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Tanger-Tétouan-Al Hoceima :

une région à fort potentiel 

Marhaba 2021

La région tanger-tétouan-al Hoceima s’est hissée, depuis quelques années, 
parmi les zones  les plus productrices de valeur ajoutée à l’économie natio-

nale. Une montée en puissance qui s’est faite dans les règles de l’art grâce à des 
projets structurants.

Grâce à sa position géostratégique sur deux façades maritimes, la Région tan-
ger-tétouan-al Hoceima (tta) est devenue aujourd’hui un point de passage et 
d’échanges incontournable sur l’échiquier international. Il faut dire que la mise en 
place du projet pharaonique de tanger Med a fortement contribué à cet essor. Mais 
cette ouverture sur l’international à travers le complexe portuaire n’est pas le seul 
point fort de la région. 

Suite en page 6

Les participants à une 
conférence, récemment 

organisée à tanger, sous le 
thème « La protection de l’en-
fance est notre priorité », ont 
appelé à la convergence des 
programmes de politiques 
publiques, afin d’assurer une 
protection efficace des en-
fants contre la violence.

L’approche pénale/répres-
sive ne serait pas suffisante, 
estiment des experts, préconisant un renforcement des services de santé infan-
tile, la prise en charge des enfants à besoins spécifiques, et  la généralisation 
des installations sportives, culturelles et artistiques destinées aux enfants dans 
les quartiers. 

« La violence à l’encontre des enfants ne se limite pas aux abus physiques 
et psychologiques et à l’exploitation sexuelle, mais concerne également la né-
gligence familiale et l’exposition aux violences conjugales, avec l’abandon des 
enfants en tête de liste des actes de violence, ce qui peut les conduire à la délin-
quance » estime-t-on.

Lire en page 5

Protection des enfants 
contre la violence

Fortes contraintes
 et flambée des prix du voyage

Le Roi 
intervient ! 
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

L’Université abdelmalek Essaâ-
di (UaE) a organisé, mardi à té-

touan, une rencontre pour présenter 
le contenu du rapport général sur le 
Nouveau modèle de développement 
(NMD).

Organisée, en présentiel et à dis-
tance, dans le cadre du cycle «ren-
contres de l’université», cette mani-
festation a connu la participation de 
membres de la Commission spéciale 
sur le modèle de développement 
(CSMD), de doyens et directeurs 
de facultés et d’écoles relevant de 
l’UaE, d’universitaires, de profes-
seurs-chercheurs et d’étudiants de 
l’université.

S’exprimant à cette occasion, le 
président de l’UaE, Bouchta El Mou-
mni, a indiqué que la synthèse du 
rapport sur le nouveau modèle de 
développement a relevé plusieurs 
leviers du changement, notamment 
la création d’un cadre propice pour 
une économie dynamique, diver-
sifiée et compétitive, créatrice de 
valeur ajoutée et d’emploi décents, 
l’inclusion de tous, le renforcement 
du lien social et la nécessité de mi-
ser sur un capital humain renforcé et 
mieux préparé pour l’avenir.

« L’importance du système de 
l’Education, de la Formation et 
de la Recherche scientifique est 
mise en avant dans le dernier axe, 
à savoir la qualification du capital 
humain, puisque le rapport a mis 
l’accent sur nombre de recomman-
dations considérées comme choix 
stratégiques, notamment la néces-
sité d’un système d’enseignement 

L’agence nationale pour 
le développement de 

l’aquaculture (aNDa) vient 
de lancer un appel à mani-
festation d’intérêt pour la 
mise en place d’une éclo-
serie de poissons marins 
dans le cadre d’un partena-
riat public-privé. 

L’objectif de cet aMI est 
de procéder à la sélection 
des concurrents et dans 
une étape ultérieure, du 
partenaire, pour la réali-

sation et l’exploitation de 
cette écloserie. Le site pré-
vu est un terrain de 2,7 hec-
tares à tahaddart, entre tan-
ger et asilah, propriété de la 
Direction des Domaines de 
l’Etat. Selon le texte de l’ap-
pel à manifestation d’inté-
rêt, l’aNDa a entrepris des 
démarches auprès de l’ad-
ministration locale pour la 
location de ce terrain ainsi 
que pour son acceptabilité 
environnementale.

universitaire, professionnel et de 
recherche axé sur la performance 
et porté par une gouvernance auto-
nome », a-t-il ajouté.

Les établissements scolaires en 
général, et universitaires en parti-
culier, sont l’une des principales 
«portes d’entrée » de tout dévelop-
pement, l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement universitaire, de 
la formation professionnelle et de la 
recherche scientifique faisant partie 
des priorités du NMD, à travers la 
modernisation des établissements 
d’enseignement supérieur publics 
et privés, a précisé M. El Moumni.

Pour sa part, Mohamed amrani 
Boukhobza, membre de la CSMD 
et doyen de la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales 
de tétouan, a indiqué que cette 
rencontre intervient dans le cadre 
du renforcement de l’ouverture de 
l’université sur son environnement, 
et dans le sillage du cycle de ren-
contres organisées par la Commis-
sion afin de présenter les résultats 
de son rapport général sur le NMD.

Quant à Rachid Guerraoui, égale-
ment membre de la CSMD, il a affir-
mé qu’aucun pays ne peut réaliser 
un progrès sans un enseignement 
de qualité et une recherche scienti-
fique avancée.

Plusieurs conditions sont né-
cessaires pour ce faire, a-t-il poursui-
vi dans une intervention à distance, 
notant qu’il s’agit de ne pas séparer 
l’enseignement supérieur de la re-
cherche scientifique, de consacrer 
l’autonomie de l’université, revoir 
les méthodes de financement de la 
recherche scientifique, garantir l’au-
tonomie administrative et financière 
des centres de recherche et de sou-
tenir la mobilité des étudiants-cher-
cheurs.

Par ailleurs, la réalisatrice Farida 
Benlyazid, membre de la CSMD, s’est 
penchée sur l’interdépendance entre 
les différents axes du rapport final 
de la commission sur le NMD, évo-
quant comme exemple l’améliora-
tion de l’enseignement, qui implique 
un développement de la culture, de 
l’économie et d’autres domaines.

Le conseil préfectoral de tanger-assilah a approu-
vé, lundi dernier, au cours de sa session ordinaire du 
mois de juin 2021,  tenue au siège de la wilaya de tan-
ger, une convention de financement d’équipements 
techniques pour assainissement liquide,  destinés 
aux communes de tanger-assilah ; Hjar N’hal et 
aouama. 

Le Conseil a également signé des conventions 
de partenariat  avec des organisations de la socié-
té civile pour le soutien du transport scolaire afin 
de permettre aux élèves demeurant dans des zones 
reculées de rejoindre l’école et de combattre ainsi 
l’abandon scolaire.

Le conseil préfectoral  a aussi consenti à allouer un 
budget de 362,82 millions de dirhams pour le  finan-
cement d’un projet d’assainissement liquide le long 
du littoral marin au sud de tanger   

Conformément aux dispositions de l’article 92 
de la Constitution, le Conseil de gouvernement, 

réuni en présentiel, jeudi dernier, sous la présidence 
du Chef du gouvernement, a approuvé, entre autres, 
la nomination de Mme Nissrine alami à la fonction 
d’inspectrice régionale de l’Urbanisme, de l’architec-
ture et de l’aménagement du territoire dans la région 
tanger-tétouan-al Hoceima.

En cette heureuse occasion, nous présentons 
nos chaleureuses félicitations à Mme alami pour la 
confiance placée en elle, et lui exprimons nos sin-
cères vœux de pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions.

Tétouan 
Présentation d’un rapport sur le 

Nouveau Modèle de Développement

Avis de perte
M. Othman RAISSOUNI  

déclare avoir perdu dans des circonstances 
et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 2617 / G
enregistré au nom de feu 

Mohamed Mustapha RAISSOUNI
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 

bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.

Tahaddart

Projet d’une écloserie
 pour l’aquaculture  

Nissrine Alami
nouvelle inspectrice 

régionale de l’urbanisme

Session ordinaire du conseil 
préfectoral Tanger-Assilah 

Conventions 
d’assainissement 

et transport scolaire 

Ph : Hammouda
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Concernant les tarifs draconiens imposés par les 
transporteurs,  citons  l’exemple d’un vol Paris-tan-

ger pour deux adultes et deux enfants, qui  était affiché à 1 
360 euros avec la compagnie aérienne transavia, auxquels 
il fallait ajouter 36 euros  pour 20 kg de bagages en soute. 
Pour ce même trajet, le prix passait à 1 399 euros avec la 
compagnie aérienne nationale Royal air Maroc,  incluant un 
bagage en soute de 23 kg.

Pour la même configuration de deux adultes et deux en-
fants, depuis l’aéroport de Bruxelles à destination d’Oujda, 
ce prix s’élèvait à 1 159,96 euros avec la compagnie belge 
TUI fly. 

Concernant un vol reliant Madrid à tanger, le prix attei-
gnait 565,88 euros, avec la compagnie aérienne nationale 
Royal air Maroc.

Si l’avion a l’avantage de proposer un trajet d’une durée 
très courte, il faut toutefois prendre en compte que le poids 
des bagages est limité. De plus, une fois arrivés, les voya-
geurs devront louer une voiture pour se déplacer, au tarif 
de 20 à 30€ par jour.

Si l’on part en voiture personnelle, les ports espagnols 
étant exclus de l’opération Marhaba, les voyageurs doivent 
effectuer la traversée maritime depuis la France (via Sète) 
ou l’Italie (Gênes), avec au préalable le trajet en voiture 
pour s’y rendre depuis le pays d’accueil.

ainsi, au départ de Paris vers Sète, on parcourt 720 km 
sur autoroute, à un  coût estimé à 112 euros (48 euros de 
péage et 64 euros de carburant).

Vers Gênes, la durée du trajet de 912 km coûtera  224 
euros dont 137 euros de péage et 87 euros de carburant. 

au départ de Bruxelles et à destination de Sète (1 040 
km), le coût sera de 203 euros (dont 73 euros de péage et 
95 euros de carburant).

Le trajet Bruxelles-Gênes (1014 km) sera d’un coût de 
196 euros (dont 26 euros de péage et 97 euros de carbu-
rant).  

Vient ensuite le trajet maritime, toujours calculé pour 
quatre personnes (deux adultes et deux enfants) : depuis 
le port de Gênes, il faut compter 1 323,60 euros pour une 
traversée qui dure 50 heures : depuis le port de Sète, la tra-
versée de 45 heures  vers tanger Med, coutera 1 473 euros.

Une traversée Sète-Nador qui dure 40 heures, était  pro-
posée à 1 272 euros.

ainsi, bien que chaque moyen de transport présente ses 
avantages (rapidité, confort) et ses inconvénients (durée, 
fatigue, ou limitation de bagages) et son éventail tarifaire 
en cette haute saison, l’avion paraît comme le moyen le 
plus économique, sachant que la combinaison voiture-ba-
teau dépasse les 1 400 euros pour un voyage depuis Paris. 

a noter qu’en plus des frais précités, les voyageurs  
doivent aussi prévoir des dépenses liées au Covid-19 
(PCR, gels, masques,…). 

Cette simulation ne concerne évidemment que l’aller 
simple.  

Devant cette situation déconcertante, décourageante et 
dissuasive, le Roi Mohammed VI a donné, dimanche der-
nier, Ses hautes instructions aux autorités compétentes et 
à l’ensemble des intervenants dans le domaine du trans-
port, afin d’œuvrer à la facilitation à nos braves MRE, leur 
retour au pays à des prix abordables

a ce propos, un communiqué du Cabinet royal rappelle 
que ces instructions interviennent dans le cadre de la «très 
haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI a toujours en-
touré les membres de la communauté marocaine résidant 
à l’étranger, et de l’attention royale permanente à la conti-
nuité de leur attachement à la mère-patrie».

Dans ce cadre, le Souverain a ordonné à l’ensemble des 
intervenants dans le domaine du transport aérien, en par-
ticulier la compagnie Royal air Maroc, ainsi qu’aux diffé-
rents acteurs du transport maritime, de «veiller à pratiquer 
des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi 
que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de 
permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer 
au pays et renouer avec leurs familles et proches, particu-
lièrement dans le contexte de la pandémie du Covid-19». 

De même, le Roi a exhorté tous les opérateurs du tou-
risme, aussi bien dans le domaine du transport que de 
l’hôtellerie, à «prendre les dispositions nécessaires afin 
d’accueillir les membres de la communauté marocaine ré-
sidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux 
meilleurs prix», conclut le communiqué.

Concernant l’accueil de nos MRE dans les ports et les 
aéroports du royaume,  la ministre déléguée auprès du mi-
nistre des affaires étrangères, chargée des Marocains ré-
sidant à l’étranger a indiqué le mardi 11 mai, à la Chambre 
des conseillers, que, faute d’une reconduction de l’opéra-
tion Marhaba habituelle, le Maroc enclenchera une vaste 
opération exceptionnelle pour recevoir les MRE, ce été, 
en fonction de la situation épidémiologique dans les pays 
d’accueil et surtout ceux de transit, la plupart de ces pays 
se trouvant aujourd’hui en situation de confinement et 
n’ont encore pas tranché sur les modalités devant accom-
pagner une éventuelle ouverture des frontières.

Parmi les décisions prises sur instructions royales, la 
compagnie nationale de transport aérien, Royal air Maroc a 
mis en place une offre spéciale à des prix abordables pour 
le plus grand bonheur des Marocains résidant à l’étranger. 

Plus de 3 millions de sièges pour vols aller-retour sont 
réservés à l’opération Marhaba 2021 qui s’étalera du 15 
juin au 30 septembre. 

En détail, une famille de quatre personnes souhaitant 
rallier le Maroc en provenance d’un pays européen devra 
s’acquitter d’un total de 388 euros, soit 97 euros par per-
sonne. Si la famille est composée de trois personnes, le 

prix augmente à hauteur de 120 euros l’unité.
Il faut prévoir 500 euros pour les MRE en provenance 

du continent américain, et  240 euros pour ceux en prove-
nance  de la turquie ou de la Russie. 

S’agissant de la tunisie, le prix est de 120 euros, 30 euros 
de moins qu’un vol arrivant d’Egypte. 

En revanche, si vous venez seul ou accompagné d’une 
personne, il vous faudra débourser 150 euros (Europe), 600 
euros (amérique), 300 euros (afrique, turquie, Russie), 150 
euros pour les MRE arrivant de tunisie et 200 euros pour 
ceux d’Egypte. 

autre élément important, les voyageurs sont dans l’obli-
gation de payer leurs billets au comptant, sans possibilité 
d’utiliser des avoirs antérieurs. 

a souligner également que ces billets ne sont pas rem-
boursables et encore moins échangeables. 

Pour ce qui est des conditions d’accès au territoire natio-
nal, elles seront vérifiées au moment de l’embarquement. 

ainsi, les MRE en provenance d’un pays de la liste a ne 
sont plus dans l’obligation de présenter un test PCR, Dé-
sormais, il leur suffira de présenter un pass vaccinal ou un 
certificat de vaccination.

En l’absence d’un certificat de vaccination ou d’un pass 
vaccinal, un test PCR de moins de 48 heures est requis. 

En outre, une fiche sanitaire du passager, téléchargeable 
en ligne et distribuée à bord de l’avion ou du navire, doit 
être dûment renseignée par les voyageurs. Ce document  
comporte plusieurs informations comme l’adresse du pas-
sager, ses numéros de téléphones pour le localiser en cas 
de besoin lors des jours qui suivent son entrée sur le sol 
marocain. Ce document ne sera pas demandé aux passa-
gers de la liste B,  au même titre que l’autorisation excep-
tionnelle accordée par les services consulaires,  qui n’est 
plus exige.

En revanche, l’isolement de 10 jours est toujours ,néces-
saire, à la charge du voyageur, dans des structures hôte-
lières dédiées, tout comme un test PCR négatif datant de 
moins de 48 heures, exigible  à l’embarquement,. 

Voici les pays de la liste B : afghanistan, Mali, algérie, 
Mauritanie, angola, Mexique, argentine, Namibie, Bahreïn, 
Népal, Bangladesh, Nicaragua, Bénin, Niger, Bolivia, Oman, 
Botswana, Ouganda, Brésil, Pakistan, Cambodge, Pana-
ma, Cameroun, Paraguay, Cap-Vert, Pérou, Chili, Qatar, 
Colombie, République centrafricaine, Congo, République 
Démocratique Populaire de Corée (Nord), Congo (RDC), 
Seychelles, Cuba, Sierra Leone, Emirats arabes Unis, So-
malie, Eswatini, Soudan, Guatemala, afrique du Sud, Haïti, 
Sri Lanka, Honduras, Sud Soudan, Inde, Syrie, Indonésie, 
tanzanie, Iran, tchad, Irak, thaïlande, Jamaïque, togo, ka-
zakhstan, Ukraine, kenya, Uruguay, kuwaït, Venezuela, Le-
sotho, Vietnam, Lettonie, Yémen, Liberia, Zambie, Lituanie, 
Zimbabwe, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldive.

Aussitôt annoncée l’ouverture de l’espace aérien et maritime marocain 
pour accueillir, cet été, les Marocains du monde, plusieurs difficultés se 

sont dressées devant l’opération Marhaba 2021. 
Ce sont d’abord les compagnies de transport aérien et maritime qui sont 

montées au créneau, saisissant cette opportunité 
pour gonfler à bloc leurs tarifs afin de compenser, 
d’un seul trait, les pertes qu’elles ont subies de-
puis l’apparition de la pandémie du Covid 19. 

Ensuite, l’exclusion des ports espagnols de 
l’opération Marhaba, ont réduit le choix pour les 
MRE, entre les ports de Sète, en France, et celui 
de Gênes en Italie. 

Ainsi, les Marocains du monde se sont trouvés 
devant le dilemme d’un voyage par avion, par 
bateau ou en voiture, mais avec beaucoup moins 
d’options que les années précédentes, et dans un 
contexte sanitaire particulier, mais surtout face à une flambée des prix des 
billets d’avions et de ferrys, toutes compagnies confondues, y compris celles 
nationales. 

L’opération Marhaba 2021 semblait ainsi compromise par le fait que la 

grande majorité de notre communauté Marocaine résidant à l’étranger se 
trouvait impuissante face aux conditions draconiennes imposées par les com-
pagnies de transport qui se sont révélées être de véritables sangsues, profi-
tant de l’aubaine des vacances pour imposer des conditions handicapantes, 

sachant que nos MRE n’avaient d’autres choix que 
celui de se soumettre à leurs conditions tarifaires 
exorbitantes, ou annuler, purement et simplement, 
dans la souffrance, leurs vacances au Maroc, ce 
qui semblait constituer le dernier souci des respon-
sables de ces compagnies voraces.

Fort heureusement, ces difficultés déconcer-
tantes, décourageantes, voire handicapantes 
pour la quasi-totalité des braves familles Maro-
caines du Monde, ne sont passées inaperçues 
aux yeux du Roi Mohamed VI qui a aussitôt réagi 
pour donner, dimanche dernier, Ses hautes ins-

tructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le 
domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation à nos braves MRE, leur 
retour au pays à des prix abordables et à des conditions favorables.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Fortes contraintes
 et flambée des prix du voyage

Le Roi intervient ! 
Marhaba 2021

Ph : DR
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Rubrique   
Culturelle

Résumé : Il se passe peu 
de choses dans les nouvelles 
d’anna Gavalda, pas d’événe-
ment exceptionnel, de rebon-
dissement inattendu, rien que 
le cours ordinaire de la vie et 
c’est ce qui en fait le charme. 
L’absence de sensationnel 
excelle à rendre le vide de ces 
existences vouées à la même 
banalité derrière une façade 
sociale plus ou moins relui-
sante. ainsi dans Cet homme 
et cette femme un couple part en week-end. Ils roulent sur 
l’autoroute en direction de leur maison de campagne à bord 
d’une voiture luxueuse. Chacun plongé dans ses pensées, 
garde le silence. Il ne se passe rien mais en moins de quatre 
pages anna Gavalda parvient à rendre poignante la solitude 
de ce couple sans enfant, sans amour qui a depuis long-
temps renoncé à la vie pour s’investir exclusivement dans 
la recherche d’un certain confort matériel. Il arrive d’ailleurs, 
comme dans la nouvelle qui donne son titre au livre, que 
celui qui se croit seul et oublié de tous ait une bonne sur-
prise. Car le recueil d’Anna Gavalda reflète fidèlement la vie 
comme elle est, avec ses joies et ses peines ordinaires, c’est 
sans doute ce qui explique le succès extraordinaire qu’il a 
rencontré, inhabituel pour le premier livre d’un jeune auteur 
et surtout pour un recueil de nouvelles. 

Les personnages de ces douze nouvelles sont pleins 
d’espoirs futiles, ou de désespoir grave. Ils ne cherchent 
pas à changer le monde. Quoi qu’il leur arrive, ils n’ont rien 
à prouver. Ils ne sont pas héroïques. Simplement humains. 
On les croise tous les jours sans leur prêter attention, sans 
se rendre compte de la charge d’émotion qu’ils transportent 
et que révèle tout à coup la plume si juste d’anna Gavalda. 
En pointant sur eux ce projecteur, elle pointe nos propres 
existences. 

Le best-seller d’anna Gavalda a pris vie sur grand écran 
en janvier 2020.

L’histoire d’une famille qui pourrait être la vôtre.
Bonne  lecture !

@ par Meryem Cherradi

Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part   

d’Anna GAVALDA

Un premier groupe de 523 
travailleuses saisonnières 

marocaines dans les champs 
agricoles espagnols, est arrivé, 
mercredi dernier  au port de tan-
ger Med.

Les autorités locales, sécuri-
taires et portuaires, ainsi que les 
services sanitaires et les officiers 
de santé, se sont mobilisés pour 
veiller à faciliter les conditions 
d’accueil de ces travailleuses et 
à garantir leur confort, l’opéra-
tion s’étant déroulée dans le total 
respect des mesures de préven-
tion et de précaution en vigueur.

Les travailleuses saisonnières, 
rentrées à bord d’un bateau en 
provenance d’algésiras, ont été 
soumises au test PCR, avec le 
respect des procédures de dé-
sinfection et de distanciation 
physique, conformément au pro-
tocole sanitaire en vigueur.

Elles ont été réparties en 
groupes, selon leurs villes d’ori-
gine, en vue de  leur achemine-
ment  vers leurs villes d’origine, 

avec un accompagnement ad-
ministratif et une assistance so-
ciale appropriée.

La MaP rapporte que plusieurs 
travailleuses ont salué les efforts 
déployés par les autorités maro-
caines, en Espagne et au Maroc, 
afin de faciliter leur retour à la 
mère-patrie et auprès de leurs 
proches, tout en leur assurant le 
transport ainsi que les tests né-
cessaires.

Elles ont également expri-
mé leur satisfaction quant aux 

conditions de voyage de la pro-
vince espagnole de Huelva au 
port de tanger Med, en plus du 
service et de l’accompagnement 
administratif et social fournis.

Il est à noter que le programme 
de migration circulaire entre le 
Maroc et l’Espagne permet à des 
milliers de femmes marocaines 
de travailler, de manière saison-
nière, dans le secteur de l’agri-
culture au niveau de la province 
de Huelva, notamment dans les 
champs de fruits rouges.

Port Tanger Med

Le Maroc rapatrie ses cueilleuses 
de fraises bloquées en Espagne

Drame de l’atelier de Tanger 

Les familles réclament réparation 
du préjudice 

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et cha-

grinante nouvelle du décès survenu le 10 juin 2021, à l’âge de 87 ans, de la très chère 
regrettée aïcha NaDI, mère de notre concitoyen et ami Mohammed Youssef Ben Fkih.

La dépouille de la défunte a été inhumée, le lendemain, au cimetière de Sidi 
amar où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint, eu 
égard aux contraintes des mesures sanitaires imposées par la pandémie du Covid 
19. Seuls quelques proches ont été exceptionnellement autorisés à l’accompagner 
à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus 
attristées à ses enfants Mohammed Youssef, Mohamed amine, Mohamed Noured-
dine, Mohamed khalid, Souad, aouatif, Mohamed Mohsine, Mohamed Mounir; à l’en-
semble des membres des familles Nadi, Ben Fkih et familles alliées ; ainsi qu’à tous 
les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude 
aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et 
partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, 
leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant 
de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et 

chagrinante nouvelle du décès survenu le 14 juin 2021, après 
une longue maladie, du très cher regretté Mustapha BENaLI 

La dépouille du défunt a été inhumée, après salat 
al3assr, au cimetière de Sidi amar où elle a été convoyée au milieu d’un émou-
vant cortège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires 
imposées par la pandémie. ainsi seuls quelques proches ont été autorisés à ac-
compagner le regretté disparu à sa dernière demeure pour lui rendre un dernier 
hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à la veuve du défunt, Mme Zhor ; à ses enfants ahmed, Majda 
et Leila ; à l’ensemble des membres des familles Benali, Lahlou et familles al-
liées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler 
leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence 
effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et 
de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie Nécrologie
Aïcha NADI

rappelée à Dieu
Mustapha BENALI    

rappelé à Dieu

Les familles des victimes 
du drame de l’atelier de 
tanger, qui a fait 29 morts, 
ont réitéré leur demande 
au gouvernement de créer 
une commission d’enquête 
indépendante pour déter-
miner la responsabilité des 
uns et des autres, et récla-
ment un dédommagement 
pour le  préjudice moral et matériel subi des  consé-
quences psychiques et financières sur les familles 
qui ont perdu ceux qui subvenaient à leurs besoins. 

Certaines rescapées, 
soulignent-ils, vivent dans 
la précarité, d’autres ont 
vu leur santé se dégrader 
faute de protection so-
ciale, sans oublier celles 
qui risquent d’être expul-
sées pour n’avoir pas pu 
payer leur loyer.

Les familles réclament 
une aide urgente pour atténuer leur souffrance et 
leur garantir une protection sociale ainsi qu’une 
couverture médicale.
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ActuAlitésActuAlités

Bienvenue à nos MRE 

Précisions utiles 
1. Premiers MRE débarqués 
    mercredi, à l’aéroport
    Ibn Batouta à Tanger : 

La journée de mardi 15 juin 2021 a marqué la reprise 
des vols internationaux depuis et vers le Maroc. 

a l’aéroport de tanger Ibn Battouta, les premiers voya-
geurs, majoritairement des MRE provenant d’Italie, 
d’Espagne et d’angleterre, ont été accueillis avec des 
bouquets de fleurs à leur descente d’avion. Entre deux 
embrassades avec leurs proches, ils ont laissé éclater 
leur joie et exprimé leur soulagement, de pouvoir, enfin, 
fouler le sol marocain, après de longs mois d’attente.

Heureux de retrouver leur pays, les MRE n’ont pas 
manqué de manifester leur gratitude au Roi Mohammed 
VI suite à son intervention pour que les billets d’avion 
soient proposés à des prix raisonnables, via la compa-
gnie nationale, RaM, à destination du Maroc.

«Nous sommes très contents», témoigne Meryem, une 
Marocaine qui réside en Italie. «Beaucoup de MRE que 
je connais n’avaient pas l’intention de venir cet été au 
Maroc, car les prix des billets étaient très élevés. Mais 
grâce à l’intervention du Roi, qui Dieu le préserve, ils ont 
changé d’avis», confie-t-elle.

a noter que certains parmi nos braves MRE  n’ont pas 
vu leur famille depuis très longtemps, d’autres ont perdu 
des proches et des parents. Cette opération de rapatrie-
ment en masse des MRE fait beaucoup de bien à tous.

2 . Liaisons aériennes:  

Royal air Maroc (RaM) annonce que  70 % de la 
capacité offerte  est encore disponible à la vente, 

malgré l’affluence record sur ses plateformes suite aux  
tarifs exceptionnels offerts  pour faciliter le retour des 
MRE. ainsi, même si certains vols sont saturés, la com-
pagnie aérienne encourage ses clients à rechercher des 
dates alternatives.

autre précision sur les facilités prévues: les clients 
peuvent bénéficier des conditions commerciales spéci-
fiques à travers un remboursement du prix du billet sous 
forme d’un avoir utilisable ultérieurement, valable 12 
mois et remboursable en numéraire à l’expiration de sa 
validité. Et «à titre exceptionnel, la date de validité peut 
s’étendre jusqu’au 31 mars 2022 au lieu du 31 octobre 
2021 prévu initialement (une différence tarifaire peut être 
appliquée)», poursuit la compagnie aérienne.

3. Liaisons  maritimes:  
Les tarifs de la traversée maritime  Europe /Maroc ont  

fortement, baissé. a titre d’exemple, les prix de réfé-
rence des billets aller/retour avec voiture sont désormais 
fixés  à 995 euros pour une famille de 4 personnes pour 
les lignes long-courriers et à 450 euros pour les lignes 
moyen-courriers.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec les 
autorités portugaises pour faire du port de Portimao un 
port d’embarquement, vers le port tanger-Med. 

En outre, les compagnies de transport maritime sont 
incitées à augmenter le nombre de rotations, et la capa-
cité de transit.   

4. Isolement sanitaire : 

Les voyageurs en provenance des pays figurant sur la 
liste «B» (voir en page 3) où la situation épidémiolo-

gique est instable, doivent présenter un test PCR négatif 
,datant  de moins de 48 heures de la date d’entrée au terri-
toire national, puis se soumettre à un isolement sanitaire 
de 10 jours, dans l’une des 16 villes suivantes,  de  de leur  
choix : Casablanca, Rabat, tanger, assilah, tétouan, Es-
saouira, Inezgane, ait Melloul , Dakhla, Ouarzazate, Nador, 
Oujda, agadir, Laâyoune, al Hoceima, Marrakech et Fès.

Le dispositif d’isolement comprend le transport de 
l’aéroport jusqu’à l’hôtel préalablement  connu.

5. Plan spécial « MRE » pour 
voyager par train au Maroc:

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé, 
mardi, un plan spécial «MRE» avec des offres de 

voyages par  train à des tarifs  avantageux.
L’ONCF annonce ainsi la mise en place exclusive pour 

les MRE d’un tarif de bienvenue «aHLaN» offrant une 
réduction de 50% sur le billet aller/retour, à bord de tous 
les trains al-Boraq (tGV), al-atlas et tNR.

Ce plan  «aHLaN» est exclusivement  destiné aux 
MRE afin de  les accueillir dès leur arrivée au Maroc pour 
continuer leur voyage vers leur destination et pour les 
accompagner à leur retour pour rejoindre les aéroports 
et les ports des villes du Royaume desservies par train.

Il s’agit d’une offre totalisant 21 trains par jour au dé-
part de tanger vers Rabat, Casablanca, Marrakech,  Fès, 
Nador et Oujda, en plus de la liaison au départ de l’aéro-
port international Mohammed V vers Casablanca dont la 
desserte sera assurée par 10 trains avec une cadence de 
2h couvrant toute la journée de 5h à 23h.

Cela est valable pour toute la période estivale (15 juin-
15 septembr 2021) sur présentation d’un billet d’entrée et 
de sortie du Maroc (avion ou bateau).

6. Le Maroc impose-t-il une 
    quarantaine ?
aucune quarantaine n’est exigée lors de votre arri-

vée au Maroc. Si vous faites partie de la liste a  et 
que vous disposez d’un certificat de vaccination et/ou un 
résultat négatif d’un test PCR négatif de moins de 48h, 
vous pourrez rentrer sur le territoire marocain sans vous 
isoler. Si vous faites partie de la liste B, un isolement de 
10 jours à l’arrivée sera obligatoire (voir, par ailleurs, liste 
des pays concernés en page 3). 

7. Y a-t-il un couvre-feu
    au Maroc ?

Un couvre-feu est en vigueur au Maroc de 23 h à 
6h30 du matin. Depuis le 1er juin 2021, les rassem-

blements et activités réunissant moins de 50 personnes 
en espaces clos et moins de 100 personnes en plein air 
sont autorisés. Les salles des fêtes ne doivent pas dé-
passer 50% de leurs capacités d’accueil, sans toutefois 
recevoir plus de 100 personnes. Le port du masque est 
obligatoire dans tout le Royaume.

8. Restaurants, bars, 
    commerces et musées 
    sont-ils ouverts ?

Ces derniers jours, le Maroc a assoupli plusieurs 
restrictions liées au Covid-19. Il est désormais au-

torisé de se déplacer sans restrictions  au niveau natio-
nal. Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme 
les piscines publiques ont à nouveau rouvert. Le port du 
masque  reste obligatoire et les contrôles policiers ont 
été renforcés ces dernières semaines dans différentes 
villes du pays.

9. Les plages sont-elles 
    accessibles?

toutes les plages du Maroc sont officiellement autori-
sées d’accès pour la saison estivale, dans le respect 

de la distanciation physique. Le Club Med a déjà annoncé 
l’ouverture de son club de Marrakech le 12 juin et le  club 
Yasmina de Cabo Negro près de t2tOUaN, le 26 juin.
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tanger-tétouan-al Hoceima s’est hissée, depuis 
quelques années, parmi les régions les plus pro-
ductrices de valeur ajoutée à l’économie natio-

nale. Une montée en puissance qui s’est faite dans les 
règles de l’art grâce à des projets structurants.

Grâce à sa position géostratégique sur deux façades 
maritimes, écrit notre consoeur, Sanae Raqui  dans 
les colonnes de « Les Inspirations  Eco DOCS »,  la 
Région tanger-tétouan-al Hoceima (tta) est devenue 
aujourd’hui un point de passage et d’échanges incon-
tournable sur l’échiquier international. Il faut dire que la 
mise en place du projet pharaonique de tanger Med a 
fortement contribué à cet  essor. Mais cette ouverture 
sur l’international à travers le complexe portuaire n’est 
pas le seul point fort de la région.

En effet, tta regorge d’un immense potentiel indus-
triel. Preuve en est que de grandes 
multinationales s’y sont installées, 
offrant un véritable écosystème 
économique à la région, ainsi qu’un 
taux d’intégration local parmi les 
plus importants du pays. Et ce n’est 
pas tout : l’arrivée du train à grande 
vitesse (tGV) a également contri-
bué au rayonnement de la région, 
la connectant avec les autres pôles 
industriels nationaux. TTA affirme 
également sa place importante 
dans d’autres secteurs, notamment 
l’agriculture et pêche, le tourisme, 
mais aussi l’artisanat. Enfin, le mé-
ga-projet de la Cité Mohammed VI 
tanger tech, en cours de réalisa-
tion, ne fera que confirmer, à terme, 
la dynamique économique de la 
région.

Le développement de la Région 
tta est le résultat de la conjonction 
d’atouts géographiques (détroit 
de Gibraltar, situation aux portes 
de l’afrique et de la Méditerranée) 
et historiques (tanger ville internationale). Sa crois-
sance est aussi, et surtout, le résultat d’une stratégie 
de développement national et territorial initiée par le 
roi Mohammed VI, visant à optimiser le rendement éco-
nomique des infrastructures réalisées (port de tanger 
Med, autoroute Rabat-tanger, Ligne à grande vitesse, 
voies express, extension de la rocade méditerranéenne, 
mise à niveau des gares, etc.). La région a accéléré son 
rythme de croissance également à travers des projets 
structurants. Il s’agit, entre autres, de «tanger-Métro-
pole», lancé par le souverain en septembre 2013 et doté 
d’une enveloppe de 7,6 MMDH, du programme intégré 
de développement économique et urbain de tétouan 
avec un budget de 5,5 MMDH, de «al Hoceima, Manarat 
al Moutawassit» (al Hoceima, ville phare de la Méditer-
ranée) dont le budget s’élève à 6,5 MMDH, et du Plan de 
développement régional (PDR) adopté par le Conseil de 
la région en avril 2017 annonçant plusieurs projets d’un 
montant global de 13 MMDH.

Deuxième pôle
 économique national

toutes les composantes de la Région tta disposent 
d’un plan de développement qui s’inscrit dans une 
vision d’ensemble avec des objectifs bien définis. Au-
jourd’hui, la région est bien partie pour assurer une 
croissance pérenne, et selon les estimations des diffé-
rents opérateurs de la région, elle s’érige comme étant 

le 2e pôle économique du royaume après Casablanca. 
Déjà, et selon la monographie de la région publiée par 
le Haut-commissariat au plan (HCP) en 2020, au titre de 
l’année 2018, l’économie de tta a enregistré un produit 
intérieur brut de l’ordre 119.630 MDH, marquant un ac-
croissement en valeur de 7,6% par rapport à 2017. Ce qui 
a permis à la région d’enregistrer le taux de croissance 
du PIB le plus élevé parmi les régions du royaume. En 
effet, en 2018, tta avait contribué à hauteur de 10,8% 
à la création de la richesse nationale. Les comptes ré-
gionaux établis en 2018 montrent que les activités ter-
tiaires (services marchands et non marchands) sont les 
mieux représentées dans la Région tta, générant un 
PIB de 52.819 MDH. Elles contribuent ainsi pour 44,2% à 
la richesse régionale, et pour 9,5% dans le PIB national 
relatif à ce secteur. Ceci positionne tta au 3e rang par-
mi les régions du royaume, derrière Casablanca-Settat 

et Rabat-Salé-kenitra qui contribuent respectivement 
avec 31,1% et 18,9% au PIB national du secteur en ques-
tion. Les activités secondaires (industrie, mines, électri-
cité et eau, BtP) viennent en deuxième position avec 
une contribution de 32,2% au PIB régional, soit une va-
leur de 38.523 MDH. Elles permettent à la Région de tta 
de s’établir au 2e rang au niveau national, à travers une 
contribution de 13,4% de la richesse nationale créée par 
ce secteur. Quant aux activités primaires (agriculture et 
pêche), elles représentent 10,6% du PIB régional et 9,4% 
du PIB national relatif à leur secteur, avec une valeur de 
12.731 MDH.

Un marché du travail 
en évolution

Pour ce qui est de la situation du marché du travail 
au niveau de la Région tta durant l’année 2020, le HCP 
rapporte la création de 14.339 emplois, résultant de la 
création de 14.859 postes en milieu urbain et la perte 
de 520 autres en milieu rural. La population active occu-
pée âgée de 15 ans et plus est passée de 1.165.449 per-
sonnes en 2019 à 1.179.788 personnes en 2020, ajoute 
la même source, notant que le taux d’emploi au niveau 
de la région a atteint 41,7% en 2020, soit 38,3% en milieu 
urbain et 47,7% en milieu rural. Le secteur des services 
est le premier pourvoyeur d’emploi dans la Région tta, 
accaparant 460.117 membres de la population active, 
suivi de l’agriculture, forêt et pêche (415.285), l’indus-

trie (180.508) et le BtP (123.878). Par ailleurs, selon les 
données de l’enquête nationale sur l’emploi, 55,8% de 
la population active occupée de tta est salariée, tandis 
que le taux d’emploi non rémunéré a atteint 17,2% de 
l’emploi total au niveau de la région. Par ailleurs, l’an-
née 2020, marquée par la propagation de la Covid-19, a 
enregistré une baisse de 21,4% des heures travaillées, 
passant de 51 millions d’heures en 2019 à 42 millions 
d’heures en 2020, une régression qui correspond à 
187.50 tanger-tétouan-al Hoceima. Une région à fort 
potentiel (DOSSIER)

tanger-tétouan-al Hoceima s’est hissée, depuis 
quelques années, parmi les régions les plus produc-
trices de valeur ajoutée à l’économie nationale. Une 
montée en puissance qui s’est faite dans les règles de 
l’art grâce à des projets structurants.

Grâce à sa position géostraté-
gique sur deux façades maritimes, 
la Région tanger-tétouan-al Hocei-
ma (tta) est devenue aujourd’hui 
un point de passage et d’échanges 
incontournable sur l’échiquier in-
ternational. Il faut dire que la mise 
en place du projet pharaonique de 
tanger Med a fortement contribué à 
cet essor. Mais cette ouverture sur 
l’international à travers le complexe 
portuaire n’est pas le seul point fort 
de la région.

En effet, tta regorge d’un im-
mense potentiel industriel. Preuve 
en est que de grandes multinatio-
nales s’y sont installées, offrant 
un véritable écosystème écono-
mique à la région, ainsi qu’un 
taux d’intégration local parmi les 
plus importants du pays. Et ce 
n’est pas tout : l’arrivée du train à 
grande vitesse (tGV) a également 
contribué au rayonnement de la 

région, la connectant avec les autres pôles industriels 
nationaux. TTA affirme également sa place importante 
dans d’autres secteurs, notamment l’agriculture et 
pêche, le tourisme, mais aussi l’artisanat. Enfin, le 
méga-projet de la Cité Mohammed VI tanger tech, en 
cours de réalisation, ne fera que confirmer, à terme, la 
dynamique économique de la région.

Le développement de la Région tta est le résultat 
de la conjonction d’atouts géographiques (détroit de 
Gibraltar, situation aux portes de l’afrique et de la Médi-
terranée) et historiques (tanger ville internationale). Sa 
croissance est aussi, et surtout, le résultat d’une straté-
gie de développement national et territorial initiée par le 
roi Mohammed VI, visant à optimiser le rendement éco-
nomique des infrastructures réalisées (port de tanger 
Med, autoroute Rabat-tanger, Ligne à grande vitesse, 
voies express, extension de la rocade méditerranéenne, 
mise à niveau des gares, etc.). La région a accéléré son 
rythme de croissance également à travers des projets 
structurants. Il s’agit, entre autres, de «tanger-Métro-
pole», lancé par le souverain en septembre 2013 et doté 
d’une enveloppe de 7,6 MMDH, du programme intégré 
de développement économique et urbain de tétouan 
avec un budget de 5,5 MMDH, de «al Hoceima, Manarat 
al Moutawassit» (al Hoceima, ville phare de la Méditer-
ranée) dont le budget s’élève à 6,5 MMDH, et du Plan de 
développement régional (PDR) adopté par le Conseil de 
la région en avril 2017 annonçant plusieurs projets d’un 
montant global de 13 MMDH. 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

 Une région à fort 
potentiel
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Terrorisme 

 Interpellation de six extrémistes 
La Brigade nationale de 

police judiciaire, en 
coordination avec le service 
provincial de la police judi-
ciaire à Salé, a interpellé, lundi, 
six extrémistes pour leur impli-
cation présumée dans le finan-
cement de projets terroristes.

L’interpellation des six sus-
pects est intervenue suite à 
des soupçons de projets extré-
mistes à travers la provocation d’accidents fictifs de la circulation, en utilisant des 
motos et des voitures et en déclarant les sinistres aux sociétés d’assurances pour 
obtenir des remboursements en vue de financer des cibles terroristes pour l’atteinte 
grave à l’ordre public.

Les perquisitions menées aux domiciles des prévenus ont permis la saisie d’une 
moto utilisée dans les accidents fictifs de la circulation déclarés, de certificats médi-
caux, des copies de procès-verbaux des accidents, des cartes mémoires, du matériel 
informatique, des publications à caractère extrémiste et 9 comprimés psychotropes.

Parmi les six mis en cause, âgés entre 23 et 39 ans, figurent quatre anciens détenus 
dans des affaires de terrorisme et d’extrémisme et un cinquième dans le trafic de 
drogue.

Les six présumés coupables ont tous été placés en garde à vue pour les besoins de 
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire destiné au parquet. 

uuuuuu  

Arrestation d’un suspect 
en possession de 10.891 comprimés 

psychotropes
Le service de police ju-

diciaire relevant de la 
préfecture de police de kéni-
tra ont interpellé, lundi, sur la 
base d’informations précises 
fournies par les services de la 
Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGSt), 
un individu aux antécédents 
judiciaires, pour trafic de 
drogue, pour son implication 
dans une affaire de posses-

sion et de trafic de 10.891 comprimés psychotropes.
Le mis en cause, âgé de 20 ans, a été appréhendé à bord d’un véhicule léger au 

niveau de la gare de péage de l’autoroute de kénitra, alors qu’il arrivait à bord d’une 
voiture légère en provenance d’une ville du nord et continuait poursuivre sa route 
vers la ville de Benslimane.

La fouille du véhicule a donné lieu à la saisie de 10.891 comprimés psychotropes 
dont 1.891de type «Ecstasy», en plus d’une somme d’argent soupçonnée provenir de 
ce trafic.

D’ autres perquisitions effectuées dans un appartement exploité par le suspect à 
Benslimane ont permis la saisie de plusieurs plaquettes de chira et d’un couteau de 
grande taille.

L’intéressé a été placé en garde à vue pour l’instruction du dossier judiciaire 
d’usage. 

uuuuuu  

Il tue son compagnon
 pour un joint

Un jeune homme de 28 ans 
vient d’être condamné, 

par la chambre criminelle près 
la Cour d’appel de Casablanca, 
à 12 années ans de réclusion 
criminelle, pour le chef d’accu-
sation de coups et blessures 
ayant entraîné la mort, sans 
l’intention de la donner, 

La triste histoire remonte au 
mois de février 2020, lorsque le mis en cause et la victime, un jeune homme de 24 
ans, étaient en train de se soûler. Une discussion à propos d’un joint de cannabis 
va semer la discorde entre les deux compagnons. Les choses sont allées vite et la 
victime donne un coup de poing à son camarade qui , sans réfléchir, assène un coup 
de couteau à son agresseur qui, une fois évacué au service des urgences de l’hôpital, 
ne tardera pas à rendre l’âme.

Une fois sur place, la police a recueilli le meurtrier sur le lieu du crime pour le conduire 
à l’hôtel de police, en vue des formalités d’usage et sa traduction devant le juge. 

ActuAlités

Gzenaya

Incendie ravageur 
« La forêt Françaoui », dans 

la région de Gzenaya à tanger, 
a été partiellement ravagée par 
un feu incendiaire qui s’est 
déclaré en début de matinée 
de lundi dernier, détruisant 4 
hectares de ladite forêt, partis 
en fumée dans la région de 
Ben Saïd.

Le vent chaud du chergui a 
attisé les flammes qui se sont 
vite répandues, compliquant 
ainsi la tâche aux sapeurs-pompiers qui ont lutté avec acharnement le feu.

uuuuuu  

Une affaire de sextape 
secoue la ville de Ouazzane 

Il n’y a pas longtemps, 
trois personnes avaient 

été arrêtées par la Gendarme-
rie royale d’Ouazzane pour leur 
implication présumée dans la 
diffusion de photos et de vi-
déos intimes, mettant en scène 
deux collégiennes âgées d’une 
quinzaine d’années. 

alors qu’une enquête est en 
cours pour déterminer les responsabilités de l’ensemble des personnes impliquées 
dans ce scandale, que les deux victimes ont été auditionnées, et que les trois sus-
pects arrêtés ont été placés en garde à vue en attendant les résultats de l’enquête 
en cours, un membre du bureau provincial de la ligue marocaine pour la défense 
des droits de l’Homme à Ouazzane indique que son association a souvent attiré l’at-
tention sur certaines pratiques dans les environs des établissements scolaires où 
il s’agit de trafic de stupéfiants, harcèlement et exploitation sexuelle qui pourraient 
plonger dans l’enfer des élèves et leurs familles.

L’intéressé appelle les responsables concernés à appliquer la loi pour sanctionner 
toute personne impliquée dans ces crimes. De même, il invite les responsables sco-
laires à mettre à la disposition des élèves des espaces culturels et éducatifs afin de 
les détourner de ce genre de situation.

uuuuuu

Saisie de 2,5 t de chira 
en provenance de Tanger 

La Brigade nationale de la 
police judiciaire a récem-

ment  mis en échec,  une tenta-
tive de trafic de drogue en sai-
sissant deux tonnes et 490 kg 
de chira minutieusement ran-
gée  dans des caisses  à bord 
d’un camion en provenance 
de tanger,  circulant  près de 
la ville de Mohammedia, vers 
agadir, 

Le chauffeur du véhicule âgé de 59 ans, a été placé en garde à vue pour les besoins 
de l’enquête et  l’instruction du dossier judiciaire d’usage. 

uuuuuu

Val fleuri

Vol spectaculaire d’un véhicule
4x4 Jeep 
Deux individus circulant à bord d’une voiture légère 
dans le quartier Val Fleuri à tanger, se sont approchés 

d’un véhicule en stationnement, une  voiture tout 
terrain 4x4 de marque Jeep, modèle 2018.

alors que l’un des deux personnages 
est resté au volant, son compagnon est 
descendu à terre avec une clé électro-
nique à la main, qu’il a aussitôt actionnée 

pour ouvrir facilement  la portière du véhi-
cule 4x4. Ensuite, il s’est installé au volant , mis le moteur en marche et démarré vers 
une direction inconnue, suivi par son complice dans sa voiture. Ils n’ont pas tardé à 
disparaître dans la circulation peu dense à cette heure de la matinée.

Le propriétaire du véhicule volé a déposé plainte auprès du cinquième arrondisse-
ment de police qui a ouvert  une enquête. 

Faits divers
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La Fédération palestinienne des médias sportifs a condamné l’attaque féroce lancée par 
la brutale occupation sioniste contre le peuple palestinien, les institutions de presse et les 
journalistes. Dans la nuit , la tour Al-Jawhara, située à Gaza, qui abrite les bureaux de 13 institutions 
médiatiques et ONG, a été bombardée. Les bureaux des organisations de médias - l’Agence 
nationale d’information, le journal palestinien, la chaîne Al-Arabi, la télévision Al-Ittijah, la télévision 
Al-Nujaba, la télévision syrienne, la chaîne Al-Kufiya, la chaîne Al Mamalaka, l’agence APA, l’agence 
Sabq 24, Bawaba 24, ont été complètement détruits. Les bureaux d’Al-Jazeera TV ont également 
été endommagés. La Fédération des médias sportifs a confirmé dans sa déclaration à la presse 
que l’objectif de l’occupation derrière ces institutions médiatiques, ces maisons de presse et les 
maisons de civils sans défense est d’effacer la vérité et de ne pas mettre en lumière les crimes 
odieux qu’elle commet sans aucune responsabilité. La Fédération des médias sportifs demande à 
l’Union générale des journalistes internationaux, à l’Association internationale de la presse sportive, 
à la Fédération asiatique des médias sportifs et à l’Union arabe d’intervenir pour demander à leurs 
gouvernements de faire pression sur le gouvernement d’occupation afin qu’il cesse son agression 
contre les Palestiniens. L’Union a ajouté que l’occupation continue de cibler le peuple palestinien et 
de bombarder les institutions directement devant les yeux du monde, et utilise des avions de combat 
qui ne sont généralement utilisés que dans les guerres entre pays, profitant de l’état de silence 
international. concernant ces pratiques. Dans ce contexte, l’Union des médias sportifs a exprimé sa 
pleine solidarité avec les deux collègues des médias Alaa Shamali, le rédacteur sportif du journal 
Palestine, le collègue Anwar Shabir, le rédacteur sportif à Sabaad, dont les maisons ont été prises 
pour cible par les avions de l’occupation. 

L’histoire de l’EURO à travers des histoires, des personnages, des images » a commencé 
avec l’intuition heureuse du président nouvellement élu de l’USSI, Gianfranco Coppola. Mardi 
8 juin, une soirée de souvenirs, d’espoirs et d’histoires des personnages principaux, pour 
célébrer le triomphe européen de l’Italie en 1968 est programmée à Rome, trois jours avant le 
match d’ouverture de l’Euro 2020 entre l’Italie et la Turquie. Le match inaugural, qui occupera 
le devant de la scène au Stadio Olimpico de la Ville éternelle, aura finalement 25% de public en 
signe de redémarrage après l’année pandémique. 

COMMENT EST VENUE L’IDÉE 
« J’ai toujours été passionné par les pièces écrites, les souvenirs, les cartes et l’histoire 

du football» , révèle le président de l’USSI, Gianfranco Coppola. «Il y a quelques semaines, 
je rangeais mes vieux trucs quand j’ai trouvé une vieille collection de «Corriere dello Sport» 
de 1968, lorsque l’Italie a remporté le championnat d’Europe en battant la Yougoslavie 2-0. 
JOUEURS LÉGENDAIRES Cet épisode personnel a inspiré l’idée de relier les champions 
d’Europe au coup d’envoi tant attendu de l’Euro 2020 à Rome. EuroStart est la première initiative 
d’échauffement avant l’Italie contre la Turquie, puis l’ouverture de Casa Italia, suivie du match 
lui-même vendredi. « A l’époque de l’Euro 1968 – qui a débuté le 8 juin, il y a exactement 53 ans 
à Rome – les journalistes sportifs avaient un contact direct avec les personnages principaux 
tels que Dino Zoff, Giancarlo De Sisti ou Gianni Rivera, ils partageaient l’expérience avec les 
joueurs. et ressentaient leurs émotions. Il y avait peu de caméras avec des plans en noir et 
blanc : c’était un football plus romantique et nous aimerions célébrer ces souvenirs avec 
des journalistes italiens et étrangers, sélectionnés par l’AIPS. Pour nous, la communication 
globale signifie aussi l’inclusion professionnelle».                                                                               

OFFICIELS DU FOOTBALL
 Au cours de la soirée, le président de la FIGC Gabriele Gravina et l’ancien président 

Antonio Matarrese seront parmi les invités spéciaux de l’événement. La présence des hauts 
dirigeants d’organisations et d’institutions sportives est également attendue : Président de 
Coni Giovanni Malagò, Sous-secrétaire aux Sports Valentina Vezzali, Présidente du Sport et 
de la Santé Vito Cozzoli. Les dirigeants de la Serie A-B-C sont invités. Dans un événement qui 
célèbre les victoires italiennes, il y aura également un champion dans le domaine musical, 
comme Mogol, actuel président de Siae. L’événement représente un signal symbolique et 
concret pour le redémarrage lié à la plus importante compétition sportive continentale, et se 
déroulera dans le plein respect des mesures de sécurité anti-Covid.

COMBATS DE L’USSI 
Au cours des premiers mois de son élection, le président de l’USSI a déjà obtenu deux 

résultats importants pour les médias sportifs italiens. Comme le dit Coppola : « Grâce à un 
dialogue continu et diplomatique avec la FIGC (Fédération italienne de football), l’USSI a 
réussi à obtenir une réduction de seulement 100 à 90 journalistes et a augmenté le nombre de 
photographes italiens de 6 à 20, plus 10 dans les tribunes. Ce résultat impliquera toutes les 
nations hôtes qui donneront aux photographes le même nombre de sièges. 

VACCINS 
« Grâce à l’accord avec le général Francesco Paolo Figliuolo, commissaire extraordinaire 

pour la mise en œuvre des mesures sanitaires pour contenir la pandémie de COVID-19, tous 
les journalistes italiens accrédités à l’Euro 2020 et aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont 
pu se faire vacciner avant le deux événements majeurs de cet été. Il était compréhensif et 
coopératif, ne donnant pas une ligne préférentielle aux médias, mais comprenant l’importance 
de cette mesure pour défendre l’ensemble du monde du sport », explique le président de 
l’USSI Coppola. L’AIPS et l’USSI ont toujours parlé de sport, grâce à l’engagement de leurs 
membres qui opèrent au milieu de nombreuses difficultés, comme cela s’est produit l’année 
dernière en raison de la pandémie, avec la conscience que le jeu, même compétitif, est le 
moyen le plus direct pour transmettre des messages importants. Nouvelles de la même 
catégorie Italie Euro à travers des images, des personnages et des histoires. L’AIPS et l’USSI 
marqueront « Eurostart » avec les Champions 1968 le 8 juin à Rome.

Portrait

sportif

CHELSEA offre 60 millions euros à 
l’Inter

Chelsea et PSG  offrent  60 millions euros 
à l’Inter pour acquérir les services de Achraf 
Hakimi. L’équipe italienne, qui traverse une 
période économique difficile, se frotte les mains et 
considère qu’elle pourrait porter l’enchère entre les 
deux colosses jusqu’à 80 millions.  Le champion 
d’Europe n’abandonne pas Achraf Hakimi. Les 
60 millions d’euros mis déjà sur la table, du PSG 
à l’Inter n’ont pu décourager Chelsea dans ses 
efforts pour faire signer l’ancien joueur du Real 
Madrid. Les bleus,  pour le moment, auraient égalé 
l’offre des Parisiens, faisant ainsi confiance au 
joueur pour pencher du côté de l’équipe qui vient 
de soulever la Ligue des champions. En tout cas, 
celui qui se frotte les mains, c’est l’équipe italienne, 
qui, plongée dans une conjoncture économique 
difficile, estime pouvoir porter l’enchère entre 
les deux géants jusqu’à 80 millions d’euros. En 
faveur de Chelsea, cependant, il semble que l’Inter 
souhaite le prêt d’Emerson Palmieri, bien que de 
Stamford Bridge,les dirigeants anglais  semblent 
rechercher davantage un transfert. Un autre de ceux 
qui intéressent, même s’il a moins de billets à partir, 
est Andreas Christensen, un défenseur central qui 
a connu des hauts et des bas au cours de la saison 
mais qui semble important à Thomas Tuchel. Le 
joueur, parfait pour le schéma de l’Allemand, 
puisqu’il peut jouer sur les deux flancs, pourrait 
néanmoins provoquer le départ d’un homme 
fort sur les flancs.. Si Achraf atteint Stamford 
Bridge, James pourrait devenir son remplaçant et 
Azpilicueta sur la droite de la défense à trois, mais 
la bonne saison des Anglais complique encore la 
décision. 

Salaire inaliénable de 8 millions 
euros pour Achraf Hakimi

Leonardo directeur sportif du PSG offre à 
Achraf un salaire inaliénable .Le club parisien  ne 
veut pas que l’arrière latéral lui échappe et a mis 
sur la table un salaire de base fixe de 8 millions 
euros net par saison. Le duel pour Achraf est 
servi, mais Leonardo semble avoir le dessus. Le 
défenseur, ancien du Real Madrid, est l’un des 
grands agitateurs du marché et il se peut qu’il soit 
à l’origine du grand mouvement, celui qui allume la 

mèche pour que l’effet domino commence. L’Inter, 
selon son propriétaire, a besoin de faire une grosse 
vente avant la fin du mois et Achraf est l’élu. En ce 
sens, le PSG s’est rapidement positionné, même 
si Chelsea a rejoint la course dans les dernières 
heures.  Pourtant, selon le Corriere dello Sport, 
Achraf a déjà fait son choix et attend un accord 
cordial entre l’Inter et le PSG. Leornardo, directeur 
des opérations football du club français, veut 
donner à la défense un contrat de crack pour couvrir 
un poste qui a été un casse-tête de planification ces 
derniers temps. L’été dernier, Meunier est parti et 
Florenzi a été engagé pour le poste, mais il n’était 
pas non plus convaincu. Maintenant, Leonardo est 
tout près de soutenir cette position. Selon Corriere, 
Achraf a déjà dit à l’Inter qu’il voulait aller au PSG, 
malgré le fait qu’au cours des dernières heures, 
Chelsea a fait une offre importante. Et une grande 
partie à blâmer pour cela est le salaire de star que 
Leonardo a offert au joueur. Il a proposé un salaire 
de base de 8 millions de dollars par saison au 
défenseur de 22 ans. Un salaire très éloigné de ce 
que l’Inter pourrait améliorer. Achraf a donné son 
accord et espère désormais que le PSG se mettra 
d’accord avec l’Inter. Chelsea a porté son offre à 
80 millions, après en avoir fait une première de 60 
voulant inclure Emerson Palmieri et Christensen 
dans l’opération. Mais la volonté d’Achraf, selon 
Corriere, ne change pas et se voit au sein du casting 
de stars du PSG. L’Inter, pour sa part, fait déjà des 
comptes avec l’argent que le joueur va apporter. 

L’USSI et l’AIPS organisent l’EuroStart à Rome :

Mettre en lumière les champions 
de l’Euro 1968 et les journalistes 

sportifs chevronnés 

Tribune du Sport ACHRAF HAKIMI
ENTRE CHELSEA ET PSG

sport
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tAnger prAtique

Culte Musulman

CULTE
CHRÉTIEN

Cathédrale 
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28 
et 05.39.93.27.62
Dimanche : 
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol) 
En semaine : 19 h 00

Eglise Notre Dame 
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30

St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger
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  Sam. 19 04:10 13:30 17:14 20:47 22:24 

 Dim. 20 04:10 13:30 17:14 20:47 22:24 

 Lun. 21 04:10 13:30 17:15 20:48 22:25 

 Mar. 22 04:11 13:30 17:15 20:48 22:25 

 Mer. 23 04:11 13:31 17:15 20:48 22:25 

 Jeu. 24 04:11 13:31 17:15 20:48 22:25 

 Ven. 25  04:12 13:31 17:15 20:48 22:25

HORaIRES DES PRIÈRES
du 19 au 25 Juin 2021 HORAIRE DES

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf

kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 21 au 25 
Juin 2021

Lundi 21 Juin 2021 

Pharmacie Aida
Rue Berkane derrière Toledo Manipolio
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie Assalam
Jirari 2 rue 48 n°3 Aouama 
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie Tingis
Bd Imam Mouslim Dradeb prés la BP
Tél. : 05.39.93.36.35
Pharmacie Atlas
16; rue Ibn Ardoun Casabarata
Tél. : 05.39.31.18.40 
Pharmacie Al Balsam
Nouvelle rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77  
Mardi 22 Juin 2021

Pharmacie Salaheddine
Lotissement Rhorfa 2 lot 40 A n°1
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Irchad
Entre Hawmat Draoua et dar Tounsi
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie Arreda
Lot Mediterrannée n°1262 Tanja Balia 
Tél. : 05.39.30.12.82
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie Lamtafi
6, rue Abbi Hanifa Lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Mercredi 23 Juin 2021 

Pharmacie Makarim
Lot. banque populaire rte sidi driss
Tél. : 05.39.31.51.18  
Pharmacie Annajat
Av. Mly Rachid, Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.39.66                
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, Bd Mly Ali Chérif Beni Makada 
Tél.: 05.39.95.67.74
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie El Ghandouri
Bd Med 6 prés café Cappuccino
Tél. : 05.39.30.13.88
Jeudi 24 Juin 2021

Pharmacie Hay Bouhout
Hay Bouhout prés école zamakhchari
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 Moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie El Yousr
32; Boulevard Mohammed V
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Annasr
Cplx Dar Mouigna en face Med 6 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam pré station Total 
Tél. : 05.39.31.07.74
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira 
Tél.: 05.39.95.69.26
Vendredi 25 Juin 2021

Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie Zahara
Av. Zahara rue 41 Aouama
Tél.: 05.39.36.09.70
Pharmacie Trial Atlas
Rond point Trial Atlas vers Moujahidine
Tél. : 05.31.18.45.94     
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de rabat Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68 

Samedi 19 et dimanche 20 
Juin 2021

•  SaMedi
Pharmacie Hay Ouarda
Bd Mly Ali Cherif résidence Ouarda
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie  Centrale
Boulevard de pasteur N°48 
Tél.: 05.39.93.37.41
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira Rte de Tétouan
Tél.: 05.39.95.01.98
Pharmacie Arrabie
Satfillage quartier Kherba
Tél.: 05.39.31.84.48
Pharmacie Zouitina
Rte entre arrd° quartier soussi et Doha
Tél.: 05.39.35.25.51
Pharmacie Ward Laouama
Aouama Khandaq et ouard
Tél.: 06.24.44.70.86
 •  diMancHe
Pharmacie Bouarraquia
Rte Hassan II N° 34
Tél.: 05.39.37.58.85
Pharmacie Andalucia
Cplx Andalous quartier soussi Aouama
Tél.: 06.59.13.59.76
Pharmacie Anas
Cplx. Annasr prés 6éme Arrondisement
Tél.: 05.31.06.79.17
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah N° 138 B prés Cricket
Tél.: 05.39.93.53.60 
Pharmacie El Hekma
Rte Omar mokhtar N°25 Drissia I
Tél.: 05.39.36.05.93
Pharmacie Ben Abbou
Rte Aswak Assalam avant bayt sahafa
Tél.: 05.39.38.83.90

Samedi 19 et dimanche 20 
Juin 2021

Pharmacie Alidaa
Bni makada prés mosqué Ard Dawla
Tél.: 05.39.95.71.51
Pharmacie Msallah
45, Rue sidi mohamed ben Abdellah 
Tél.: 05.39.93.25.64
Pharmacie Fehmi
Mghogha sghira en face école 
lwaha
Tél.: 05.39.36.62.55
Pharmacie Bismillah
Boulevard Idriss 1er cplx Al Kheir
Tél.: 05.39.94.10.10
Pharmacie Inas
Rue Ibn Abi Zaarae Branes 1 
Tél.: 05.39.31.06.17
Pharmacie Sara
Cplx. Riyad Ahlen derrière école BP
Tél.: 05.39.38.20.12
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assalam
Tél.:05.39.39.35.46
Pharmacie El Attabi
Rte Keweit rte Aouama Plaka Taxis
Tél.: 05.39.95.73.63
Pharmacie Al Fajr
Mesnana rue Inara prés 11éme Arrd
Tél.: 05.39.31.43.50
Pharmacie Kasbah
Rue Kasbah N°67
Tél.: 05.39.93.51.20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPE
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

األساسية  البنيات  تختـــل  أن  العادة،  جرت 
لكل مجتمع، مع استفحال الفساد وانهيار القيم، 
يمارسها  ورق  لعبــة  بمثابــة  السياسة  فتصير 
أوالئك المتربصون الحربائيون، الذين يتحينون 
والمآرب،  المكاسب  لتحقيـــق  السانحة  الفرص 
مبــدئـــي،  أو  أخالقــي  وازع  ألي  مراعــاة  دون 
العشية  بين  المتناقضة  لمواقفهم  ملتمسين 
يضمنون  بها  لعلهم  ومبررات،  أعذارا  والضحى 
ولذويهــم،  لهم  والمناصب،  الكراسي  احتالل 
سائلهم  خاليا  ستفـــرزه  الذي  الفاسد  وللنسل 

المنوي.
السياسة، وتواطــؤ  صـــرح  انهيـــار  ومــع 
الثقافيــــة  البنيــات  كـــل  تتصــدّع  زعاماتها، 
والحقوقية والتعليمية واإلعالمية، ما دامت تؤازر 
مواقفها  مع  يتناقض  ما  لكل  وترضخ  الفساد، 

ومبادئها.
في  المقتضب  الحديث  بنا  يتيه  لن  وسوف 
في  المفصل  للخــوض  الناقـص«،  »الزائد  هذا 
نتائج وتداعيات الفساد الذي ينعكس على مختلف 
المجاالت، حين يتصدع صرح السياسة ويتداعى، 
بل سنحاول أن نرصد مـآل ثقافتنا الوطنية خالل 
والتداعي،  التصدع  لهذا  نتيجة  األخيرة  العقود 
أو  الشأن،  لهذا  المدبرة  للوزارة  بالنسبة  سواء 
مختلف المنظمات والجمعيات الثقافية المنتشرة 

في مراكز البالد ومحيطها وأصقاعها النائية.
على  نلـــح  كنا  الذي  األساسي  المطلب  إن 
إلنعــاش  مضى،  فيما  تحقيقـــه  المسؤوليــن 
العمل الثقافي وترسيخه، من منطلقات قناعاتنا 
التنمية  عوامل  من  أساسـي  عامل  الثقافة  بأن 
شيء  كل  قبل  يتمثل  كان  والوطنية،  المحلية 
ثقافية وفنية تحتضن  بنيات  إحداث  في ضرورة 
طموحاتنا وتطلعاتنا، بدل االقتصار على ترويجها 
في فضاءات دور الشباب والرياضة، التي لم تكن 
ومع  النبيل،  الغــرض  لهذا  مؤهلة  الغالب  في 
في  والفنية  الثقافية  الجمعيات  استطاعت  ذلك 
الجميل  الزمن  ذلك  في  تراكم  أن  مثال،  طنجة 
بهاءها  زلنا نسترجع  ما  أنشطة  اإلكراهات،  رغم 
الثقافي  الحقل  في  مناضلة  جمعيات  بمبادرات 
المسرحـــي  االتحــاد  بينها  من  نذكــر  والفني، 
الموسيقى  وهـــواة  القومــي  والوعي  الطنجي 
ورسالـــة  المغرب  كتـــاب  اتحاد  وفرع  العربية 

الطالب..الخ.
وقد حفزني إلثارة هذا الموضوع،ما تشهده 
تتجاوز  مذهلة،  ثقافية  بنيات  من  حاليا  طنجة 
في  تراودنـــا  كانــت  التي  وأحالمنــا  طموحاتنا 
المنجزة  للبنيات  بالنسبة  والمنام،سواء  اليقظة 
حاليا مثل قصر الثقافة ومركز أحمد بوكماخ ودار 
اآللة وبيت الصحافة وغيرها، أو بالنسبة للمعالم 
التاريخية التي تـــم ترميمهــا وإعادة تأهيلهــا 
مثل فيال هاريس ورياض السلطان ودار النيابة 
ألكزار  وسجن القصبــة وبــرج الحمام وسينمــا 
الخ..، وهي بنيات تتطلب من مختلف الفعاليات 
الثقافية والفنية أن تكون مؤهلة للتصالح معها، 
العميق،  والمتوسطي  الوطني  بعدها  بمراعاة 
بدل االقتصـار على »ياليل يا عين«.. و »طاراطي 

الالن..!!«.

يف �شاأن ثقافتنا الوطنية..!!

)البقية ص2(

األحزاب  االنتخابات، وإصرار بعض  اقتراب موعد  مع 
بالفساد  متابعيــن  إما  »مناضلين«  ترشيح  إعادة  على 
أو تحوم حولهـم شبهــة الفســـاد، تحــركــت  بعــض 
المنظمات األهليــة، ومنهــا  الجمعية المغربية لحماية 
المال العام، للمطالبة، خالل وقفات احتجاجية عبر تراب 
في  المتابعين  أو  الفاسدين  »تزكية«  المملكة،  بعـدم 
العــام، من  المال  أو تبديــد  أو  االرتشاء  الفساد  قضايا 
والمهنية  الجماعية  لالنتخابات  ترشحهم  إعادة  أجل 
والبرلمانية، باسم نفس األحزاب، والدعوة إلى »تخليق« 
العملية االنتخابية عبر اختيار وجوه شابة، مثقفة ونظيفة 

النتخابات شتنبر المقبل .

)البقية ص3(

وقفـات احتجاجيـة باملغـرب من اأجـل �شـد الطريـق
اأمام مرت�شحني حتوم حولهم �شبهة الف�شاد

الرئي�س الأمريكي ي�شفه اأحالم الإ�شبان يف احل�شول
على تراجعه عن قرار العرتاف مبغربيـة ال�شحـراء 

وم�شاندة موقفهم من الأزمة املغربية الإ�شبانية

كان لفشل اللقاء  بين رئيس الواليات المتحدة األمريكية »بايدن« ورئيس الحكومة اإلسبانية »شانتيز« 
واالقتصادية  السياسية  الدوائر  وفي  اإلسبانية،  اإلعالم  وسائل  في  الكارثة  وقع  البلجيكية،  العاصمة  في 
بهذا البلد، حيث اعتبر هذا الفشل معيارا  لالعتبار الذي توليه الواليات المتحدة األمريكية  إلسبانيا ، ولربما 

موقفا رسميا ألمريكا من سياسة الحكومة اإلسبانية الحالية.
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جمل�س عمالة طنجة اأ�شيلة
ي�شــادق على م�شاريــع مهمـة

)تتمة ص1(
وفي هذا اإلطار، نظمت الجمعية المغربية 
األمـــم  بساحــة  وقفــة  العام  المال  لحماية 
للتنديد باستمرار »االعتداء« على المال العام، 
»الحـرس  على  »الحزبي«  واستمرار  التهافت 
التحايل على  أساليبه في  المشهورة  القديم« 
القانون، من أجل تحقيق »المآرب«  والمكاسب 

والمصالح،  ضدا على المصلحة العامة للبالد.
ولم تخلف مدينة طنجة، موعدها مع هذا 
التحرك،  حيــث نظمـت جمعيـة حمايـة المال 
العام ، يوم األحد الماضي بساحة األمم، وقفة 
خاللها  شعارات  المشاركون  ،  رفع  احتجاجية 
قضايا  من  عدد  في  القانون  بإعمال  تطالب 
الفساد التي شهدتها وتشهدها طنجة والكشف 
والنصب  الفساد  قضايا  من  العديد  مآل  عن 
وتعذر  المحاكـم  إلى  وصلـت  التي  واالحتيـال 

الحصول على معلومات بشأنها.
العام  المال  لحماية  المغربية  الجمعية 
أهم  الحالية  تراجعت عن  أن  الحكومة  تعتبر 
المبادئ التي قامت عليها، وهي محاربة الفساد 
والريع، حتى أن  بعض مضامين االستراتيجية 
الوطنية  لمكافحة الفساد  التي انطلقت سنة 
2015  تبخرت  ولم تعد اإلشارة إليها إال نادرا 
ليتحول الفساد والرشوة والريع أحد أهم أسباب   

ضعف برامج التنمية الشاملة.
المختلفة،  بأوجهه  الفساد  تضخم  ومع 
أصبح موضوع مواجهته، برأي المدافعين عن 
سياسية«  »إرادة  يتطلب  العام،  المال  حماية 
المفسدين  لمواجهــة  فقــط  ليس  شجاعة 

تحت هذا الشعار، نظمت جمعية مدرسي 
علوم الحياة واألرض المغرب يومه الخميس 17 
يونيو 2021، ندوة حضورية بمقر مجلس جهة 

طنجة تطوان الحسيمة بمدينة طنجة. 
الندوة في إطار تخليد  يأتي تنظيم هذه 
للمحيطات، وكذا في  العالمي  لليوم  الجمعية 
إطار فعاليات األسبوع األزرق الذي يعتبر تقليدا 
برنامج  إطار  في  بدوره  يندرج  والذي  سنويا 
أسابيع  تنظيم خمسة  يتم من خالله  وطني  
األخضر  األسبوع  وهــي:  سنويا  موضوعاتية 
التنقل  وأسبـــوع  والتعمير  اإلسكان  وأسبوع 
والنقل المستدام واألسبوع األزرق، ثم أسبوع 
األزرق  األسبــوع  فعاليات  وتتضمن  المناخ. 
الذي سيستمر حتى أواخر يونيو، مجموعة من 
قبيل: ورشات وخرجات ميدانية  األنشطة من 
والتحسيس  التوعية  وحمالت  استطالعية 
ورحالت بحرية دراسية وأخرى ترفيهية وندوات 
حيث  الوطني  المستوى  على  وذلك  وغيرها... 

توجد فروع الجمعية والتي تبلغ 40 فرعا. 
السنة  لهذه  األزرق  األسبوع  اختيار شعار 
كان له دوافعه خاصة وأن جهة طنجة تطوان 
الحسيمة على غرار الجهات الساحلية األخرى، 
تمثل نقطة انطالق هجرة مجموعة من الشباب 
نحو الضفة األخرى عبر البحر أو المحيط حيث 
يلقون حتفهم، في حين أن هذا المحيط كان 

ممكن أن يكون مصدرا لعيشهم.
أن  وهي  أيضا،  أهداف  له  االختيار  هذا 
في  األسبوع  هذا  فعاليات  مخرجات  تساهم 
يتسم  ومتنوع  منتج  اقتصاد  لبناء  التخطيط 
مضافة  قيمة  خلق  على  والقدرة  باالستدامة 
ينص  كما  جودة،  ذات  شغل  ومناصب  وثروة 
اقتصاد  الجديد.  التنموي  النمودج  ذلك  على 
يستجيب للخصوصيات الجهوية وال يقتصر على 
القطاعات البحرية التقليدية كالصيد والسباحة 
المائية فقط، بل يرتكز أيضا على  واألنشطة 
عالية  نمو  إمكانيات  ذات  بقطاعات  النهوض 
المائية والسياحة اإليكولوجية  كتربية األحياء 
والطاقات  البحرية   الحيوية  والتكنولوجيا 
يرتكز  كما  وغيرها.  السفن  وبناء  المتجددة 
على تنمية العنصر البشري من خالل التكوين 
والتأهيل، هذا مع التركيز على الدور المحوري 
للجماعات الترابية في النهوض بهذا النوع من 

االقتصاد أال وهو االقتصاد األزرق.
التي  المتعددة  االستراتيجيات  فرغم 
اعتمدها المغرب والمرتبطة بالرصيد البحري، 

والمرتشين  وناهبــي المال العــام، بل وأيضا 
من أجل تفعيل كل القضايا التي يتورط فيها 
مسؤولون  ويتعرضون بسببها إلى المتابعات 
القضائية التي كثيرا ما ال تصل إلى نهايتها ، 
األمر الذي يقوي الشعور العام بفقدان الثقة في 

المؤسسات الرسمية.
حقيقة إن هناك ملفات تخص مسؤولين 
توبعوا، قضائيا،  بتهم الفساد أو تبديد المال 
العام،  وهذا أمر إيجابي برأي المنظمات المعنية 
المتابعات  أن  ترى  العام  التي  المال  بحماية 
بوجه  المسؤولين  تشمل  كبار  أن  يجب  كان 
خاص،  احتراما لمبدأ مساواة المواطنين كافة 
بالمحاسبة،  المسؤولية  القانون،  وربط  أمام 

وعدم   اإلفالت من العقاب.

إال أن المطلوب هو بلورة رؤية واضحة من أجل 
تحرير الطاقات الكامنة بالمحيط وعند الشباب 
عل  الحفاظ  مع  الشغل  وفرص  الثروات  لخلق 

األنظمة اإليكولوجية.
حضر هذه الندوة ثلة من الشباب والطلبة 
ووسائل  المدني  المجتمع  وممثلو  الباحثون 
الفاعلين  من  مجموعة  جانب  إلى  اإلعالم، 
الصيد  مندوبية  من  المجال  في  والمتدخلين 
البيئة  ومديرية  السياحة  ومندوبية  البحري 
الخاص  القطاع  ومن  المستدامة  والتنمية 

ومنتخبون. 
والمختصين  الخبراء  من  ثلة  أطرها  كما 
تتميز  مؤسسات  من  المجال،  في  والباحثين 
أجل  من  وذلك  والتكامل  باالتقائية  أدوارها 
بناء حوار حقيقي بين مختلف هذه المؤسسات 

وتقارب أفضل للجهود، وهم: 
•  عادل ليسيـــر ممثل الوكالـــة الوطنية 

لتنمية تربية األحياء المائية
•  عبد الواحد الشاعر النائب األول لرئيس 

غرفة الصد البحري المتوسطية
المدير  محمد  اإلدريسي  المالولي    •
الصيد  في  للبحث  الوطني  للمعهد  الجهوي 

البحري
•  فردوس مصطفى مندوب الصيد البحري 

بالمضيق
تربية  شركة  رئيس  الشادلي  حسني    •

األحياء المائية 
•  يونس سعود ممثل جامعة عبد المالك 

السعدي
•  إبراهيم بنزوينة الكاتب العام للجامعة 

ولذا  فإن  الجمعيــة المغربيــة لحمايـــة 
الفساد  بتقييم وضع  القيام  بعد  العـام،  المال 
بالمغـرب،  استنتــجــت أن لبعـض األحـــزاب 
استمرار هذا  في  المسؤولية  السياسية بعض 
الوضع، بتزكية أشخاص  متورطين  في قضايا 
أجل  من  العـام،  المال  أونهب  أوالريع  الرشوة 
ترشيحهم أو إعادة ترشيحعم لإلنتخابات.  ومن 
سياسـي  حزب  يدعـو  أن  العجيبة  المفارقـات 
»قـوي« إلى وقـف المتابعـات القضائيـــة  في 
حق بعــض منتخبيــه تمهيدا لترشحهم من 
جديد،  األمــر الذي يعتبر »بدعة«  وتدخال في 

شؤون القضاء،
ع.ك  

تحت  واألنشطة  للغوص  المغربية  الملكية 
المائية.

الموضوع  في  كلمة  للشباب  كانت  كما 
المتخصصة  الماجستير  طلبة  ممثلة  قدمتها 
على  والمحافظة  البحريـــة  البيولوجيـــا  في 
التنوع البيولوجي، اآلنسة أحالم العابدي التي 
الموضـوع  بالبحث  شغفهم  مدى  عن  عبرت 
المستقبل  في  وثقتهــم  طموحاتهم  ومدى 
هــذا  في  البحـث  في  لالستمرار  واستعدادهم 
المنشأة  العمل  لفرص  واستغاللهم  المجال 
االقتصاد  بهذا  اإلقالع  في  إسهامهم  قصد 

األزرق..
الحال  واقع  عن  المداخالت  هذه  كشفت 
بالجهة وعن اإلكراهات والتهديدات التي يعاني 
األحياء  تربية  وكذا  البحري  الصيد  قطاع  منها 
المائية، لكن كشفت أيضا عن نقط القوة وعن 
التي  والمؤهالت  والبدائل،  المتاحة  الفرص 
أن تجعل منها  والتي ممكن  الجهة  تزخر بها 
قطبا متميزا من حيث الكفاءات، هذا مع التركيز 
تتالءم  خريجين  إنتاج  في  الجامعة  دور  على 
بالجهة  الشغل  سوق  ومتطلبات  بروفيالتهم 
وبالضبط ما يتعلق بالنهوض باالقتصاد األزرق.

عقب هذه المداخالت نقاش عميق تميز 
إلى  خلص  الوعي،  من  عالية  ودرجة  بالهدوء 
كون المسؤولية جماعية والهدف واحد، والذكاء 
والتفكير الجماعي مطلوبين لبناء استراتيجيات 
طالب  لذا  ومستدامة،  و  ومندمجة  منسجمة 
جميع المتدخلين والمشاركين بأن تعقب هذه 
تتبع  هناك  يكون  وأن  أخرى  ندوات  الندوة 

جماعي لمخرجاتها وتوصياتها.

وقفات احتجاجية باملغرب من اأجل �شد الطريق 
اأمام مرت�شحني  حتوم حولهم �شبهة الف�شاد

»اإمكانات ال�شباب واملحيط، اأي ا�شرتاتيجيات
من اأجل ال�شتغالل الأمثل ملواردهما وطاقاتهما؟«

أول  المنعقد  الحكومة،  مجلس  صادق 
أمس الخميس حضوريا برئاسة سعد الدين 
العثماني، رئيس الحكومــة، على مقترحـــات 
هـــذه  وهمــت  عليا.  مناصب  في  تعيينات 
التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة المدينة. حيث تم تعيين 
للتعمير  جهويــة  مفتشــة  عالمــي،  نسرين 
الوطني  التراب  وإعداد  المعمارية  والهندسة 

لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
 04 السيدة نسرين عالمي، من مواليد 
وأم  متزوجة  تطوان،  بمدينــة   1978 يناير 
لطفل. مهندسة رئيسة من الدرجة الممتازة، 
خريجة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 
باكالوريا  على  2001، حاصلة  دفعة  بالرباط 
بالعرائش  اهلل  عبد  موالي  بثانويـــة  علمية 
الدكتوراه  لنيل شهادة  وتحضر   ،1995 سنة 
التحقت  بطنجة.  والتقنيات  العلوم  كلية  من 
بإدارة مجلس جهة طنجة- تطوان سابقا سنة 
التنمية  مديرة  مهمــة  حاليا  وتزاول   ،2001
 - تطوان   - طنجة  جهة  بمجلـس  الجهوية 

الحسيمة.
بمجلس  مناصب  عدة  عالمي  وتقلدت 
التراب  إعداد  قسـم  رئيسـة  أبرزها،  الجهة، 

طنجـــة  عمالة  مجلــس  أعضـاء  صادق 
أصيلة،  في  الدورة العادية للمجلس  لشهر 
اإلثنيـــن  يـــوم  المنعقـــدة   ،2021 يونيو 
المنصــرم،  على اتفاقية تهم  تمويل إنجـــاز 
بكل  السائل  بالتطهير  خاصة  تقنية  منشآت 
من جماعة طنجة اصيلة، حجر النحل، العوامة.

اتفاقيـــات  على  المصادقــة  تمت   كما 
شراكة بين المجلـس،  وجمعيــات المجتمـــع 
المدني  من أجـل  دعــم النقــل المدرســي 

تطوان-  طنجة-  بجهــة  والتــراث  والبيئة 
الحسيمة 2018-2020. رئيسة قسم التنمية 
تطوان-  طنجة-  بجهة  والبيئة  المستدامة 
الحسيمة 2017-2018. رئيسة قسم التعاون 
الحسيمة  تطوان-   - طنجة  بجهة  والشراكة 
الكاتبــــة  بالمناسبــة  وهي   .2016-2013
العامة للجمعية الدولية للغابات المتوسطية، 
المغربي  الوطني لالئتالف  بالمكتب  وعضوة 
من أجل المناخ والتنمية المستدامة. كما أنها 
الطبيعي  المنتزه  مديرة  مهام  سابقا  زاولت 
بوهاشم، ورئيسة جمعية األعمال االجتماعية 
طنجة-  جهـــة  مجلس  وأعــوان  لموظفـــي 
تطوان- الحسيمة، ورئيسة الجمعية الوطنية 

ألطر الجهات بالمغرب.
يذكر ان مجلس الحكومة صادق كذلك 
على تعيين محمد اعبيد مفتشا جهويا للتعمير 
الوطني  التراب  وإعداد  المعمارية  والهندسة 
مفتشا  المريني  وفريد  سوس-ماسة،  لجهة 
وإعداد  المعمارية  والهندسة  للتعمير  جهويا 
التراب الوطني لجهة بني مالل- خنيفرة، ثم 
الحضرية  للوكالة  مديـرا  القـور  العالي  عبد 

لسطات.
محمد السعيدي

باإلقليم، بغية  تمكين التالميذ المتواجدين 
بالمناطـــق  النائيـــة،  من  النقــل  المدرسي، 
بهــدف  تشجيعهــم على التعليم، ومحاربــة 

ظاهرة الهدر المدرسي.
و  صــادق  مجــلـس عمـالـــة طنجـــة  
أصيلة، أيضا على تمويـــل  مشــروع يهـــم 
البحري  الساحل  وتنقيــة  السائــل  التطهير 
الجنوبي  لمدينة طنجة،   الذي رصد له مبلغ  

362.82  مليون درهم.

تعيني ن�شرين عالمي
مفت�شة جهوية للتعمري والهند�شة املعمارية 

واإعداد الرتاب الوطني باجلهة
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)تتمة ص1(
األمريكية  المتحدة  الواليات  رئيس  اللقاء  بين  لفشل  كان 
العاصمـة  في  »شانتيز«  اإلسبانية  الحكومة  ورئيس  »بايدن« 
البلجيكية، وقع الكارثة في وسائل اإلعالم اإلسبانية، وفي الدوائر 
الفشل  هذا  اعتبر  حيث  البلد،  بهذا  واالقتصادية  السياسية 
معيارا  لالعتبار الذي توليه الواليات المتحدة األمريكية  إلسبانيا، 
االسبانية  الحكومة  سياسة  من  ألمريكا  رسميا  موقفا  ولربما 

الحالية.
من  واسعــة  حملة  اللقـــاء  الذي سبقته  هذا  أن  ومعلومٌ 
ومواقف  سياسات  لصالح  مفرطة  بنتائجها  وتوقعات  اإلشهار، 
اإلسبانية  الخارجيــة  وزيــرة  بها  قامــت  اإلسبانية،  الحكومة 
بشأن تأليــب  اإلدارة األمــريكيـــة ضد  المغــرب، في قضيـــة 
الصحراء،  وانتزاع موقف مساند لمدريد في نزاعها الدبلوماسي 

الحالي مع الرباط.
اليا  تحدثت  غونزاليس  أرانشا  االسبانية،  الخارجية  وزيرة 
عن »محادثات« بين بايدن وشانتيز خالل قمة الحلف األطلسي 
بالعاصمة البلجيكية، اإلثنين الماضي، وأعلنت لنظيرها األمريكي 
»بلينكين« أنه تم التحضيرُ الجتماع الرئيس بايدن وشانتيزعلى 
الجانبيـــن،  من  عليه  ومتفــق  محدد  أعمــال  جدول  أساس 
ومضمون،  إال أن البيت األبيض كشف أن أي اجتماع مع رئيس 
األمريكي  الرئيس  أجنـــدة  على  يكن  لم  االسبانية  الحكومة 
جمهوريات  وقادة  التركي  الرئيس  على  لقاءاته  الذي  اقتصرت 

البلطيق الثالث.
»اللحاق«  اإلسبانية  الحكومــة  رئيس  استطــاع  ذلك،  ومع 
بعد  االجتمـاع،  قاعـة  إلى  يؤدي  ممر  األمريكي  في  بالرئيس 
الصورة الجماعية التذكارية لقادة الناتو،  وصاحبه خالل خطوات 

قليلة  قبل أن يدخل الرئيس بايدن لقاعة  اجتماع القمة.
وسجلتها  دقيقة  نصــف  من  أقــل  الخطوات،  دامـت  هذه 
قمـــة  بتغطيــة  قامــت  التي  العالمية  التليفزيونات  كاميرات 
الناتو،  خـالل 20  ثانيــة، إال أن شـــانتيـــز، في محاولة لتغطية 
فشله  في لقاء بروتوكولي ناجح مع الرئيس األمريكي، الذي لم 
البيت  إلى  بالتليفون،  منذ وصوله  به،  مرة واحدة، ولو  يتصل 

القليلة  الخطوات  خالل  أنه  أعلن  األبيض، 
التي صاحب فيها »بايدن«  في معبر يوصل 
الكافي  الوقت  وجــد  االجتمــاع،  إلى  قاعة 
للحديـث عـن  »ضـــرورة تعزيـز العالقــات 
العسكريــة  بين البلدين«،  وعن »تحديـــث 
»الوضع  وعن  المشترك«،  الدفاع  اتفاقية 
الهجرة  ومشاكــل  الالتينيــة  أمريكــا  في 
الرئيس  أطلع  كما  الوسطى«  أمريكا  في 
األمريكي عن نتائج زيارته األخيرة لألرجنتين 
وكوسطا ريكا، وعن الحالة الوبائية  والوضع 
المنطقة...... كل ذلك  االقتصادي في تلك 

قي أقل من نصف دقيقة......!  
مواطنيـــه  لدى  االنطباع  يترك  وحتى 
بأن حديثة مع الرئيس األمريكي،  كان جادا 
ومهما، قـال إنــه اتفـق معـه على مواصلة 
التعاون والعمل، »والبقاء على اتصال«.....!!!

الحكومة  رئــاســة  من  مصادر  وقالت 
اإلسبانية، حسب بعــض المنابر اإلعالميــة 
في هذا البلد، إن حديث شانتيز مع الرئيس 
أّن »العالقات ممتازة«  على  األمريكي دليلٌ 

بين البلدين«، ولكن المشكل  أن  برنامج قمة الحلف األطلسي 
اللقاءات  هذه  لمثــل  أطول  بوقت  يسمح  يكن  لم  ببروكسيل 
األمريكي  الرئيس  مع  شانتيز  جعـل  حديـث  ما  البرتوكولية، 

يمرّ  في ظروف غير معتادة.
فشـل  على  اإلسبانية  التغطيــة  الخارجية  وزيرة  وحاولت 
شانتيز  لقاء  من  توخته  الذي  »الهدف«  تحقيق  حكومتها  في 
وبايدن،  بإقناع وزير الخارجية األمريكي بالعمل على أن تحتضن 
مدريد سنة 2022، قمة الحلف األطلسي الذي سيحتفل بمرور 40 
عاما على إنشائه )1982(. وفي نفس هذا الموضوع كتبت جريدة 
الصيت  أوروبيا وعالميا، أن فشل شانتيز  الذائعة  باييس«  »إل 
في تحقيق األهداف من لقائــه مع بايدن، ربما  سوف »يجهض« 
مشروع استضافة إسبانيا للقاء الناتو، العام المقبل  والذي ستتم 

خالله المصادقة على االستراجية الجديدة للحلف األطلسي.
عن  االسبانية  »للتنفيس«  للحكومة  أخرى  محاولة  وفي 
اإلحباط الذي تعيشه بسبب  فشلها في الوصول إلى غايتها من 
إلى  األمريكي  الرئيس  استمالة  وهي  وبايدن،  أال  شانتيز  لقاء 
موقف إسبانيا من قضية الصحراء التي اعترفت الواليات المتحدة 
المغرب،كما  مع  أزمتها  في  إسبانيا  مساندة  وأيضا  بمغربيتها، 
إن  مدريد  خارجية  وزيــرة  األوروبي،  قالـــت  االتحاد  مع  حصل 
نظيرها األمريكي أعرب لها عن قلق اإلدارة األمريكية إزاء الهجرة 
القنوات  عبر  توجيهها  المتحدة  الواليات  تريد  التي  بالده  إلى 
السياسي  الغباء  وبمنتهي  وإنسانية،  آمنة  النظامية  وبطريقة 
والدبلوماسي، اعتبرت أرانشا غونزاليس اليا أن إشارة المسؤول 
األمريكي إلى قضايا الهجرة في أمريكا الوسطى، »تتناسب تماما 

مع ما حدث في سبتة« ! 
األمــريكيـــة  المتحـدة   الواليـات  خـارجـيــة  وزيــر  أن  إال 
خيب  أملها  حين  اعترف بالدور »األساسي« للمغرب  في حفظ 
اإلعالمية  المنابر  بعض  اعتبرته  ما  المنطقة،  واستقرار  أمن 
اإلسبانية، إشارة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية  »ال نية لها 
في التراجع عن قرار البيت األبيض  االعتراف بمغربية الصحراء«. 
قرارات  بعض  مع  الحالية  األمريكية  اإلدارة  اختالف  من  بالرغم 

عزيز كنونيالرئيس السابق دونالد ترامب.

 الرئي�س الأمريكي ي�شفه اأحالم الإ�شبان يف احل�شول
على تراجعه عن قرار العرتاف مبغربية ال�شحراء 

وم�شاندة موقفهم من الأزمة املغربية الإ�شبانية

فضاء األنثـى   :

الملك بيـده الحـل وبيـده الخيـر وكـل الصعـاب تهـون على 
تنبـع  الكبرى  والمشاريع  تتحقـق بإرادته،  وكـل األمـال  يديـه، 

من تفكيره وعنايته.
هذا هـــو الشعــور العــام  لـــدى المواطنيـــن إزاء  المبــادرات 

الملكية  في المجاالت السياسية والتنموية وتدبير الشأن العام.
ومن هذه المبادرات النيــرة، الحكيمة، القرارات الملكيـة األخيــرة 
اعتـادوا قضــاء  إلى بلدهم، حيـث  العالم  بشأن تيسير عودة مغاربة 

عطلتهم الصيفية مع ذويهم، في بلدهم.
جاليات  لها  التي  البلدان  المبادرات غير مسبوقة في جميع  هذه 
بالخارج، حتى تلك التي تملك موارد مالية وبشرية ضخمة ومؤهالت 

تقنية كبيرة خاصة في مجال النقل.
المبادرة األخيرة لجاللة الملك فيما يخص مغاربة الخارج،  تعبير 
اإلنســـان  في  االستثمـار  في  بجــد  انخــرط  المغرب  أن  على  جديد 
على  األولى،  بالدرجة  تقـــوم،  المغربيــة  المغربــي،  وأن  السياسـة 

األنسان وراحته ورفاهيته.
العالم،  الملكية  لصالح  مغاربة  التعليمات  تثير  أن  وكان طبيعيا 
بمواطنيه  عنايته  المغرب  في  أكبرت  التي  أخرى،  دول  جاليات  غيرة 
واستجابته لرغباتهم، رغم الظروف السيئة التي يعيشها العالم بسبب 
خاصة  العربية،  الدول  لبعض  الدبلوماسية  البعثات  إن  بل  الجائحة، 
قنصليات  بابواب  البلد  هذا  رعايا  احتجاج  مظاهرات  الجزائر، شهدت 
بلدهم، الذين نوهوا  علنا بالمبادرة الملكية، بل وإن منهم من صاح 

في وجه دبلوماسيي هذا البلد »عاش ملك المغرب«..... !  
الجريدة، وفي ركن »فضاء  بنــا في هــذه  وقد سعدنا أن اتصل 
بالخارج،  والمواطنين  المواطنــات  من  مجموعــة  بالذات،  األنثى« 
والتعبيــــر عن  الملك  لجاللة  وامتنانهم  إبالغ شكرهم  منا  يطلبون 

تعلقهم الدائم ببلدهم، المغرب.
السويد،  من  فريدة،  السيدة  الطنجاوية،  بنا  المتصلين  بين  من 
الناشطة في جمعيات المغاربة في هذا البلد، التي طلبت منا التعبير 
باسم الجالية، عن فرحتهم بالتدابير االستثنائية التي أمر بها جاللة 
بلدهم  إلى  عودتهم  تسهيـل  قصد  العالــم،  مغاربة  لفائدة  الملك، 

والتخفيف من تكاليف هذه العودة.، ماديا ومعنويا.
ولنفــس هذه الغايــة، اتصلت بنا السيدة مريم اإلدريســي من 
الكريمة،  االلتفاتة  على هذه  الملك  لجاللة  تقديم شكرها  قطر، تود 
وبين  بلدهم  في  عطلتهم  قضــاء  من  جاللتــه  رعايا  ستمكن  التي 

أقاربهم، في ظروف سعيدة.
السيـــد ياسر  الموضــوع، كــل من  بنــا في نفــس  كما اتصـل 
الكنوني  من البحرين والسيد حسن الكنوني من بلجيكا، وعدد من 
المواطنين المقيمين في أوروبا وبعض دول الخليج، الذين عبروا عن 
غبطتهم بتوفر فرصة العودة إلى بلدهم، ولقاء أهاليهم خالل العطلة 

الصيفية، بفضل اهتمام وعناية جاللة الملك.
الخليج،  بالرعاية  دول  ببعض  المقيمين  المغاربـة  من  وشعورا 
بالخارج،  رعايـــاه  على  المتواصــل  وعطفـه  الملك  لجاللة  السامية 
الحجر  بمسألــة  انشغالهم  عن  باسمهم  التعبيــر  منا  التمسوا  فقد 
الصحي  المفــروض عليهم عند عودتهم إلى المغرب، والذي سوف 
خـالل  إقامتهـم  أداء  منهم  ويتطلب  أيام،  عشرة  عطلتهم  من  يأخذ 
هذا الحجر في فنادق من اختيار الحكومة. ويرون أن في هذا التدبير 
نوعا من التعجيز، باعتبار أن من يستفيد فقط من عشرين يوما عطلة 
صيفية،  سوف يكـون عليه أداء مصاريف وتكاليف التنقـل،  إلى مقر 
لن  بحيث  العودة،  سفر  متاعـب  تحمــل  ليعاودوا  بالمغرب  إقامتهم 
يتمكنوا خالل أسبوع واحد فقط، من لقاء األهل وتجديد صلة الرحم 

معهم.
المغرب  حرص  و  الصحــي،  الحجر  أهميــة  يتفهمون  أنهم  ومع 
يلتمسون  البحث عن  أنهم  إال  المواطنين،  أمن وسالمة  على حفظ 
حل  وقائي مواز يضمن سالمة المواطنين وراحة  مغاربــة المهجــر، 
ويخفف من تكاليف اإلقامة في فنادق الحجر الصحي بالمغرب، خاصة 
بالنسبة للمقيمين في بلدان الخليج العربي, وهم واثقون من أن عناية 
سوف  الذي  المناسب  الحل  لهم  وتجد  تلحقهم،  سوف  الملك  جاللة 

يزيد من ارتباطهم ببلدهم ويقوي إيمانهم وفخرهم بمغربيتهم.

سميـة أمغـار -

مغاربة اخلليج العربي 
ي�شتغيـثـون
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الراحل محمد  لروح  االعتذار  األخطاء«  ــ مع  االنتخابات، »زمن  زمن 
شكري ــ أخطاٌء تقع فيها معظم األحزاب السياسية، في محاوالت منها، 
»مشروعة«،  بطبيعة الحال،  ولكنها محفوقة بالمخاطر،  من أجل  إرضاء 
غالب  في  بها  يُلتزم  ال  وعهود  وعود  عبر  المواطنين،  مطالب  ورغبات 
األحوال، وهذه حكايــة قديمة قــدم عهــد انتخابات مغرب االستقالل، 
و»أسطوانة مشروخـة« لكثــرة  التهافت عليها وتكرار تشغيلها. وصدق 
من قال »إن الديمقراطية لعبة« )»لوران البالنت« صحافي كندي(،  وهي 

لعبة مفضلة عند من يبرعون في بيع  الوهم و»صيد  الفوائد«.
وال حـــرج عنــد بعــض األحــزاب  في »المغامرة« بإطـــالق برامـــج 
انتخابية  تعيد بها إثارة نفس  المشاكل والمطالب التي لم تعالج ولم 
تحل خالل الواليات السابقة، بغرض إثارة المشاعر  ودغدغة العواطف، في 
»مهرجانات« صاخبة، ال يخلو منها »الطبل والغيطة« وفنون »الفراجة« 
 48 العـــام،  التي ستقتطع منها، هذا  الشعب،  أرزاق  األخرى، على نفقة 
مليار سنتيم،  من أجل »دعم« األحزاب  التي سوف تفرخ لنا مستشارين 
الشعب،  ــ نحن  برلمانيين وتقذف لهم في مواجهتنا  جماعيين ونوابا 

في أدق تفاصيل حياتنا.
وإذا كانت معظم األحزاب لم »تفرج« بعدُ عن برامجها االنتخابية،  ولو 
إلينـــا  أن معالم بعضها بدأت تتضح، دون أن تحمل  جديدا بالنسبــة 
فيه  سمعناهـا بما  والتزامــات  تكريس لوعــود  معظمهــا،  في  ألنها، 
الكفاية، ومللناها حتى الثمالة، فإن حزب »األحرار«  طلع مبكرا بمشروع 
برنامج انتخابي »ميداني« قال إنه استلهم عناصره من  قوافل ولقاءات 
معلومات  حول  من  حصده  ما  على  مدينة،  ليبني  والمائة  يوم  المائة 
مطالب المواطنين ورغباتهم، برنامجا انتخابيا موجها  لقيادة الحكومة 
أصبح  أمرٌ  وهو  البيجيديين،  حظوظ  تراجعت  إذا  ما  حالة  في  المقبلة، 

متوقعا  بنسبة عالية.
أولوية  لكل  إجراءات  وخمسة  أولويات  خمس  على  يقـوم  البرنامـج 
بتكلفة  275 مليار درهم،  بوتيرة 50 مليارا في العام. هذه الماليير لن 
الحزب »سيدبرها« بوسائله  المواطنون مليما واحدا بل إن  يدفع فيها 
الخاصة، وخارج الميزانية العامة، ومن دون اللجوء إلى الرفع من الضرائب، 

أو فرض ضرائب جديدة، أو إلى إغراق البالد في الديون الخارجية.
المالية  وزير  لبوسعيد،  بالنسبة  السهولة،  منتهى  في  األمر  كيف؟ 
السابق، الذي اعتبر أنه  »إذا حضرت »اإلرادة السياسية«،  اختفت مشاكل 

الموارد  المالية«.
ومن نعم هذا البرنامج، أنه يعدُ بتوفير الحماية االجتماعية للجميع 
ونظام صحي يضمن كرامة المواطن والولوج للعالج وتمويله،  وتعليم 
يضمن تكافؤ الفرص للجميع،  واستفادة كبار السن في وضعية هشاشة 
2026، وتقديم  1000 درهم في أفق  من مدخول شهـري قـار،  بقيمـة 
درهم   2000 من  تبـدأ  الوالدة  طفل  ومنحة  كل  عن  للوالدين  إعانات 
وإطالق بطاقة »رعاية«  لوضع حد لمعاناة المواطنين  مع تكاليف العالج 
والرفع من أجور المدرسين إلى 7,500 درهم وخلق مليون فرصة شغل,

إجــراءات  من  فتتشكــل  الموارد،  لتوفيــر  السحريــة  الوصفة  أما 
الغير ضرورية«  النفقات  األولويات« و »تقليص  تدبيرية  تهم »تحديد 
و»استغالل الهوامش الذاتية للمغــرب«، و»تشجيع األسـر »المتوسطة« 
المالية  الموارد  انتشـــار  »إعادة  المنتوج  المغربي«،  و  استهالك  على 
بين  والشراكات  الزكـاة  كصنـدوق  جديدة  موارد  »تعبئـة  و  للدولة«، 
تقليص  االعتبار  هدف  بعيـن  األخــذ  مع  والخاص«.  العام  القطاعين 
عجز الميزانية من 6،9 إلى 3،8 بالمائة، عند نهالية الوالية التشريعية 

المقبلة.
هذه اإلجراءات  قد تتطلــب عشر سنوات، بحساب اإلدارة المغربية، 
بعــد ذلك في  وإعــداد »تقاريـر« بشأنها،  وطرحهــا،  لدراستها  فقط، 

المسارات الروتينية، قبل أن يتم االنتباه إليها أو االهتمام بها.  
كان  أيام  الوصفـــة،  هذه  إلى  ينتبــه  لم  بوسعيـــد  أن  والغريب 
في  حقيقيــا  »انقـالبــا«  المالية، ليحــدث  وزارة  كرسـي  على  يتربــع 
مــدى  بالمغـرب، على  واالقتصادية  التنمـويــة  االجتماعية  المنظومة 
التي  اإلجراءات  ملفات  لدراسة  تكفي  قــد ال  سنوات  خمس  من  أوسع 
أعلنها  بهدف  توفير  275 مليار درهم،  لتمويل  برنامج »األحرار« الذي 
يقترب من مخطط دولة من الدول النامية، لمدة عشرة أو عشرين سنة.

 ومن يدري، فقد »يسهل اهلل« ويكون الفرج على يد »الخنانشة«!

زمن النتخابات،
»زمن الأخطاء«..!

الوطنــي  التـراب  إعـداد  وزيـرة  كشفــت 
والتعمير واإلسكان نزهة بوشارب العديد من 
برنامــج »مــدن  انجز من  التصاريح حول ما 
بدون صفـيــح« واألسر المستفيــدة من هذه 

المبادرة.
كشفت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة، 
التي سجلت ضمن  لألسر  اإلجمالي  العدد  أن 
برنامج »مدن بدون صفيح« وصل إلى نحو أزيد 

من 453.900 أسرة.
وأضافت في حوارها مع »سبوتنيك«، أن 
»القضاء على أحياء الصفيح شكل دوما إحدى 
أهـم أولويــات عمــل الحكومــات المتعاقبــة 
في مجــال التنميــة االجتماعية ومحاربة الفقر 

والهشاشة في الوسط الحضري«.
وتابعــت : »يشكل برنامـج »مدن بدون 
الصفيح« أهم هذه التدخالت في هذا الشأن، 
جديدة  مقاربــة  على  إنجـازه  في  اعتمد  حيث 
تستمد مشروعيتها من التوجهـات الملكيــة 
المتحدة،  إعــالن األلفية لألمم  السامية ومن 

وكذا من البرنامج الحكومي«.

إقليم شفشاون  وحركيو  حسم حركيـات 
االستحقاقات  برسم  الترشيحات  موضوع  في 
االنتخابية المقبلة المزمع تنظيمها في شهر 
شتنبر 2021 وذلك تحت إشراف الوزيرة نزهة 
بوشـــارب عضــوة المكتب السياســي لحزب 

الحركة الشعبية.
جـاء ذلك خالل لقاء موسع نظم بمدينة 
ترأستـه  يونيــه،   13 األحـد  يــوم  شفشاون، 

 واستطردت: »يتميز هذا البرنامج بكونه 
مــدن  مجمـوع  إلى  موجهــا  شامال  برنامجا 
الصفيح باألوساط الحضرية، كما يمثل قطيعة 
للسلطات  السابقة  التدخالت  مع  فاصال  وحدا 
العمومية، إذ أصبح التدخل والبرمجة في إطاره، 

يتم على مستوى المدينة بكامل ترابها«. 
انطالقتــه  »كان هدف   : بقولها  ومضت 
في بدايته سنة 2004 يروم تحسين ومعالجة 
ومساعدتها  أسرة،   270.000 حوالي  وضعية 
على ولوج سكن الئق في إطار عمليات مندمجة، 
غير أن عدد األسر المتعاقد بشأنها أثناء توقيع 

البرنامج سنة 2004، عرف ارتفعا متزايدا«.
وبحسب الوزيرة : »وصل العــدد حســب 
التحديثات األخيرة إلى أزيد من 453.900 أسرة، 
األمر الذي أثر كذلك على التكلفة المالية، التي 

كانت محددة إلنجاز البرنامج أثناء انطالقته«.
وبخصوص تقييم إنجـاز البرنامــج حاليا، 
في  المحققة  المنجزات  اعتبار حصيلة  فيمكن 
هذا اإلطار إيجابية، بالنظر إلى النتائج المحققة.

مدينة   59 إعالن  تم  أنه  الوزيرة  وأكدت 
بدون صفيح، ومكن هذا البرنامج من تحسين 
ما  وهو  أسرة،   301.914 نحو  عيش  ظروف 

السيدة نزهة بوشارب، عضو المكتب السياسي 
النساء  منظمـــة  ورئيسـة  الشعبيــة  للحركة 
الحركيات، بحضـور عدد من األعــالم الحركيـة 
الحسيمة:  طنجة-تطوان-  جهـــة  في  البارزة 
النائــب البرلمـانـي  الحــاج أحمـــد سعــدون، 
منتخبي  وعدد من  األربعيـن،  الرحمـــان  عبد 

اإلقليم.
وقد أجمعت كل المداخالت على مفصلية 

يمثل  66 % من األسر المعنية، أي حوالي مليون 
ونصف مليون نسمة«.

وفي حوارها أوضحت أن »األسر المتبقية 
وغير المعالجة، فيمكن حصرها في 151.992 
أســرة، أزيــد من 46 % منها معنيـــة بوحدات 
منجـزة، تنتـظـر التـرحيـل أو في طــور اإلنجــاز 

أو معنية  بالبرمجة«.
حاليا على  الوزارة  تعمل  الوزيرة  وبحسب 
اعتماد إجراءات جديدة من أجل معالجة ما تبقى 
تروم  جديدة  مقاربة  بتبني  وذلك  األسر،  من 
إعادة اإلسكان كنمط للتدخل واإلقليم كوحدة 
وتعزيز  للتعاقد،  جديد  جيل  وإرساء  للبرمجة، 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتسريع 
باستعمال العقار المعبأ، ومواكبة هذه البرامج 

بالتغطية بوثائق التعمير.
وتهم هذه اإلجراءات ما تبقى من الوالية 
الحكومية الحالية والتي ستنتهي خالل السنة 
التي  المكتسبات  تعزيـز  يتم  أن  على  الجارية، 
الشأن، وبذل مجهودات  تحقيقها في هذا  تم 
إضافية لمعالجة ما تبقى من هذا البرنامج في 
اعتمادها  التي سيتم  الجديدة  التوجهات  إطار 
على أسـاس بلــوغ جميــع أهــداف البرنامــج 

في أفــق 2024.

المحطة االنتخابيـــة المقبلــة وعلى أهميـــة 
رهاناتها وتحدياتها، مما يستدعي من حركيات 
االنتماء  ترجمـة  شفشــاون  إقليــم  وحركيي 
من  الميـدان،  في  الحــزب  وقناعات  الحركي 
خالل انتهاج التواصل عن قرب مع المواطنات 
والمواطنين والتفـــاعـــل مــــع تطلعاتهـــم 
وانتظاراتهم، مع تبني خطاب سياسي متسم 

بالصدق والمصداقية.

وزيرة الإ�شكان تك�شف تفا�شيل ما اأجنز بربنامج 
»مدن بدون �شفيح« والأ�شر امل�شتفيدة

بح�شور الوزيرة نزهة بو�شارب.. حركيو اإقليم 
�شف�شاون يح�شمون يف تر�شيحات ال�شتحقاقات املقبلة
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�شهادة التلقيح امل�شتحيلة
محافظة،  طنجاوية  أسرة  من  سيدة 
استجابت  للتلقيح.  الحومة  مقدم  دعاها 
وتوجهت لمركز »عشابة« )درادب(، حيث 
المطلوبة. وبعد  اللقاح  جرعتـي  تلقت 
ذلك عادت إلى المركــز للحصـــول على 

شهادة التلقيح.
وكم كانت دهشتها حين أخبروها أن 
المركز،  وأن ال  إسمها غير موجود بهذا 
إلى  بالتوجه  ونصحوها  به،  لمرورها  أثر 
بالضبط،  فعلت  ما  وهو  القيادة.  مركز 
بأن  أخبروها  وبمعاناة كبيرة،  حيث، 

الئحة  على  السمها  وجود  أي  نفوا  المركز  هذا  وفي  التلقيج.  مركز  إلى  العودة  عليها 
التلقيح  أن »تجرجر« أليام بين مركز  السيدة  الملقحين. وهكذا دواليك،  كان حظ هذه 
بعشابة، والقيادة والوالية، دون أن تحصل على ما هو »حق« لها: شهادة التلقيح التي توفر 

لها بعض االستفادات..
جملة  »تعليالت«  جانبية،  رفضتها  السيدة  لهذه  يعطي  من  يأتي  الحال،  وبطبيعة 
على  كمواطنة  وبقدرتها  بحقوقها  تؤمن  وطنية،  عائلة  ومن  وتفصيال،  ألنها  مثقفة، 
الوصول إلى تلك الحقوق، حتى وإن تعرضت لـ »التجرجر« والمماطالت وأحيانا لإلهانات، 

وهي بعض من التعامل »اإلداري« مع المواطنين الذي اعتدنا عليه، ...وال فخر!......

 QQQQQQ

من اأجل �شهادة املغادرة 
الوالي،  السيد  على  قضية  نعرضها 
اإلزعاج، تتعلق بسيدة  ونستسمحه لهذا 
تشتغل، بصفة قانونية، بدولة  اإلمارات 
الصحي  المتحدة. وبعــد  الحجر  العربية 
تقدمت  للعمل  الجويـة  الخطوط  وعودة 
الخروج«  »شهـادة  على  الحصـول  بطلب 
الخليجي،  البلد  بذاك  عملها  إلى  لتعود 

خاصة وهي السند الوحيد ألسرتها.
السيدة قدمت للمكتب المكلف بهذه 
ملفها  الوالية،  بنايـة  بمدخــل  المهمة 
اإلثبات،  لتبدأ  بوثائق  مدعوما  الكامل، 

تسعى  أن  عليها  يكون  ما،  بغياب  وثيقة  مرة  كل  في  وتخبر  واجي«  »سير  مع  محنتها 
إلى إحضارها.وهكذا دواليك، وبعد أسابيع  من التعب والقلق  والخوف من ضياع العمل 

بالخليج، أخبرت أن ملفها مرفوضٌ. ولم تتلق أي جواب عن تساؤلها بهذا الرفض.
عادت من جديد إلى الوالية أمال في الحصول على جواب مقنع ،  ألن اإلدارة مجبورة على 
تعليل  قراراتها، خاصة في حاالت الرفض، إال أن المأمور نهرها بشدة وأمرها بأن تقوم 

بتجديد ملفها، بعد شهر كامل من النهر  والتسويف.
فهال من رحيم  يرفق من حالها، ويرد إليها االعتبار كمواطنة، ويساعدها على العودة 

إلى مقر عملها، خاصة وهي تعول أسرة بكاملها وتتكفل بعالج والدتها المريضة.  
يوم  كربة من كرب  عنه  اهلل  فرج  الدنيا  كربة من كرب  المؤمن  أخيه  فرج عن   »من 

القيامة«.  
    QQQQQQ

مدينة ابن بطوطة تنتظر منذ  17 عامًا
فهل تذكرون؟

عاد الحديث من جديد عن مدينة ابن 
وشرع  لها،  التخطيط  التي  تم  بطوطة، 
في انجازها  منذ 2004، و»غابت« بعد أن 
بدأت مالمحها تظهر، ثم ليطال الخراب 
وعماراتها  بناياتها  من  أنجز  ما  كاد  أو 
السكنية، دون أن يكلف أحد نفسه بإطالع 
أهالي طنجة، عن أسباب التخلي عن هذا 
المشروع الهام، الذي كان سيخلق بجانب 
تحمل  مدينـة  حديثــة  طنجـة،  مدينـة 
طنجـة،  ومفخرة  نوابغ  من  إسم  نابغة 
العرب  الرحالة  أمير  المغرب،  مفاخر  من 

اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، صاحب  الكتاب  والمسلمين، محمد بن عبد اهلل 
الشهير: »تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار«.

 مشروع هذه المدينة التي لم تكتمل، لسوء الحظ ، ال شك بسبب سوء تدبير المشروع، 
الدبلوماسية  الغابة  بين  اكزناية،  بمنطقة  هكتار  مائة  مساحة  على  سيقام  كان  الذي 
والمحيط، وتحتضن سكنا اجتماعيا  وإقامات فاخرة، وعددا من المرافق الضرورية لمدينة 

حديثة، تواكب النهضة التي تشهدها طنجة في شتى المجاالت ، خاصة في مجال  التجهيز 
والعمران.

ال نريد أن ندخل في التفاصيل التي أصبحت معروفة، نريد، فقط أن نقتنع بأن النية 
موجودة لعودة الحياة لمدينة ابن بطوطة، ولعلها سوف تكون أحسن هدية من الحكومة 

ألهالي طنجة.
  QQQQQQ

48 مليـارا لالأحـزاب
للحصول  السياسية  األحزاب  تستعد 
، بقيمة  الحكومة  على »دعم« مالي من 
480 مليون درهم،   لصرفها في حمالتها 
سعد  وقع  أن  بعد  المقبلة،  االنتخابية 

الدين العثماني على قرار بذلك.
العجب، فمعظــم حكومـات العالـــم 
حمــالت  »تمــول«  وال  »تساعــد«  ال 
أن  تـؤمن  ألنها  االنتخابيـــة،  األحــزاب 
ال ديمقراطية بدون أحزاب، عندهم،  وأن 
نظام  ترسيخ  في  أساسي  األحزاب  دور 
التي  المبادئ  الديمقراطية  والدفاع عن 

قامت عليها دولهم.
أما في الدول المتخلفة أو ما يطلق عليها، كرما، السائرة في طريق النمو، فإ ن همّ 
األحزاب، حين توجد، الوصول إلى  الحكم وتحقيق المواقع والمصالح  والمكاسب، والمغرب 

ليس استثناء بهذا الخصوص.
التي  والتوقعات  األحزاب  بعض  بين  المتبادل  »المعيار«  على  األيام،  هذه  والمتفرج، 
خاصة  وحزب،  حزب  بين  »الترحال«  على  النتائج،  والتهافت  بخصوص  قياداتها  تحددها 
العدالة والتنمية، واالستقالل، واألصالة والمعاصرة واألحرار، يشعر بأن  المنافع الشخصية 

تطغى بشكل كامل على المصلحة العامة.
على أي، ننتظر لنرى!

  QQQQQQ

اآلف منا�شب �شغل لأهل الفنيدق
يواصل  حيــث  نتمنــاه،  ما  هذا  أو 
إصــالح  أجل  الجهـة، جهــوده من  والي 
إغـالق  قرار  عن  الناتــج  الحكومة،  خطأ 
معبر سبتـة،  الـذي كــان عشرات اآلالف 
من  »يسترزقــون«  المواطنيــن  مــن 
أفضالـه، دون أن يهيــئ البديــل. حتى 
ال تتحول النعمــة إلى نقمــة،  ويتعرض 
رزق  مورد  فقدان  إلى  المواطنين  آالف 

بطعم العلقم.
الفنيدق  أهـل  من  أحـد  ال  أن  ولو 

التي  المعابــر  إغــالق  أحقية  في  جادل 
التجارة  التي تعود منها على  حيتان  ال يد لهم في وجودها، أو استمرارها، أو »الغنائم« 
بالمغرب، بينما ال يستفيد »المهربون« سوى من فتات يتصدق بها عليهم،  بدليل أنهم 
استطاعوا أن يتحملوا  الفقر والجوع،  لشهور إلى أن وصل السيل الزبى، فنزلوا إلى الشارع، 
أسر وعيال وتكاليف حياة،  تماما كالوزراء  وأنهم مواطنون لهم  إلى وضعيتهم،  للتنبيه 

والحكام  وأصحاب القرار، وسائر المواطنين......
وبعد أن أقاموا القيامة، وتفجر غضب أهل الفنيدق، لينتشر خبره محليا ودوليا، قامت 
باب  على  حرة  إنشاء منطقة  ومنها  بها،  وعدت  قد  بإإلعالن عن مشاريع  كانت  الحكومة 
منطقة سبتة الحرة،  ولكن هذا المشروع، تحول إلى  »بارك« لألنشطة االقتصادية الذي 
في  الشأن  هو  كما  المعابر«،  »عمال  معظم  في  تتوفر  ال  به  »مهارات«  العمل  يتطلب 
ومهارات  خبرة  كذلك  يتطلب  مشروع  وهو  مدعمة،  قروض  الذاتي«  عبر  »التشغيل  قرار 
إلى  المسؤولين  اهلل  هدى  أن  إلى  المواطنين..  هؤالء  معظم  في  تتوفر  ال  قد  ومؤهالت 
توجيه بعض مشاريع الصناعة إلى الفنيدق  حيث يشرف  والي الجهة على قيامها ، ومنها 
ما يوفر ستة آالف منصب شغل جديد في انتظار شروع شركات جديدة في العمل بالفنيدق. 

قد توفر ثمانية آالف منصب شغل جديد.
ويبقى السؤال. هل ستذهب جل هذه المناصب ألهل الفنيدق، تعويضا لهم على ما 
أصابهم من أضرار، أم أنها ستفتح في وجه جحافل العاطلين من طنجة إلى الكويرة، كما 
حدث في طنجة، التي  أقيمت بها صناعات  من أجل تنمية هذه المدينة  وجهة الشمال 
بصفة عامة ،  استفاد منها عشرات اآلالف من الباحثين عن الشغل من مختلف جهات البالد، 
الذي  الالتيني  »الكاف«  حرف  أن  رسمي،  موقف  في  أعلن  السابق  الجهة  رئيس  أن  حتى 
العاملين بالمناطق  الوطنية، ال يوجد إال نادرا، في سجالت  البطاقة  إلى طنجة، في  يرمز 
الصناعية بطنجة. بعد أن ندد برلماني  بالقرارات الحكومية »التفضيلية« لفائدة طنجة، 

في قيام الصناعات بالمغرب.
لوائح  حصر  األفضل  من  أنه  نرى  فإننا  ذلك،  من  مانع  وال  عيب  ال  بأن  االعتراف  ومع 
المستخدمين، على أبناء الفنيدق والجوار،  وتوسيع ذلك فيما بعد، من أجل إقالع اقتصادي 
بوعودها  الوفاء  على  حريصة  الدولة  بأن  ويشعرهم  وأهلها،  المنطقة  يخدم  حقيقي 

لصالحهم.

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

اللفظ املفيد

املغرب،  يف  ال�سيا�سي  النظام  اعتدال  ورمبا  ال�سدف،  �ساءت  لقد 
اأن مير من عوا�سف » الربيع العربي« ومن موجات » ال�سرق الأو�سط 
اجلديد« ناجيا باأقل اخل�سائر، وا�ستطاع بقدرة قادر جتاوز الإكراهات 
ذلك،  مقابل  لكنه،  املزعوم،  الربيع  هذا  عن  نتجت  التي  ال�سيا�سية 
دفع ثمنا �سيا�سيا ثقيال، وذلك بعد متكن حزب، »عازف« على اأحلان 
رئا�سة  وتوليه  الت�سريعية  النتخابات  نتائج  ت�سدر  من  الإ�سالم، 

احلكومة بناء على قواعد الد�ستور اجلديد.
الإ�سالميني«  »حزب  عمل  طبع  الذي  الع�سوائي  التدبري  ورغم 
هوؤلء  فاإن  بنكريان،  ال�سابق  رئي�سها  بقيادة  الدولة،  �سوؤون  اإدارة  يف 
اأخرى  الناخبني والو�سول مرة  اأ�سوات  ا�ستطاعوا، مرة ثانية، ح�سد 
حلق  كبري  ف�سل  ت�سجيل  بعد  وذلك  احلكومية،  الرئا�سة  كر�سي  اإلى 

بالأحزاب املناف�سة له.
انطالق  قبل  قليلة  اأ�سابيع  اأي  يونيو،  �سهر  اأوا�سط  يف  الآن،  نحن 
مناف�سات  الربملان،  جمل�سي  مقاعد  حول  النتخابية  املناف�سات 
املوؤ�سرات  فكل  النتخابي،  باجلديد  لالإتيان  مر�سحة  اأنها  يبدو  ل 
املغاربة  الناخبني  من  عري�سة  فئة  عزوف  ا�ستمرارية  توؤكد  القْبلية 

عن امل�ساركة يف القرتاع العام املنتظر تنظيمه خالل هذا العام.
الفكرية  التخمة  باأعرا�ض  اأ�سيب  اأنه  يبدو  الذي  احلزب،  لكن 
الإدارة  دواليب  اإلى  ثالثة  مرة  بالعودة  مت�سبثا  يزال  ل  وال�سيا�سية، 
هذا  حتقيق  �سبيل  يف  م�ستعد،  وهو  القادمة،  النتخابات  باب  عرب 
الرهان،  املناورات املمكنة ل�سمان ك�سبه  الطموح املفرط، للقيام بكل 

وهو ب�سدد التخطيط لذلك.
على  اإقدامــه  الإخوان،  حلزب  املن�سوبــة  »التخطيطات«  اآخر 
امل�سلمني  الإخوان  حلركة  املنتمني  من  »حما�سي«  قائد  ا�ست�سافة 
ببالد فل�سطني، ويتعلق الأمر برئي�ض �سابق لوزراء ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية اإ�سماعيل هنية، فما هي الدللت الرمزية وال�سيا�سية 

لهذه ال�ست�سافة؟
اأمينا  حول مو�سوع الزيارة الخوانية حلزب العثماين، باعتباره 
يظن  كما  عجل،  على  تاأت  مل  اإنها  الأخري  قال  احلاكم،  للحزب  عاما 
البع�ض ويكتبون، على حد تعبريه، واإمنا مت التخطيط لها منذ اأ�سهر.
لالأحزاب  العلنية  ال�ستعدادات  خ�سم  يف  تاأتي  التي  الزيارة، 
العدالة  حلزب  العام  الأمني  اأن  ويبدو  النتخابي،  املو�سم  ل�ستقبال 
والتنمية، الذي ي�سغل من�سب الرجل الثاين يف الدولة، قد عمد اإلى 
حلما�ض  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ض  ا�ستقباله  خطاب  يف  احلذر   توخي 
ومرافقيه، اإذ حاول  الرتكيز يف هذا املقام على »املوقف املغربي، ملكا 
وحكومة و�سعبا، الثابت لدعم ال�سعب الفل�سطيني حتى يبني دولته 
موؤكدا  تعبريه،  حد  على  ال�سريف”،  القد�ض  وعا�سمتها  امل�ستقلة 
ق�سيته  الفل�سطينية  الق�سية  يعترب  “املغرب  اأن  على  الآن  ذات  يف 
العموم،  من  مقبول  ليبدو  العثماين  خطاب  كان  ولرمبا  اأي�سا«، 
َت�ساف« من ِقَبِله، لكن رئي�ض  اعتبارا لطبيعة الزائر الفل�سطيني »امُل�سْ
اإجراء  اإلى  عمد  بل  املقبول،  امل�ستوى  هذا  عند  يقف  مل  احلكومة 
مقارنة ُمباَلٍغ فيها، ِب�َسْكٍل »َمَر�سي« ملحوظ، بني ق�سية الفل�سطينني 
الرجل  اأن  اآخر، ذلك  املغربية من جانب  ال�سحراء  من جانب وق�سية 
البالد،  لعاهل  وَن�َسَبها  الأو�سط  ال�سرق  م�سكلة  اإزاء  »نظريته«  �َض  خلَّ
ق�سية  من�سب  يف  الفل�سطينية  الق�سية  ي�سع  “امللك  اأن  زعم  فقد 
من  لل�سواب  وجُمانب  ِطئ  ُمُ تقدير  وهذا   ،! املغربية”   ال�سحراء 
عدة اأوجه، ول ُتْعَقُل ت�سوية ما ل ميكن ت�سويته، مع وجود فوارق ل 
ح�سر لها بني الق�سيتني، فاملغرب ا�ستعاد �سحراءه باعتبارها قطعة 
اأما فل�سطني، التي مل يتفق فل�سطينيوها  من الوطن باإجماع وطني، 
بحدود  يكتفي  من  فمنهم  املطلوبة،  الدولة   وحدود  �سكل  على  بعد 
»ما  بحدود  اإل  يقنع  ل  من  ومنهم  منها،  اأقل  اأو  النك�سة«،  قبل  »ما 
قبل النكبة«، وبني هوؤلء واأولئك ت�ستمر فل�سطني يف وجودها، فقط 

ككائن افرتا�سي.
َفق على القول اإن ق�سية فل�سطني، بالن�سبة ملن يوؤمن بها،  قد ُيتَّ
الإن�سان،  ق�سية  هي  بل  دولتي،  كيان  اأو  ب�سري  جن�ض  ق�سية  لي�ست 
ُمطلق الإن�سان، لكن اأن ي�سوي اأمني عام العدالة والتنمية بني ق�سية 
ل  قول  فهذا  الأو�سط،  ال�سرق  ق�سية  وبني  امل�سرتجعة  ال�سحراء 
الفعل  بهذا  فهو  وال�سيا�سة،  والتاريخ  اجلغرافيا  منطق  مع  ي�ستقيم 
يريد التعبري عن »�سيء« ينتمي لعامل الإخوان امل�سلمني، فماذا يريد 

البيجيدي ؟

ماذا يريد 
»البيجيدي« ؟

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

لفتت  امرأة طيبـة حنـون  بل  نوع خاص،  هذه مواطنة من 
األنظار إليها، منـذ مدة طويلــة، نظرا إلى الدور الذي تقوم به 
في روتينها اليومي، رغم سنها المتقدم ومرضها الذي يحد من 
طاقتها، معرضا إياها للعياء. لكن، سرعان ما تستجمع قواها من 
جديد، بفضل إيمانها ووضع ثقتها في العلي القدير وتنطلق وهي 
تبدو كالحديد. األمر يتعلق بالمواطنة الحاجة أسية الموذن، من 
أهالي طنجة الذين عاشوا فترة الزمن الجميل، حيث تربت المرأة 
التي  العميقة  اإلنسانية  األحاسيس  وتشربت  النبيلة  القيم  على 

انعكست عليها في سلوكها وتصرفاتها، مع توالي السنين. 
حاليا، تخصص المرأة الكثيـر من وقتهـا لخدمة القطط وكم 
يحزنها أن تراها مشردة ومهملة باألزقة والشوارع، إلى درجة أن 
الجـوع الذي يؤلم هـذه القطط والمرض الذي يدب في أوصالها، 
يؤثر كثيرا في نفسية أسيـة التي التستطيع أن تتمالك دموعها، 
»اإلنجليز«  مقبرة  بفضاء  تتفقدها  عندما  واألخرى،  الفينـة  بين 
الذي  الطعام  معها  حاملة  بوعبيـد،  سيدي  شارع  على  المطلة 
األطــراف  بعض  من  تتسلمه  وأحيانا  شخصيا  بتدبيره  تقوم 
المحسنة. وهي تتكلف برعاية هذه القطط، التشعــر حتى تجد 
نفسها تعاتب المارة والجموع: »أين الرحمة.؟ أين النفس.؟ أين 
الضمير.؟ لماذا تربون القطط، أياما، ثم تلقون بها في الشوارع، 
األليفة  بالقطط  يأتون  اآلباء  بعض  شفقة.؟  دون  طعام،  دون 

بداخل »كراطيـن« ومعهم أبناؤهم الشاهدون،  ثم يرمون بها 
أتعلمو  بالبيوت.  والرعاية  الحنان  استأنست  تكون  بعدما  هنا، 
أبناءكم واألجيال المقبلة اإلساءة إلى القطط، برميها في العراء، 
حيث الشمس الحارقة أو البرد القارس وحيث الجوع الشديد الذي 
هذه  أن  المرأة  تقول  هذا،   أكثرمن  ؟«  رحمة  دون  له  تتعرض 
القطط تتعرض لحوادث سير مروعة، وأحيانا تقضي ما تبقى من 
حياتها معطوبة ومعاقة، األمر الذي يحزفي نفس أسية التي سبق 
لها أن تأثرت أمام مشهد قطة مجروحة، كان أحد أرجلها ملقيا 
المكـان، الزالت  بالقرب منها. كما توجد عشرات القطط، بعين 
في فترة الرضاعة وعيون بعضها مغمضة، مما جعل أسية تساهم 
في إرضاعهـا أليــام عديدة، بواسطة »خرينكة« مثلما يتم إطعام 

الطيور.
الجهـات  إلى  موجهـة  أسيـة  المواطنة  رسالـة  فإن  وآخـرا، 
الرفــق  إلى  الدعـوة  عامــة، مفادها  المواطنين  وإلى  المسؤولة 
بالقطط والحيوانات. وبالمناسبة،  فإنها عبر هذا المنبر التمست 
البيطــري  إلى  الجزيل  شكـرها  تقديــم  بالجميل،  اعترافا  منا، 
مقرهــــا  الكائــن  بالحيــوان«،  »الرفــق  جمعيــة  عن  ابراهيـم 
قلة  رغم  والدواء،  بالطعام  لها  مساعدته  على  بوعبيد،  بسيدي 

اإلمكانيات. 
م. إ

احلاجة اأ�شية التي نذرت حياتها خلدمة
هذه احليوانات الأليفة

راعية
القطط..
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بصدده  كنا  فيما  الحديث  نواصل  الموضوع،  من  الثاني  الجزء  هذا  في 
الشوارع  انتشارهم في  الذين أصبح  العقليين  المرضى  الكالم عن وضعية  من 
بالمئات في ظل غياب تدخل السلطات المسؤولة عن هذه الوضعية المختلة.. 
ومع بداية موسم الصيف الذي سيواكب العام الثاني على التوالي ظروف الجائحة 
هؤالء  وضعية  تتفاقم  واقتصاديا،  اجتماعيا  المعقدة  وإشكاالتها  وصعوباتها 
المسؤولين  من  األمر  يقتضي  فيما  لالنتباه،  الفت  بشكل  العقليين  المختلين 
المعنيين مواجهة الظاهرة بجدية وحزم ومسؤولية.. ومن أوجب واجباتهم إيالء 
األهمية للمرضى المختلين عقليا ورعايتهم والتكفل بحاالتهم في مستشفيات 
إجراءات  غياب  في  أنه  غير  المتخصصة،  االجتماعية  والمراكز  العقلية  األمراض 
عملية  ومسؤولة يبقى  الشارع العام هو المالذ الوحيد المتبقي لهؤالء المرضى 
أمن  باستمرار  تهدد  أصبحت  العواقب،  محسوبة  غير  مخاطر  يشكلون  الذين 

وسالمة المجتمع!؟
ونذكر بما أشرنا إليه في العدد الماضي من أن وضعية هؤالء المضطربين 
عقليا يجب أن يفتح بشأنها نقاش واسع، يؤطره معالجون نفسيون وأخصائيون 
جمعيات  من  مهتمون  وفاعلون  والعصبية  والعقلية  النفسية  األمــراض  في 
يترتب  لما  اعتبارا  واألمنية،  الترابية  والسلطات  وحقوقيون  المدني  المجتمع 
عن هذه الظاهرة من آثار سلبية تلحق أضرارا بالمواطنين، تتفاوت في حجمها 
 !!.. العام  الشارع  في  مباغت  بشكل  تقع  جسدية  اعتداءات  بسبب  وخطورتها 
هم  للعالج  يخضعون  أشخاص  وجود  واألخرى  الفينة  بين  إلى سمعنا  ويتناهى 
حرية  بكل  يتجولون  عقليون  مختلون  فيها  تسبب  خطيرة  اعتداءات  ضحايا 
العامة..  والفضاءات  األسواق  في  بالناس  ويختلطون  الشوارع  في  ويعيشون 
يتصرفون بشكل غريب، يمارسون الضرب والعنف وينشرون الرعب خارج الوعي 
وأسبابها  الظاهرة  لضبط  رسمية  إحصائيات  غياب  وفي  والشعور..  واإلدراك 
وعواقبها الوخيمة، فإن آالف المختلين عقليا أضحى وجودهم في المجتمع أمرا 
الظاهرة   المعنية لمواجهة مخاطر  السلطات  إمكانية تدخل  مألوفا وعاديا دون 
ومحاصرتها عبر اتخاذ إجراءات ومبادرات مسؤولة على مستوى الرعاية والعالج 
يدع  ال  بما  ويبدو  االجتماعية..  وحاالتهم  الصحية  المنتظم ألوضاعهم  والتتبع 
مجاال للشك أن غياب اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال تعكس بشكل 
واضح الالمباالة وعدم االهتمام، األمر الذي أغرق مدننا بآالف الحمقى والمجانين 

والمعتوهين  والهائمين على وجوههم، جاؤوا إليها من كل حدب وصوب..!!
قيام  عدم  حول  المواطنين  ألسنــة  على  تتـــردد  التي  التساؤالت  ولعل 
السلطات المسؤولة بالمتعين، يحيلنا على بعض األرقام الصادرة في وقت سابق 
التحكم  عن  المعنية  السلطات  عجز  األخيرة  هذه  فيه  تؤكد  الصحة،  وزارة  عن 
الصحية  المراكز  في  منهم  الصعبة  الحاالت  وإيواء  عقليا  المختلين  ظاهرة  في 
بسبب أعدادهم المتزايدة التي بلغت في الدار البيضاء وحدها ثالثة آالف حالة، 
متبوعة بمدن أخرى تعرف نفس الظاهرة، من بينها مدينة طنجة التي تعج بكل 
أنواع المجانين والمختلين عقليا والمضطربين سلوكيا واجتماعيا، والحشاشين 
المتسكعين في شوارع المدينة وأزقتها بكل حرية آناء الليل وأطراف النهار..!! 
عليها  تتوفر  التي  المراكز  عدد  كم  هو،  بإلحاح  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
بالدنا؟! وقد تأكد جليا بأن هذه المراكز تعاني من خصاص مهول على مستوى 
النفسيين  األطباء  عدد  هو  كم  الطبية؟!  واالطقم  واألسرة  الطبية  التجهيزات 
والممرضين بالقطاع العام، أي العاملين بمستشفيات األمراض العقلية؟؟ دعوني 
يمكن  ال  الذي  االكتضاض  من  حالة  تعيش  المذكورة  المراكز  أن  لكم  أقول 
التي  التقارير  وماذا عن  اإلنسان؟  لحقوق  الوطني  المجلس  دور  ماهو  تصوره!؟ 
ينشرها حول الظاهرة وحقوق األشخاص المرضى عقليا في االستشفاء والعالج؟ 
هو نفس المجلس الذي قام خالل سنة 2012 بمبادرة مستحسنة في إطار عملية 
استطالعية لمجموعة من المؤسسات االستشفائية  لمعالجة األمراض العقلية 
البنيات  تقادم  في  تتمثل  االختالالت  من  العديد  وجود  إلى  تقريره  في  خلص 
التحتية وعدم مالئمتها للحاجيات والمتطلبات فضال عن قلة التجهيزات وعدم 
مستوى  على  آخر  ضعف  يوازيه  البشرية،  الموارد  في  كبير  وضعف  صالحيتها 
منحها  التي  العامة  بالنيابة  المتعلق  الجانب  أيضا  هناك  ؟!  المقدمة  الخدمات 
المشرع صالحيات تتمثل في دعم حقوق المرضى عقليا ونفسيا وضمان الوقاية 
مما  يتضح  بها..  المصابين  المرضى  وحماية  ومعالجتها  العقلية  األمراض  من 
تقدم بأن دور النيابة العامة اليشفي الغليل.. بل إن حضورها جد باهت في غياب 
الشأن في كثير  القيام بدورها، كما هو  قانونية واضحة تمكنها من  صالحيات 
من الدول العربية التي تعرف تقدما في مجال حماية ودعم حقوق فئة المرضى 

العقليين في المجتمع.. 
ال أجد في ختام هذا الموضوع أحسن من قولة رائعة ألحد األطباء النفسيين 
األمريكيين : »التصيب مشاكل الصحة النفسية اثنين أو ثالثة من كل خمسة 
أشخاص، بل تصيب الجميع، لذا فإن سالمة الصحة النفسية والعقلية يجب أن 

تكون أولوية في المجتمعات«..
)انتهى(

من صميم المجتمع

املختلون عقليا قنابل موقوتة 
يف ال�شوارع..

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

• إدريس كردود2/2

جمعية »النزاهة البرانص 1« تتساءل :

أعاله هي  أمــامكــم  الماثلــة  الجميلـة  الصورة  هذه 
لمشروع مركـب تجاري، يتكون من ما مجموعه 41 محال 
مربعا،  مترا   21 أو   20 تبلـــغ  محل  كل  مساحة  تجاريا، 
يدخل  الذي  المشــروع  هذا  وحمــام.  فرن  إلى  باإلضافة 
إطـار  وفي   ،»1 البرانص  »النزاهـة  تجزئة  مرافق  ضمن 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتشجيع أسواق القرب، 
سنوات،  لعدة  المسؤولين،  وتسويفات  بتماطل  اصطدم 
أنوف سكـان  روائحها  تزكــم  مزبلة  مكانه  تنبت  أن  قبل 
البيئة  مآل  عن  قاتمة  صورة  وتعطي  المذكورة  التجزئـة 

المفترى عليها.
تأسيس جمعية  الملف،  كان البد من  ولمتابعة هذا 
»النزاهة البرانص 1«، منذ حوالي سبع سنوات والتي عانى 
إلى حيز  المشـروع  إخراج هذا  أجل  الويالت من  أعضاؤها 
المركب  )مشروع  العقار  تفويت  بعد  فائدة،  دون  الوجود، 
التجاري( من طــرف أمــالك الدولــة عـن طريـق السمسرة 
مواطنين،  لفائدة   ،1989 غشت   16 بتاريخ  العمومية 
منحدرين من مختلف المدن المغربية واألوروبية، عددهم 
بعدما  اليأتـي،  ما  ينتظـرون  شخصا،  ثالثين)30(  يفوق 
التسويف،  سياســة  ظـل  في  سـراب  إلى  آمالهـم  تحولت 
المسؤولة على حســـاب  الجهــات  الممنهجة من طــرف 

أعصاب المستفيدين.
وحسب عبد اللطيف البغيل،  رئيس جمعية »النزاهة« 
بعدة  مر  الملف  هذا  »أن  طنجة،  لجريدة  تصريحه  في 
مراحل شائكة، خالل التسعينيات، إذ تغير أمر استعمال هذا 
العقار من طرف جمعية بدون حق والسند وكذا من طرف 

للتجزئة  الجمالي  المشهد  إلى  تسيء  مزبلة  إلى  السكان 
المشار إليها، قبل أن تستطيع الجمعية ذاتها الحصول على 
رخص البناء من طرف السلطات المختصة، بعد مرور مدة 
22 سنة du No 82 jusqu’au 106/PCV/07/2012 .إال 
أن المشكل الذي اعترى هذا العقار، يتمثل في إدراج جزء 
من الملك المتحدث عنه بمشروع نزع الملكية، األمر الذي 
أثار حفيظة أعضاء الجمعية الذين استنكروا هذا األمر، بل 
الذي طالهم،  واستشعروا نوعا من اإلحباط والتهميــش 
لمدة 31 سنـة، دون حل هذا اإلشكال والحسم فيه، على 
والشكايات  المراسالت  من  للعديد  تقديمهم  من  الرغم 
الحسيمة، قائد  ـ  ـ تطوان  إلى كل من والي جهة طنجـة 
المنطقة، مندوب مؤسسة وسيط المملكة، مدير الوكالة 

الحضرية وغيرهم....«.
من جهتنا نتساءل : هل حل هــذا المشكل، بإخـــراج 
الصورة،  في  أمامكــم  الماثـل  التجاري،  المركـب  مشروع 
إلى حيز الوجود، يتطلب مائـة سنة أخرى من االنتظار، أم 
أن المزبلة بحشراتها وذبابها وقاذوراتها وروائحهــا هي 
أفضل من إحداث مركب تجاري، لفائدة ذوي الحقوق، علما 
أنه قد يعمل على تشغيل حوالي مائة وخمسين فردا من 
سكان  لفائدة  الخدمات  من  العديد  وتقديم  العاملة  اليد 
التجزئة، حسب إفادة جمعية »النزاهة«، السيما وأن جاللة 
أو  كانت صغرى  المشاريع، ســواء  فتئ يشجــع  ما  الملك 

كبرى، في خطاباته الموجهة إلى رعاياه األوفياء ؟
م.إمغران

مركب جتاري طال انتظاره
فمن امل�شوؤول...

رسم تقريبي للمركب التجاري

المزبلة مكان المشروع

?
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لم أعد قدوة في حسن السلوك والمثابرة، كسابق عهدي بمدرسة 
الفاسية  معلمتــي  أن  ذلك  في  والعلـة  المحمدي..  بالحي  الزرقطوني 
شتاء  في  بها،  التحقت  التي  بالحاجب  المركز  بمدرسة  الثالث،  بالقسم 
ولغير  سبب  ألدنى  وتوبيخي  تعنيفي  من  التكل  كانت  وستين،  سبعة 
والنقط  باألصفار  المدرسية  دفاتري  هوامش  توشح  كانت  كما  سبب.. 
براعة  من  أبديه  ماكنت  ورغم  خطك«..  »حسن  ومالحظة  الضعيفة 
من   الخالق  حباني  ما  ورغم  واتزان،  بروية  التالوة  نصوص  قراءة  في 
طالقة لسان في المحادثة وتالوة القرآن، إال أن ذلك كله لم يشفع لي، 
اللسان  السليطة  المزاج،  الحادة  معلمتي  عند  االعتبار،  من  بقليل  ولو 
وكأننا  الصفات  وأبشع  بأرذل  ونعتنا  وتعنيفنا  توبيخنا  من  التكل  التي 
أدنى درجة من الحشرات.. كما كانت التتورع في تفتيش محافظنا بحثا 
بالحياء  مخلة  مجالت  أو  حادة  أدوات  على  العثور  أو  سائغة  لقمة  عن 
وتجرجره،  منا  الواحد  به  تدين  أن  شأنه  من  ما  كل  أو  »نشابات«  أو 
والده  بإحظار  وتأمره  زبانيتهـا  به  تنكــل  التي  لإلدارة  فداء،  ككبش 
وإاليتم طرده وفصله عن الدراسة، مما كان يدفع بعض التالميذ ممن 
والمعارف  الغرباء  االستعانة ببعض  إلى  مايدينهم  المعلمة على  عثرت 
خشية  اإلدارة  في  عنهم  للنيابة  أمورهم  وأولياء  آبائهم  دور  لتقمص 

افتضاح أمورهم عند ذويهم.
دوما   كانت  المراكشية«  محفظتي »شكارتي  أن  ومن حسن حظي 
نظيفة، سليمة الطوية، إذ لم تعثر المعلمة قط في تجاويف »شكارتي« 
المعلمــة،  هذه  صورة  والزالت  إدانــة..  أويثبت  شبهــة  مايثير  على 
في  وراسخة  بل  عيني،  نصب  ماثلة  السميكـة،  الطبيـة  النظارات  ذات 
القراءة  قرارمكين بمخيلتي.. وكيف أنساها وقد قتلت في دواخلي حب 
اإلبتدائية  الدراسية  مرحلتي  في  مرة  ألول  الرسوب..  مرارة  وجرعتني 
بنتيجة  فيه  أهنت  الذي  االمتحان  الثقة  في  وأفقد  األمل  سأجني خيبة 
النتيجة  بكلمة »يكرر«؛ وهي  »تلميذ مشاغب« وذيلت  بعبارة:  وشحت 
الجارحة التي خدشت براءتـي الطفولية وحطمت حلمي في االنتقال إلى 

القسم الرابع.
االمتعاض  من  بكثير  االمتحان  في  سقوطي  خبر  أسرتي  تلقت 
وعدم الرضى، خاصة وأنها على بينة بأنني كنت مواظبا على الدراسة 
وكان  المنزلية..  التمارين  وإنجاز  الفروض  أداء  عن  قط  تخليت  وما 
لم يرض  الذي  والدي  نفسيــة  األثر في  كبير  الذكر  اآلنفة  للمالحظة  
تعليما  الحريص على تعليمه  بالمشاغب، وهو  المهذب  أن ينعث ولده 

نظاميا عصريا وتربيته تربية مغربية  أصيلة.
على  اليمنى  يده  وضع  وقد  غاضبة  بنبرة  وجهي  في  والدي  صاح 

خصره:
واحدا  أصبحت  ذا  أنت  ها  األشرار..  مرافقـة  بعدم  أنصحــك  »ألم 

منهم؟«.
لحظتها  متمنيا  بكلمة،  أنبس  أن  دون  الثرى  نحو  برأسي  أطرقت 

لوانشقت األرض وابتلعتني.
 ثم أردف بنبرة أشد قوة:

بالمدرسة  تعليمك  وراء  من  ترجى  الفائدة  النتيجة..  ذي  »هاهي   
سوف ألحقك بالمسيد لتتعلم ماسينفعك في الدنيا والدين يامسخوط 

الوالدين..«:
الجلد  من  سلمت  لكوني  نفسي  قرارة  في  وشكرته  اهلل  حمدت 
بالسمطة في تلك اللحظة جزاء على تلك الحصيلة.. وفي اليـوم الموالـي 
،على  بالموسى  شعررأسي  حلق  الذي  القشلة  حالق  إلى  والدي  رافقني 
التواقة  الرقاب  الحالقـة إلذالل  نـوع من  الصفر، وهي  الدرجة  مستوى 

لحياة الغاب.
حشد  وسط  بوذا  أتباع  كأحد  نفسي  وجدت  وضحاها  عشية  وبين 
بالدماميل  جلها  الطافحة  الحليقـة  الرؤوس  ذوي  »المحاضرية«  من 
المتقرحة، وبعضها مطلية بالزيت المحروقة وأخرى زاخرة بأثار الرشق 
بالحجارة، إن رأيتها حسبت ذويها من العائدين لتوهم من ميدان حرب 

أهلية.
ضاق صدري بالمسيد وسط حلقة من الذوات النحيلة ذات الوجوه 
الكريهة  الفسو  بروائح  أنفاسي  واختنقت  السقيمة..  والرؤوس  الكئيبة 
اللصيقة بالحصر القديمـة. وما عـدت أتحمل قسـاوة الفقيـه المدجـج ب 
»الزالليط« وهي عصي متينة انتقاها الفقيه »السالخ« من فروع أشجار 
القصيرة  بين  أحجامها  تتراوح  السفرجل(،  ـ  الرمان  ـ  )الزيتون  مثمرة 
»المحضار«  إال  األليمة  »شحطاتها«  شر  من  اليسلم  والتي  والطويلة 

الحبيبة.   المحتمي بلوحته 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

التي  يعتبر العنف ضد النساء من أخطر المظاهر 
تهدد استقرار المجتمع. وقد استطاع فيروس كورونا، 
أن يعري عن الواقع، ويكشف المستور، حيث ارتفعت 
وتنوعـت  مهـول،  بشكل  النساء  ضد  العنف  نسب 
واالقتصادي  والجنسي  الجسدي  بين  العنف  أشكال 
ألن  األسرة،  أفراد  كل  على  بصمته  تاركا  والنفسي، 
الجيران... ويعنف  األبناء  يعنف  المرأة،  يعنف  من 

داخل  يعيش  الذي  الطفل  أن  علما  المجتمع!  ويعنف 
أسـرة تعنــف  أمــه يوميا، أمام عينيـه، يختبـــأ تحت 
محبوس،  وصوته  متحجرة،  دموعه  مفزوعا،  السرير، 

ينتظر دوره، وال يعرف متى؟
هذا الطفل سيحمل معه جروحه، وهو راشـد، زوج، 
يسقط  معنفا،  زوجـا  يصبح  الحاالت  أغلب  وفي  وأب، 

ماضيه على حاضر األسرة!!!
رغم كل المجهودات المبذولة، سواء على مستوى 
التوعية  في  المدني،  المجتمـع  أدوار  أو  القوانيــن، 
والتحسيس، استمر العنف يهاجم النساء في الشوارع، 
جميع  صرخ  لذلك  البيوت...!  وفي  العمل  أماكن  في 
تعنيفـــا  »كفى   : واحـد  بصوت  المعنيين،  الفاعلين 

للنساء«.
أن  الحسيمة،  تطوان  طنجـة  جهة  في  لنا  ويحق 
نفتخر بإطالق بروتوكول التكفل بالنساء  من مدينة 
واألطفال  بالنساء  التكفل  خلية  اعتبرت  التي  طنجة، 
الخاليـــا  من  اإلستئنــاف،  بمحكمـة  العنــف  ضحايـا 

النموذجية على الصعيد الوطني منذ سنة 2004.
يعتبر هذا البروتوكول من اإلنجازات الواعدة، ذات 
)رئاسة  هيئات  ثالث  تعاقدت  حيث  البالغة،  األهمية 
النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة التضامن  والتنمية 

إلتزاماتها  مؤكدة  واألسرة(،  والمساواة  اإلجتماعية 
تهدف  القانونية  المواد  من  مجموعة  في  المسطرة 
كلها لحماية النساء ضحايا العنف، وتوفير خدمة طبية 
عمومية على المستوى المحلي والجهــوي، لفائـــدة 
مــع خصوصيــات  يتالءم  بما  العنـــف  النساء ضحايا 
الصحي  وضعهن  طبيعة  مع  ويتناسب  احتياجاتهن، 
النيابــة  رئاســـة  الصحــة(،  وتلتزم  )وزارة  والنفسي، 
ثابتة  أولوية  النساء،  العنف ضد  قضايا  بجعل  العامة 
العامة  النيابة  تباشرها  التي  المهام  قائمة  ضمن 
بالمحاكم لضمان توفير استجابة تتكيف مع احتياجات 
وزارة  تلتزم  كما  الجاني.  شخصية  ومع  الضحايا، 
واألسرة،  والمساواة  اإلجتماعية  التضامن  والتنمية 
بتعبئة كافة إمكاناتها، لتقديم خدمات نوعية محليا 
وأطفالهن،  العنــف  ضحايا  النسـاء  لفائدة  وجهويا 
في  قدراته  وتعزيز  المدني،  المجتمع  تدخالت  لدعم 
مجال التكفل، محددة مجموعة من األهداف أدرجتها 
لإليواء  مراكــز  توفيـر   : منها  التزامات،  شكل  على 

تضمن الحماية والوقاية للنساء ضحايا العنف.
أن  إال  يسعنا  ال  البروتوكول،  هذا  نعرض   ونحن 
بالتوفيق،  له  داعين  الكبير،  المشروع  ونزكي  نبارك 
إنجاحه،  على  العمل  أجل  من  ومتطوعين  متجندين 
تعاونا، تتبعا، ودعمــا، بكـــل ما نملــك من تجربــة 
يد  في  يدا  والوقوف  المسار  تقييم  أجل  من  وخبرة 
على  الموقعة  والهيئات  المدنيين  الفاعلين  كل  مع 
البروتوكول للقضاء على العنف الممارس ضد النساء، 

والعمل على الحد منه، والتوعية بمخاطره.

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

بروتوكول التكفل 
بالنساء ضحايا العنف



على إثر التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية اإلسبانية 
المستفزة للمغرب، كمحاولة منها  »أرانتشا غونزاليس اليا« 
في  المتمثلة  لألزمة  الرئيسي  السبب  عن  األنظار  لتحويل 
البرلمان  عقد  غالي،  ابراهيم  البوليساريو  زعيم  استقبال 
فأكدت  المنصرم،  األربعاء  يوم  لمساءلتها  جلسة  اإلسباني 
»إسبانيا لم تغير موقفها بشأن قضية الصحراء وسيبقى ثابتا« 
تعتبرها  التي  الرسمية  الدولة  سياسة  هي  »هذه  وأضافت 
الحكومة اإلسبانية وسوف لن تتغير«، وشددت على أن إسبانيا 
عليه  متفق  البحث عن حل  في  المتحدة  األمم  تدعم جهود 

من. يتوافق مع قرارات مجلس األأّ
وقد تعرض التصريح إلى ردود وانتقادات شديدة وجهت 
إلى وزيرة الخارجية اإلسبانية أدت إلى تكليف رئيس الحكومة 
»بيدرو سانتشيز« نائبته األولى »كارمن كالفو« إلدارة ملف 
األزمة الدبلوماسية مع المغرب في الوقت الذي اصبحت فيه 
مدريد تسعى إليجاد وسيط لها لتحقيق انفراج مع الرباط وأن 
هذا الوسيط لن يكون أفضل من النائبة المذكورة حسب ما 
أوردته صحيفة »أوك دياريو« نظرا للعالقة الجيدة التي تربط 
»كريمة  المغرب  بسفيرة  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  نائبة 

بنيعيش« لتحقيق هذا االنفراج.
ووقع االختيار على »كارمن« بسبب االنتقادات المتزايدة 
مع  األزمة  لملف  إدارتها  سوء  خلفية  على  الخارجية  لوزيرة 

إسبانيا  أن  البعض  ويرى  المغرب، 
بالملك  االستعـانـة  إلــى  ستلجأ 
السادس«  »فيليـــبــي  اإلسباني 
المغـــرب،  مع  العالقــات  إلصلـاح 
وكشفت صحيفة »الكونفيندنشال« 
اإلسبانية أن استعادة العالقـة مــع 
ويرجع  مستعصية  أصبحت  المغرب 
تطالب  الرباط  أن  إلى  أساسا  ذلك 
يكــون  يكـاد  بشـيء  إسبانيـا  من 
من  موقفها  تغييـر  وهو  مستحيـال 

الصحراء المغربية.
غير أن الديبلوماسيين اإلسبان 
رئيس  حــذروا  االستخبارات  وجهاز 
الوضـع  من  »سانتشيــز«  الحكومة 
أسـاس  على  للوساطــة  المستحيل 
الصحراء  قضيـة  يعتبـر  المغرب  أن 
يعــد  بها  مســاس  وأي  »مقدسة« 
سببا لنشوب حرب ال هوادة فيها مع 

الجوار.
األزمة  تقود وساطة إلنهاء  أن  بفرنسا  أدى  الذي  الشيء 
الحالية بين المغرب وإسبانيا؛ وتحدث وزير الخارجية الفرنسي 
مع نظيره المغربي ناصر بوريطة يوم السبت الماضي إلطالق 
األزمة  تجاوز  إلى  يهدف  ومدريد  الرباط  بين  سياسي  حوار 
حسب  الهجرة  على  أساسا  ترتكز  التي  بينهما  الدبلوماسية 

الجانب اإلسباني بإلقائه اللوم على المغرب.
وفي هذا اإلطار أكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة نهج 
مراقبة مشتركة ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، وأشار 
المسؤولية  تقاسم  على  يشدد  الذي  المغربي  الموقف  إلى 
وليس إلقاء اللوم عليه، ومن غير المعقول أن يبقى المغرب 
إسبانيا  يرضي  الــذي  بالشكل  ــا  أوروب شرطي  ــدوام  ال على 

واالتحاد األوروبي فهذا أمر مستبعد.
بين  العالقة  تطورات  باهتمام  تتابع  باريس  أن  وأضاف 
العالقة  وعودة  الخالفات  إنهاء  على  وشدد  والرباط  مدريد 
رئيس  وبادر  العادية،  طبيعتها  إلى  رئيسيين  شريكين  بين 
الدبلوماسية الفرنسية إلى االتصال يوم الخميس المنصرم 

بكل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزيرة الخارجية 
موقف  عن  لهما  وعبر  اليا«  غونساليس  »أرانتشا  اإلسبانية 
فرنسا الهادف إلى ضرورة طي الخالفات القائمة بين شريكين 
هاما  شريكا  يعتبر  المغرب  أن  على  واكد  لفرنسا،  هامين 
وأساسيا لالتحاد األوروبي والوضع يجب أن يستمر على حاله 
الطبيعي بوفاء وإخالص واحترام مبدأ المسؤولية والتضامن 
في مواجهة أي توتر قد يحدث بين الطرفين بخصوص الهجرة 
غير الشرعية، مع اعتبار الدور الكبير الذي يقوم به المغرب في 

هذا االتجاه إزاء أوروبا.
التي  األخيرة  ــداث  األح أن  الفرنسي  المسؤول  واعتبر 
عرفتها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين تظهر حاجة االتحاد 
أن  وبما  بالهجرة،  المتعلقة  سياسته  تعديل  إلى  األوروبــي 
فرنسا ستتولى رئاسة مجلس االتحاد األوروبي في يناير 2022  
فسيكون مقترحها المرتقب لطرحه على االتحاد إجراء تصفية 
للمهاجرين في إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان، وذلك لفرز 
األشخاص الذين من المحتمل أن يستفيدوا من حق اللجوء 
في أوروبا عن أولئك الذين دخلوا بشكل غير نظامي وسيتم 

طردهم إلى بلدانهم األصلية.
وفي إطار مناقشة المسؤول الفرنسي لقضية الهجرة غير 
الشرعية يبدو أن البرلمان األوروبي قد صوت يوم الخميس 
المنصرم على قرار يدين المغرب في القضية المطروحة عليه 
بمدينتي  الهجرة  أزمة  في  القاصرين  ملف  استخدام  حول 

سبتة ومليلية المحتلتين، وهذا أمر مقلق في العالقات بين 
المغرب والبرلمان األوروبي، علما أن القرار ال يكتسي طابعه 
ما  أن  أقر  لما  المراقبين  باهتمام  حظي  ذلك  ومع  التنفيذي 
المغرب  من  سياسي  ضغط  بمثابة  هو  المدينتين  في  وقع 
نائبا   85 وعارضه  نائبا  عليه 397  إسبانيا، حيث صوت  على 
وامتنع 196 نائبا عن التصويت، وعلى الرغم من اتخاذ القرار 
الخميس  يوم  الخط  على  العربي  البرلمان  دخل  باإلدانة، 
بقيادة  المغرب  بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  وأشاد  الماضي 
الملك محمد السادس في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في اتجاه أوروبا، وأكد البرلمان العربي أن المجهود الذي بذله 
المغرب ساهم في الحد من تدفق الهجرة عبر السواحل وأكد 
تضامنه التام مع المغرب وضد كل ما يسيء إليه بأي شكل 
من األشكال أو أي تدخل في شؤونه الداخلية وتأييده في كل 
ما يتخذه من إجراءات في هذا االتجاه وشجب كل المحاوالت 
اإلسبانية الهادفة إلى تمرير قرار معاد للمغرب داخل البرلمان 

األوروبي.
إقحام  عدم  إلى  األوروبــي  نظيره  العربي  البرلمان  ودعا 
نفسه في األزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا وبفسح المجال 

لهما لتسوية الخالف بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر 
بينهما دون السعي بتحويله إلى أزمة مع أوروبا، وأضاف على 
أن المغرب أثبت من جهته حرصه الشديد على تهدئة هذا 
التوتر من خالل العديد من المبادرات البناءة بإيعاز من الملك 
محمد السادس في بداية الشهر الجاري لما وافق على عودة 
إلى االتحاد األوروبي  الذين دخلوا  المغاربة  القاصرين  جميع 

بطريقة غير شرعية.
المغرب  أن  أثبت  الواقـع  أن  العربـي على  البرلمان  شدد 
غير  والهجرة  اإلرهــاب  مكافحـة  إزاء  كامال  بــدوره  يضطلع 
ومتطلبات  لمبادئ  بالتزامه  منه  وفاء  ذلك  ويعد  المشروعة 

الشراكة القائمة بينه وبين االتحاد األوروبي في هذا المجال.
استنكاره  عن  المغربي  البرلمان  أعرب  السياق  هذا  وفي 
يوم الجمعة الماضي لقرار البرلمان األوروبي المتخذ باإلدانة 
ملف  باستخدام  المغرب  يتهم  اإلسبان  النواب  من  بضغوط 
واعتبر  إسبانيا،  على  السياسي  للضغط  كذريعة  الهجرة 
البرلمان المغربي أن القرار ينطوي على العديد من األكاذيب 
وشدد على الوضع القانوني للمدينتين المحتلتين الواقعتين 

بشمال المغرب.
أن  الصدد  هذا  في  المغربية  الخارجية  وزارة  وأوضحت 
محاولة إضفاء الطابع األوروبي على األزمة ال يغير من طبيعتها 
أن  واعتبـــرت  الصرفـة،  الثنائية 
إسبانيا  مع  قائما  يظـل  المشكل 
تسعى  ال  األخيرة  هذه  أن  طالما 
وأضافت  اندالعه،  أسباب  لتسوية 
المغـــرب  أن  المغربيــة  الخارجية 
لم يعـد في حاجـة إلى ضمانة في 
إدارته للهجـرة، وأن وضع األستاذ 
والتلميــذ في هـذا الصدد لم يعد 

مقبوال.
السياسيون  المراقبون  ويرى   
المتأنية  الــقــراءة  خــالل  من  أنــه 
أنه  منه  يبدو  األوروبـــي  للمقرر 
مسمومــة  ممارســة  عن  عبارة 
من  مسيســـة  قضائيـة  لوظيفة 
األوروبيين  النواب  من  عدد  قبل 
الذين عمدوا إلى محاكمة المغرب 
احترام  بــدون  علنية  جلسة  في 
اإلجراءات القانونية وقواعد العدل 
واإلنصاف، فجاء القرار باهتا وجائرا 
العقل  عليها  انبنى  التي  للقواعد  وخارقا  المغرب  حق  في 
القانوني الغربي، دون الركون إلى اإلجراءات المسطرية التي 
تتبناها المؤسسات العمومية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها 
منظمة األمم المتحدة قبل إصدار قراراتها، وهو إجراء يقتضي 
السماح لألطراف المعنية باالطالع على الوثائق والمستندات 
المدرجـة في الملــف المطروح وإتاحة الفرصة لكل األطراف 
الطرف  يدعي  ما  لنفي  حجج  من  لديها  ما  وتقديم  المعنية 
اآلخر، وما جاء في حججه لوضع األمور في سياقها الحقيقي، 
ومع األسف الشديد لم يتم احترام هذا المبدأ في النزاع القائم 
مع دولة صديقة تجمع بينهما شراكة رئيسية بناء على مواثيق 
المبادئ  من  المبدأ،  وهذا  األوروبي  االتحاد  إطار  في  أممية 
راسخا في  وأصبح  الحقوقية  القيم  في  يجد عمقه  األساسية، 
الفكرية  األحادية  رفض  عن  يعبر  الديموقراطية،  األنظمة 
واإلجرائية مع الشركاء واالستبداد بالقرار لحرمان أطراف النزاع 

من التعبير عن وجهة نظرها.
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n المشايخ
الشباب  يغري  الذي  موقعه  من  النعيم  أبو  الشيخ  منهم  ٭ 
أي  زمننا،  في  اليمين  ملك  بتحليل  الشريعة  بتطبيق 
المحافل  تدينه  الذي  الوقت  في  الرق  تكريس  بمفهومنا، 

الدولية، كما يلح في دروسه على تطبيق الحدود شرعا.
لإلشارة فإن عدد متابعي موقعه 13 ألف متابع ومتابعة.

أليس مثل هؤالء الشيـوخ من يدعون إلى الفتنـة ويزرعون 
في عقول الشباب ضاللة بأن الخالفة آتية ال محالة؟!

n صفعة لماكرون

٭ حادثة لم يسجل التاريخ مثلها بصفع مواطن رئيس دولة، 
قـد يكـون الفاعـل مريضا نفسيـا، أو باحثــا عـن الشهــرة، 

أو متدمرا من برنامج ماكرون االقتصادي.

القضية غريبة عن الدستور الفرنسي، لكن متوقعين حصروا 
بالمقابل  غرامة،  أورو  ألف  و45  3 سنوات سجنا  في  الحكم 

االدعاء العام طلب ب 18 شهرا سجنا.

n شرعنة الفراغ

المغربية  التلفزة  شاشة  على  مفتوحة  مفبركة  اجتماعات  ٭ 
الضرائب  دافعي  أموال  من  سنوات  منذ  مليون   50 لتبرير 
الصغيرة  لألحزاب  كمنحة  بلغازي  أحمد  جيب  في  دست 
فحزبه كما تعرف اإلدارة وقوائم مسؤوليه في انتظار تفعيل 
نشاطه... لكن هذا الحزب التاريخي في عهده ظل حبرًا على 

ورق بمعرفة اإلدارة.

n برنامج مغري
٭ برنامج التجمع الوطني لألحرار جد مغري كبرنامج انتخابي 

بمناسبة االستحقاقات المقبلة، قال بعض الناس أن البرنامج 
تناسى المتقاعدين والذين يمثلون قاعدة انتخابية واسعة.

لو طبق برنامج التجمع فإنه سيرفع من الدخل القومي وهذا 
ما نتمناه.

n مراجعة التزكيات
تراجع  أن  يجب  وناخبيها،  نفسها  تحترم  التي  األحزاب  ٭ 
أباطرة  أسماء  بعض  تداول  راج  التي  التزكية  مقترحات 

االنتخابات في قوائمها.
والخارج  الداخل  في  ترقب  حالة  في  المقبلة  االستحقاقات 
المصداقية  تعود  حتى  مشرف  بوجه  المغرب  إظهار  فيجب 
إلى الممارسة الديمقراطية عندنا، خروجا من الظالمية التي 

عايشناها لواليتين في قرف.

الوقت،  نفس  في  ضيعة  كانت  فالمؤسسة  العمل،  وحصص  الدراسة  حصص  بين  التوازن  ثالثا: 
الزوال،  في  البستنة..  أو  والخيل  البقر  رعاية  أو  وللحرث  صباحا،  للدراسة  بالتناوب  مدعوون  والطلبة 
الرابع الذي تتم بلورته بهذه المؤسسة هو اعتمادها على االكتفاء الذاتي، فالطلبة يتناولون  والمبدأ 
وجباتهم الغذائية انطالقا مما تجنيه أياديهم من حليب أو جبن أو خضر وفواكه، باإلضافة إلى أن نفس 
هؤالء الطلبة هم الذين يطبخون وينظفون األواني ويكنسون المرافق. مبدأ االكتفاء الذاتي واحد من 
العناصر التي وجهت اهتمامي المبكر بضرورة تبني هذا المبدأ في أطروحاتي حول القضايا االقتصادية 
الذي  الشريف  المبدأ  النفس هذا  باالعتماد على  يعتزون  كانوا  ـ  يومها  الطلبة..  أن  واالجتماعية، كما 
1950 وتمكنت من خاللها من  إلى حدود سنة  المؤسسة  لقد استمر تكويني بهذه  ال تخفى قيمته. 
االنفتاح على آفاق وقيم جديدة، وما زلت إلى اآلن أحتفظ بالتقارير التي كان أساتذتي يرسلونها إلى 

العائلة.
بعـد »باتني« التحقـت بجامعــة »كورنيــل« والواقـع أن 
خريجي المؤسسة األولى كانوا مقبولين مقدما من طرف كل 
الجامعات األمريكية بالنظر إلى شهرة »باتني« ومصداقيتها، 
كان بإمكاني مثال أن ألتحق بجامعة هارفاد أكبر المؤسسات 
الجامعية األمريكية، لكن انتشاء التالميــذ آنذاك كان هو أن 
يقبلوا في هارفاد ويتخلوا عن االلتحـاق بها، في »كورنيــل« 
تابعت دراستي في البيولوجيا والكيمياء، لكن مع مطلع السنة 
والسياسية،  االجتماعية  العلوم  نحو  بميول  أحسست  الثانية 
فقررت أن أتابع تعليمي هناك مزاوجا بين البيولوجيا والكيمياء 

من جهة، والعلوم االجتماعية والسياسية من جهة أخرى.

تنويع مصادر التكوين
يعطيك  الذي  الفرنسي  النظام  بين  واضح  فرق  هناك 
المبادرة  يشجع  الذي  المفتوح  األمريكي  والنظام  التوبيخات 
إلى  أشير  أن  وأود  المعرفة،  تنويع  ويدعم  االجتهاد،  ويسند 
أنه إلى جانب متابعتي لدروس الكيمياء والبيولوجيا ولدروس 
العلوم االجتماعية والسياسية كان لي اهتمام بدروس األدب 

المقارن، خاصة األدب األمريكي والفرنسي في القرن التاسع عشر، وأذكر أن أحد مدرسينا ـ وهو األستاذ 
نابوكوف الذي لم يكن قد اشتهر بعد ـ راجع عددا من أبحاثي في هذا االتجاه، وال يزال تقييمه للعرض 
الذي قدمته حول »اإلخوة كارامازوف« راسخا في الذهن، فقد تناول الموضوع فكرة البحث عن الواقعية 
في رواية »دوستويفسكي«، ومن القضايا األدبية والفكرية التي أنجزت حولها عروضا في هذه الفترة: 
المشترك  العمل  يناير 1953(،   20 )بتاريخ  وديدرو  والهو  األنا   ،)1952 مارس   18 )بتاريخ  رابلي  أفكار 

لبعض أعمال أندري جيد )بتاريخ 6 نونبر 1953(... وعروض أخرى باللغتين الفرنسية واإلنجليزية.
ارتباط بالجماليات  ارتباطي بالعلوم واألدب وازاه  التكوين الشامل أود أن أشير إلى أن  في سياق 
والفنون منذ مدرسة »باتني« فلقد كانت هذه المؤسسة ـ كما أشرت إلى ذلك من قبل ـ تقع بإحدى 
العام  المشهد  على  جمالي  بعد  بإضفاء  تسمح  الثلوج  وكانت  )فيرمونت(  بوالية  الجبلية  المناطق 
في  التأمل  خالل  من  بالطبيعة  خاصة  عالقات  ننسج  أن  علينا  كان  المشهد  هذا  وضمن  للمنطقة، 
مكوناتها وفضاءاتها المختلفة، في هذا أعتقد دائما أن الشخص ـ أي شخص ـ ال يمكن أن يكون بالفعل 

شفافا وعلى خلق نبيل، إذا لم يندمج في الطبيعة وينصت إلى نبضها. مدرسة »باتني« سمحت لي أيضا 
باالستدفاء بضوء الشعر وظالله، ذلك أننا نحضر ـ من حين آلخر ـ قراءات شعرية للشاعر األمريكي )روبير 
بشموخ  فروست  عيني:  بين  ماثلة  الصورة  تزال  ال  البيان،  على  بعزف  مرفوقة  فروست 1874/1963( 

قامته، وشعره األبيض والقصيدة في ذروة شعبيتها ورهافة األحاسيس.

تلقى القصيدة مرفوقة بالموسيقى
تعود عالقتي بالشعر إلى سن العاشرة حين وجدت نفسي في سنة 1943 أكتب خواطر بالفرنسية 
ارتباط عميق بمجال الشعر وفتنته، وأشير  اليوم ظللت على  اليومي، ومنذ ذلك  عن جزء من معيشي 
بالمناسبة إلى أنني توصلت هذا األسبوع برسالة من أحد الباحثين الفرنسيين يسألني »ما الذي تنتظره 
من الشعر؟« ويود أن أطلعه على جملة من معطيات عن عالقتي بالشعر، وعلى شذرات شعرية يمكن أن 
أكون قد سجلتها في هذا العمر أو ذاك. أما تلقي الشعر 
صورة  أستعيد  حين  إنني  أخرى،  روحية  مقامات  فيخلق 
فروست يقرأ القصيدة، أستحضر ذلك النور الذي كان يغمر 
العام،  المشهد  بهاء  القصيدة  جمال  إلى  ويضيف  وجهه 
ولقد كنت أحس ـ يومها ـ بانجذاب خاص ويسمو روحي 
هو نفس السمو الذي استشعره كلما أنصت إلى رائعة من 
الروائع لمنير بشير أو ألم كلثوم مثال. حالة هذا االنجذاب 
وهذا السمو تستعصي على الدراسة والتحليل، وأتحدى أي 
عالم أن يصف الطريقة العلمية الواقعية التي يحدث بها 
هذا التلقي، ألن من غير الممكن مطلقا أن نحصر الذات 

اإلنسانية ونفهم كل حركاتها كما علمتنا الكيمياء ذلك.

أول مقال في الصحافة
حاولــت  الذي  بالشكـل  الجامعية  دراستي  تابع  كنت 
توضيحه من قبل، لكن ظروف إقامتي هناك جعلتني في 
وقضايا  المغربية  القضية  أجل  من  الوطنـي  العمل  عمق 

المغرب العربي والعالم بشكل عام.
الغزاوي  التحق السي محمد   1951 أنه في سنة  أذكر 
وعائلته بعائلتنا حيث يوجد بيتنا على بعد مائة كيلومتر من نيويورك، هذان البيتان كانا، عند نهاية كل 
أسبوع، ملتقى لممثلي مختلف الدول لدى هيئة األمم المتحدة، وأذكر أن هذا الملتقى قد احتضن في 
تلك الفترة مسؤولي حركة التحرير التونسية، ومن بينهم السي باهي األدغم. أما مكتب الحركة الوطنية 
المغربية، فقد افتتح بواشنطن من طرف الدكتور المهدي بنعبود سنة 1951، وقد التحق به المرحومان 
عبد الرحمان بنعبد العالي وعبد الرحمان أنكاي والمهدي بنونة الذين افتتحوا في سنة 1952 مكتب 
نيويورك. هكذا نجد أن مكتب واشنطن قد افتتح في نفس السنة التي عرفت نشوب أزمة خطيرة بين 
خيار سوى  أي  تترك  لم  التي  األزمة  الجنرال جوان، وهي  العام  والمقيم  الخامس،  الملك محمد  جاللة 
اللجوء إلى المجتمع الدولي، ومعلوم أن جاللة الملك كان قد طلب أثناء زبارته لفرنسا في أكتوبر 1950 
مراجعة عقد الحماية على طريق استقالل المغرب، ولم يتوقف رحمه اهلل عن التأكيد على هذا المطلب 

الذي كان يعبر عن تطلع عميق اعتقل من أجله عدد من الوطنيين سنة 1951.
)يتبع(  

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي

المـنجرة 2مـ�سـار فـكـرالمهدي 

يصعب تصنيف المهدي المنجرة كقامة فكرية من شواهق مفكرينا المغاربيين والعرب، فالرجل بذاته رسالة في تصنيف زمانه وبعده من تالحق األجيال.
ولد الرجل وفي فمه ملعقة من ذهب، فوالده كان يهتم بالمعرفة، ويتنقل من بلد آلخر حيث اطلع على حضارات متنوعة، وعايش أوساط العلمية، مرافقا معه ابنه المهدي 
التواصل، ويسبق صيته حضوره في  الفيلسوف، والفنان، والتشكيلي، والمعماري، والخبير في  المعارف أضحى هو  الفكر وتشبع  الذي تشرب  الطفل  المحافل.. فهذا  في كل 

المحافل الدولية.
وفيما يلي نتابـع السيرة الذاتية للرجل في لقطات من خالل حوار أجراه معه الصحافيان محمد بهجاجي وحسن نجمي :
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و في  الشمالية بصفة عامة،  المنطقة  لها وجاهتها في  إلى أسرة  له  المترجم  ينتمي 
المديح  أعمدة  وأحد  المدينة،  أعيان عدول  فوالده من وجوه  مدينة طنجة بصفة خاصة، 
والسماع في زمانه، نال شهرة كبيرة في المغرب قاطبة. وأما جده فهو معدود من علماء 
طنجة، ومن فقهائها المدرسين، تولى الخطابة في مسجد المصلى، كما باشر خطة القضاء 
بنواحي المدينة، وإليه يعود الفضل في اإلشراف على بناء الزاوية الكتانية بحي المصلى 
في  والتذكير  الذكر  مجالس  ورعاية  تدبير شؤونها،  على  تفان  بكل  عام 1336هـ، وسهر 

رحابها طوال حياته.
هو محمد بن محمد المهدي التمسماني، ازداد يوم خامس أبريل سنة 1962م في دار 

والده بزنقة البرازيل من حي المصلى بمدينة طنجة.
وفي سن السادسة والنصف أدخله والده إلى المدرسة االبتدائية )طارق بن زياد(، ثم 
)ابن الخطيب(  )ابن بطوطة(، ثم ثالث سنوات في ثانوية  أربع سنوات في إعدادية  قضى 

بمدينة طنجة.
وأدخله  الكريم،  القرآن  حفظ  إلى  والده  دفعه  النظامية،  الدراسة  متابعته  أثناء  وهو 
الكتاب وهو في سن الخامسة، فحفظ بعض السور القرآنية، ثم شجعه وهو في سن الثامنة 
الصيفية كان  العطل  وأثناء  الكتانية بطنجة.  بالزاوية  الجماعي  القرآني  الحزب  على قراءة 
والده ينصحه مرارا أن ال يضيع وقته، وأن يتابع حفظ القرآن إلى أن أتم استظهاره على يد 

الفقيه أحمد المرابط الكنيوي، وكان يصلي 
الزاوية  في  رمضان  التراويح  صالة  بالناس 

الكتانية.
 قال عنه شيخه في تحفيظ القرآن أحمد 
الطبيب  الدكتور  )حفظ  الكنيوي:   المرابط 
الكريم،  القـرآن  التمسمانـي  محمد  سيـدي 
تاما  ليستظهــره  مضبوطــا،  متقنا  حفظا 
كامال من أولـه إلى آخــره، حفظـه حفظا ال 
تلعثم فيه وال تعثر، وال تردد فيه وال توقف، 
برواية سيدنا ورش عن سيدنا نافع رحمهما 
كان  القرآن  يحفظ  كان  وعندما  تعالى،  اهلل 
استعرض  وقد  منه،  حفظه  ما  علي  يعرض 
هذا  وكان  وتكـرارا،  مرارا  كلـه  القرآن  علي 
العرض من مجرد حافظته المنورة وذاكرته 
صالة  بالنــاس  المؤلــف  وصلى  المجــردة، 
الكتانية بحي  الزاويـة  تراويح رمضـــان في 

المصلى بمدينة طنجة( )2(.
شهـادة  على  حصل  1980م  سنة  وفي 
الباكالوريا شعبـة العلـوم التجريبية بميــزة 
كلية  إلى  الدخول  مباراة  في  ونجـح  حسـن، 
التي قضـى فيهـا ســــت  بالربــاط،  الطـب 
التي  فرنســا  إلى  يـرحـل  أن  قبــل  سنوات، 
قضى فيها سنتين، لمتابعة دراستـه العليا، 
توّجها بالحصول  على شهادة الدكتوراه في 
عند  يتوقف  ولم  1988م،  العام سنة  الطب 

هذا الحد بل واصل دراسته العلمية في هذا 
المجال فنجح عام 1991م في مباراة التخصص في الطب، وبعد دراسة امتدت ألربع سنوات 

نال دبلوم التخصص في أمراض الصدر والرئتين سنة 1995م.
الكبار في  المسمعين  بالمصلى، وهو من  الكتانية  للزاوية  والده مقدما  وبحكم عمل 
الذي عاش في كنفه، حيث  الصوفي  بالجو  التمسماني  الدكتور محمد  تأثر  مدينة طنجة، 
كان يذهب صحبة والده إلى حلقة المديح والسماع بالزاوية الكتانية كل يوم جمعة بعد 
صالة العصر، وأثر فيه كثيرا هذا الجو الروحاني لحلقات ذكر اهلل تعالى، وأثرت فيه القصائد 

الصوفية تأثيرا كبيرا.
مثل:  المغرب  في  الصالحين  اهلل  أولياء  مواسم  إلى  معه  يصحبه  كان  والده  أن  كما   
موسم موالي إدريس األكبر بمدينة زرهون، وإلى موسم سيدي قاسم بن موالي إدريس 
العربي أكوارت بناحية  األزهر بن موالي إدريس األكبر بناحية طنجة، وإلى موسم سيدي 

مدينة طنجة...
ودفعه والده إلى المعهد الموسيقي بطنجة، حيث قضى فيه سنتين قرأ فيهما مادة 

السولفيج وكان يحضر مجالس الطرب األندلسي.

ومن الجو الصوفي سيبدأ رحلة البحث عن الشيخ فيأخذ عن الشيخ محمد المرون الذي 
والشيخ حمزة  يوم 1996/3/12م،  وفاته  إلى  1989/4/22م  من  مدة سبع سنوات  الزمه 

شقور الذي الزمه بعد وفاة شيخه وبتوصية منه منذ فبراير 1999م.
ما  وكل  التصوف،  كتب  قراءة   إلى  عليه  اهلل  رحمة  المرون  محمد  شيخه  ندبه  وقد 
حمزة  سيدي  الشيخ  أما  وربانيا،  علميا  تفسيرا  ويفسره  له  يوضحه  فهمه  عليه  استشكل 

شقور فشجعه تشجيعا عظيما على التأليف، وفتح له باب طبع الكتب.
وانعكس ذلك على مجال التأليف: فألف سلسلتين:  

السلسلة األولى: هي )سلسلة األنوار اإللهية(، ونشر منها خمسة  كتب: 
1.  »معرفة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم«، 

2. »معرفة سيد الوجود صلى اهلل عليه وسلم ونفحاته على العارفين«، 
3. »شموس األنوار، ومعادن األسرار، على صالة القطب األكبر، موالنا عبد السالم بن 

مشيش«،
4. »رياض الرقائق، وحياض الحقائق، على صالة القطب الفائق، موالنا عبد السالم بن 

مشيش«،
5. »سيدي محمد الخضر رأس األنبياء«.

من  أعيـان  )سلسلــة  الثانية:  السلسلة 
منهــا  وقد طبـع  بالمغرب(،  الشاذلية  شيوخ 

أحد عشر كتابا:
1. »سيدي محمد المرون«، 

2. »موالي عبد السالم بن مشيش«،
3. »سيدي محمد بن أحمد البوزيدي«،      

4. »موالي علي شقور«، 
5. »سيدي الخضر الشجعي«،

6. »موالي العربي الدرقاوي«، 
7. »سيدي حمزة شقور«،
8. »سيدي علي الجمل«،

9. »شرح رائية وشرح تائية سيدي محمد 
البوزيدي، لتلميذه سيدي أحمد بنعجيبة«،

10. »الشرفاء أوالد بن عجيبة«،
11. »أذكار الدرقاوية الشاذلية«. 

عن  كبيرا  وثائقيا  كتابــا  أخيرا  وأصدر 
أسرته، وعن الزاوية الكتانية بحي المصلى: 
فـي  الكتانية  والزاويــة  التمسمانـي  )عائلة 
طنجة( يتألف من سبـــع مقـــدمات وسبعـــة 
أبواب، وهو يقع فـي 703 صفحة من الـحجم 
الـمتوســط،، صـدر عن مطبـــعــة األمنيــة 

بالرباط )يونيو 2021م(.
وقد لقيت أعماله صدى طيبا من قبـــل 
بشــؤون  والمهتميــن  والدارسين  الباحثين 
التصــوف وأعالمـــه، فأقيمــت في مدينـــة شفشاون ندوة علميـــة عن كتابـــه: »شيخي 
سيدي حمزة شقور ترجمته وبعض آثاره« بتاريخ 12 نوفمبر 2010م، موضوعها: »كتابة 
نموذجا«،  آثاره(  وبعض  ترجمته  شقور  حمزة  سيدي  )شيخي  كتاب  شفشاون،  في  منقبية 
للمديح  األنوار  ربيع  وجمعية  شفشاون،  بمدينة  الشقورية   الزاوية  من  بتنظيم  وذلك 
بكلية  واألندلسية  المغربية  الدراسات  »ملتقى  مع  بتعاون  بشفشاون،  واألذكار  والسماع 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان«.
منهم  بتطوان  السعدي  المالك  عبد  جامعة  من  أساتذة  عدة  الندوة  هذه  في  وشارك 
الدكتور عبداللطيف شهبون، والدكتور عبد اهلل المرابط الترغي رحمة اهلل عليه، والدكتور 

عبد السالم شقور، والدكتور يوسف الناوري، والدكتور نجيب الجباري.
ـــــــــــــــــــ

 1(  انظر ترجمته في: » عائلة التمسماني والزاوية الكتانية«، » شيخي سيدي حمزة شقور ترجمته وبعض آثاره« لمحمد بن 
محمد المهدي التمسماني- في ضيافة كاتب- إعداد محمد قرباش –جريدة طنجة: األعداد 4088/4087/4086 - من السبت 28 

ديسمبر 2019 إلى السبت 11 يناير 2020 .
2(  في ضيافة كاتب- عمر قرباش- جريدة طنجة- العدد -4086 السبت 28 ديسمبر 2019م.
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المالك  عبد  المواطن  بمقرالجريدة  زارنا 
راغبا في نشرشكايته ضد مجموعة  بندريس، 
بزراعـــة  معروفيـن  واحــدة،  أسرة  أفراد  من 
الشكاية  المخدرات ومذكورين بأسمائهم في 
ذاتها، حيـث يقطنــون بدوار »بوهاني«، قيادة 

بني جرفط، بالعرائش.
وتعود تفاصيل الموضوع إلى أن أحد هؤالء 
بمحاولــة  القيام  له  بهـــم، سبــق  المشتكى 
تخديرواختطاف ابنته القاصر، المسماة ياسمين 
والبالغة من العمر11 سنة، إال أن محاولته باءت 
األصغرالذي  شقيقها  صراخ  بسبب  بالفشل، 
في  الجاني  يفلح  لم  إذ  وقتئذ،  برفقتها،  كان 
تثبيت خرقة مبللة بمادة مخدرة على مستوى 
أنفها، قبل أن يطلق ساقيه للريح.وبعدما تقدم 
والد الطفلة بشكاية موجهة إلى وكيل الملك 
تتوفرالجريدة  بطنجة،  االبتدائية  بالمحكمة 

على نسخة منها، وجد نفسه فيما بعد مطاردا 
من طرف المشتكى بهم الذين باتوا يمارسون 
ذلك  في  بما  التهديد،  أنواع  شتى  حقه  في 
التصفية الجسدية من أجل إرغامه على التنازل 
للمشتكى به األول، األمرالذي دفع بالضحية إلى 
الرحيل عن قيادة بني جرفط، للسكن بمنطقة 
وعلى  نفسه  على  خوفا  الشفا«بطنجة،  »بئر 
أخبارإلى  تصله  الصغيرة.والزالت  أسرته  أفراد 
تربص  بشأن  تتعلق  السطور،  كتابة هذه  حد 

المشتكى بهم والتخطيط للنيل منه.
ختــام شكايته  في  المشتكــي  ويلتمس 
في  عاجل  لتحقيق  وفتحه  الملك  وكيل  تدخل 
على  بهم  المشتكى  معاقبــة  وبالتالي  النازلة 

األفعال المنسوبة إليهم.
م. إمغران

بعد فشل عملية اختطاف 
ابنته القاصر

فـي  الكتانيــة  والزاوية  التمسمانـي  )عائلة  كتابـي  يشتمـل 
طنجة( على سبع مقدمات وسبعة أبواب، وهو يقع فـي 703 صفحة 
من الـحجم الـمتوسط، فـي طبعة أنيقة، صدر عن مطبعة األمنية 
كرتون  ورق  على  ملون  الكتاب  وغالف  2021م(،  )يونيو  بالرباط 
مـحمد  سيدي  لوالدي  صورة  الغالف  وعلى  بالبالستيك،  مغطى 

الـمهدي التمسمانـي رحمه اهلل.
الـمقدمة األولـى:

 )إهداء(: الـمُهْدَى إليهم هم أربعة عشر صنفًا، والـهدية هي 
والـهدف من  كتابـي هذا،  أزهار  شجرة 
حتـى  الفروع،  همم  إيقاظ  هو  اإلهداء 
يقتفي كل فرع أثرَ أصله، للحصول على 
شجرة نسبه والظفر بتراجم وآثار أجداده.

الـمقدمة الثانية:
 هي مقدمة تـحليلية وتعليلية لعنوان 
لتصميم  توضيحٌ  هي  وبالتالـي  الكتاب، 
الكتاب. ذكرتُ فيها إشارات نصْف عنوان 
الكتاب )القضاء، العلم، الفن(، وذكرتُ فيها 

إشارات الـجُل األعظم لعنوان الكتاب... 
الـمقدمة الثالثة:

إلـى  الفرع  شوق  من  صادرة  هي   
االِعتناء  يولد  بأصله  الفرع  اهتمام  أصله. 
به، واالِعتناء يولد الشوق واالِشتياق، وهـما 
إلـى أصله، ومَنْ  الفرع إلرجاعه  يُـحَرَِّكان 

رجَعَ بصدْق إلـى أصله حقق وصوله إليه.
الـمقدمة الرابعة:

 تتضمن شرح معانـي )الرجوع إلـى األصل 
أصل(. من هو الراجع؟ ومن هو الـمرجوع إليه؟ 

وما معنـى )األصِل(؟ وما معنـى )أصٌل(؟
الـمقدمة الـخامسة:

 هي عن وراثة الباطن فـي العائالت. ما هي وراثة الباطن؟ وما 
هي الـمدة الزمانية التـي تبقى هذه الوراثة فـي عائلة؟ 

هذه الـمقدمة تنبيه الفروع إلـى اإلهتمام بالوراثة الـمعنوية 
وأال يكونوا فيها من الزاهدين.

التعلُّق،  يورث  بأصلــه  الفــرع  إهتمام 
يورث  واالِنشغال  االِنشغال،  يورث  والتعلق 
الطلب  فـي  والصدق  الطلـب،  فـي  الصدق 

يورث إظهار الوراثة وتقويتها.
الـمقدمة السادسة:

 ذكرتُ فيها معرفة االبن الـمؤلِّف ألبيه، 
األصدقاء  ومعرفة  لألب،  العائلة  ومعرفة 
لألب، وأوضحتُ بعض خصائص كل واحدة 

من هذه الـمعارف، والتكامل فيما بينها.
الـمقدمة السابعة:

هـذا،  لكتابـي  العامة  الـمقدمة  هي   
التـي  الزمانيــة  الـمراحــل  فيها  أوضحت 
مرَّ عليها بناء هذا الكتاب، اهتممتُ أواًل 
ثالثا  ثـم  بوالدي،  ثانيا  ثـم  األول،  بـجدي 
بالزاوية الكتانية فـي طنجة – وهي القاسم 
الـمشترك الكبير بين والدي وجدي-، ثـم 
بشجرة نسبـي وأجدادي وتراجم أعيان من 

عائلة التمسمانـي. 
أما الباب األول: من الكتاب فيتضمن 

فصلين :
 الفصل األول افتتحته بقبيلة تـمسمان التـي أنتجت عائالت 
هاته  وأصبحت  اإلنـجليزي  اإلستعمار  من  طنجة  مدينة  حررتْ 
العائالت من أعيان طنجة )عائلة بن عبد الصادق، عائلة المرابط، 
عائلة امقشد، عائلة التمسماني(. ثم ذكرتُ أصول بعض العائالت 
التي استقرت في مدينة طنجة العتيقة. ثم ترجـمتُ ألفراد من عائلة 
التمسمانـي فـي الـمدينة العتيقة بطنجة، وفـي حومة الـمصلى 

بطنجة. 
أما الفصل الثانـي فقد افتتحتُه بشجرة نسبـي إلـى سيدنا مـحمد 
صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله، وذكرت تراجم أجدادي. اختتمت هذا 
الباب بترجـمة عم جدي سيدي الـحاج إدريس التمسمانـي، وترجـمة 
عم والدي سيدي إدريس التمسمانـي، وترجـمة عمة والدي السيدة 

رحـمة التمسمانـي.
والباب الثانـي يتضمن ترجـمة واسعة لـجدي سيدي مـحمد 
التمسمانـي، العالـم، قاضي ناحية طنجة، خطيب الـجمعة بـمسجد 

خـمسين  نجد  الباب  هذا  وفي  شريف،  مولوي  بظهير  الـمصلى 
خطبة لجدي،  ومواضيع مستخرجة من هذه الخطب.

الـحاج  سيدي  األم  من  جدي  ترجـمة  يتضمن  الثالث  والباب 
أحـمد ماشان مريد الشيخ سيدي إدريس الحراق، وترجـمة والدتـي 

السيدة عالية ماشان.
والباب الرابع يتضمن الزاوية الكتانية فـي شارع هولندا بـمدينة 
طنجة. ذكرتُ شيــوخ الزاويـة الكتانيــة، والـمحسنين، والـمقدمين 
والـمادحيـــن  والـمريدين،  والـمُشِْرفيــن، 
الصلوات،  وأئمة  والفقهاء،  والـمسمعين، 
وأئمة صالة التراويح، وخطبـــاء الـجمعــة، 
الزاويـة،  بـهـذه  الـمدفــونيــن  وبعـــض 
الـمقام  الشريف  النبـوي  الـمولد  وموسم 
الطريقة  شيوخ  ورسائل  الزاوية،  بـهذه 

الكتانية إلـى هذه الزاوية.
ترجـمــة  يتضمن  الـخامـس  والباب 
الـمهـــدي  مـحمـــد  سيـــدي  والــدي 
التمسمانـي، وترجـمة شيخه فـي حفظ 
القرآن سيدي مـحمد البكدوري، وترجـمة 
عبد  سيدي  التصوف  طريق  فـي  شيخه 

القادر بن عبدون.
افتتحتُه بترجـمة واسعة وافية لـي 

فـي حق والدي. 
فـي  عائلـتـــي  شهـــادات  ثـم 
و3  شفوية  شهادة   14( والدي  حـق 
افتتحتها بشهـادة  شهادات كتابيةـ(، 
التمسمانـي،  الزهرة  السيـدة  عمتـي 
خالتـي  زوج  بشهـــادة  واختتمتهـــا 

سيدي سليمان بن عجيبة. 
ثـم شهــادات أصدقــاء وتالميــذ 
والدي بـمدينة طنجة فـي حق والدي )27 شهادة شفوية 
مـحمد  سيدي  الـمادح  بشهادة  افتتحتُها  كتابية(،  شهادات  و9 

السماللـي، واختتمتها بشهادة سيدي الصادق أوياسين.
ثـم شهادات أصدقاء والدي فـي مدن أخرى من دولة الـمغرب 
فـي حق والدي )6 شهادات شفوية و8 شهادات كتابية(، افتتحتُها 
الواحـد  عبد  سيــدي  األستــاذ  بشهادة 
أخريف بـمدينــة تطـوان، واختتمتهـــا 
اإلدريسي  أحـمــد  مـــوالي  بشهــادة 
شهادة  وتوجد  مراكـــش،  بـمدينة 
الفنان سيدي مـحمد باجدوب، وشهادة 

الفنان سيدي عبد الـمجيد الصويري...
ثـم كلمة الدكتور أنور ماجد أستاذ 
جامعي فـي الواليات الـمتحدة األمريكية. 
ثـم كلمة األستاذ أحـمد الـخليع فـي 
برنامـجه )الـموسيقى والسماع الصوفـي 

عبر العالـم( فـي )إذاعة ميدي 1 راديو(.
ثـم احتفـــال جـمعية »ابن العريف 
للموسيقى والسمـاع بطنجـة« بالذكرى 
التاسعة على وفاة والدي، مع كلمة األستاذ 

عبد العزيز أبركان رئيس هذه الـجمعية.
ثـم احتفال جـمعية »تراث للمحافظة 
واإلسالمـي«  الـمغــربـي  الـتـــراث  على 
بالذكرى الـحادية عشرة على وفاة والدي، 
سيدي  الـجمعية  هــذه  رئيس  كلمة  مع 
عمر  سيدي  أخيه  وكلمة  قرباش،  يونس 
قرباش، وكلمة سيدي الـمهدي بولعيش، 

وكلمة سيدي مـحمد بن الـمختار العلمي.
صفحــات  على  المنشــورة  والــدي  حــق  فـي  كلمــات  ثـم 
الـمومن،  عبد  عبدالرحيم  سيدي  الـمنشد  كلمة  )الفايْسْبُوكْ(: 
كلمة سيدي عزيز ورياغلي، كلمة سيدي مـحمد اعبود، كلمة سيدي 

عبد الغفور التادلـي...
ثـم قصيدتان من الشاعر سيدي مـحمد كنون فـي حق والدي، 
ثـم قصيدة من أستاذي سيدي أحـمد الـمرابط الكنيوي فـي الزاوية 
الكتانية وفـي مقدَّمها والدي، ثـم قصيدة األستاذ سيدي مـحمد بن 

الـمختار العلمي فـي رثاء والدي، ثـم شرحه لـهذه القصيدة.
الـمديح  فن  فـي  والدي  شيوخ  فيه  ذكرتُ  السادس  والباب 
والسماع، مع ترجـمة لسيدي مـحمد السماللـي، وذكرتُ تالميذ 
والدي فـي هذا الفن، واهتمام والدي بفن الطرب األندلسي، وتقدير 

الفنان سيدي الـحاج عبد الكريـم الرايس لوالدي.
وأما الباب السابع  فيتضمن صورًا لعم جدي ولـجدي ولوالدي، 

ومقاالت عن والدي وعن والدتـي وعن عبد ربه مؤلف الكتاب.

كتاب وم�ؤّلف
اإطاللـة على كـتــاب :

)عائلة التم�شماين والزاوية الكتانية يف طنجة(
د. محمد بن محمد المهدي التمسماني

تهديدات
تالحق رب اأ�شرة 

توصلت الجريدة بنسخة من رسالة سبق 
العديد  إلى  أنجة  ربيعة  المواطنة  وجهتها  أن 
دون  مواقعهم،  اختالف  على  المسؤولين  من 
أن يحسموا في إجابة انتظاراتها الطويلة، بحل 
التعويض عن قطعتها  في  المتجلي  مشكلها 
األرضية، مساحاتها 90.75 متــر مربع، الكائنة 
خصصتها  حيـث  بطنجة،  بمدشر«الهرارش« 
الجهة المسؤولة كرمز STFL  وبالتالي عــدم 
البناء للمعنية باألمر، »أي الهاذي  منح رخصة 
مجموعة  في  لها  تسبب  األمرالذي  الهاذي«، 
من األعباء النفسية والمادية، دون أن يرف لها 
جفن أي مسؤول، ألنه عادة ما يركن العديد من 
والتسويف،  التماطـل  أسلوب  إلى  المسؤولين 

متجردين من الحس االجتماعي واإلنساني في 
غارقين  المواطنين،  ومشاكل  قضايا  كثيرمن 
رواتبهم  بفضل  الميسرة،  حياتهم  نشوة  في 

السمينة وامتيازاتهم الكثيرة...
نظـم  األخيـرة،  السنـوات  خالل  يذكرأنه 
سكان منطقة »الهرارش« العديد من الوقفات 
االحتجاجية أمام مقر واليـة طنجــة،  مرددين 
عن  والتهميش  الحيف  برفع  تنادي  شعارات 
المنطقة ذاتها التي على الرغم من أنها دخلت 
بنيتها  إالأن   ،2009 سنة  الحضري  المجال 

التحتية الزالت بعيدة عن الحضارة والتمدن.
م.إ      

من  عددا  أن  إعالميـــة  مصادر  ذكرت 
في  التباطـؤ  من  يشتكون  باتوا  المرتفقين 
مندوبية  لدى  الموضوعــة  ملفاتهم  معالجة 
أن  إلى  مشبريـــن  بطنجـــة،  الدولة  أمالك 
هوتعطيل  أصبح  المذكورة  شعارالمصلحـــة 
أغراض ومصالح المواطنين على اختالفها، دون 

أخذ ظروفهم، بعين االعتبار.
من  هنــاك  أن  ذاتها  المصادر  وذكرت 
لفترة  اإلدارة،  هذه  يزور  كان  من  المواطنين 
طويلة من أجل غرض إداري يخص ملفه، فإذا 
دون  الموقف،  سيـــدة  تكون  التأجيل  بعملية 
إعطاء مبررات مقنعة، إن لم تكن واهية، بل إن 
بعض الموظفين أنفسهم ـ يقول المشتكي ـ 
يعترفون بأن ملفه مكتمل، لكن يتطلب وقتا 

إلنجازه...
بشكايــة  تقدم  أنه  يقـول  آخر  مواطن 

أجــل  من  الدولة  ألمــالك  الجهــوي  للمدير 
أحد  عن  اليد  برفع  المتعلق  ملفه،  في  النظر 
المنازل التابعة ألمالك الدولة، فبقيت اإلجابة، 
إحدى  تقاعد  بعـــد  خصوصا  جدوى،  دون 
المسؤوالت عن الملفات الخاصـــة بالمنــازل 
والتي ال تتطلب سوى حسبة بسيطة من أجل 

رفع اليد عنها، يشير المشتكي ذاته.
هذا  يحــدث  ما  كثيــرا  فإنه  ولإلشــارة، 
وقضايا  ملفات  معالجة  في  التباطؤ  من  النوع 
المواطنين في العديد من اإلدارات العمومية، 
في الوقت الذي ما فتئ جاللة الملك يوصي في 
خطاباته السامية بخدمة رعاياه األوفياء وتقريب 
اإلدارة منهم، فإلى متى هذا األداء السلبي الذي 

تعرفه بعض المؤسسات.؟
م.الهنداوي   

مواطنة تطالب بالتعوي�س
عن قطعتها الأر�شية

مواطنون ي�شتكون من بطء 
معاجلة ملفاتهم...  

انتظرت طوياًل استيقاظ المسؤولين..
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أربعـة أنديـة من القســم  يتواصل تنافس 
الممتاز للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة 
هواة.  الثاني  القسم  إلى  الصعود  بطاقة  على 
البطولة  من  الثانية  الدورة  بإجراء  األسبوع  هذا 
المصغرة، وهو النظام الذي اتفقت عليه ألول مرة 
متصدر  وزان  اولمبيك  المتأهلة،  األربعة  األندية 
نجم  وجوهرة  نقطة،   45 برصيد  ألف  المجموعة 
العرائش صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، 
 53 باء برصيد  المجموعة  وشباب أصيلة متصدر 
نقطة وطلبة تطوان صاحب المركز الثاني برصيد 
القرية  بملعب  المباريات  تجرى  حيث  نقطة.   40
الرياضية بطنجة. وكانت الدورة األولى اسفرت عن 
فوز طلبة تطوان على جوهرة العرائش فيما تعادل 

شباب أصيلة وأولمبيك وزان.
أصيلـة  لشبــاب  العرائش  جوهــرة  ويواجه 
لحساب الدورة الثانية يوم السبت بملعب القرية 
الرياضية بطنجة، فيما يواجه أولمبيك وزان لطلبة 
تطوان في نفس اليوم وبنفس الملعب. ويسدل 
 26 السبت  يوم  المصغرة  البطولة  على  الستار 
وأولمبيك  العرائـش  جوهرة  بمواجهتي  يونيو 
وزان، ثم طلبة تطوان وشباب أصيلة في ملعبين 
محايدين سيتم تحديدهما الحقا. ويصعد المنفرد 
بالمركز األول إلى القسم الثاني هواة، وفي حالة 
نسبـة  إلى  االحتكام  سيتم  النقاط  في  التساوي 
األهداف، ثم نتيجة المواجهة المباشرة. وفي حالة 

التساوي في كل شيء ستجرى مباراة فاصلة.
البطولــة  هــذه  في  المثيــرة  والمالحظــة 
المصغرة المؤدية إلى القسم الثاني هواة تتجلى 
في عجز أندية طنجة عن حجز مقعد ضمن األندية 
المنافسة على الصعود. وهي بمثابة ضربة موجعة 
فرق،  ثمانية  وجود  رغم  الطنجاوية  القدم  لكرة 
شباب علم طنجة ورجاء موح باكو وشباب بنديبان 
ورجاء البوغاز بالمجموعة ألف. واتحاد طنجة البالية 
سيدي  وشباب  طنجة  ووداد  مسنانة  وجوهرة 

ادريس بالمجموعة باء.
األندية  لهذه  كيف  هنا،  المطروح  والسؤال 
بوفرة عددها تعجز عن التواجد في مرحلة البحث 
عن الصعود. فهل الخلل في سوء التسيير أم في 
اإلمكانات المادية أم ان هذه األندية تتهرب من 
المشاركة في بطولة مكلفة، وترى في نفسها عدم 
القدرة على توفير مصاريف التواجد بهذه الدرجة؟ 
لكن هذا ليس مبرر، باعتبار أن وجود أندية من 
طنجة بالهواة يخدم مصلحتها ومصلحة العبيها 
باألساسي لكسب مزيد من الخبرة واالحتكاك. لهذا 
وجب مراجعة سياسة ممثلي كرة القدم الطنجاوية 
بالقسم الممتاز للعصبة الجهوية واعتبار المنافسة 
على الصعود أمر حتمي وفي مصلحة كرة القدم 
بالمدينة، ومن يرى نفسه عاجزا عن تحقيق ذلك 

من األفضل أن ينسحب.

روبرتو مانشينيحوار السبت

غياب اأندية طنجة عن 
مناف�شات ال�شعود للهواة 

يطرح ت�شاوؤلت

في حوار خص به مؤخرًا موقع«فيفا. كوم«، أثنى عليك مدرب البرازيل تيتي ثناًءا 
غزيرًا، ليس فقط لنتائجك مع إيطاليا ولكن أيضًا للطريقة التي غيرت بها أسلوب الفريق. 

هل تحبّذ هذا النوع من التقدير من زميل ومدرب دولي رفيع المستوى؟
تيتي مدرب رائع، وبلده من أكثر البلدان إلهامًا وإبداعًا في عالم كرة القدم، بلد ال يرتضي 
بدياًل عن اعتماد أسلوب هجومي. يسعدنا أن تتلقى إيطاليا الثناء بهذه الطريقة، ولكن ال يجب 
أن ننسى أن النجاحات السابقة التي راكمها األزوري من خالل الفوز بأربع بطوالت لكأس العالم 
وبطولة كأس أوروبا، قد تحّققت باالعتماد على أسلوب دفاعي. فكل بلد له أسلوبه الخاص في 
اللعب، وهذه الصالبة الدفاعية التي ميّزت إيطاليا تاريخيًا ال تزال تصنع الفارق حتى اليوم. لكي 

تصبح فريقًا جيدًا، تحتاج إلى خلق توازن مثالي بين الهجوم والدفاع.
عندما توّليت تدريب المنتخب اإليطالي، هل كنت دائمًا تسعى إلى إيجاد ذلك التوازن 

لجعل إيطاليا أكثر مياًل إلى المغامرة؟
لقد توليت مهمة التدريب في لحظة صعبة للغاية، لكننا أردنا أن نفعل شيئًا مختلفًا حقًا 
عمّا تم القيام به سابقًا. ولذلك جلبنا الكثير من الالعبين الشباب الموهوبين الذين اعتبرناهم 
مناسبين تمامًا العتماد أسلوب لعب مختلف، أكثر هجومًا مما كان عليه في الماضي. في جميع 
الفرق التي دربتها من قبل، سعيت دائمًا إلى تطبيق هذا النوع من الفلسفة. أحيانًا ينجح 
المرء في ذلك وأحيانًا يفشل. لكن في هذه الحالة، كان الوقت مناسبًا لمنح جماهيرنا الفرصة 

لمشاهدة منتخب يلعب كرة قدم جذابة.
جاذبية،  أكثر  بطريقة  اللعب  في  المتمثل  هدفك  حققت  إنك  يقولون  كثيرون 
وراكمت نتائج رائعة على مدى السنوات الثالث الماضية، على الرغم من افتقار الفريق لنجوم 

عالميين من طينة األجيال اإليطالية السابقة. ما تعليقك على ذلك؟
صحيح أنه كانت هناك فترات في الماضي كان فيها المنتخب اإليطالي يعجّ بالعبين كبار 
وموهوبين. من الصعب تحديد سبب غياب مثل تلك المواهب الرائعة عن الجيل الحالي. ولكن 
في الوقت نفسه، هناك جيل جديد صاعد من الالعبين المتميزين في إيطاليا، وهؤالء الشباب 
يتمتعون بموهبة كافية للتألق على المستوى الدولي، واالرتقاء إلى مصاف النجوم العالميين 
في يوم من األيام. ما هي إال مسألة وقت. نأمل أن نقودهم إلى سكة االنتصارات ونساعدهم 

على تحقيق أهدافهم.
لقد تم تعيينك بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم األخيرة. كيف كانت تلك 
الصدمة بالنسبة إليطاليا بعد الغياب عن نسخة روسيا 2018. وهل كان ذلك الفشل مصدرًا 

للتحفيز منذ ذلك الحين؟
لم يكن األمر سهاًل على أي شخص، بمن فيهم أنا، ألنني في الخمسينيات من عمري 
ورأيت دائمًا منتخب بالدي يتنافس في كأس العالم. ولكن ال أحد يمكنه أن يتوقع ما يمكن 
أن يحدث، وهذه هي حالوة الرياضة، حتى لو عانينا األمرّين بسبب ذلك. نأمل أال يحدث ذلك 
مرة أخرى، ولضمان عدم تكرار األمر، نحتاج إلى العمل بجد لتقديم أداء جيد ألننا نلعب في زمن 

أصبحت فيه جّل المنتخبات قادرة على المنافسة.
هل تعتقد أن إيطاليا قادرة على الفوز باللقب األوروبي؟ وما هي المنتخبات األخرى 

التي تراها مرشحة للظفر باللقب؟
هناك منتخبات كثيرة، مثل بطلة العالم )فرنسا( وبطلة أوروبا )البرتغال(، أقوى منا في 
الوقت الحالي. وكذلك هناك المنتخبات التي تلعب على مستوى عاٍل طوال السنوات الخمس 
الماضية، ولديها العبين ذوي خبرة أكثر منا. لقد بدأنا هذا المشروع منذ ثالث سنوات فقط، 
وقد وصلنا للتو إلى هذا المستوى. ولكن كما قلت آنفًا، فإن عدم القدرة على التنبؤ هي حالوة 

كرة القدم.

نسبيًا،  تعتبر طويلة  قد  مدة  إنها  مدته خمس سنوات.  جديدًا  عقدًا  مؤخرًا  وقعت 
السيما في عالم كرة القدم الحديثة. فهل يدل ذلك على مدى استمتاعك بعملك؟

نحن ملتزمون سويًا بالسعي إلى الفوز بكأس العالم، وهذا ما يفسّر مدة العقد؛ فهي 
تعكس مشروعًا طويل األمد. في هذه المرحلة، وبالنظر إلى نقطة البداية قبل ثالث سنوات، 
يبدو أن األمور تسير على ما يرام بفضل الالعبين الشباب والموهوبين الحاضرين في صفوف 

المنتخب. أعتقد أن السنوات المقبلة ستكون مثمرة للغاية بالنسبة إليطاليا.
بعد أن مّثلت منتخب بالدك كالعب، هل كنت تحلم بتدريب األزوري؟

نعم. بدأت مسيرتي الدولية في سنّ مبكرة، وعلى الرغم من أنني لعبت في منتخبات 
وطنية قوية للغاية تعج بالعديد من الالعبين الموهوبين، إال أننا لم نحقق النتائج المرجوة. 
إذا عدنا بالذاكرة إلى كأس العالم في إيطاليا عام 1990، على سبيل المثال، فإننا لم نخسر 
أي مباراة طوال البطولة، ولكن انتهى بنا األمر في المركز الثالث بستة انتصارات وتعادل. هذا 

جنون! آمل أن نعوّض كل تلك الفرص التي أضعناها في الماضي.
على الرغم من موهبتك ومسيرتك الرائعة على مستوى األندية، لم تحصل قط على 
فرصة للتألق في كأس العالم )جلس على دكة البدالء في نسخة 1990(. إلى أي مدى كان 

ذلك مؤسفًا، وهل تشعر بتحفيز إضافي لترك بصمة في هذه البطولة كمدرب؟
بالنظر إلى أنني بدأت مسيرتي الدولية في سن مبكرة للغاية، كان بإمكاني أن أشارك مع 
المنتخب في أربع بطوالت لكأس العالم وأربع بطوالت لكأس أوروبا. كنت أتمنى ذلك! لكن 
ألسباب عديدة، لم أحقق تلك النجاحات التي كنت أصبو إليها، باستثناء التتويج بلقب أوروبي 

في فئة تحت 16 سنة. لذا، نعم، أتمنى أن أحقق كمدرب كل ما فاتني كالعب.
جوران إيريكسن، مدربك السابق، أشاد مؤخرًا بعزيمتك وحيويتك كالعب. فهل كان 

مانشيني المدرب سيستمتع بالعمل مع مانشيني الالعب؟
أودّ العمل مع هذا النوع من الالعبين الموهوبين والمهاريين والمبدعين! أرى أن هذه 
الصفات إيجابية. كان سفين بمثابة معلم بالنسبة لي. كان مدربًا رائعًا عّلمني الكثير من 

األشياء. لو شكرته دهراً لن أوفيه حّقه. إنه رجل عظيم.
كيف تتعامل مع الضغوط الناجمة عن حمل آمال أمة تعشق كرة القدم؟ هل من 

الممكن تفاديها؟
ال! هكذا هي إيطاليا! لدينا 60 مليون مدرب ومن المستحيل تفاديهم. ولكن هذا األمر 
يعكس، في الوقت نفسه، مدى عشق اإليطاليين لمنتخبهم بالدهم، خاصة عندما يتعّلق األمر 

بالبطوالت الكبرى. فاإليطاليون يعشقون كرة القدم، وهذا أمر رائع.
إبان الجائحة، كانت المالعب فارغة وتضاعفت المشاكل اللوجستية، وأصبت بفيروس 
الظروف؟ هل كان  التدريب في مثل هذه  تجربة  لك  بالنسبة  Covid-19. كيف كانت 

التعامل مع كل ذلك من أكبر التحديات التي واجهتك كمدرب؟
ليس هناك شك في أنه كان تحديًا صعبًا على المستوى الفردي، وإن كان ذلك حدث 
وسط أوقات عصيبة للغاية بالنسبة للجميع في كل مكان. إذ لم يسبق ألحد أن عاش وضعية 
كهذه، وال يسعنا إال أن نأمل أال يعيشها أحد مرة أخرى في المستقبل. عائالت كثيرة فقدت 
أحبّاءها، والناس حُرموا من حريتهم. بالنسبة للجميع، كان ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث. 
ولم يكن األمر مختلفا بالنسبة لنا في عالم الرياضة، فقد كان علينا ببساطة التأقلم مع ما كان 

يحدث حولنا.

“اأردنا اأن نفعل �شيئاً مختلفاً حقاً مع اإيطاليا”
الدولية  مسيرته  استحضار  عند  »العبث«  عن  مانشيني  تحدث 
العاثر،  بالحظ  حافلـة  ومؤلمة  طويلة  قصـة  كانت  والتي  المخيّبـة، 
وظهور روبيرتو باجيو، ومشاجرتين مع المدربين دفع ثمنهما غالياً. 
لمنتخب إيطاليا، اعتبرها مانشيني بمثابة »فرصة  وبعدما أصبح مدرباً 
ثانية«. واستغّل المدرب البالغ من العمر 56 عاماً تلك الفرصة أفضل 
تاريخ  في  األسوأ  يعتبر  كان  فريق  تحويل  في  نجح  فقد  استغالل. 
إيطاليا، واألول منذ ستة عقود الذي يغيب عن نهائيات كأس العالم، 
إلى فريق لم يتجرّع مرارة الهزيمة طوال 28 مباراة، وفاز بآخر تسع 
مباريات بمجموع 28-0. ومرة أخرى، يجب القول بأن هذه األرقام، على 
الرغم من أنها مثيرة لإلعجاب، ال تعكس سوى جزء من الواقع. فهي 
ال تأخذ في االعتبار التحوّل الجذري في األسلوب الذي قاده مانشيني. 
تعزى  األزوري  كتيبة  تسجّلها  التي  الغزيرة  واألهداف  فاالنتصارات 
باألساس إلى أسلوب هجومي مختلف عن التقاليد الكروية اإليطالية. 
تحدث مانشيني إلى موقع »فيفا. كوم« في أعقاب الفوز بنتيجة 0-3 
على تركيا، ما رفع من أسهم منتخب بالده في قائمة المرشحين للظفر 

بكأس األمم األوروبية 2020.
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ميسي لن يغادر الكامب نو
المكان  الكامب نو هو  قال البورتا »عشب 
إلى  مشيرا  ميسي«،  حذاء  الذي سيطأه  الوحيد 
وأضاف  متقدمة«.  لمرحلة  وصل  »التجديد  أن 
شخص  أنا  ميسي،  من  )ال(  كلمة  أتوقع  »ال 
ما  ونفعل  البقاء،  يريد  وهو  بطبيعتي،  متفائل 
بسبب  بسيطة،  ليست  األمور  أن  رغم  بوسعنا 
كبيرة«.  اقتصادية  قدرات  تمتلك  أندية  وجود 
سهل  وهذا  باألموال،  يتعلق  ال  »األمر  وتابع 
البقاء«.  في  الرغبة  لديه  علينا،  كثيرا  األمور 
البرسا  »تاريخ  عليه  يبدو  والتأثر  البورتا  وأردف 
الفن  هو  ميسي،  ليو  باسم  يكتب  روعة  األكثر 
وفنيات  متميزا،  أسلوبا  يمتلك  ألنه  نفسه 
مذهلة، وألن شخصيته تطورت كثيرا على مدار 
الوثائقي،  الفيلم  في  ويظهر  كاملة«.  حقبة 
العديد من  الكتالونية،   )3TV( إنتاج شبكة  من 
وبشكل  اإلسبانية  الكرة  في  الكبيرة  األسماء 
خاص في تاريخ النادي الكتالوني، أمثال تشافي 
وجوارديوال وفالدانو ونيمار ورونالدينيو ولويس 
وفالفيردي،  إنريكي  ولويس  وإنييستا  سواريز 
بفنانين  تقارن  التي  ميسي  قيمة  عن  للحديث 
وبيكاسو  فينشي  دا  وليوناردو  موتسارت  أمثال 
أن  المنتظر  وبيتهوفن. ومن  وفيردي وجاودي، 
 22 تليفزيون كتالونيا يوم  الفيلم على  يعرض 

يونيو.

فصل جديد بين برشلونة وديمبلي
بين  سارية  الطويل  النفس  لعبة  تزال  ما 
مسؤولي برشلونة ونجمه ديمبلي، مع استمرار 
الغموض حول موقف الالعب الذي تجاهل لفترة 
عقد  وينتهي  للنادي.  التجديد  محادثات  طويلة 
 ،2022 صيف  في  برشلونة  مع  الحالي  ديمبلي 
التفاق  يتوصل  لم  إذا  مجانا  الرحيل  ويمكنه 
للتجديد. وبحسب صحيفة »سبورت«، فإنه كان 
من المتوقع حدوث تواصل بين إدارة برشلونة 
عبر  النهاية  في  ذلك  وتم  ديمبلي،  ووكالء 
الهاتف. وأضافت: »يرى النادي أنه من اإليجابي 
وكالء  مع  اآلراء  تبادل  من  أخيرا  تمكنوا  أنهم 
الهاتف  عبر  كان  أنه  رغم  واالجتماع  الفرنسي، 
والمطالبة  موقفهم  لشرح  برشلونة  خدم  لكنه 
ببدء المفاوضات لتجديد عقده«. وأشار التقرير 
لتجديد  التفاق  التوصل  يريد  برشلونة  أن  إلى 
عقد ديمبلي قبل نهاية يورو 2020. وأوضحت: 
ديمبلي  النادي  سيطرح  ذلك  يتم  لم  »إذا 
حدد  وقد  الصيفية،  االنتقاالت  سوق  في  للبيع 
الالعب  لرحيل  المطلوب  المبلغ  بالفعل  النادي 

الفرنسي«.

برشلونة يرضخ لرغبة ديباي
بات  ديباي  أن  ديبورتيفو«  كشفت«موندو 
لبرشلونة،  التوقيع  بُعد خطوة واحدة من  على 
خيارات  أي  دون  فقط  لموسمين  يمتد  بعقد 
كان  التفاوض  بداية  »في  وأضافت:  إضافية. 
الحديث عن عقد لثالثة مواسم، لكن ديباي أراد 
أن ينتهي عقده في موسم 2023-2022، دون 
وجود موسم اختياري لكي يملك حرية التفاوض 
بالراحة  إذا شعر  التجديد في وقت الحق  بشأن 
رغبة  على  وافق  »النادي  وتابعت:  الفريق«.  مع 
ديباي، الذي تخلى عن عروض أكبر من برشلونة 
حيث  جيرمان،  وسان  وإنتر  يوفنتوس  من 
كومان  السابق  مدربه  مع  العمل  الالعب  أراد 
سيكون  ديباي  أن  التقرير  وأشار  مُجددًا«. 
قراره حول مستقبله،  العليا التخاذ  اليد  صاحب 
وحال لم تكن األمور جيدة في برشلونة سيكون 
لديه إمكانية البحث عن مخرج وضمان الحصول 
رحيله  مع  آخر،  فريق  في  انتقال  مكافأة  على 
مجانا. وأفادت أن إدارة برشلونة سعيدة بالتزام 
الماضي  أكتوبر  منذ  النادي  مع  باتفاقه  ديباي 
رفض  الذي  فينالدوم  عكس  عنه،  يتراجع  ولم 
سان  عليه  عرض  بعدما  البارسا  قميص  ارتداء 

جيرمان ضعف الراتب المقدم من البلوجرانا.

جوتي يهاجم إدارة الريال بسبب راموس
ريال  نجم  »جوتي«،  جوتيريز  ماريا  شن 
النادي  مدريد السابق، هجوما حادا عقب إعالن 
رحيل راموس. ونشر جوتي، عبر حسابه الرسمي 
على »تويتر«: »راموس القائد، عار على الجميع 
فأنت  مدريد،  ريال  في  مسيرتك  تنه  لم  أنك 
سعيدًا  حًظا  ستعود،  لكنك  ذلك،  تستحق 
مدريد  ريال  وإدارة  راموس  ودخل  صديقي«. 
عرض  حيث  المفاوضات،  في  مسدود  لطريق 
التجديد لموسم واحد فقط مع إمكانية  النادي 
راتبه  تخفيض  بجانب  آخر،  لموسم  التمديد 
بنسبة %10، وهو ما رفضه راموس الذي طالب 
راتبه  على  ويحصل  األقل  على  لعامين  بعقد 
األربعاء  مساء  أعلن  مدريد،  ريال  وكان  كامال. 
النادي  وقال  عقده.  نهاية  بعد  راموس  رحيل 
في بيان رسمي نشره على موقعه اإللكتروني: 
الخميس  صحفي  مؤتمر  عن  النادي  »يعلن 
رئيس  بحضور  راموس  القائد  لتوديع  )أمس(، 
ذلك  »بعد  وأضاف:  بيريز«.  فلورنتينو  النادي 
للحديث  صحفي  مؤتمر  في  راموس  سيظهر 
سيرجيو  بدل  جانبه،  من  اإلعالم«.  وسائل  مع 
التواصل  راموس صورته على حساباته بمواقع 
حسابه  عبر  مقتضبة  رسالة  ودوّن  االجتماعي، 
ريال  »شكرا  فيها:  جاء  فيسبوك  في  الرسمي 

مدريد«.

أزمة تعيق وصول مبابي
عن  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  كشفت 
عقبة تهدد إتمام ريال مدريد لصفقة الفرنسي 
الصيف.  هذا  جيرمان،  سان  مهاجم  مبابي، 
بنهاية  األمراء  حديقة  في  مبابي  عقد  وينتهي 
يقل  لن  فإن سعره  ذلك  ومع  المقبل،  الموسم 
هذا الصيف عن 150-180 يورو، رغم تصريحات 
رئيس النادي ناصر الخليفي، بأنه لن يتم بيعه 
اإلسبانية،  الصحيفة  وبحسب  مجانًا.  رحيله  أو 
العرض  تقديم  يمكنه  الريال  أن  افتراض  فمع 
فإنه  الصيف،  هذا  جيرمان  سان  يرضي  الذي 
مطالب أيضًا باالستغناء عن بعض من العبيه 
توفير  أجل  من  كبيرة،  رواتب  يتقاضون  الذين 
راتب مبابي. وأوضحت، أن هؤالء الالعبين مثل 
جيسوس  ورينير  كوبو  وتاكيفوسا  يوفيتش 
أكثر  آخرين  العبين  حتى  أو  دياز  وإبراهيم 
وفينيسيوس  رودريجو  البرازيليين  مثل  تأثيرًا 
يتخلص  أن  يجب  أنه  مشددة  دياز،  ماريانو  أو 
حتى  أو  النهائي  بالبيع  سواء  هؤالء  من  النادي 
اإلعارة. ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن أكثر 
بيل،  الويلزي  هو  مبابي،  إتمام صفقة  يعقد  ما 
من  االنتهاء  عقب  مدريد  إلى  سيعود  والذي 
كأس األمم األوروبية. ويملك بيل عقدا مع يمتد 
حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما يشكل قلًقا 
 17 يتقاضى  بيل  أن  باعتبار  للميرنجي،  كبيرا 
مليون يورو موسميا. وبالتالي، يدرك الريال أنه 
إذا أراد ضم مبابي هذا الصيف، فسيكون مطالبا 

بحل مشاكله الداخلية أواًل.

فاران يرفض مانشستر يونايتد
موقـــف  »ميـــرور« عن  كشفت صحيفـــة 
الفرنسي فاران، مدافع ريال مدريد، من االنتقال 
الصيف.  هذا  يونايتــد،  مانشستـــر  لصفوف 
الموسم  بنهاية  الريال  مع  فاران  عقد  وينتهي 
التجديد  المقبل، ولم يتم التوصل التفاق حول 
حتى اآلن، مما دفع النادي لعرض الالعب للبيع 
الصحيفة  وبحسب  الصيفي.  الميركاتو  في 
البريطانية، فقد أبدى مانشستر يونايتد، رغبته 
غير  الالعب  أن  إال  الصيف،  هذا  فاران  ضم  في 
مهتم باالنتقال إلى قلعة أولد ترافورد. وأضافت 
الدوري  إلى  يــعود  أن  الممكـن  من  فاران  أن 
واللعب  حيرمان،  سان  بوابـــة  من  الفرنسي، 
تحت قيادة بوكيتينو. وانضم رافائيل فاران إلى 
ريال مدريد في صيف 2011، قادمًا من النس 

الفرنسي، مقابل 10 ماليين يورو.

الرجاء ي�شعق احتاد طنجة ومالنغو
ي�شتعيد �شدارة الهدافني

قاد الكونغولي بين ماالنغو فريقه الرجاء إلى تحقيق فوز 
كاسح على مضيفه اتحاد طنجة بثالثية نظيفة في المباراة التي 
جمعت بينهما مساء األربعاء بالملعب الكبير بطنجة لحساب 
الوطني  للقسم  االحترافية  البطولة  الدورة 22 من  منافسات 
وأضاف   ،17 الدقيقة  في  األول  الهدف  ماالنغو  األول. وسجل 
سفيان الرحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم عاد ماالنغو 
ليوقع الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريقه، 
وبالتالي استعاد صدارة هدافي البطولة من أيوب الكعبي هداف 
الوداد، برصيد 13 هدفا.  وخلق الرجاء مجموعة من الفرص 
في  رحيمي  وسفيان  متولي  محسن  من  تسديدتين  أبرزها 
الشوط األول. ولم يؤثر ضغط اتحاد طنجة في بداية الشوط 
الثاني، على طموح الرجاء الذي عاد للسيطرة على باقي مجريات 
اللقاء، ولم يستغل المساحات التي أتاحها العبو اتحاد طنجة 
بمثابة  االنتصار  وكان  النتيجة.  لتوسيع  دفاعه  خط  وتفكك 
صعقة التحاد طنجة ودعما معنويا للرجاء للتحضير لمواجهته 
كأس  نهائي  نصف  لحساب  المصري  بيراميدز  ضد  القارية 
الكونفيدرالية اإلفريقية. وبهذا الفوز، رفع الرجاء رصيده إلى 45 
نقطة في المركز الثاني وقلص الفارق مع المتزعم الوداد إلى 
ثالث نقاط مستغال تعادله أمام نهضة الزمامرة، فيما تجمد 
رصيد اتحاد طنجة بعد هزيمته السادسة هذا الموسم في 31 
نقطة بالمركز الرابع. وقاد المباراة الحكم نبيل بنرقية بمساعدة 
عبد الحق مستغفر ويحيى بهشاش، وأخرج البطاقة الصفراء 
لمحمد على بامعمر واكسيل مايي من اتحاد طنجة وعبد اإلله 

مذكور ومروان هدهودي من الرجاء. 
نتائج الدورة 22: 

الوداد الرياضي / نهضة الزمامرة: 0 – 0 
اتحاد طنجة / الرجاء الرياضي: 0 – 3 

برنامج باقي مباريات الدورة 22: 
اليوم السبت 

الجيش الملكي / مولودية وجدة:)الساعة الخامسة مساء(
أولمبيك أسفي / المغرب التطواني:) الساعة السابعة والربع 

مساء(
شباب المحمدية / نهضة بركان:) الساعة التاسعة والنصف 

ليال(

غدا األحد
الخامسة  زم:)الساعة  / سريع وادي  الجديدي  الحسني  د. 

مساء(
يوسفية برشيد / الفتح الرباطي:) الساعة السابعة والربع 

مساء(
حسنية أكادير / المغرب الفاسي:) الساعة التاسعة والنصف 

ليال(
برنامج الدورة 23: 
الثالثاء 22 يونيو

نهضة بركان / الوداد الرياضي:) الساعة التاسعة والنصف 
ليال(

الخميس 24 يونيو
الرجاء الرياضي / د. الحسني الجديدي:) الساعة السابعة 

والربع مساء(
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 48 نقطة
2 - الرجاء الرياضي: 45 //
3 - الجيش الملكي: 32 //
4 - اتحاد طنجة: 31 //   
5 - نهضة بركان: 30 //

6 - مولودية وجدة: 30 //   
7 - أولمبيك أسفي: 29 //

8 - المغرب التطواني: 29//
9 - حسنية أكادير: 28 //

10 - الفتح الرباطي: 26 //
11 - د. الحسني الجديدي: 24 //  

12 - المغرب الفاسي: 22 //  
13 - سريع وادي زم: 21 //

14 - شباب المحمدية: 20 //
15 - يوسفية برشيد: 20 //
16 - نهضة الزمامرة: 17 //

نظمت الجمعية المغربية الوطنية للباكيدو وفنون الحرب 
المختلطة يوم األحد الماضي بمقر الجمعية بطنجة، التدريب 
الحرب  وفنون  الباكيدو  رياضة  صنف  للمدربين في  االول 
المختلطة، تحت اشراف كل من الخبير الوطني األستاذ ابراهيم 
وشكل  بالفقيه.  حسن  األستاذ  التقني  والمدير  المرابطي 
الدولي  التدريب  في  للمشاركة  لالستعداد  فرصة  التدريب 
الخاص بالمدربين في نفس النوع الرياضي المزمع تنظيمه في 

شهر نوفمبر المقبل بأربع جهات بالمملكة، وسيحظى بحضور 
ممثلين عن الجامعة الدولية وفي مقدمتهم رئيسها األستاذ 
جليل أحمد، إلى األستاذ ابراهيم المرابطي بصفته المندوب 
أن  ويذكر  وأفريقيا.  بالمغرب  الرياضي  النوع  لهذا  الرسمي 
هذا النشاط، يدخل في إطار األنشطة المكثفة التي تقوم بها 
وتنفيذا  بالمغرب  الرياضي  القطاع  إنعاش  أجل  الجمعية من 

لبرنامجها السنوي 

ن�شاط حت�شريي للتدريب الدويل اخلا�س 
مبدربي ريا�شة الباكيدو

البطولة الحرتافية :
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نتائج وبرنامج املباريات واملدن واملالعب 
والقنوات الناقلة ملناف�شات كاأ�س اأمم اأوروبا

النتـــائــج:
المجموعة األولى:

إيطاليا / تركيا: 3 – 0 
ويلز / سويسرا: 1 – 1 

تركيا / ويلز: 0 – 2  
إيطاليا / سويسر: 3 – 0 

المجموعة الثانية:
الدنمارك / فنلندا: 0 – 1 

بلجيكا / روسيا: 3 – 0 
فنلندا / روسيا  0  – 1 

الدنمارك / بلجيكا: 1 – 2  
المجموعة الثالثة:

النمسا / مقدونيا الشمالية: 3 – 1 
هولندا / أوكرانيا: 3 – 2 

أوكرانيا / مقدونيا الشمالية: 1-2
هولندا / النمسا: 2– 0

المجموعة الرابعة:
إنجلترا / كرواتيا: 1 – 0 

سكوتلندا / التشيك: 0 – 2 
المجموعة الخامسة:

بولندا / سلوفاكيا: 1 – 2 
إسبانيا / السويد: 0 – 0 

المجموعة السادسة:
المجر / البرتغال: 0 – 3 

فرنسا / ألمانيا: 1 – 0 
المـوعــد المقـبــل:

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

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

 )SPORT 1
إنجلترا / سكوتلندا )على الساعة الثامنة مساء 
 TF1 / BEIN  / لندن  بمدينة  ويمبلي  بملعب 

)SPORT 1
اليوم السبت 

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

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

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

)SPORT 1

غدا األحد:
مساء  الخامسة  الساعة  )على  ويلز   / إيطاليا 
 BEIN SPORT / بملعب األوليمبيكو بمدينة روما

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

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

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

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

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

)/ BEIN SPORT 1
الثالثاء 22 يونيو

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

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

)BEIN SPORT 2
األربعاء 23 يونيو

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

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

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

)BEIN SPORT 2 / ميونيخ أرينا بمدينة ميونيخ
مساء  الثامنة  الساعة  )على  /فرنسا  البرتغال 
 TF1 / / أرينا بمدينة بودابست  بملعب بوشكاش 

)BEIN SPORT 1
دور »ثمن النهائي«

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

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن
يوم األحد 27 يونيو 

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

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

يوم اإلثنين 28 يونيو

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

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

يوم الثالثاء 29 يونيو

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

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

دور »ربع النهائي«
يوم الجمعة 02 يوليو

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

 )SPORT 1

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

يوم السبت 03 يوليو

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

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

دور »نصف النهائي«
يوم الثالثاء 06 يوليو

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

يوم األربعاء 07 يوليو

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

»النهـائـي«
يوم األحد 11 يوليو

ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 
. )M6 / BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن

إريكسن يبعث رسالة لمحبيه من داخل المستشفى
إنتر ميالن ومنتخب الدنمارك، جماهيره  طمأن كريستيان إريكسن، العب 
على صحته، من خالله صورة ورسالة من داخل المستشفى. وتعرض إريكسن 
)29 عامًا( لسقوط مروع خالل مباراة منتخب بالده أمام فنلندا، مساء السبت، وهو 
ما فسره طبيب المنتخب بتعرضه لسكتة قلبية. ونشر إريكسن صورة له داخل 
مستشفى كوبنهاجن، وكتب عليها: »مرحبًا بالجميع، شكرا جزيال على تحياتكم 
ورسائلكم الرائعة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي.

أنا بخير، لكن في ظل هذه الظروف ال يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في 
المستشفى، لكني أشعر أنني بخير، اآلن سأشجع الرفاق في المباريات المقبلة«. 
والتقى منتخب الدنمارك مع منتخب بلجيكا، أول أمس الخميس، ضمن مباريات 

الجولة الثانية لكأس األمم األوروبية في غياب إريكسن.

بيدري يدخل تاريخ إسبانيا وشيك يسجل رقما قياسيا 
أمام أسكتلندا

حقق بيدري، إنجازا تاريخيا بمشاركته أساسيا ضد السويد. وبحسب شبكة 
»أوبتا« لإلحصائيات، فإن بيدري أصبح أصغر العب يظهر بقميص إسبانيا في 
بطولة كبرى بعمر 18 عاما و201 يوما، متفوقا على نجم ال روخا األسبق فابريجاس 
وتألق  يوما.  و41  عاما   19 بعمر   2006 مونديال  في  أوكرانيا  الذي شارك ضد 
بيدري مع برشلونة الموسم الماضي، وحجز مكانا أساسيا في تشكيل الماتادور في 
البطولة القارية. وبات أيضا أصغر العب إسباني يشارك في بطولة أوروبا، وكسر 
الرقم الصامد منذ نسخة يورو 1980 باسم الدولي األسبق ميجيل تينديلو الذي 
شارك مع ال روخا ضد إيطاليا بعمر 19 عاما و132 يوما. وفي خبر آخر، فاز منتخب 
التشيك على أسكتلندا بهدفين دون رد، ضمن لقاءت الجولة األولى من المجموعة 
الرابعة. وسجل باتريك شيك الثنائية. ويبقى الهدف الثاني من أجمل أهداف اليورو 
هذا العام، أتى من تسديدة ساقطة من قرب وسط الملعب، من مسافة 49,7 
ياردة. وبحسب أرقام »أوبتا«، حقق شيك رقمًا قياسيا بالتسجيل من أبعد مسافة 

في تاريخ اليورو.

دوريات روسية وبولندية لتأمين اليورو
بطرسبرج،  سان  شوارع  في  بدوريات  والبولندية  الروسية  الشرطة  تقوم 
لضمان األمن تحسبا لوصول المشجعين البولنديين. وتضم الدوريات أربعة عناصر 
من كل دولة، في شوارع ثاني أكبر المدن الروسية، ويواجه بولندا السويد في 
23 يونيو. ووفقا للصحافة، اشترى 2500 مشجع بولندي تذاكر المباراة السابقة 
ضد سلوفاكيا، لكن لم يظهر في الشوارع سوى مجموعات صغيرة من المشجعين. 
وذكر صحفيون بولنديون أن العديد من المشجعين، استاءوا من تغيير مباريات 
منتخبهم من دبلن إلى سان بطرسبرج، ألسباب عديدة من بينها سوء العالقات 

بين بولندا وروسيا.

اتحاد مقدونيا الشمالية يطالب بعقوبة مغلظة
لنجم النمسا

طالب اتحاد مقدونيا الشمالية لكرة القدم على فيسبوك، بمعاقبة المهاجم 
النمساوي أرناوتوفيتش بعد أن احتفل بهدفه في بطولة أوروبا بإيماءات وشتائم 
عنصرية. وكتب االتحاد أنه أرسل رسالة رسمية إلى )يويفا( يطالب فيها »بأشد 
عقوبة« ألرناوتوفيتش. وقال: »إننا ضد القومية والتمييز وجميع أشكال الشتائم 
واالندفاعات األخرى التي ال تشكل جزءا من روح كرة القدم والمقومات التي ندافع 
عقب  منافس  لالعب  عنصرية  إساءة  توجيه  أرناوتوفيتش  ونفى  جميعا«.  عنها 
تسجيل الهدف الثالث للنمسا في فوز األخير على مقدونيا الشمالية 1-3، ضمن 
المنتخب  معسكر  في  للصحفيين  تصريحات  في  وقال   .)2020 )يورو  منافسات 
النمساوي في زيفيلد: »لم أكن عنصريا على اإلطالق ولن أكون كذلك«. واتهم 
أرناوتوفيتش بتوجيه إساءة إلى العب من منتخب مقدونيا الشمالية عقب تسجيل 
الهدف الثالث للنمسا في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت في بوخارست، وهو 
ما أثار انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل االجتماعي. وأكد أرناوتوفيتش: »كان 
سجاال حادا وسط مشاعر الحماس من كال الجانبين. لدي أصدقاء من جميع أنحاء 
العالم«. ومع ذلك، اعترف أرناوتوفيتش بأن سلوكه لم يكن مثاليا، وأضاف »أنا 

آسف«.
حضور جماهيري ضخم في نهائي يورو 2020

ذكرت وسائل إعالم بريطانية، أن ملعب ويمبلي سيستضيف نحو 45 ألف 
متفرج، في نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، بعدما حصل الملعب 
أرجأ  قد  البريطاني،  الوزراء  رئيس  بوريس جونسون،  وكان  إعفاء حكومي.  على 
انتشار كوفيد19-، لمدة شهر، معلال  المفروضة للحد من  القيود  خططه لرفع 
ذلك بانتشار الساللة دلتا من المرض، وأعلن اعتزامه استغالل هذه الفترة لتسريع 
وتيرة عملية التطعيم. وأضافت التقارير أن المباريات الثالث الكبرى في البطولة، 
ستندرج ضمن برنامج حكومي، يمنح مرونة إلقامة التجمعات العامة. وسيتعين 
على الجماهير، التي ترغب في حضور المباراة بالملعب، تقديم شهادة بنتيجة 
سلبية لكوفيد19-، أو حمل شهادة تطعيم ضد الفيروس. وتندرج مباريات إنجلترا 
في دور المجموعات أيضا ضمن هذا البرنامج، حيث تسمح القيود الحالية بحضور 
22500 متفرج. وبلغ العدد الرسمي للحضور الجماهيري في مباراة إنجلترا وكرواتيا 

18497 مشجعا.

بـريـد )يورو 2020(

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

المجموعة السادسة، ألمانيا وفرنسا والبرتغال والمجر. وفيما يلي جدول المباريات والمدن والمالعب والقنوات الناقلة للمباريات مع التوقيت:

خاص عن
)يورو 2020( :



4163 • ال�شبـت  19 يـونيـو  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

16

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
SARL INSTITUT PETITE RACINE

شركة ذات المسؤولية المحدودة 
تأسيس شركة 

 Institut Petite Racine
 RueWidal Rez-de-Chaussée, 6

Immeuble Windal.90010
Tanger Maroc

SARL INSTITUT PETITE RACINE
شركة ذات المسؤولية المحدودة 

وعنوان مقرها اإلجتماعي: 6 الطابق األرضي، 
شارع ويندال - الرمز البريدي - 90010  طنجة

تأسيس شركة شركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم التنفيذ في السجل التجاري:116255

 2020 يوليوز   09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقتضى 
المسؤولية  ذات  لشركة  األساسي  القانون  إعداد  تم 

المحدودة بالمميزات التالية:
شكل الشركة: شركة ذات المسؤولية المحدودة.

بمختصر  االقتضاء  عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SARL : تسميتها

INSTITUT PETITE RACINE
العام  التعليم  مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص، التعليم قبل اإلبتدائي
عنوان   - الحضانة  األولي،  التعليم   -

المقراإلجتماعي: 6 الطابق األرضي 
شارع ويندال - الرمز البريدي - 90010  طنجة

المدة التي تأسست من أجلها الشركة: 99 سنة
مقسم  100.000درهم،   : الشركة  رأسمال  مبلغ 

كالتالي: 
- األسماء الشخصية والعائلية وصفات ومواطن 

الشركاء:
منى لحريشي، حي بيال فيستا، فيال مهدي، شارع 

11 رقم 4 طنجة، شريك.
نزيهة غيالن النحبي، مجمع طريفة، طريق القصر 

الصغير، الكيلو 18، طنجة
شريك

مسيري  ومواطن  والعائلية  الشخصية  األسماء 
الشركة:

منى لحريشي حي بيال فيستا، فيال مهدي شارع 11 
رقم 4 طنجة 

بيانات حول اإليداع القانوني:
بطنجة  التجارية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ 10 ماي 2021 تحت رقم 242252.
2351

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ
2018/6705/1013

إشهار حكم اجتماعي
طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق م.

األطراف: السيدة رشيدة الزيدي، ينوب عنها ذ/محمد 
الحداد المحامي بهيئة طنجة

بصفتها مدعية. 
ضد: شركة طروجاكو ط.ف.ز-وما- ش. م. م - في 
شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالمنطقة 
الصناعية الحرة للتصدير التجزئة رقم 03 طنجة.  

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
حكمها  أصدرت  المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية 
بتاريخ : 2018/02/05 تحت عدد 303 في الملف 1895/ 

 2016/1501
اآلتي نصه : ابتدائيا وغيابيا بقيم في حق المدعى 

عليها
بمنحة  المتعلق  الطلب  قبول  : عدم  الشكل  في 

الشهر الثالث عشر وقبول باقي الطلبات.
عليها  المدعى  على  الحكم   الموضوع:  في    -
شركة -طروجاكو ط.ف.ز-وما- ش. م. م - في شخص 
ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية رشيدة الزيدي 

التعويضات التالية:
- عن أجل األخطار مبلغ : 5.487.30 درهم.

- عن الفصل من العمل مبلغ : 34.823.23 درهم.

- عن ضرر الفصل التعسفي مبلغ : 50.000 درهم.
- عن متخلف األجر مبلغ : 1.213.53 درهم.

تاريخ  تتضمن  عمل  شهادة  من  وبتمكينها 
التي  التحاقها بالعمل و تاريخ مغادرتها له والمناصب 
شغلتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن 
كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بخصوص 
متخلف األجر وشهادة العمل بالنفاذ المعجل وتحميلها 

الصائر في حدود المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
وقابال  نهائيا  سيصبح  الحكم  هذا  فإن  وعليه 
بلوحة  تعليقه  تاريخ  من  يوما  مضي 30  بعد  للتنفيذ 
من   441 للفصل  طبقا  وإشهاره  القضائية  اإلعالنات 

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اهلل بها الداودي 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد :6201/20-1698 
بطلب من: السيدة نجاة كرواشي

ضد: شركة  تنمبيد، في شخص ممثلها القانوني
الساعة  على   2021-07-27 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات بالمقر 
البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  للمحكمة  الرئيسي 

بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:

1- األصل التجاري المملوك لشركة تنمبيد، الواقع 
طنجة،  اجزناية  الحرة  الصناعية  المنطقة   04 بتجزئة 
للسجل  الحامل  والمعنوية،  المادية  عناصره  بجميع 
المعدة  الخياطة  في  المختصة   17855 رقم  التجاري 

للتصدير.
بثمن افتتاحي قدره :936.124.50  درهم.

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

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

مضمون األداء مع زيادة %3 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيد المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بـيـع  عـقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/18-3371
بطلب من السيد محمد القاضي.

ضد : ورثة محمد بن محمد حمداش 
الساعة  على   2021-07-27 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني 
وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن  بحي الجيراري 2 
زنقة 84 الدار 7 طنجة، وهو عبارة عن دار تشتمل على 
طابق أرضي وطابق علوي واحد، الحامل للرسم العقاري 

عدد G/21554 المسمى حمداش، مساحته 91 م م.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  1.000.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

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

المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع أصل تجاري 
ملف تنفيذي عدد: 6201/16-4344 
بطلب من : السيد صالح المخلوقي 

ضد: السيد عيسى بروحو.
الساعة  على   2021-07-27 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات بالمقر 
البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  للمحكمة  الرئيسي 

بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد .
1- األصل التجاري المملوك للسيد عيسى بروحو، 
الواقع بحي لالشافية، زنقة 29 رقم 02 طنجة بجميع 
عناصره المادية والمعنوية، الحامل للسجل التجاري رقم 

  .69216
 بثمن افتتاحي قدره : 207.680.00 درهم.

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

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

ومستندات اإلجراءات. 
ويـؤدى الثمـن ناجـزا أو بشيك مضمـون األداء مـع 

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 التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/291 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م 

ضد : الشركة العقارية جيرونا ش م م، في شخص م 
ق، بمقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان 

إقامة لينا الطابق 6 رقم 59 بطنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/07/14 على الساعة 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  مساء سيجرى  الثالثة 
ذي   )139 )راضي  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 06/94389 المملوك للمدعى عليها 
المذكورة أعاله الكائن بشارع الجيش الملكي، اإلقامة 
وهو  بطنجة،  األول  الطابق   C بلوك  الراضي  السكنية 
عبارة عن استوديو بالطابق األول مساحتها 77 م 2 و 

6م2 من مساحتها تمثل السطح. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/278 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م 

ضد : الشركة العقارية جيرونا ش م م، في شخص 
ممثلها القانوني، بمقرها االجتماعي بزاوية محج 

طانطان وزنقة لبنان، إقامة لينا، الطابق 6 رقم 59 
بطنجة.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/07/14 على الساعة 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  مساء سيجرى  الثالثة 
ذي   )104 )راضي  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 06/94354 المملوك للمدعى عليها 
المذكورة أعاله الكائن بشارع الجيش الملكي، اإلقامة 
وهو  بطنجة،  األول  الطابق   B بلوك  الراضي  السكنية 
عبارة عن استوديو بالطابق الثالث مساحته 77 م 2 و 

6م2 من مساحته تمثل السطح من العمارة. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2015/161
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، ينوب عنه 
ذ/المرابط والحمليلي محاميان بطنجة.

ضد : السيد أحمد حمادي العمراني بن أحمد، عنوانه 
تجزئة العيون، المنطقة اإلدارية، رقم 7 شفشاون.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ : 2021/07/20 على الساعة 
الواحدة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع 
بالمزاد العلني للعقار المدعو )تجزئة العيون 41/2( ذي 
الرسم العقاري عدد 19/20264 المملوك للمنفذ عليه 
الكائن بالعنوان المذكور أعاله. وهو عبارة عن أرض بها 
بناية تتكون من سردابين وسفلي وطابقين علويين مع 

ملحق وحديقة ومسبح،  مساحته 211 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.273.500.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل عشرة أيام 
من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به 
السدس  العرض يفوق مقدار  أن يكون  المزاد بشرط 
من ثمن البيع األصلي و المصاريف )الفصل 479 من 
ق م م(  . ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة،  
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد : 2020/8516/322
لفائدة : البنك المغربي للتجارة والصناعة تنوب عنه 

ذتان/بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء.
ضد : السيد عبد السالم أياو.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
على   2021/07/29  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بقاعة  عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الثالثة  الساعة 
للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات 
المدعو )المغرب الجديد 668( ذي الرسم العقاري عدد 
36/11988 والكائن بشارع الزرقطوني مدينة العرائش.  
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 160 متر مربع 
وطابقين  أرضي  طابق  من  تتكون  بناية  فوقها  بنيت 

علويين.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 2.200.000.00 

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

بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

إعالن تأجيل انعقاد أشغال اجتماع 
الجمع العام العادي

يخبر رئيـس المجلس اإلداري لشركـة التنميـة المحلية »طنجة المحطة 
الطرقية للمسافرين« عن تأجيل انعقاد أشغـال الجمع العام العـادي للجمعية 
 2021 28 يونيو  اإلثنين  انعقاده يوم  المقرر  الذي كان من  العامة للشركة 
على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر مجلس جماعة طنجة الكائن بملتقى 

شارعي مراكش وطارق بن زياد، إلى وقت الحق.
محمد البشير العبدالوي
رئيس المجلس اإلداري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة 

جماعة طنجة
شركة التنمية المحلية

طنجة المحطة الطرقية للمسافرين

األستاذ أحمد بورباع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2019/8304/21
»شركة صطرفا موتور السعديين ش.م.م«

إعالن عن بيع األصل التجاري
السعدييـن  القضائية لشركـة صطرفـا موتـور  التصفيـة  بصفتنــا سنديـك 
نشعــركم  بالعرائش،   524 اسمارة  بتجزئة  اإلجتماعي  مقرها  الكائن  ش.م.م 
الثانيـة عشـر زواال و بقاعة  2021 و على الساعة  13 يوليوز  الثالثاء  يوم  أنه 
العلني  بالمزاد  البيع  عملية  على  بطنجة، سنعمل  التجارية  بالمحكمة  البيوعات 
لألصل التجاري للشركة )العناصر المادية و المعنوية( و قد حدد الثمن االفتتاحي 

له في مبلغ 540.000,00 درهم و هو مفصل كما يلي :   

و للمزيد من المعلومات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديك 
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.

شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة
05 شارع ابن خلدون – العرائش

الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98  /  العرائش: 05.39.91.21.02
فاكس : طنجـــــة: 05.39.93.55.12  /  العرائش: 05.39.91.49.64 

سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع

األستاذ أحمد بورباع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2012/10/28
»شركة أكنول طكس ش.م.م«

إعالن عن بيع األصل التجاري عدد 22185
الكائن  ش.م.م  طكس  أكنول  لشركة  القضائية  التصفية  سنديك  بصفتنا 
مقرها االجتماعي بطريق الرباط إقامة الزموري1 طنجة، نعلن للعموم أنه سيقع 
للشركة  المعنوية  و  المادية  بعناصره   22185 عدد  التجاري  األصل  جميع  بيع 
بالمزاد العلني، و ذلك يوم الثالثاء 13 يوليوز 2021 على الساعة الثانية عشر 
الثمن  التجارية بطنجـة، و قـد حـدد  بالمحكمة  البيوعات  بقاعة  زواال  النصف  و 
البيع  400.000,00 درهم، و يرسى  التجاري في مبلغ  االفتتاحي لهذا األصل 
 % 10 الثمن ناجــزا مع زيـادة  على آخر مزايد موسر أو بضمان موسر و يؤدى 

بواسطة شيك مضمون.   

الشركة  بمقر  المنقــوالت  هذه  معاينــة  يمكن  المعلومات  من  للمزيد  و 
التصفية  سنديك  بوربـاع  أحمد  باألستــاذ  االتصال  أو  أعاله  المذكور  بالعنوان 

القضائية بعنوانه المذكور أسفله.
شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة
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لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل 
وكرمه المرحوم

م�شطفـى بن علـي
وذلك  ينفع معه عالج،  لم  بعد مرض عضال 
الطاهر،  جثمانه  وشيع   2021 يونيــو   14 بتاريخ 
بحضور األهل واألحباب والمعارف ودفـن بمقبرة 

»سيدي اعمار« بعد صالة العصر. 

وبهذا المصاب الجلل،  تتقــدم أسـرة جريـدة 
طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد، السيدة زهور 

وإلى أبنائهمـا، أحمد، ماجدة، وليلـى، باإلضافـة إلى جميــع أقـارب وأفـراد عائلتــي 
والسلوان  الصبـر  يرزقهـم  أن  قدرتـه  جلـت  المولـى  من  راجيـة  والحلـو،  علي  بن 

وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 
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�سيدنا  للعاملني،  املبعوث رحمة  واأ�سلم على  واأ�سلي  العاملني،  احلمد هلل رب 
ونبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني.

ِتي  اأما بعد: فَعْن اأَِبي هريرة ر�سي اهللَّ عنه، اأَن ر�سول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: )ُكلُّ اأُمَّ
؟، قاَل: )مْن اأََطاَعِني  َة اإِلَّ َمْن اأَِبي(، ِقيَل َوَمْن َياأَبى يا ر�سول اهللَّ يْدُخُلوَن اجْلنَّ

ايِن َفَقْد اأَِبي(. )رواه البخاري:9/92، رقم:7280(. َة، ومْن ع�سَ َدَخَل اجلنَّ

باأن  عر�سًا  اأمامكم  �سخيَا،  ربانيًا  عر�سًا  اليوم  اأمامكم  اإن  القراء:  مع�سر 
حتيوا حياة يف نعيم اأبدي �سرمدي ل يحول ول يزول، ل ت�سوبه املنغ�سات، 
ول تطراأ عليه املكدرات، اإنه نعيم اجلنة، فمن ذا الذي بنى اجلنة؟، ومن الذي 
زينها؟، ومن الذي طيبها؟، اإنه اهلل، وقد اأخربكم - �سبحانه وتعالى - باأنه اأعد 
لكم فيها ما ل عني راأت، ول اأذن �سمعت، ول خطر على قلب ب�سر، ور�سولنا ملسو هيلع هللا ىلص 
اإل وحي يوحى، حمل لنا يف هذا احلديث  اإن هو  الهوى،  الذي ل ينطق عن 
َة(،  ِتي يْدُخُلوَن اجْلنَّ ال�سريف، ب�سارة ونذارة، اأخرب عنهما ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )ُكلُّ اأُمَّ
ب�سارة عظيمة، ب�سر بها اأمته الذين اأجابوه اإلى ما دعا اإليه من الإميان باهلل، 
والإميان بر�سله على نحو ما جاء به يف دين الإ�سالم، فالأمة هنا، اأمة الإجابة، 
ِتي(؛ اأي جميع من اأجابني اإلى ما دعوته اإليه، فاإن جزاءه اجلنة، وهذا  )ُكلُّ اأُمَّ
بيان عظيم الأجر، والف�سل املرتب على اإجابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والدخول فيما جاء 
بقوله  اجلنة،  اإلى  الداخلني  ملسو هيلع هللا ىلص  ا�ستثنى  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  احلق  ودين  الهدى،  من  به 
اأَِبي(؛ وهذه هي  النذارة الواردة يف احلديث، ومعناها؛  عليه ال�سالم: )اإِلَّ َمْن 
امتنع عن قبول الدعوة اأو عن امتثال الأمر، مل ي�ستجب، َفال�ْسِتْثَناُء �َساِمٌل 
َياَنُه ملسو هيلع هللا ىلص  ْعَوِة، َو�َساِمٌل مِلَِن ا�ْسَتَحَلّ ِع�سْ ِة الَدّ مِلَْن َرَف�َض ال�ْسِتَجاَبَة ِلَدْعَوِتِه ِمْن اأَُمّ
اُه ِمْن َغرْيِ ا�ْسِتْحاَلٍل َوِبُدوِن َتْوَبٍة، َفَهَذا اأَْمُرُه اإلى  ا َمْن َع�سَ َمّ ِة الإَِجاَبِة، َواأَ ِمْن اأَُمّ

َبُه، فالإباء هو عدم ال�ستجابة. اهلِل تعالى، اإِْن �َساَء َعَفا َعْنُه، َواإِْن �َساَء َعَذّ

ثم ملا كان الإباء اأو املرفو�ض، عدم امل�ستجاب له جمهوًل، قالوا: » يا ر�سول 
اهلل ومن ياأبى؟«؛ اأي من الذي ي�سدق عليه اأنه اأبى؟، فاأجابهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بجواب 
اأََطاَعِني َدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلص: )مْن  موجز مت�سر يبني من اأبى، ومن فاز بالر�سا، فقال 
ِة،  نَّ َك ِباْلِكَتاِب َوال�سُّ �سَّ َة(؛ اأي من ا�ستجاب وقبل، وانقاد ملا جئت به، َومَتَ اجلنَّ
القبول  تت�سمن  هــذا،  على  فالطاعـة  الأبـدي،  بنعيمهـا  وفـاز  َة،  اجلنَّ َدَخَل 

والنقياد ملا جاء به ملسو هيلع هللا ىلص، فاإن العبد ل يكون م�ستجيًبا ول طائًعا، اإل من قبل 
سُسوِل  ِ َولِلرَّ َها الَِّذيَن ءاَمُنوا اسْسَتِجيُبوا ِلَّ ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما قال تعالى: »َياأَيُّ
اإَِذا َدَعاُكْم مِلَا ُيْحِييُكْم«، فالآية الكرمية بينت اأن الواجب على كل موؤمن 
َة(،  اأََطاَعِني َدَخَل اجلنَّ اأن ي�ستجيب هلل ولر�سوله، وهو معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )مْن 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأطاعه  فجزاءه وثوابه كما اأخرب، هو دخول اجلنة، وهذا ي�سمل كل من 
فيما جاء به من الهدى ودين احلق، يف العقائد واأعمال القلوب، ويف اجلوارح 
وما يكون من ال�سرائع والأحكام، هذه هي الطاعة التي ي�ستوجب بها دخول 
 َ وَن اهللَّ بُّ ُكْنُتْم حُتِ اْن  الكمال، قال اهلل تعالى يف حقه: )ُقل  اجلنة على وجه 
ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم(، فاتباعه عليه ال�سالم من اأ�سباب  ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهللَّ َفاتَّ
املحبة؛ حمبة اهلل للعبد، ومن اأ�سباب املغفرة، ومن اأ�سباب دخول اجلنة، وقال 
ايِن َفَقْد اأَِبي(؛ اأي واأما من  �سلى اهلل عليه و�سلم على �سبيل النذارة: )ومْن ع�سَ
ِريِق،  لَّ َعِن الطَّ َواِب، َو�سَ َبَع َهَواُه، َوَزاَل َعِن ال�سَّ مل يجب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وع�ساه، َواتَّ
اَر خالدا فيها، ل خروج منها، نعوذ باهلل من اخل�سران، وهم  َفَقْد اأبى وَدَخَل النَّ
الذين ذكر اهلل تعالى تاأبيد عقوبتهم يف النار، يف قوله تعالى يف �سورة اجلن: 
َلـــُه, َناَر َجَهنََّم  َ َوَرسُسوَلـــُه, َفاإِنَّ  ِ َوِرسَسالِتـِه َوَمْن َيْع�ِص الَّ »اإِلَّ َبالًغا ِمَن الَّ
َخِلِديَن ِفيَها اأََبًدا«، وكان ذلك على اهلل ي�سرياً، فينبغي للموؤمن اأن يجد، واأن 
تهـدي  فاإن طاعته  �سبياًل،  اإلى ذلك  ا�ستطاع  ما  ر�سول اهلل  يجتهد يف طاعة 
اإلى الر�سد، وتوجب النجاح، وتف�سي اإلى الفوز، طاعته �سعادة الدنيا والآخرة، 
وَلُه، َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما«.   َ َوَر�سُ طاعته هدى، كما قال تعالى: »َوَمْن ُيِطِع اهللَّ

هذه  من  للطائعني  ب�سارة  اأعظم  ت�سمن  فاحلديث  الف�سالء:  القراء  اأيها 
�سهواته  بع  واتَّ ور�سوله،  اهلل  ع�سى  من  اإل  اجلنة،  يدخلون  ُكّلهم  واأن  الأمة، 
ْنَيا  الدُّ َيوَة  اْلَ َوءاَثَر  ا َمن َطَغى  وهواه، ن�ساأل اهلل ال�سالمة، قال تعالى: »َفاأَمَّ
ْف�َص َعِن اْلَهَوى   ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّ َفاإِنَّ اْلَِحيَم ِهَي امْلَاأَْوى  َواأَمَّ

نََّة ِهَي امْلَاأَْوى«.  َفاإِنَّ اْلَ

طاعتك  على  واأعنا  الر�ساد،  �سبيل  بنا  وا�سلك  الفوز،  هذا  بلغنا  فاللهم 
وطاعة ر�سولك، واأعذنا من مع�سيتك ومع�سية ر�سولك.

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

�لطريق �إلى دخول �جلنة عرب ب�شارة ونذ�رة

عن عمر يناهز 87 سنة، لبت نداء ربها المشمولـة
بعفو اهلل المرحومـة

عـائ�شـــة  النـــادي
والدة صديقنا محمد يوسف بن الفقيه

الطاهر،  جثمانها  وشيع   2021 يونيو   10 الخميس  يوم  وذلك 
»سيدي  بمقبــرة  ودفن  واألحبـاب  األهـل  بحضور  الجمعة،  يوم 

اعمـار«، بعد صالة الظهــر بمسجد السوريين.
بأحـــر  جريـــدة طنجـة  أســرة  تتقـدم  الجلل،  المصـاب  وبهذا 
أميـن،  محمــد  يوسف،  محمـــد  الفقــيــدة،  أبنـــاء  إلى  التعــازي 
محسن،  محمد  عواطف،  سعاد،  خالد،  محمد  الدين،  نور  محمد 

ومحمد منير،  باإلضافة إلى جميع أفراد عائلتي النادي وبن الفقيه، راجية من المولى جلت قدرته أن 
يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح 

جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..

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

)�سدق ال العظيم(

)�سدق ال العظيم(

 ِ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�شِّ
َلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة  َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ

ْهَتُدوَن  } َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
186

أال يحق لي أن أفتخر بأبناء أسرتي الصغيرة والكبيرة »المغرب«..؟! أصبح لي الحق 
النضج  بلد  في  وبملكي  الكريمة  وأسرتي  المغرب  ببلدي  وأعتز  أفتخر  أن  األيام  هذه 

واألصالة.
1912م، قسمت  باستعمارين سنة  المغرب  ابتلي  التاسع عشر،  القرن  أوائل  خالل 

أرضه إلى دولتين مستعمرتين بشماله وجنوبه وأصبح يرزخ تحت وطأة الطغاة.
استعمرت إسبانيا سبتة ومليلية وحجرة النكور بشمال المغرب، كما تسلطت على 
األراضي  حيث  البالد  وسط  فرنسا  واستعمرت  الجعفرية،  والجزر  المغربية  الصحراء 
الخصبة والسهول الشاسعة، نهبوا خيرات البالد وسرقوا أهلها، وعتوا عتوا كبيرا، مما 
أضعف أمة المغرب، فجاع أهلها ونكست أعالمها، وعاش السكان في جهالة وخصاص 
بترهيب  بالسالح  المدججة  االستعمارين  جنود  فلول  فقامت  فتاكة،  وأمراض  ومجاعة 
وأدخلوا  البالد،  وملك  وعلماؤهم  زعماؤهم  ونفوا  وأرهبوهم،  بالناس،  فمكروا  العباد، 
عن  يرحلوا  »أن   : واحد  لشيء  بعضهم  وقتلوا  وعذبوهم،  السجون  الــرأي  أصحاب 
بين  والمجاعة  والفقر  الجهل  وأفشوا  بنيانهم،  ودمروا  البالد  خربوا  لكنهم  البالد«.. 

الناس، ونهبوا كل شىء وجدوه صالحا لبالدهم، مقابل الهيمنة وإدالل الناس.
كان  اآلباء واألجداد في هلع وخوف، تحملوا العنف والقهر بقوة السالح، كانوا غير 
قادرين على صد عدوانهم وهمجاتهم، ولكن اهلل صبرهم ورزقهم أوالدا شبُّوا على 
الشجاعة والحكمة، وقالوا : »ما لم يؤخذ بالقوة والعتاد يؤخذ بالفداء ومضايقة أذنابه«. 

أحرقوا المزارع وهدموا البنيان، وقتلوا أتباعهم من الخونة.
قال تعالى :

اأَْعَماَلُكْم«  ُكْم  َيِتَ َمَعُكْم َوَلن   ُ َوالَّ ْعَلْوَن  اْلأَ َواأَنُتُم  ْلِم  ال�سَّ اإَِلى  َوَتْدُعوا  َتِهُنوا  »َفاَل 
صدق اهلل العظيم ]س محمد 36[.

شبابنا الناهض :
حريص على الشهادة والعز ورجوع الكرامة ال يرضخ لالبتزاز والتعذيب والتهديد، 
فقد استفاق من نومه، وشمر العزم على التضحية، وهو على استعداد ينتظر اإلشارة 
وخير  ثأرهم  وأخذ  باألندلس،  األجداد  ذكرى  إلحياء  مقتوال،  أو  قاتال  لينطلق  المواتية 

دليل على الزعامة والفداء، تتبعها المسيرة الحمراء، إن شاء اهلل.
اليوم  العالم  ويشهد  اهلل،  رحمه  الحسن  الراحل  الملك  ونبوغ  العالم حكمة  شهد 
المسيرة الحمراء خلفه ووريث الحكمة والتبصر جاللة الملك محمد السادس حماه اهلل 

وأيده.
والزال الحق جليا إلى يومنا هذا، بدليل استعمار مدن الشمال سبتة ومليلية والجزر 

الجعفرية.
كل العالم يشهد بعداء اإلسبان للمغاربة والمغرب.

وتليد  اإلسباني  العداء  فليس  حجتنا،  حمراء، هي  نخاف من مسيرة  ال  إننا   : يقول 
بالشمال  حدث  كما  واإلبادة  والتقتيل  الخُبث  توارثت  أجياله  ولكن  الحالية،  الظروف 
والفتك  القتل  أماكن  والزالت  أشالء  إلى  األجسام  وتقطيع  إبادة  ينسوا  لن  والمغاربة 
المدينتين غريبا  المغربي في  والحقارة. وأصبح  المقت  بديارهم تشهد على  موجودة 
مضطهدا بأرضه، غيرته على بلده تحفزه على التضحية بالغالي والنفيس لينعم الجيل 

الصاعد بحقه في أرضه.
ولكن  التصدي،  على  قادرون  ونحن  العنف  »نتحدى   : الشجاع  القوي  الريفي  يقول 

حكمة جاللة محمد السادس: ما يؤخذ بالقوة والعتاد يرجع بالحكمة«.

تشهد  ألراضي  مستعمرة  بائدة  عقليتها  اإلسبان  حكومة  أن  يشهد  كله  فالعالم 
يؤخذ  ال  وما  الصبر  قيمة  يعرفون  الذهاء،  وأهل  بالحرية  وتنعم  باالستقالل،  أخواتها 

بالقوة يؤخذ بالحيلة.
إبان حقبة االستعمار الغاشم ال نجد طبيبا مغربيا يواسي إخوانه المغاربة ويسهر 
على شفائهم، ثلة من األطباء األجانب، وهم قلة يسهرون، خصوصا على صحة جاليتهم 

وجندهم.
أما المغاربة فتتفشى فيهم األمراض المستعصية الفتاكة كما حدث في األربعينيات.

أما اليوم والحمد هلل رب العالمين، سهرت الدولة على مجانية التعليم ووجوبه في 
المدن والقرى، وحاربت األمية في كبار السن، وأصبح المغاربة على اطالع ومعرفة أخذوا 
أبناءهم إلى المدارس والثانويات والجامعات فتخرج منهم األطباء والمهندسون والقضاة 
والمحامون، ووزراء أشداء يعملون بصدق وروية، ومناعة لتشييد البالد وتقدمها بين 
األمم الراقية، وأصبح العالم يشيد بمنجزات الدولة وحرصها على أن ينعم كل مواطن 

بحقه كامال وبحياة كريمة تؤهله للعيش الكريم بكل فخر واعتزاز.

وخير مثال :
تغيرت معالم البناء فشيدت عمارات تشق الفضاء شقا وأصبح األطباء في كل حي 

وزنقة، وتعددت وسائل الفكر، تعددت المجالت والجرائد المكتوبة والمرئية.
فسبحان اهلل العظيم

مبدل األحوال من حال إلي حال
ومن العسر إلى اليسر
ومن الضيق إلى الفرج
ومن الحزن إلى الفرح

ومن الجهل إلى المعرفة
زاد اهلل تعالى المغاربة عزا وسؤددا ونعيما كلما تشبثوا بالقرآن الكريم وسنة رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأطاعوا أولي األمر منهم.
إني أفتخر اليوم

العزيمة والنهوض بأسرته الصغيرة  اليوم بشباب متعلم ناهض، قوي  أفتخر  إني 
والكبيرة.

فتجد اليوم بكل افتخار آالف األطباء المهرة المختصين.. وآالف األساتذة المبرزين 
والمعلمين األكفاء.. ولم يكتف المغرب بأطر تخرجوا من المعاهد والكليات والجامعات، 
وغير  والعدل  القضاء  في  فعالة  وأطر  المتجددة  والصناعات  والميكانيك  الهندسة  في 

ذلك..
كيف ال يفخر المغرب بأبنائه؟

السيارات في شهر  آالف  وإناثا وهم يصنعون  بأبنائه ذكورا  المغرب  يفخر  كيف ال 
بسالم  السماء  لتجوب  أطرافها  ويجمعون  الطائرات،  أجزاء  ويبنون  مهندسون  واحد؟ 

وعلى متنها ركاب..
ويكفينا فخرا اليوم أن مغربيا صنع محرك سيارة ال تعمل بالبنزنين وال بالكهرباء 
وال بالماء، احتفظ باختراعه حتى يثمنه، وهذا مثال على عبقرية الفكر المغربي، واأليام 

تفاجئنا بأعظم من هذا، حفظ اهلل تعالى ملكنا ورعاياه.

�أال يحق يل �أن �أفتخر؟
بالد �ملغرب بالد �الأ�شالة و�لفخر و�لعز



4163 • ال�شبـت  19 يـونيـو  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

819

مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

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

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

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

- ابن عباس المصري رأى حجاما يقص شعر غالم في حمام فقال:
مزين انبـــري لظبـــــــي      كأنه البدر في سجـــونـــــه
كأن موســاه وهو لمـــــا      نضى بها الشعر في وقوفـه
كيوان في كفه حســـــام      يخلص البدر مـن كسوفـــه

فأطرق، فزدت قائال وأنا أبتسم:
- يقول ابن نباتة في غالم اسمه موسى وقد رآه في دمشق:

رأيــت فــــي جلـــــق غـــــزاال     تحار في حسنــــه العيــون
فقلت: ما اإلسم؟ قال: موسى!      قلت: هنا تحلـــق الذقــون )116(

وبعد صمت يسير رفع صاحبي رأسه وارتشف شايه في هدوء، ثم عاد يحدثني 
عن »جولته الحالقية« فقال:

- بينما أنا كمتراخ في كرسي دوار طافت بخلدي تلك الطريفة التي وقعت 
لرجل قدم من الحج، فدخل دكان حجام وقال له: احلق رأسي جيدا، واستقبل 
حسبك!  الحجام:  له  فقال   .. يعمل  كيف  له  يصف  وأقبل   .. بالموسى  الشعر 

ألحلقن رأسك حلقا ال يراه أحد إال اشتهى أن يصفعك!! )117(   
فداعبته قائال: 

- قول سائر بين اإلسبان: من يحلق رأسه فليقدم شيئا جديدا! )118(
  فبادر:
- ولم؟
- قلت:

لست أدري ما »الحكمة« في ذلك ربما تكون »إتاوة« على التزين ! غير أن 
هذا القول عسر تطبيقه، فنقلب المجن على الحيلق إذ كلما رتب شعره صفع 

قفاه وهذا أهون عليه من تقديم هدية أو سواها !
فنظر إلي في تطلع فأفصحت عن مداعبتي. 

تقديمها  يمكـن  هديـة  ألمـع  هـي  الشريـف،  موالي  »تحسنتحـك«)119(،   •
»للترافولتيين« )120( وهم كثر بين شبابنا ! فلن يراها أحدهم إال تهلل وجهه، 

واستبشر، وشمر لتقليدها.. لقد أصبحت خرجا )121( جديدا في درجة الحالقة !

فأهلس.. فقلت:
• ذكرتني قصة ذاك القادم من الحج بطرفة ألبي علقمة النحوي الذي كان 
– كما تعلم - يتقعر في كالمه ويعتاص، ويتعمد الغريب الحوشي، ويتعسف 
في اللفظ المبهم الغامض الشاذ النافر، وهو صاحب القول المشهور: ما لكم 

تكأكأتم على كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني ! )122(.
فبادر ضاحكا:

• أما أنا فلن أفرنقع عن مجلسي هذا حتى أتلذذ بابنة البن !
فقلت:

- بكل سرور.. وأنا أيضا أشتهيها !
فنهضت.. ولما عدت قال:
• هات طرفة أبي علقمة..

قلت:
 • يحكى أنه لما هاج به الدم بعث إلى حجام.. فلما دخل عليه قال له: انظر ما 
آمرك به فاصنعه، وال تكن كمن أمر بأمر فضيعه.. أنق غسل المحاجم، واشدد 
القطع،  وأخف  الوضع،  وأسرع  المشارط،)124(  ظبات  وأرهف  المالزم،)123(  قصب 
الرشح،)125( وليكن شرطك  الوطأ، وأمر المسح، واستنجل  النزع، وخفف  وعجل 
وخزا، ومصك نهزا، وصقلك لينا، وال تكرهن أبيا، وال تردن أتيا، حتى إذا الدم 
آل إلى غاية، وصرت من سكبه إلى نهاية، فأحسن المسح، وقم عني وتنح !. 
فقال الحجام: ابعث خلف عمرو بن معد يكرب، أما أنا فال طاقة لي بالحرب !. ثم 
وضع محاجمه في جؤنته، وقال ألهله: أسقوا هذا شربة فإنه إلى الدواء أحوج 

منه إلى الحجامة.. وانصرف)126(.

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

115 - »جمع الجواهر« 141.
116 - جلق= دمشق- »ديوان ابن نباتة« 531.

117 - »نثر الدر« ج 7 /317.
El Que se pela se estraña - 118

119: »التحسينة« بالعامية المغربية هي الحالقة. وأصل الكلمة من التحسين في التزيين.
.Travolta »120: هم مقلدوا الممثل والرقص األمريكي الشهير »ترافولطا

121: الخرج= ما يدرج الناس عليه في العادات وخاصة في الزينة
122: تكأكأ= تجمع – افرنقع = تفرق.. وفي قصة »التكأكؤ« هاته قال بعضهم لما سمع كالمه: اتركوه، فإن جنيته 

تتكلم الهندية !
123: المالزم ج ملزم= خشبتان تشد أوساطهما بحديدة

124: أرهف: حدد – الظبات ج ظبة= حد المشرط وأيضا السيف والسكين ونحوه 
125: استنجل = استخرج

126: »نثر الدر« ج 7 /327 و »عيون األخبار« ج 2 /163 و »كتاب الصناعتين« 33 و »إنباه الرواة« ج 4 /152 و »جمع 
الجواهر« 139.

)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
و الصالة و السالم على سيدنا محمد النبي األمين و على آله و أصحابه و التابعين لهم بإحسان إلى يوم 

الدين.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

   قال تعالى:
ْمَتَنا  اإِنََّك اأَنَت اْلَعِليُم اْلَِكيُم« سورة البقرة. »َقاُلوا سُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا اإِلَّ َما َعلَّ

اسِسُخوَن ِف اْلِعْلِم« سورة آل عمران. ُ  َوالرَّ »َوَما َيْعَلُم َتاأِْويَلُه اإِلَّ الَّ
ُ اأَنَُّه َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َوامْلاََلِئَكُة َواأُوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِق�ْسِط َل اإَِلَه اإِلَّ  »�َسِهَد الَّ

ُهَو اْلَعِزيُز اْلَِكيُم« سورة آل عمران.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم تسليما كثيرا:

» العلم فري�سة على كل م�سلم«
نعم، العلم فريضة مطهرة نظيفة نقية و نور مضيئ، و غيث طاهر صافي يستمد مهارته و معجزاته من 
الوحي الشريف و السنة النبوية الشريفة، تزكي النفس و تطهر النفوس و ترفع العقول و تطمئن منها القلوب 

النابضة.
و العلم له أهله و رجاله يجمعون بين سعة العلم و الورع و االعتدال و يدعون كلهم إلى اليسر و البعد عن 

التنطع و التعسير و المحافظة على كيانه و مقوماته و مناهجه الباهرة.
و هذه الظاهرة العظيمة الوهاجة لها دواعي و بواعث علمية و ثقافية و معرفية و تنافسية و أخالقية 
واجتهادية و قواعد و سلوك و العزيمة، تدعو إلى الشجاعة الفكرية و الرجولة األدبية و اإلقدام و الحكمة واحترام 
الضوابط و الثوابت األخالقية و التنافسية و اإلبداعية و توثيقها و هذا من أعلى الهمم في طلب العلم ليتذوق 

اإلنسان عذوبته و يقتنع من قيمته الخالدة السامية.
و العلم حقل من حقول الحياة النابضة الخالقة ازدهرت بإشراقات و إبداعات و اكتشافات علمية و ثقافية 

مدهشة قام بها السادة العلماء األجالء.
فمن ذاق عذوبة العلم و حالوة ممارسته يزيد شوقا و نهما و طموحا إلى البحث و التنقيب و الكشف 
عن كنوز الثقافة و المعرفة و العلوم المتدفقة و النابعة من الوحي الشريف و السنة النبوية الشريفة و من 
االجتهادات النيرة الكريمة للسادة العلماء و الفقهاء و المثقفين و المهندسين و أصحاب االختصاص في الطب 

و الفالحة و التكنولوجية و الهندسة و غيرها من العلوم النافعة المثمرة.
فالعلم أدلة و براهين و استدالل و استنباط  و خلق و تهذيب و عمل متواصل و مناهج وازنة و يقظة 

مطلقة، و لوسعه و سالمته استمد قوته من التنظيم و األخالق و األدب و الرشد و الحقوق و الواجبات.
قال معاد بن جبل رضي اهلل عنه:

»عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة و تعلمه هلل حسنة و بذله ألهله قربة و تعليمه لما ال يعلمه صدقة، والبحث 
عنه جهاد و مذاكرته تسبيح، به يعرف اهلل و يعبد و به يحمد اهلل«.

العلم يرفع أقواما و يجعلهم للناس قادة و أئمة يهتدون بهم و ينتبهون إلى رأيهم. هـ
و من جهة أخرى فاختالف السادة العلماء و النبغاء و النبالء في آرائهم و أحكامهم و أقوالهم رحمة للعلم 
و العلماء األبرار في إطار الصراع المحمود الطاهر البناء يعزز إنتاجاتهم و يقومها و يحفظ أيضا كرامتهم 

ومروءتهم.
قال شاعر: 

و لو اأهل العلم �سانوه �سانهم          و عظموه يف النفو�ض لعظما.
و احترام السادة العلماء و الباحثين للعلم و مبادئه و غايته و أهدافه المشرقة و ضوابطه و أخالقه الشريفة 
و المحافظة على حرمته و قيمته مكنهم هيبة أخالقية عالية و احتراما دائما و صان مؤهالتهم و مكانتهم 

العلمية و مناهلهم الوافرة و قيمتها العلمية الكبيرة.
 قال شاعر:

ّلمــــا ُتــــه لـــي �سُ ْ و مل اأقـ�ض حّق العلـم اإن كـان ُكلمــــا         بـدا طمـٌع �سريَّ
و مل اأْبَتِذْل يف خدمة العلم مهجتـي        لأخدم من لقيت، لكن لأخدمـا

ظاهرة العقل السليم:
جميعا نعلم و بقناعة أن العلم و العقل متالزمان تربطهما حلقات ذهبية متجانسة و متماسكة و لكل واحد 

منهما مكانته و مكوناته و مقوماته الثابتة.
فالعقل يكشف بدقة أسرار الحقائق و يدركها بذكاء معنوية كانت أو محسوسة و العلم نور و هدى و قوة 
معرفية باهرة و السبيل األمثل و األمتع لكل اإلدراكات، فهما إذن معا بين الوسيلة و الغاية و الهدف في حياة 

اإلنسان.

قال رسولنا صلى اهلل عليه و سلم تسليما كثيرا:
» العقل نور يف القلب يفرق به بني احلق و الباطل«، و بالعقل عرف الحالل و الحرام و عرفت شرائع اإلسالم 

و مواقع األحكام، و جعله اهلل نورا في قلوب عباده يهديهم إلى الهدى و لصدهم عن الضاللة.
و قال صلوات اهلل عليه و سلم تسليما كثيرا أيضا:

ُع اأجنحتها لطاِلب  »من �سلك طريقا يبتغي فيه علما �سّهل اهلل له طريقا اإلى اجلنة، و اإّن املالئكة َلَت�سَ
ُل  َتْغِفُر لُه من يف ال�سماوات و من يف الأر�ض حّتى احِليتاُن يف املاء، و َف�سْ َنُع، و اإنَّ العامل َلَي�سْ العلِم ر�سا مبا َي�سْ
العامِل على العابد كف�سِل القمر على �سائر الكواكب، و اإنَّ العلماء ورَثة الأنبياء و اإنَّ الأنبياء مل يورثوا 

ُثوا العلم، فمن اأخذه اأخذ بحٍظ وافٍر«. ا ورَّ دينارا و ل درهما و اإمنَّ
و قال سهيل بن هارون:

»العقل رائد الروح و العلم رائد العقل و البيان ترجمان العلم«. 
قال الدكتور و العالمة الشرباصي:

   »إن العقل عظيم الشأن و إن العلم ثمرة العقل و ال يمكن االستغناء عن واحد منهما«.
و قال اإلمام الجوزي رضي اهلل عنه:

»ال خصيصة ) ال فضيلة( أشرف من العلم و بزيادته صار آدم مسجودا له و بنقصانه صارت المالئكة 
ساجدة.

فأقرب الخلق من اهلل العلماء، و ليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه، و إنما ينال معناه من تعلمه 
للعمل به، فلما دله على فضل اجتهد في نيله و كلما نهاه عن نقص بالغ تجنبه«.

هذا، فالسادة العلماء يجتهدون بإخالص و تفان للوصول إلى ذروة أعمالهم العلمية و تطور و خلود بحوثهم 
العميقة القيمة و الفوز باكتشافاتهم الدقيقة لحقائق علمية كبيرة مشرقة و نظرياتهم الشاجية وقواعدها 

العلمية و فروعها وصوال إلى معرفة أسرار الحياة و أسرار الطبية و ذروة العلوم و شعبها و اختصاصاتها.
فهذا لون و نوع هام من الصراع المحمود الجاد الصالح لجميع األجيال المتتالية و المتعاقبة، و قد يتجسد 
الحنابلة حيث األئمة  المالكية و الشافعية و  الحنفية و  المذاهب اإلسالمية األربعة،  هذا الصراع أيضا عبر 
األربعة رضوان اهلل عليهم، اجتهدوا كلهم و تنافسوا في البحث و التنقيب الفقهي و الديني و األدبي و في 
األحكام والسيرة و الشريعة و منهجها و بدالئل و براهين دقيقة أنارت نظرياتهم و آرائهم و استدالالتهم و 
استنباطاتهم الموفقة مرجعها الوحي الشريف و السنة النبوية الشريفة فهذا من الصراعات المحمودة الراقية 

رحمة للعلم وللمسلمين و لإلسالم بصفة عامة.
     فعلماؤنا األجالء لم يكن عند اجتهادتهم العالية بينهم عداء و ال خالف و ال عناد و ال تنطع بل كان بينهم 
تفهم و توافق و اتفاق فكلهم يلجون باب االجتهاد بقواعدها و شروطها و ضوابطها و ثوابتها لتنوير العقول 

وإراحة النفوس و تطعيم المجتمعات من مناهلهم القيمة و إدراكاتهم الواسعة.
قال العالمة الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل:

»إن أنفسنا و بالدنا و حياتنا و آخرتنا في ظمأ هائل إلى المزيد من المعرفة و الضياء. هـ.«.
    فالمزيد من العلم و طلبه بوسيلة منهجية و أسلوب رفيع متقدم مع واسع المعرفة هو السبيل المناسب 

و المالئم لكل اجتهاد وإنتاج علمي و تنظيم الحياة البشرية، مع تقوية اإليمان و العقيدة و الخضوع المطلق.
و العلم الصحيح السامي بناؤه العقل و االقتناع الفكري و الديني و العلمي و المعرفي، و العلم وسيلة و غاية 

لتصحيح جميع األداءات و البناءات في الحياة السعيدة، و التوفيق من العلي القدير جلت قدرته.
فأسباب الخالف بين العلماء األفاضل طفيفة جدا تنحصر بين التشديد و التخفيف و الوسط و الهمم 
والعزائم ضمّت فقط الفروع و األجزاء و بعض الهيئات و األشكال، فلهم جميعا هدف واحد و غاية واحدة و منبع 

واحد و مصدر واحد و طموحات مشتركة.
قال تعالى:

»َوَل َتَناَزُعوا َفَتْف�َسُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم« سورة األنفال.
قال صلى اهلل عليه و سلم تسليما كثيرا:

» ل تختلفوا فتختلف قلوبكم«
قال حكيم:

»اختالف الرأي ال يفسد للود قضية«.
موعدنا بحول اهلل و قدرته مع الجزء الحادي عشر من الباب الثاني من البحث الحياة صراع بين المحمود 

والمنبوذ »التعليم الرسمي و الخصوصي«.
قراءة  ممتعة.
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