء 
الحاصل في منظومة الديمقراطية المحلية والوطنية، ناتجٌ عن انطالقها  من النهايــة، 

ولذا وجـــب الرجوع إلى بداية الممرّ،  وهي التكوين، والتكوين المستمرّ.  
هـــذه مقدمــة للخبر السار طبعا، الذي تناقلته بعض وسائل اإلعــالم المحليــة، 
بخصوص وضع تصميم لبرنامج التكوين  المستمر  لفائدة منتخبات ومنتخبــي جهـــة 
طنجـــة ـ تطــوان ـ الحسيمــة، التي تضم، كما تعلمون، عمالتين وخمسة أقاليم وتمتد 
والمحيــط،  شمــااًل  المتــوسط   2، وتطــل على بحرين،  17.262 كلم  على مساحة 

وغربًا، وهو ما يجعلها من أهم جهات المغرب اإلثنتي عشرة.
الخبـرُ يقول إنه تمـت المصادقـة، هذا األسبوع، على مخطـط التكويـن المستمــر 
الداخلية  بوزارة  المحليـة   الجماعــات  مديريـة  إشـراف  تحت  المنجز  الجهة،  لمنتخبـي 

»الوصية« وتمويل أجنبـي.


