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Le commandant du port et directeur des opérations du 
port de tanger Ville, Mohamed Maghazi, a été élu ré-

cemment président du Comité africain des commandants de 
ports (CaCP), relevant de l’association internationale des com-
mandants de ports (aICP). 

La création de ce comité a été approuvée par le comité exé-
cutif de l’association internationale des commandants de ports 
(IHMa – International Harbour Masters association), suite à la 
demande et aux recommandations des commandants des ports 
africains. 

Exprimant sa fierté pour cette élection, Maghazi a expliqué que 
le comité africain, dont la création a été approuvée par le comi-
té exécutif de l’association internationale des commandants de 
ports (IHMa – International Harbour Masters association), « am-
bitionne d’oeuvrer en étroite collaboration avec l’ensemble des 
parties prenantes pour un développement durable de nos ports 
africains, dans le cadre d’un partenariat Sud-Sud », indique Mo-
hamed Maghazi, ajoutant : « Il s’agit d’un « partenariat Sud-Sud 
visant la maîtrise des aspects liés à la sécurité et à la sûreté du 
transport maritime, à la performance et l’optimisation opération-
nelle des ports africains, à la protection de l’environnement, ainsi 
qu’au partage des bonnes pratiques et expériences entre les res-
ponsables africains ».

Mohamed Maghazi, également président de l’association du 
corps officiers des ports du Maroc (ACOPM), a expliqué que le 
Comité africain des commandants de ports est représenté par 
plusieurs pays africains, notant qu’outre le Maroc, il s’agit notam-
ment de l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Ghana, la Guinée, le Kenya, 
le Mozambique, le Nigeria et la Zambie.

Il a pour objectifs de participer au développement durable des 
ports africains en tant que force de proposition et ressource d’ex-
pertise en ce qui concerne la gestion portuaire et le transport 
maritime en général, de coordonner et consolider les opinions 
des commandants des ports africains, d’être un acteur efficace 
et influent vis-à-vis des institutions africaines et de partager les 
connaissances et les compétences entre les commandants des 
ports africains et d’autres experts.

Pour rappel, l’IHMa est une association professionnelle non 
gouvernementale, avec un statut consultatif auprès de l’Orga-
nisation maritime internationale, qui est l’institution spécialisée 
des Nations Unies chargée de la sûreté et de la sécurité des 
transports maritimes, ainsi que de la prévention de la pollution 
marine et atmosphérique par les navires.

Le parlementaire et ancien 
maire de tanger, Samir 

abdelmoula, a été arrêté jeudi, à 
bord de sa voiture, dans un bar-
rage de police, à l’entrée de tan-
ger, en vertu d’un mandat d’arrêt 
national émis à son encontre 
pour émission de chèques sans 
provision de l’ordre de 1,6 million 
de dirhams.

Il aurait été conduit à la préfec-
ture de police de tanger pour les 
besoins de l’enquête autour de 
cette affaire.

L’intéressé aurait été également  
condamné à la fin de l’année 2020  
à verser des indemnités à hau-
teur de 15 millions de dirhams à 
la douane, pour évasion fiscale.

Cet élu de la circonscription 
tanger-assilah, avait débuté sa 
carrière politique dans les rangs 
du PaM (Parti authenticité et mo-
dernité), avant de migrer au PJD 
(Parti Justice et Développement).

Pour les jeunes qui ne 
connaissent pas l’intéressé, il 
s’agit du fils de Ali Abdelmoula, 
ancien président de la compa-
gnie maritime « Comarit » qui 
avait fait faillite en 2011, et dont 
on n’entend plus parler.

Lors du Conseil de gouver-
nement, tenu jeudi 18 fé-

vrier courant, Jalal Benhayoun a 
été nommé directeur du Conseil 
régional d’investissement de 
tanger-tétouan-al Hoceima (CRI-
tta), en remplacement de Moha-
med Ghassan Bouhya nommé à 
ce poste en novembre 2019.

Le nouveau directeur, Jalal 
Benhayoun, nous vient du Centre 
des Nation-Unies pour la facilita-
tion du commerce et le business 
électronique (UN-CEFACT) où il 
avait été désigné, en juillet 2019, 
en qualité de coordinateur du do-
maine relatif au Guichet Unique. 

Le Centre des UN-CEFaCt est 
un organe intergouvernemental 
subsidiaire de la Commission 
économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE-ONU) qui 
sert de point focal au sein du 
Conseil économique et social 

A cette époque, accroché entre 
deux appels téléphoniques ou 
deux rendez-vous politiques, le 
jeune vice-président de la Co-
marit, Samir abdelmoula, était 
un homme occupé. ayant démis-
sionné de son poste de maire de 
la ville de Tanger, ainsi que de son 
membership du Parti authenticité 
et Modernité, ’PaM), Samir ab-
delmoula ne semble pas vouloir 
décrocher de la politique. Encore 
élu local et député à la deuxième 
Chambre, celui qui fut le plus 
jeune maire du Maroc, cherchait 
encore à intégrer une formation 
politique plus en phase avec ses 

des Nations Unies pour les re-
commandations sur la facilita-
tion du commerce et les normes 
du commerce électronique.

Jalal Benhayoun occupait alors 
le poste de directeur général de 

attentes. affable et avenant, aussi 
bien dans la rue que dans les res-
taurants où il tenait ses réunions, 
Samir s’efforçait, chaque fois, à  
rappeler  à qui voulait l’entendre 
que, selon un sondage réalisé au-
près des internautes tangérois, il 
jouissait d’une certaine populari-
té dans sa ville d’adoption. 

Bizarrement, il disparaîtra peu 
à peu de la scène politique locale 
pour se cloîtrer, en silence,  dans 
l’enceinte parlementaire, sans 
pour autant déserter le monde 
des affaires … qui ne semble 
apparemment  pas lui réussir au-
jourd’hui… !

PortNet. En cette heureuse oc-
casion, nous tenons à féliciter 
M.Jalal Benhayoun pour la nou-
velle confiance placée en lui, et 
lui souhaitons plein succès dans 
sa nouvelle et noble mission.

Le parlementaire 

Samir Abdelmoula 
entendu par la police

Jalal Benhayoun
nouveau directeur du CRI-TTA

Jalal Benhayoun, alors Directeur Général de PORTNET S.A, avait 
été élu Professionnel de l’année lors de la cérémonie de remise 
des Prix des Moroccan Logistics Awards MLA 2018.
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Le commandant 
du port de Tanger Ville 

à la tête du  
CACP
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Depuis la malheureuse tragédie survenue le 8 fé-
vrier dernier ayant provoqué la mort de 29 per-

sonnes, en majorité des femmes âgées de 18 à 40 ans, 
dans une usine de confection à tanger, des articles de 
presse pointent un doigt accusateur sur la ville. Certains 
qualifient  avec insistance, Tanger de foyer d’usines de 
textiles et d’habillement évoluant dans l’informel. Qu’en 
est-il réellement ? 

Le journal de Tanger a mené une enquête 
pour démêler le vrai et du faux, et tenter d’ap-
porter des précisions supplémentaires sur les 
véritables causes de ce drame.

aux premières heures du choc et de l’indi-
gnation créés par la terrible tragédie humaine, 
les rédactions de tout le pays se sont embal-
lées. très vite, on a pointé du doigt « la clandes-
tinité » de l’usine dans laquelle 29  personnes 
sont passées de vie à trépas, pris au piège au 
milieu des eaux ayant subitement inondé les 
locaux en soubassement de l’usine où ils va-
quaient à leurs occupations professionnelles, 
comme à ‘accoutumée.

Une fois passée l’émotion et une colère légi-
times, on cherchera à voir plus clair. 

On dira d’abord que l’usine inondée était 
clandestine. Une fois les vérifications faites, 
on annoncera que l’usine était tout, sauf clan-
destine. 

En effet, hormis l’absence d’une autorisa-
tion d’exploitation cet atelier de confection 
disposait de l’ensemble des documents exi-
gés par la législation légitimant son ouverture.

Une fois le caractère de clandestinité écarté, 
apparaîtra un vice dans le choix de l’emplace-
ment : l’atelier est situé au pied de l’une des 
nombreuses collines de Charf, exposé aux 
inondations, non loin du lit de l’Oued Souani, 
face à une rangée de villas protégées par un 
mur de soutènement en béton armé; à proxi-
mité trois autres usines de prêt-à-porter et 
d’un commerce de matériel électrique. 

au moment de la montée des eaux, le mur 
de soutènement a fait office de barrage, em-
pêchant ainsi la crue de déborder en direction 
du tunnel souterrain de l’avenue des FaR. Ce 
rôle joué par le mur de soutènement n’a, en 
réalité, fait que déplacer le problème, puisque les eaux 
se sont dirigées vers la rue où se situait l’usine et, dès 
lors, les événements se sont dramatiquement précipi-
tés, favorisant la crue ayant été à l’origine de la tragédie 
ayant endeuillé plusieurs familles. Les questions, parmi 
d’autres, qui s’imposent, maintenant, seraient de savoir, 
comment cette usine, dûment enregistrée et plusieurs 
fois contrôlée, a continué à fonctionner «normalement» 
durant deux décennies, dans une zone aussi dange-

leurs, les grands industriels du secteur encouragent la 
floraison d’une main d’œuvre à bas coût, gérée par des 
responsables prêts à tout pour leur appétit pécuniaire.

Il est clair, qu’aujourd’hui, l’industrie du textile et de 
l’habillement fait vivre de nombreuses familles venant 
de plusieurs régions du Maroc, ce qui explique l’effer-
vescence du secteur et pousse certains industriels vé-

reux à agir dans l’informel.
On n’est donc pas, tout à fait dans l’erreur 

quand on considère que Tanger est un épicentre 
du développement des activités informelles de 
l’industrie textile et de l’habillement. 

En effet, personne ne peut nier l’existence 
d’une activité informelle dans ce secteur impor-
tant de l’économique régionale. 

En réalité, ce problème date de plusieurs an-
nées ; au départ, la production des usines opé-
rant dans l’informelle était destinée principale-
ment au marché local, mais cette activité s’est 
progressivement orientée vers ’export. C’est à se 
demander comment ces industriels qualifiés de 
« clandestins » font-ils pour passer sous l’œil « 
vigilant » du fisc et de la douane ? 

L’une des réponses se trouve chez des experts 
qui estiment que certains industriels réguliers, 
une fois submergés par des commandes inter-
nationales, et obéissant à la logique de l’appât du 
gain facile, recourent à des petites usines dites 
« clandestines », employant une main d’œuvre à 
bon marché et fonctionnant à moindre frais ; peu 
importe comment, où, et dans quelles conditions 
fonctionnent ces petites unités dans le gouffre 
béant de l’informel.

Cette situation est encouragée quand on sait 
que l’Etat envisage combattre l’activité informelle 
sans pour autant s’attaquer aux racines du mal.

Il ne s’agit donc pas de se tromper dans la re-
cherche des solutions qui s’imposent.

Si la réalité veut que l’informel englobe un 
nombre important d’emplois, il convient de trouver 
des solutions permettant de régulariser la situation 
à travers des conditions idéales régulières.

On pourrait prendre l’exemple du wali de la 
région tanger-tétouan-al Hoceima, Mohamed 
M’hidia, qui a eu, la brillante idée de mettre à la 
disposition des petits industriels du secteur de la 

confection, une grande parcelle de terrain aménagée et 
sécurisée dans le secteur de Chraka, afin de regrouper 
les petites unités industrielles dispersées de manière 
anarchique à l’intérieur et à l’extérieur du cercle urbain. 
Il sera ainsi remédié à ce problème épineux, de manière 
salutaire.

Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les 
bénéficiaires.

Abdelhak BAKHAT

reuse, de surcroît située en plein milieu d’une zone inon-
dable, près du lit d’un oued? 

Par évidence, on pourrait imputer la responsabilité au 
propriétaire des lieux pour son inconscience des dan-
gers et donc de la catastrophe. 

Mais en regardant de plus près, on se rend compte 
que la chaine de responsabilités parait bien longue. 

En effet, outre la responsabilité des autorités en 
charge des contrôles de la mise en application des lois 
et des règles de sécurité des travailleurs, on peut remon-
ter aux grands industriels du secteur du textile dans la 
région, à l’instar de ceux de l’AMITH, qui n’hésitent pas, 
ces dernières années, à financer et à encourager de pe-
tits sous-traitants opérant dans des caves et des sous-
sols, sous-prétexte de résorber le chômage.

au mépris de la sécurité et du bien-être des travail-

Drame de Tanger

La  longue chaine des responsabilités 
et la solution adéquate de la wilaya de Tanger 

Ph : DR

Quelques jours après le drame de l’inonda-
tion accidentelle provoquée par les der-

nières intempéries, dans une usine de confec-
tion à tanger,  ayant donné lieu à 29 décès par 
noyade, parmi le personnel de l’entreprise, 
les autorités sécuritaires et locales de la ville 
ont procédé à la mise sous scellés de l’atelier 
considéré comme clandestin. 

Après une enquête ouverte par  la police 
judiciaire, c’est une commission interne de la 
wilaya de la Sûreté de tanger et une commis-
sion spéciale du ministère de l’Intérieur qui ont 
pris le relais pour s’enquérir des détails et des 

conditions  de création de cette unité industrielle, 
afin d’en rendre compte au Parquet général.  

Les enquêteurs ont auditionné  le propriétaire de 
l’usine et des responsables locaux ayant un lien avec 
les autorisations d’investissement, avant la tenue 
d’une réunion élargie au sein de la wilaya de tanger 
au cours de laquelle  plusieurs dossiers relatifs aux 
usines et ateliers de la ville ont été consultés. On s’at-
tend à ce que des inculpations soient opérées pour 
irrégularités et entraves aux règles de sécurité.

Si, pour le moment, rien de bien  précis n’est en-
core divulgué, on s’attend à la probabilité de sanc-
tion d’éventuels responsables d’irrégularités.

Tragédie de Tanger 

Des sanctions probables en vue 
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En commémoration de la Journée natio-
nale de la sécurité routière, la Fondation 

Renault Maroc organise, du 18 février au 13 
mars 2021, sa 8ème campagne de sensibi-
lisation à la sécurité routière, à travers son 
réputé programme « tkayes School » dont 
les ateliers citoyens, réadaptés au contexte 
sanitaire, bénéficient à 33 établissements 
scolaires répartis dans 7 communes  de la 
province de Fahs anjra, wilaya de tanger.

Le kit «tkayes School », comporte des 

outils, à la fois pédagogiques et ludiques, pour ap-
prendre aux jeunes élèves âgés entre 9 et 13 ans,  
les bons réflexes sur la route, en tenant compte 
de l’environnement routier urbain et rural : dépla-
cements, traversée de la chaussée, signalisation, 
identification des dangers, entre autres prudences 
vitales. 

La récente homologation de l’outil pédagogique 
« tkayes School » par l’agence Nationale de la sé-
curité routière (NaRSa) vient appuyer et encourager 
cette nouvelle campagne.

Renault commémore la Journée nationale de la sécurité routière 
dans la province de Fahs-Anjra, à travers sa 8ème campagne 

‘‘ Tkayes School ’’ !

Le drame de Tanger, survenu dans une usine de textile clandestine, a 
remis sur la table la problématique de l’informel et l’incapacité du 

gouvernement à y remédier efficacement. Le point avec Adil Rais, président 
de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima.

Lu pour vous dans 

En marge du drame de Tanger
Entretien avec le Président de la CGEM

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Adil Rais 
« Le combat contre l’informel

 restera vain si on n’apporte pas 
des solutions réalistes »  

• Le drame de Tanger a remis sur la table la 
problématique de la prolifération des usines 
de production textile clandestines, particuliè-
rement dans le Nord. Pourquoi le Maroc n’ar-
rive-t-il pas à éliminer ce fléau et à intégrer le 
circuit informel dans la légalité ?

Permettez-moi tout d’abord de rappeler que ce 
problème n’est pas particulier au Maroc et au nord 
du pays. La plupart des pays, même développés, 
y font face, en Italie, en Espagne, en France et 
particulièrement en Afrique, en Amérique latine, 
et en asie. Plusieurs facteurs poussent les gens 
à recourir à l’informel, certains veulent subvenir à 
leurs besoins mais ne peuvent pas évoluer dans 
un cadre légal, soit à cause de certaines spéci-
ficités liées au pays, à son système fiscal no-
tamment, ou à la concurrence internationale, qui 
s’est fortement accentuée grâce ou à cause des 
accords de libre-échange.

Ceci dit, il faut combattre à tout prix tous ceux 
qui veulent échapper à la légalité, mais ce combat 
restera vain si on n’apporte pas, en parallèle, des 
solutions réalistes. L’objectif étant de permettre à 
cette population d’intégrer le circuit formel et non 
aggraver le taux de chômage au Maroc.

• Quels sont, selon vous, les leviers qui per-
mettraient de réduire l’impact de l’informel 
sur l’économie nationale ?

l n’y a pas de formule magique. Il s’agit d’un pro-
blème très complexe et profond qui nécessite un 
travail de longue haleine, en mettant les outils et 
les moyens à long terme pour réduire cet impact 
sur notre économie. Premièrement, il faut établir 
un diagnostic complet par secteur. L’étendue de 
ce fléau est beaucoup plus importante dans des 
secteurs comme le commerce et les services que 

dans celui de la production du textile et du cuir 
par exemple. Chaque secteur a ses particularités 
et contraintes. Il faut aussi mettre en place des 
programmes réalistes et pragmatiques qui en-
courageraient les gens à virer vers le formel.

Le meilleur exemple est celui du programme 
intégré «Intelaka», lancé juste avant la crise du 
Covid-19. La fiscalité demeure, par ailleurs, l’un 
des principaux leviers qui pousseraient le gens à 
sortir de l’illégalité. Notre système fiscal présente 
plusieurs lacunes auxquelles il faut urgemment 
remédier. En plus de la fiscalité, les entrepreneurs 
se retrouvent très souvent confrontés à la non 
disponibilité d’espaces, de terrains, de locaux… 
L’acquisition ou la location au niveau de certaines 
zones industrielles est extrêmement chère pour 
eux. Du coup, ilsse rabattent sur les garages clan-
destins dans des quartiers résidentiels, comme le 
cas du drame de tanger.

• L’Etat, qui tarde notamment à réformer le 
système fiscal, est-il responsable de la proli-
fération de l’informel?

Vous savez, l’informel est très complexe et les 
responsabilités sont multiples. Outre le rôle de 
l’Etat, il y a également cet aspect culturel et his-
torique, les gens ne sont souvent pas conscients 
du mal qu’ils font à l’économie. Je pense qu’il 
faut tout d’abord diagnostiquer les raisons qui 
poussent les gens à se tourner vers l’illégalité, 
les écouter, ne pas les marginaliser, tout en pro-
posant de véritables solutions. Il faut s’armer de 
beaucoup de courage, d’une détermination et 
d’une compréhension parfaite des problèmes, en 
plus du temps, car ce n’est pas facile. En plus de 
l’engagement sans faille de toutes les parties, les 
autorités locales, l’Etat et la CGEM.

Le taux de remplissage de trois barrages situés dans la 
région de tanger-tétouan-al Hoceima a atteint 100%.

Les retenues du barrage Oued El Makhazine (province de 
Larache), le plus grand barrage de la région, ont atteint 672,9 
millions m3, soit un taux de remplissage de 100%.

Pour leur part, les barrages de Chefchaouen et de Nakhla (pro-
vince de Tétouan) ont également affiché un taux de remplissage 
de 100%, soit une disponibilité d’eau respectivement de 12,2 
millions m3 et 4,21 millions m3.

Quant au taux de remplissage du barrage acharif al Idrissi 
(Province de tétouan), il a atteint 99,8% (121,47 millions m3), tan-
dis que celui d’Ibn Battouta (préfecture de Tanger-Assilah) s’est 
établi à 98,5%, soit des réserves hydrauliques de l’ordre de 28,7 
millions m3.

Concernant le barrage de Smir (préfecture de M’diq-Fnideq), 
il a affiché un taux de remplissage de 88,4%, soit des retenues 
de 34,4 millions de m3, alors que le barrage Abdelkrim El Khat-
tabi (al Hoceima) a atteint un taux de 75,5% (8,9 millions m3), 
suivi du barrage Moulay El Hassan Ben El Mahdi (province de 
Fahs-anjra) avec un taux de remplissage de 74,2% (17,4 mil-
lions m3) et du barrage de tanger Med (65%, 14,3 millions m3). 
Le barrage Dar khrofa (province de Larache) a atteint un taux 
de remplissage de 50,9% (244,5 millions m3), alors que pour le 
barrage 9 avril 1947 (préfecture de tanger-assilah), les retenues 
se sont établies à 72,4 millions m3, soit un taux de remplissage 
de 24,1%, suivi du barrage Joumoua (al Hoceima) avec un taux 
de 14,8% (0,8 million m3).

Les retenues des barrages situés dans la région tanger-té-
touan-al Hoceima ont atteint un total de 1,232 milliard m3, soit 
un taux de remplissage moyen de 71,56%.

Trois barrages du Nord 
pleins à 100%

La police judiciaire relevant de la préfecture de police de té-
touan, serait sur les dents, enquêtant sur un probable réseau 
de faux et usage de faux, notamment en matière de permis de 
conduire qui circuleraient dans la ville. 

Ce  réseau criminel serait constitué de complices dont le pro-
priétaire d’une auto-école,  qui parviendraient à se procurer de 
vrais permis de conduire à leurs clients ne souhaitant pas passer 
les épreuves théoriques et pratiques imposées par le ministère 
des transports, pour obtenir légalement  un permis de conduire.

On peut imaginer les risques et les  dangers que représentent 
ces faux chauffeurs pour la circulation routière et urbaine. 

Trafic de permis 
de conduire à Tétouan ? 
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exerçant un emploi stable à 
travers la simplification des 
conditions d’usufruit de cette 
indemnité et l’élargissement de 
la base des bénéficiaires. 

En résumé, selon le 17e ar-
ticle du projet de loi, la généra-
lisation de l’aMO sera lancée 
cette année pour atteindre 22 
millions de bénéficiaires sup-
plémentaires en 2022. La gé-
néralisation des allocations 
familiales entrera en vigueur 
en 2023 et sera atteinte en 
2024, alors que l’élargissement 

de l’adhésion aux régimes de 
retraite et la généralisation de 
l’indemnité pour perte d’emploi 
seront effectifs en 2025, avec 5 
millions de nouveaux bénéfi-
ciaires.

Ce projet sociétal représente 
une révolution réelle eu égard 
à ses incidences sociales di-
rectes et concrètes sur l’amé-
lioration des conditions de vie 
des citoyens, la préservation de 
la dignité de tous les Marocains, 
la protection des catégories vul-
nérables, le soutien du pouvoir 

réussite de ce grand projet 
social qui profitera à l’en-
semble des Marocains, font, par 
exemple, observer que la pre-
mière phase du déploiement de 
l’assurance maladie obligatoire 
(aMO) et des allocutions fami-
liales, qui s’étendra de 2021 à fin 
2022, pourrait être marquée par 
une période creuse durant la-
quelle de nombreuses familles 
se retrouveront sans Ramed et 
sans AMO. « Car ce qui intrigue, 
c’est de savoir si les 6 millions 
de Marocains qui disposent 
d’une carte Ramed conti-
nueront-ils à en bénéficier 
en attendant d’avoir l’aMO», 
s’interroge-t-on, ajoutant que 
«l’expérience a démontré que 
la fraude de certaines entre-
prises et le laxisme des auto-
rités de contrôle a retardé la 
généralisation de la couver-
ture sociale». On explique, à 
ce propos, que « des milliers 
d’employés réguliers ne sont 
pas déclarés et ne bénéfi-
cient donc pas de l’aMO. Ils 
viennent se greffer à une ca-
tégorie de citoyens qui vivent 
de l’informel sous toutes ses 
formes. La question qui se 
pose: pour ne pas revivre l’ex-
périence du passé, serait de 
savoir qui contrôlera ceux qui 

sont censés contrôler le res-
pect des dispositions prises?», 
s’interroge-t-on.

D’autre part, l’agenda de l’en-
trée en vigueur des dispositions 
du projet, étant très serré, une 
célérité s’impose. C’est pour 
cela qu’on envisage la tenue 
d’une session extraordinaire du 
parlement, tel que le propose le 
président de la Chambre des 
représentants,

Pour relever cet énorme défi, 
l’engagement infaillible de tous 
est nécessaire.

à l’enfance, ou des indemnités 
forfaitaires.

Ces indemnités sont desti-
nées à faire face notamment 
à la déperdition scolaire, et ce 
pour les familles qui ont des en-
fants de moins de 21 ans alors 
que les indemnités forfaitaires 
seront destinées aux familles 
sans enfants ou dont les en-
fants ont plus de 21 ans. 

Ces mesures prévoient éga-
lement l’élargissement de la 
base des adhérents aux ré-
gimes de retraite pour inclure 

les personnes qui exercent un 
emploi et ne bénéficient d’au-
cune pension, à travers la mise 
en application du système des 
retraites, propre aux catégo-
ries des professionnels et tra-
vailleurs indépendants ainsi 
qu’aux personnes non-sala-
riées qui exercent une activité 
libérale, afin d’englober toutes 
les catégories concernées.

Est aussi prévue la générali-
sation de l’indemnité pour perte 
d’emploi durant l’année 2025, 
pour couvrir toute personne 

d’achat des ménages et la réali-
sation de la justice sociale.

En pratique, allant de la géné-
ralisation de l‘assurance mala-
die à l’élargissement de l’adhé-
sion au régime de retraite, cette 
nouvelle réforme permettra 
également, durant les cinq pro-
chaines années, de généraliser 
les allocations familiales ainsi 
que les indemnités pour perte 
d’emploi.

Le projet de loi-cadre qui 
sera doté de mécanismes de 
contrôle rigoureux, facteurs 

clés de sa réussite, fait l’ob-
jet d’une feuille de route pour 
la coordination de l’action 
des autorités publiques avec 
l’ensemble des intervenants 
concernés par la généralisation 
de la protection sociale et le dé-
veloppement des aspects ma-
nagériaux et de gouvernance 
des organismes de la protec-
tion sociale, en vue de créer 
une structure unifiée de coor-
dination et de supervision des 
systèmes de protection sociale.

D’aucuns, soucieux de la 

Mieux vaut tard que jamais! 
Ce projet gigantesque qui a fini 
par s’imposer dans le royaume, 
a effectivement fait l’objet d’une 
loi-cadre approuvée jeudi 11 
février 2021, en Conseil des 
ministres présidé par le Roi Mo-
hammed VI.

Présenté en tant que priori-
té nationale, le projet engage 
l’Etat, les collectivités terri-
toriales, les entreprises, ins-
tances et établissements pu-
blics et privés, la société civile, 
et les citoyens à adhérer aux 
objectifs ciblés dont la réus-
site dépend d’une démarche 
inclusive qui englobe l’en-
semble des parties prenantes, 
la transparence et le capital 
humain de l’organisme de pré-
voyance sociale qui doit gérer 
cet immense chantier consis-
tant, d’abord, en la généralisa-
tion de l’assurance maladie 
obligatoire de base durant 
les années 2021 et 2022, et ce 
par l’élargissement de la base 
des bénéficiaires de cette 
assurance pour inclure les 
catégories vulnérables préten-
dant au Régime d’assistance 
médicale et la catégorie des 
professionnels et travailleurs 
indépendants et personnes 
non-salariées, qui exercent 
une activité libérale, de sorte 
que 22 millions de personnes 
supplémentaires bénéficieront 
de cette assurance qui couvre 
les frais de traitement, de médi-
caments et d’hospitalisation.

Il s’agit, ensuite, de réaliser la 
généralisation des allocations 
familiales durant les années 
2023 et 2024, à 7 millions d’en-
fants en âge de scolarisation, 
permettant aux ménages qui 
ne bénéficient pas de ces allo-
cations, de toucher des indem-
nités couvrant les risques liés 

Généralisation de la Protection sociale 

ActuAlités

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Le Maroc s’assigne un délai de 5 années pour un 
élargissement progressif de la protection sociale 

au profit de l’ensemble des Marocains, à travers une gé-
néralisation de l’assurance maladie, des allocations fami-
liales et une pension de retraite pour tous les Marocains, à 
l’horizon de 2025.

En effet, le projet de loi-cadre 09.21 relatif à la protection 
sociale à l’ensemble des Marocains vient d’être approuvé 
et le texte porteur de ce grand projet sociétal, fera bientôt 
son entrée dans le circuit législatif.

Piloté par le ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Réforme de l’administration, le projet représente une ré-
volution sociale réelle eu égard à ses incidences directes 

et concrètes sur l’amélioration des conditions de vie des ci-
toyens, la préservation de la dignité de tous les Marocains 
et la protection des catégories vulnérables. 

Le projet devant constituer une garantie pour l’accès au 
pouvoir d’achat des ménages Marocains, un moyen de mise 
à niveau du système de santé national et une voie vers la 
justice sociale, sera financé par le Budget de l’État, les re-
cettes fiscales destinées au financement de la protection 
sociale, les ressources résultant de la réforme de la com-
pensation, et par des dons et autres ressources qui peuvent 
être mobilisées en vertu de textes législatifs ou réglemen-
taires figurant sur la liste des ressources dédiées au finan-
cement de ce projet qui devra aboutir à l’horizon 2025. 

Un tournant progressif 
dans la vie des Marocains

Ph : MAP
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Les activités de la campagne ré-
gionale de communication sur 

l’éducation inclusive ont été lancées, 
lundi, dans les différentes directions 
provinciales de l’Education natio-
nale, relevant de l’académie régionale 
d’éducation et de formation (aREF) de 
tanger-tétouan-al Hoceima.

Placée sous le thème «l’éducation 
inclusive, un droit et une vie partagée», 
cette campagne, qui s’inscrit dans le 
cadre de la mise en oeuvre des dispo-
sitions de la loi-cadre n° 51.17 relative 
au système d’éducation, de formation 
et de recherche scientifique, a été 
marquée par la tenue d’un séminaire 
régional en mode virtuel, sur «le rôle 
de la mobilisation et la communication 
dans la mise en oeuvre du programme 
national de l’éducation inclusive».

Cette conférence s’inscrit dans le 
sillage de la réalisation du programme 
d’action au titre de 2021 relatif à la mise 
en oeuvre du projet intégré n°17 lié au 
renforcement de la mobilisation des 
acteurs et des partenaires sur l’école 
marocaine, en vue de réaliser des ré-
sultats tangibles, à travers le renforce-
ment des mécanismes de mobilisation 
communautaire des différents acteurs 
et partenaires, et de mettre en valeur le 
rôle des associations des mères, pères 
et tuteurs d’élèves, ainsi que de consa-
crer les composantes du partenariat 
éducatif.

Elle a été ainsi l’occasion de sou-
ligner l’importance de la sensibilisa-
tion et de la mobilisation sociétale 
comme objectif principal de la mise 
en oeuvre du Programme national 
de l’éducation inclusive, lancé le 26 
juin 2019, et de conscientiser sur le 

concept de l’école inclusive.
«L’éducation inclusive est une 

responsabilité partagée et un projet 
sociétal fondé sur la solidarité, la vie 
commune et l’acceptation de l’autre», 
a souligné le secrétaire général du mi-
nistère de l’Éducation nationale, Yous-
sef Belqasemi, qui intervenait à l’ou-
verture de cette rencontre, saluant les 
efforts déployés par ceux qui assurent 
ce travail au niveau de l’académie, in-
dique un communiqué de l’AREF.

De son côté, le directeur des pro-
grammes au ministère, Fouad Chafiqi, 
a relevé que «le concept d’éducation 
inclusive ne se limite pas seulement 
à la réhabilitation de l’espace, mais 
porte également sur la présentation 
d’une offre éducative inclusive, selon 
le projet de l’école inclusive», souli-
gnant l’importance de la mobilisation 
et la communication dans la diffusion 
des concepts de l’éducation inclusive 
de manière claire et simple.

De son côté, la directrice chargée 
de la communication au ministère, 
Fatima Ouahmi, a mis l’accent sur 
l’importance de la mise en oeuvre 
des projets s’inscrivant dans le cadre 
de la loi-cadre 51.17, en particulier le 

projet 4 relatif à l’autonomisation des 
enfants en situation de handicap ou 
en situations particulières de scolari-
sation, s’arrêtant sur l’importance de 
ce chantier sociétal, qui nécessite des 
efforts colossaux, en vue de changer 
les stéréotypes et les représentations 
négatives sur le concept de handicap.

Quant au directeur de l’aREF de 
tanger-tétouan-al Hoceima, Mohamed 
Aouaj, il a souligné que toutes les com-
posantes de la société sont appelées à 
adhérer activement aux efforts visant à 
réaliser les principes de base de l’édu-
cation inclusive, saluant les efforts 
déployés par les associations parte-
naires et leur implication dans la mise 
en oeuvre du programme national de 
l’éducation inclusive dans la région.

Cette rencontre, émaillée par la pro-
jection d’un documentaire sur l’édu-
cation inclusive dans la région, s’est 
déroulée en présence notamment des 
directeurs provinciaux, des chefs de 
services et de divisions de l’académie, 
des inspecteurs éducatifs, du respon-
sable du département de l’éducation à 
l’UNICEF, des chefs des projets 4 et 17, 
et des représentants des associations 
partenaires dans la région. 

C’est avec une profonde affliction et 
une immense consternation que nous 

avons accueilli la triste et chagrinante nou-
velle du décès survenu  le 13 février 2021 à 
Rabat, à la suite d’une atteinte par le nou-
veau  Coronavirus, du très cher regretté You-
nès CHERkaOUI, membre du conseil communal de la ville de tanger  et ancien 
président de l’arrondissement urbain de tanger-Médina.  

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à l’ensemble des membres de la  famille CHERkaOUI et familles 
alliées,  ainsi qu’à tous les proches  du regretté disparu  qui tiennent à formuler 
leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur pré-
sence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de sou-
tien 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

C’est avec une profonde affliction et 
une immense consternation que nous 

avons accueilli la triste et chagrinante nou-
velle du décès survenu le 17 février 2021, 
après une longue maladie, de la très chère 
regrettée Zohra CHERGUI.

La dépouille de la défunte a été inhumée, 
après salat addohr au cimetière de Sidi amar 
où elle a été convoyée au milieu d’un émou-
vant cortège funèbre restreint eu égard aux 
contraintes des mesures sanitaires impo-
sées par la pandémie du Covid 19 , comptant 
quelques proches qui ont tenu à l’accompa-
gner à sa dernière demeure et à lui rendre un 
dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous 
présentons nos condoléances les plus attris-
tées à l’époux de la défunte, ahmed FaRaH ; à 
son fils Hicham ;  à l’ensemble des membres 
des familles Chergui, Farah 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 sou-
tien 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 pro-
téger de tout malheur. amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde affliction et une im-
mense consternation que nous avons accueilli 

la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 
11 février 2021, à l’âge de 73 ans, du très cher regretté Mohamed EL FERROUGUI.

La dépouille du regretté disparu a été inhumée, le lendemain après Salat addohr, 
au cimetière d’Al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cor-
tège funèbre restreint eu égard aux mesures de protection sanitaire imposées par 
la pandémie du Covid 19, comptant des proches qui ont tenu à l’accompagner à 
sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus 
attristées à sa veuve, à ses enfants et petits-enfants ; à l’ensemble des membres de 
la famille El Ferrougui et familles alliées, ainsi qu’à tous ses proches 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

Younès 
CHERKAOUI 

rappelé à Dieu

Zohra 
CHERGUI  

rappelée à Dieu

Mohamed 
EL FERROUGUI  

rappelé à Dieu

Nécrologie

Nécrologie

Nécrologie

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

 L’AREF
lance la campagne de communication sur 

l'éducation inclusive 
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Un jeune Tangérois 
retrouvé mort en 

Espagne

Le corps sans vie de Yassir, un tangérois de 19 ans 
qui vivait à Eibar, en Espagne, a été retrouvé jeudi 

11 février 2021 dans une usine abandonnée à Hernani. Il 
sera rapatrié au Maroc grâce à une collecte de fonds de 
solidarité initiée par un groupe d’amis.

Pour ceux qui l’ont connu, Yassir, qui vivait dans une 
chambre louée à Eibar, « était un garçon joyeux et gentil 
qui a quitté le Maroc pour tenter                                           une 
meilleure vie et pour soutenir sa famille ». après sa 
mort, la procédure judiciaire pour rapatrier son corps à 
tanger, sa ville natale, a été engagée. Malheureusement, 
Yassir n’avait pas d’assurance, et sa famille, démunie 
et sans ressources financières, n’a pas les moyens 
de faire face aux dépenses liées au rapatriement de sa 
dépouille. Pour aider la famille à obtenir l’argent néces-
saire, Jaouad, un Marocain de 35 ans qui vit à Deba de-
puis 2006, a lancé, avec d’autres amis, une collecte de 
fonds de solidarité.

Quatre jours après le lancement de cette initiative, le 
montant nécessaire a été collecté. « Nous ne sommes 
pas une association ou une organisation. Nous ne 
sommes que des amis de Yassir, certains proches et 
d’autres éloignés », a déclaré Jaouad pour qui, l’élan 
de solidarité était naturel et spontané. « J’aurais fait la 
même chose s’il s’agissait d’un inconnu. Il n’avait pas 
besoin d’être notre ami. », a-t-il ajouté.

L’initiative a permis de récolter plus d’argent qu’il 
n’en fallait pour le rapatriement. « Une partie de ce qui 
reste ira à la famille de Yassir. L’autre partie sera mise en 
épargne pour venir en aide aux familles qui se trouve-
raient dans la même situation », a précisé Jaouad qui 
n’a pas manqué de saluer la collaboration déterminante 
de la mosquée Tolosa dans ce processus de rapatrie-
ment.

Comme Yassir, de nombreux jeunes Marocains, issus 
de familles modestes, meurent dans la rue.

uuuuuu 

Agression à Tanger, de 
« Dina le travesti » 

Né dans le corps d’un homme, orphelin, seul, «Dina» 
a dû faire face à beaucoup d’épreuves. Son iden-

tité sexuelle était une évidence, mais ce n’est que tard 
qu’il a commencé sa transition pour devenir lui-même. 
Dans une société ultra-conservatrice, Dina détonne, 
s’assume depuis son enfance et souffre d’une sorte 
de tourmente intérieure, et d’un conflit avec la société, 
parce qu’il a des gestes efféminés. Il aurait longtemps 
entendu qu’il devait se comporter comme un homme ; il 
a été sermonné et frappé à de multiples reprises.

C’est en parlant de ma situation avec des journa-
listes que les choses ont empiré : « Je sors en tant 
que femme. La plupart du temps, les personnes ne se 
rendent pas compte que je suis transsexuelle jusqu’à 
ce que je sorte mes papiers, ou bien qu’ils me scrutent 
ou qu’ils entendent ma voix. Je n’ai pas choisi de naître 
ainsi. Qu’on me persécute, qu’on ne m’accepte pas ou 
qu’on ne me laisse pas jouer mon rôle dans la société, 
je trouve ça aberrant !».

aujourd’hui, âgé de 22 ans, le jeune homme «Dina» 
qui revendique ouvertement sa transsexualité, a été vic-
time d’une rude agression à tanger.

uuuuuu 

Had al Gharbia

4 morts et 4 blessés 
graves dans un accident 

de la route

Une violente collision entre quatre voitures s’est 
produite, lundi 15 février 2021 en fin d’après-midi, 

sur la route secondaire reliant la localité de tnine Sidi 
Lyamani à celle de Had Gharbia, dans la préfecture de 
Tanger-Assilah. Le bilan fait état de quatre morts sur le 
coup et quatre blessés graves.

Les dépouilles des victimes ont été transportées à la 
morgue de Tanger, tandis que les 4 blessés ont été éva-
cués à l’hôpital afin d’y recevoir les soins nécessaires.

Les gendarmes se sont aussitôt déplacés sur le lieu 
du sinistre pour procéder au constat d’usage.

Une première conclusion fait état de manque de vigi-
lance et d’excès de vitesse comme étant à l’origine du 
drame. 

uuuuuu

Larache / Al Hoceïma

Trois suicides en trois 
jours

Le premier cas s’est produit dimanche 7 février cou-
rant, lorsqu’un chauffeur de camion, âgé de 58 ans, 

père de trois enfants, a mis fin à ses jours. Le corps du 
défunt a été découvert pendu à une corde, à l’intérieur 
de son domicile situé au quartier El Kouache, à Larache.

Deux jours plus tard, en début de matinée de mardi 9 
février 2021, un autre père de famille, sexagénaire, s’est 
donné la mort en se jetant, vers 7 heures, de la fenêtre 
de son appartement situé au deuxième étage d’un im-
meuble du quartier Al Ouahda, également à Larache.

La police judiciaire qui s’est déplacée sur les lieux des 
deux drames, pour les besoins de l’enquête lui permet-
tant de déterminer les causes et les circonstances de 
ces deux actes de désespoir, a fait évacuer les corps 
des défunts à la morgue de l’hôpital Lalla Meriem.

Le troisième cas de suicide a eu lieu dans la matinée 
du lundi 8 février 2021 au douar Ichetouanen relevant de 
la commune rurale Es-Snada, préfecture d’al Hoceïma. 

Cette fois, c’est un septuagénaire, père de 11 enfants, 
qui s’est donné la mort, également par pendaison.

Tanger-centre

3 trafiquants interpellés 
dans un taxi 

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
police de tanger, a interpellé, mercredi 10 février 

2021, à bord d’un taxi à Tanger, trois jeunes trafiquants 
de drogue, en possession de 113 comprimés d’ecstasy.

Cette opération a également donné lieu à la saisie sur 
de Smartphones et d’une somme d’argent provenant, 
sans doute, de commerce illicite.

uuuuuu

Masques frappés 
de logos de la police, 
proposés à la vente

En cette période où les masques anti-Covid 19 sont 
proposés, à profusion, à la vente, certains fabricants 

rivalisent d’ingéniosité, parfois en violation de la loi.
C’est ce qui s’est récemment produit à Tanger où 

on a interpellé une femme qui proposait à la vente des 
masques frappés de logos des forces de l’ordre.

Une investigation au domicile de cette dame de 39 
ans a donné lieu à la découverte de 115 casquettes et 
876 masques de protection portant les logos de la Po-
lice, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires 
; cela outre des annonces publiées sur les réseaux so-
ciaux, proposant à la vente de lots de ces articles. 

Vu la gravité de l’usage probable de ces articles par 
des particuliers, à des fins obscures, il a été procédé à 
leur saisie alors que l’intéressée a été placée en garde à 
vue pour les besoins de l’enquête.

uuuuuu

Tétouan
Un taxi-driver emprisonné 

pour harcèlement d’une 
passagère

Le tribunal de première instance de tétouan a 
récemment condamné un chauffeur de taxi à 

deux deux mois de prison et à une amende de 2 000 DH 
pour avoir harcelé une de ses clientes, une jeune fille à 
l’intérieur de son taxi.

Bien que la victime ait retiré sa plainte, la condamna-
tion a été retenue contre le mis en cause.

Cette situation inhabituelle se justifie par l’une des 
revendications du mouvement féministe marocain qui 
veut qui veut que les procès pour harcèlement sexuel 
prouvé, se poursuivent d’office même si la victime re-
tire sa plainte.

Une loi réprimant le harcèlement de rue avait été 
adoptée en septembre 2018. Les personnes qui com-
mettent des actes de harcèlement sexuel contre des 
femmes sont ainsi passibles des peines allant jusqu’à 
six mois de prison. La peine est doublée si l’auteur est 
un collègue de la victime.

Faits divers

Ph : DR
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Le projet du Real Madrid et de Barcelone en échec
La FIFA a officiellement critiqué les hypothèses selon lesquelles 

elle considérait avec intérêt ou sympathie le projet de Super League 
européenne fictif lancé publiquement récemment par les présidents du 
Real Madrid et de Barcelone. La fédération mondiale de football a été 
soupçonnée dans certains milieux d’avoir malicieusement encouragé 
de manière informelle le projet régulièrement récurrent qui avait pris 
de nouvelles ailes par la crise financière induite par la pandémie de 
Covid-19. Cependant, une longue déclaration publiée par le président de 
la FIFA, Gianni Infantino et les chefs des six confédérations régionales, 
a cherché à faire échec une fois pour toutes à ces propos.

Le communiqué FIFA
 Le communiqué dirigé par Infantino indique que les dirigeants 

du football international voulaient «réitérer et insister fortement sur le 
fait qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la 
confédération concernée. «Tout club ou joueur impliqué dans une telle 
compétition ne serait par conséquent pas autorisé à participer à une 
compétition organisée par la FIFA ou ses confédérations respectives.» 
Avis unanime La déclaration a été cosignée par les présidents des six 
confédérations régionales - le cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa 
d’Asie, le chef par intérim de la confédération africaine Constant 
Omari, Vittorio Montagliani de la CONCACAF, Alejandro Domínguez 
de la CONMEBOL, Lambert Maltock de l’Océanie et Aleksander 
Čeferin de l’UEFA. La CONCACAF est l’instance dirigeante centrale et 
nord-américaine et la CONMEBOL dirige le football en Amérique du 
Sud. Le président de la fédération européenne, Ceferin, sera le plus 
satisfait de cette déclaration à un moment où il a plus qu’assez de 
défis immédiats sur sa plaque politique et administrative. Celles-ci 
incluent notamment la manière d’organiser les finales du Championnat 
d’Europe reprogrammées et battues par une pandémie en juin et 
juillet et la nécessité de trouver un consensus interne sur une Ligue 
des champions reformatée. La pression exercée par les clubs les plus 
riches sur cette dernière question a été l’une des «menaces légères» 
derrière le débat sur la super ligue. En ce qui concerne la FIFA, parler 
d’une super ligue européenne risque de détourner l’attention des 
sponsors potentiels et des partenaires de diffusion de la propre Coupe 
du monde des clubs élargie de la fédération mondiale. Cette dernière 
compétition, particulièrement favorite d’Infantino, aurait dû démarrer 
cet été en Chine. Au lieu de cela, il a dû être reporté au loin à la fois par 
le chaos du calendrier provoqué par la pandémie et par les retards dans 
la recherche de garants financiers.                                                                           

La coupe du monde des clubs
Soulignant le souci de protéger la Coupe du Monde des Clubs, le 

communiqué de la FIFA a ajouté: «Les confédérations reconnaissent 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, dans son format actuel et 
nouveau, comme la seule compétition interclubs mondiale tandis 
que la FIFA reconnaît les compétitions interclubs organisées par les 
confédérations comme  uniquement les compétitions continentales 
de clubs. La Coupe du monde des clubs «à l’ancienne» aura lieu au 
Qatar. Cela aurait dû avoir lieu en décembre dernier. Le président du 
Real Madrid, Florentino Perez, a évoqué un débat sur une super ligue 
en décembre dernier et ses commentaires ont ensuite été repris par le 
suprême sortant de Barcelone, Josep Maria Bartomeu.

Tribune du Sport
Portrait

sportif

Le Barça en cours de rénovation
Leo Messi n’est pas clair sur son avenir. C’est ce 

qu’il a répété à maintes reprises dans l’interview de de 
La Sexta (chaine espagnole de télévision). Au premier 
janvier,  il sera libre de négocier avec n’importe quelle 
équipe, mais il attendra la fin de la saison pour prendre 
une décision. A vrai dire, à Barcelone, tous les candidats 
aux prochaines élections sont conscients que le retenir  
sera très compliqué: la plupart des raisons qu’il a 
données pour quitter le club cet été sont encore bien 
présentes aujourd’hui.: «Je n’ai rien de clair, je déciderai 
à la fin de la saison » a-t-il dit. Le Barça est en cours de 
rénovation et cela a une implication claire qui est une 
raison pour que Messi quitte le club: lorsqu’un projet 
est en construction, il lui est difficile de remporter des 
titres, il faut du temps pour porter ses fruits. « Je savais 
que c’était une année de transition, de jeunes. Je voulais 
continuer à me battre pour la Ligue des champions et 
pour la Liga. Je n’étais pas là où je voulais être», a-t-il 
déclaré dans l’interview pour expliquer sa décision de 
changer de décor en août. Et cette année, comme il l’a lui-
même reconnu, la situation est la même: le bloc est trop 
irrégulier pour avoir de grandes ambitions. Il sera difficile 
de soulever des trophées. Une autre des implications de 
la création d’un nouveau Barça est le renouvellement de 
l’équipe.   

Départ der ses meilleurs amis
Messi a vu comment certains de ses amis ont quitté 

l’entité. Le vestiaire est aussi le même maintenant qu’en 
été: il a manqué ses plus proches collègues et cela 
l’affecte et le pousse à repenser sa continuité au Camp 
Nou: «C’était difficile pour moi de m’adapter au vestiaire, 
car il y a du monde. l J’avais plus d’affinités avec ceux 
qui étaient en ma compagnie depuis plus longtemps. 

Il y a des collègues d’autres cultures, nous sommes 
différents. Mais la construction de ce nouveau Barça, en 
plus, ne pourra pas se faire sur la base d’un chéquier 
comme dans les autres étapes, donc les incorporations 
pour faire de l’équipe un bloc qui aspire à tout gagner 
sont compromises.Le club traverse une période difficile. 
Tout ce qui entoure Barcelone est difficile. C’est vraiment 
mauvais, c’est très mauvais et c’est difficile ou il sera 
difficile de revenir là où il était. Il sera difficile d’amener 
des joueurs de qualité parce qu’ Il n’y a pas d’argent. 
Amener Neymar est très compliqué. Comment payez-
vous le PSG? « pense Messi.Sur la question de savoir 
si le Barça a dit au revoir à la Liga,il a répondu : « Pas 
encore, c’est une saison très compliquée ». 

Porter un autre maillot
Le capitaine des culés a également ouvertement 

reconnu qu’il aimerait porter un maillot autre que celui 
de Barcelone et jouer dans une autre ligue à l’avenir, en 
particulier à la MLS. On le voit depuis quelques années 
dans une autre compétition. «J’ai l’illusion d’avoir une 
expérience aux États-Unis, de jouer dans cette ligue ... 
J’aimerais bien, mais je ne sais pas ce qui va se passer», 
a-t-il déclaré. Le crack a insisté sur le fait qu’il ne savait 
pas ce qu’il allait faire en été. Il a été très clair à ce sujet, 
mais dans son discours il a répété à maintes reprises 
une expression qui invite au pessimisme quant à sa 
continuité au Camp Nou: «Si je pars ...»: «Si je pars, 
j’aimerais retourner au club», «Oui Je pars, je reviendrai 
vivre à Barcelone «,» Si je pars, j’aimerais le faire de la 
meilleure façon «,» C’est bon, le Barça est plus grand 
que n’importe quel joueur, moi y compris ... «... Il reste 
six mois pour connaître la décision de Messi sur son 
avenir, mais la plupart des arguments qu’il a utilisés 
pour expliquer son besoin de quitter le Camp Nou cet été 
resteront en juin. Sa continuité ne sera pas facile. 

INCERTITUDE SUR L’AVENIR
DE MESSI A BARCELONE :

« JE DECIDERAI MON AVENIR
A LA FIN DE LA SAISON »LA SUPER LIGUE 

D’EUROPE 

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

tAnger prAtique
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ha
e

  Sam. 20 06:34 13:42 16:44 19:15 20:31 

 Dim. 21 06:33 13:42 16:45 19:15 20:31 

 Lun. 22 06:31 13:42 16:45 19:16 20:32 

 Mar. 23 06:30 13:42 16:46 19:17 20:33 

 Mer. 24 06:29 13:41 16:47 19:18 20:34 

 Jeu. 25 06:28 13:41 16:47 19:19 20:35 

 Ven. 26  06:27 13:41 16:48 19:20 20:36

HORaIRES DES PRIÈRES
du 20 au 26 Fevrier 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous avez des amis, des admirateurs, des fidèles, des dévoués, des 
bienveillants dans votre entourage, alors sachez en profiter sans les exploiter !
Amour : Des amours passionnés au programme. Vous avez besoin de vous 
épanouir et vos proches le comprennent très bien.
Argent : L’équilibre de votre budget y est pour beaucoup et vous apporte 
confiance. La chance est avec vous pour faire valoir vos intérêts.
Travail : Vous avez un bon feeling, vous repérez tout de suite quelle direction 
prendre. Résultat, vos capacités d’anticipation soutiennent fortement vos activités. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Remettez vos envies de solitude à un autre jour et ne résistez pas 
à l’élan de convivialité qui vous porte chance.
Amour : Votre vie sentimentale vous préoccupe, vous doutez de l’impact 
que vous avez sur l’autre.
Argent : Vous voici complètement envahi par les autres. Il vous faut faire 
des compromis, ne vous lancez pas dans des calculs ardus.
Travail : Il est important que l’on n’ait pas de doute sur vos capacités. Votre 
réussite se trouve dans des actes concrets et courageux..

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous faites preuve d’indulgence, de compassion. Vous êtes 
prêt à pardonner aux autres et à les soutenir.
Amour : Vous pourriez faire des rencontres agréables en pratiquant une 
activité qui touche à l’art. Sur le plan des sentiments, un changement s’in-
vite chez vous.
Argent : Vous défendez vos intérêts et ne supportez guère qu’on se place en 
travers de votre route. Vous avez peut-être à défendre un projet sensible...
Travail : Davantage branché sur vos idéaux profonds, vous envisagez votre 
existence plus sereinement et plus de façon plus créative. . 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Un sentiment d’isolement bride votre expression ; ne restez pas 
dans votre coin, vos amis et connaissances seraient heureux de vous voir.
Amour : Autour de vous, les évènements se bousculent. Il se pourrait bien 
que vous ayez un peu de mal à suivre le rythme.
Argent : Vous aurez à coeur d’agir de façon constructive face à la réalité de 
vos finances mais un manque d’énergie combative vous freine.
Travail : Votre imagination est débordante et des idées audacieuses sur-
gissent de votre esprit en ébullition.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : C’est le moment de vous dégager de la pression du quotidien et 
de décrocher des soucis qui finalement ne sont pas importants !.
Amour : Votre vie est faite de plaisirs. Cette journée est une sorte d’apo-
théose car vous êtes résolu à ne plus faire semblant d’exister.
Argent : Vos interlocuteurs sont à l’écoute en ce moment, vous n’aurez aucun 
mal à convaincre des investisseurs de vous suivre dans des projets qui rapportent.
Travail : Que ce soit dans les moments de travail ou bien dans le temps que 
vous passez avec votre famille, vous aurez de belles satisfactions.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous devez nettoyer le terrain en éliminant toutes les situations ou 
les personnes qui sont incompatibles avec vos valeurs.
Amour : Vous souhaitez être amoureux ? Alors imaginez-le et attirez à vous 
la personne de vos rêves ! Votre imagination créera votre souhait !
Argent : Des succès relationnels sont en vue, bénéfiques pour vos fi-
nances. Ne négligez pas les détails pour y arriver.
Travail : Les influences planétaires vous permettent de prendre de la hau-
teur et d’être plus réaliste.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous avez le coeur en joie. Ainsi, vous chassez les nuages gris et 
la sinistrose ambiante en répandant votre bonne humeur autour de vous.
Amour : Si la personne que vous aimez a des doutes concernant la stabilité 
et la durée de votre relation, vous réussissez à les lui ôter.
Argent : Si vous tentez, vous aurez à portée de main des opportunités d’élé-
vation très favorables à long terme.
Travail : Vous prenez de judicieuses décisions, vous négociez habilement 
et vous vous adaptez avec enthousiasme aux situations.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vos partenaires vous regardent en chiens de faïence et vous êtes 
obligé de clarifier vos intentions pour retrouver leur confiance.
Amour : Si ces derniers temps quelques négligences vous ont fait perdre du 
temps, vous pourrez toujours vous rattraper. Vos amours se portent bien.
Argent : En élargissant votre champ d’action, vous avez plus de chance 
pour négocier ou conclure une affaire.
Travail : À confondre repos et travail, vous finissez par ne plus pouvoir 
déconnecter de votre semaine. Faites la part des choses.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’avis de tout le monde, 
surtout des personnes peu objectives, mais ne les froissez pas pour autant. 
Amour : Pourquoi ne pas tenter de lâcher prise en vous laissant guider par 
vos émotions ? Vous ne risquez pas grand-chose.
Argent : Vous n’êtes pas rassuré par ceux qui sont au bord de la faillite et 
vous espérez que leur échec ne fera pas partie d’une réaction en chaîne 
dans laquelle vous serez.
Travail : Une invitation de dernière minute de la part de votre partenaire 
vous laisse perplexe. Ce n’est pas dans ses habitudes, ferait-il des efforts ?.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous vous montrez audacieux, combatif, convaincant. Vous 
faites entendre votre voix en exposant vos opinions sans entrer en conflit. 
Amour : Vous rêvez d’une histoire folle et délirante pour vous donner un 
peu de baume au coeur et vivre un peu de folie.
Argent : Vous êtes dans un état de calme, de béatitude et de bien-être par-
fait pour entreprendre des projets financiers particulièrement complexes. 
Travail : Quel que soit votre secteur d’activité, vous bénéficiez d’une inspi-
ration renouvelée et d’une intuition infaillible.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Votre soif de vivre revient en force chasser vos vieilles nostalgies. 
Vous retrouvez le sourire et une bonne dose d’optimisme pour aller de l’avant.
Amour : C’est une semaine parfait pour échanger, pour passer du temps 
avec les personnes que vous aimez et pour déclarer vos sentiments.
Argent : Les événements positifs s’enchaînent et gonflent vos comptes. 
Vous êtes disponible et souriant.
Travail : C’est le bon moment pour prendre quelques initiatives qui porte-
ront leurs fruits, d’ici quelques jours.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Des échanges constructifs avec vos collègues, vos amis ou votre 
partenaire sont au programme !
Amour : Son énergie, la plus puissante pourrait matérialiser vos souhaits 
affectifs les plus tendres. Vous commencez quand ?
Argent : Sortir des sentiers battus vous permettra de trouver des moyens 
de sortir d’un problème qui freinait vos projets. Alors, agissez sans hésiter !
Travail : Vous élargissez votre horizon, vos idées et vous multipliez vos 
relations sociales. Vous commencez à réfléchir d’une façon plus efficace.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
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• CÉRÉMONIES FAMILIALES
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Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com
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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
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Semaine du 22 au 26 
fevrier 2021

Lundi 22 fevrier 2021 
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés Khayriya Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie Drissia
42, Bd Tarik Ibn Ziad Drissia 
Tél.: 05.39.95.64.15  
Pharmacie Raihani
14, Rue al Kortobi Marchan 
Tél. : 05.39.93.08.40
Pharmacie Annassiha
Av. El Koweit N°16 hay Bouhout 
Tél.: 05.39.95.45.05
Pharmacie Jebari
Branes Kdima, Hjar El Hassani 
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie Sidi Driss
Rte Principale de Sidi Driss, Aherrarin 
Tél. : 05.39.31.42.88

MArdi 23 fevrier 2021
Pharmacie Zarima
Fin rte garre routière Harrarin Lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay et Jadid Casabarata 
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Josafat
53, Av. Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia entrée Ouad Chate et doha  
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah n° 138 B prés Stade Cricket
Tél. : 05.39.93.53.60

Mercredi 24 fevrier 2021 
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue Sidi Boukhari N°76 lots Benazaiz 
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Ataallah
Hay Boubana Rahrah prés Jojoland
Tél. : 05.39.37.70.43    
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama aprés rompoind Plaka
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Dar D’Bagh
Dar D’bagh n° 34 à côté du port 
Tél.: 05.39.94.92.92
Jeudi 25 fevrier 2021
Pharmacie Nouvelle
Kantrat Bendibane prés é Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycée Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Passadena
Rte de Tétouan à côté garage Renault 
Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Lamtafi
6,rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Imam Ali
Dhar Al Kanfoud Dakhla Bouhsaine
Tél. : 05.39.95.44.01
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75                             
vendredi 26 fevrier 2021
Pharmacie Ibn Barrajan
prés Banque populaire Branes II
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine pompage Harrazrine
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie La Plage
la fin de l’Avenue Youssef Ibn Tachefine
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx. Mohammadi quartier Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Alidaa
Beni Makada prés mosqué Ard Daoula
Tél. : 05.39.95.71.51

Samedi 20 et dimanche 21 
fevrier 2021

•  SAMedi
Pharmacie Perle de Mediterrane
Tanja Balia Doha Oued Chat
Tél. : 05.39.30.27.32 
Pharmacie Salaheddine
Rte de Rabat Azib Haj Kaddour
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chifae 
Tél. : 05.39.31.84.58 
Pharmacie Fares
Cplx. Al Amal entre dar Tounsi et rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Chorafae
Rte Aswak Assalam en face Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Al Amana
Jamai 1 Boukhalef en face bain Fleura
Tél. : 05.39.39.44.01
 •  diMAncHe
Pharmacie Zemzem
Lot. Khair Bendibane Hay Bourabaat 
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie La Wilaya
Av la Marche verte prés goûte de lait
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Irchad
Entre Hawmat Draoua et Dar Tounsi
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie Mesnana
Hay Mesnana en face Arrondissement 11
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie du Golf
Lotissement Flandria Boubana
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Ibouyen
Rte entre Tanja El Balia et Sania
Tél. : 05.39.30.06.90

Samedi 20 et dimanche 21 
fevrier 2021

Pharmacie Annasr
Lot. Dar Mouigna en face Med 6 N°1 
Tél.: 05.39.31.08.64 
Pharmacie Chifae
4 bis Boulevard Moulay Rachid 
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie La Source
Lotissement Al Majd Aouama
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Omar Ibn Khatab
Mesnana quartier Bir Askio
Tél. : 05.39.38.92.92     
Pharmacie Place des Arenes
Rte de Tétouan entré quartier Draoua
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Mabrouka
Rouida, rue en face Qashla à zawdiya
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rte Achakar, en face école Shams
Tél. : 05.39.93.92.18  
Pharmacie La Vie
Aouama Hay Gambouria N° 554 
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie Zouhir
Rte de Tétouan Mghogha Sghira
Tél. : 06.07.01.48.26               
Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23 
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Annonces Légales et Administratives
TOURISME

« ACAMIRA CONSTRUCTION »
SOCIETE A RESPONSABILITÉ 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE 

AU CAPITAL SOCIAL 10 000 DHS
Siège Social : TANGER, 17, Avenue 

MED V, Résidence Bovapes N°11
R.C. Tanger N° :77157

LIQUIDATION DE LA SOCIETE
• Par décision en date du 18/01/2021 Et y 
enregistre le 11/02/2021 sous les références 
(10737-2103)  l’associé unique   de la société  
dite « ACAMIRA CONSTRUCTION » socié-
té a responsabilité limitée a associe unique 
au capitale social de dix mille de dirhams, et 
dont le siège social situe au TANGER, 17, 
Avenue MED V, Résidence Bovapes N°11 
décidé de :
• Approuver définitivement la liquidation de la 
dite société.
• Constater la liquidation définitive.
• Donner quitus entier et définitive à madame 
ARHOUN Oumayma pour son mandat de  
liquidatrice de la société.
•  Dépôt légal : le dépôt légal est effectué au 
greffe du tribunal de commerce de Tanger le 
18/02/2021 sous le N°1624.

Pour extrait et mention le gérant 
------------------------------------------------
FIDUCIAIRE FIDLIX S.A.R.L.A.U

AV.OMAR BEN ABDELAZIZ ABRAJ 
DUBAI BLOC E BUREAU N°3  

LARACHE
SOCIETE **SOBABI ISKAN S.A.R.L.A.U 
Siège social: TRANCHE BALADIA CDG 

N°40  2ème ETAGE, LARACHE
     Constitution d’une Société A Res-
ponsabilité Limitée à associé unique

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 10 /02/2021 à  LARACHE, il a été 
établi les statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à associé unique, dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
• Dénomination : SOCIETE  **  SOBABI 
ISKAN S.A.R.L.A.U **
• Objet : PROMOTEUR IMMOBILIER
Plus généralement : toutes opérations com-
merciales, industrielles financières mobi-
lières immobilières se rattachant directement 
ou indirectement, en tout ou en partie, à l’ob-
jet ci-dessus, ainsi qu’à tous objet similaires 
ou connexes susceptible de favorises le dé-
veloppement de la société ou la réalisation.
•Siège social est à : TRANCHE BALADIA 
CDG N°40  2ème ETAGE, LARACHE.
•Durée : est fixée à 99 années à dater du jour 
de sa constitution définitive.
•Capital social : est fixé à 100.000,00 DHS 
divisé en  1000 parts sociales de 100,00 
DHS attribué à :
- Mr. SOUHAIB CHELLI : 1000 parts so-
ciales associé de la société «  SOBABI 
ISKAN S.A.R.L.A.U » demeurant à :LOT AL 
WAFAE NR 1343, LARACHE
•Gérance : Mr. SOUHAIB CHELLI est nom-
mé gérant  de la société « * SOBABI ISKAN 
S.A.R.L.A.U », pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la signature 
du gérant.
• Année sociale : du 1er janvier au 31 dé-
cembre.
• Immatriculation : La société a été immatri-
culée au registre de commerce auprès du 
tribunal de première instance de Larache 
le : 17/02/2021.sous le numéro : 5905 du 
registre analytique.

Pour extrait et mention
La gérance

------------------------------------------------
Société « MISSION TRAINING » 

S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : Résidence « DAR AL 
IMANE » 13 Rue Hasnona,

MA.6 90000, Tanger  
RC :113203 
- Tanger -

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE  

1) Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 11 Février 2021 à Tanger, et y enre-
gistré le 12 Février 2021, sous la référence 
OR : 12465/2021 il a été établi les statuts 
d’une société A Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
• Dénomination : « MISSION TRAINING » 
S.A.R.L
• Forme Juridique : Société A Responsabilité 
Limitée
• Objet Social : La société a pour objet 
d’exercer principalement les activités sui-
vantes au Maroc ou à l’Etranger : 
- Formation professionnelle privée.
- Formation continue pour les entreprises 
tous secteurs confondus ainsi que les admi-
nistrations publiques.
- Education et enseignement privés, digitali-
sation et technologie.
- Formation dans le cadre des programmes 
ANAPEC et OFPTT (aide à l’emploi).
- Formation dans le cadre des bailleurs de 
fonds et représentation de ces derniers.
- Accompagnement des jeunes à l’emploi et 
à l’entreprenariat.
- Incubation des entrepreneurs.
- Formation des cadres d’entreprises et de 
professionnels.
- Coopération avec les organisations gou-
vernementales et non gouvernementales 
nationales Et internationales.
- Gestion des projets nationaux et étrangers 
et toutes opérations d’études de présenta-
tions.
- Suivi et accompagnement des ressources 
humaines.
- Consulting dans divers domaines.
- Mission à l’Etranger.
- Diagnostics, Etudes de marchés.
- Soumission ou participation à tous marchés 
publics et privés ou appels d’offres se référant 
  à l’objet social.
- Apprentissage des langues et informatique.
- Formation dans divers domaines.
- Prestation de tous types de services.
- Coaching et acquisitions de compétences.
- Préparation aux examens et concours pour 
les grandes écoles.
- Cours de soutien scolaire et universitaire et 
enseignement des matières.

- Activités parascolaires et culturelles.
- Création, location et prise en location gé-
rance, achat et vente de tous biens meubles 
et immeubles ou fonds de commerces en 
relation avec l’objet social.
Et plus généralement, toutes opérations 
quelles qu’elles soient culturelles, écono-
miques ou juridiques ou financières, civiles 
ou commerciales, mobilières ou immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux objets précités ou à tous 
objets similaires ou connexes et suscep-
tibles d’en favoriser la réalisation et le déve-
loppement de l’activité de la société.
• Siège Social est fixé à la Résidence « DAR 
AL IMANE » 13 Rue Hasnona, MA.6 90000, 
Tanger.
• Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre de Commerce. 
• Capital Social : le capital social est fixé à la 
somme de Cent Mille Dirhams (100.000,00 
DH) en numéraire, divisé en Mille (1000) 
parts sociales de Cent Dirhams (100,00 
DH) chacune, souscrites en totalité, intégra-
lement libérées et attribuées aux associés, 
en rétribution de leurs apports respectifs, à :
1) Madame Siham CHTOUKI : 300 Parts 
Sociales. 
2) Mademoiselle Imane EL FERDAOUS : 
300 Parts Sociales.
3) Monsieur Moulay HFID BENSLIMANE : 
400 Parts Sociales.
• Gérance : Madame Siham CHTOUKI, titu-
laire de la CIN N° K413809 est nommée gé-
rante de la société pour une durée illimitée. 
Ainsi, la société est valablement engagée 
par la seule signature de la gérante.
• Année Sociale : Du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre de chaque année.
• Bénéfices : après les prélèvements légaux 
et statutaires, les bénéfices seront répar-
tis entre les associés proportionnellement 
au nombre de parts appartenant à chacun 
d’eux. 
2) Le dépôt légal a été effectué au Secré-
tariat-Greffe du Tribunal de Commerce de 
Tanger en date du 18 Février 2021 sous le 
N° 239461.

Pour extrait et mention, la Gérante
------------------------------------------------

« FIPROF s.a.r.l »
 Fiduciaire des Professionnels 
Siège social : 02,5éme Etage, 

Immeuble Tachfine 88, Avenue 
Youssef Ibn Tachfine-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
Email : contact@fiprof.ma

CONSTITION D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE 

UNIQUE
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à Tanger le 04/02/2021, et enregis-
tré le 05/02/2021 sous les références 
(RE202100104107049/2019), il a été établi 
les statuts de la société a responsabilité 
limitée a associée unique  dont les carac-
téristiques sont les suivants :
- Dénomination : La  Société prend la dé-
nomination de : « E-LIBRAIRIE S.A.R.L A 
ASSOCIE UNIQUE    ».
- Objet Social : La Société   a pour  objet prin-
cipalement au Maroc ou à l’étranger, directe-
ment ou indirectement, tant pour son compte 
que pour le compte de tiers ou participation : 
•Commercialisation et distribution des 
équipements et  matériels de bureau. 
•Vente de matériels et fournitures scolaires
•Commercialisation des matériels informa-
tique et leurs accessoires
•Maintenance et réparation de matériel 
informatique
•E- Marketing, Online marketing, Digital mar-
keting, Offline marketing,SEO,referencement 
naturel,referencement  payant,E-reputation 
management,E-mailing,mass mailing, media 
buying,PPC,SMM,SOM,SEA,SOE,Online 
media, Content Marketing
•E-commerce-BusinessTechnologies,E-
consulting, market research & Benchmar-
king.  Services digitaux et développement.• 
Internet et information technologies (IT). 
•Création des sites Web, apllication mobiles, 
application Web, application Desk Top. 
•Hébergement, Reselling, Vente et achats des 
Noms de domaines, Infogérance, Clouding. 
•Big Data Technologies, Data Base Tech-
nologies, Engineering Informatique.
•L’exploitation, la soumission ou la parti-
cipation à tout marché d’appel d’offres, la 
prises d’intérêts dans toutes entreprises ou 
sociétés similaires dans toutes les opéra-
tions d’achats, de ventes et de fabrications 
se rattachant à l’objet social.Et plus géné-
ralement, toutes opérations commerciales,  
industrielles, financières, mobilières et immo-
bilières se rattachant directement ou indi-
rectement aux projets ci-dessus ou pouvant 
favoriser le développement de la société.
 - Siége Social : Le  siège  social  est fixé  à  
Tanger : Avenue Moulay Ismail, 14, Rési-
dence Moulay Ismail ,3éme Etage N°9-
- Capital Social : le capital social est fixé 
à la somme de CENT MILLE DIRHAMS 
(100.000,- DH), divisé  en CENT (100) 
parts sociales de MILLE DIRHAMS 
(1.000,- DH) chacune, numérotées de 1 
à 100 souscrites en totalité, intégralement 
libérées, et attribué à l’associé unique : 
1/ Mr. Abdelhamid EDLIMI à concur-
rence: CENT parts sociales Ci,100 Parts 
Sociales
Soit au Tota l= 100 Parts Sociales
- Gérance : l’associé unique nomme en 
qualité de gérant unique de la Société 
pour une durée illimitée:
*Mr. Abdelhamid EDLIMI, Marocain, né le 
31/011990 à CHefchaouen, titulaire de la 
CIN N° LC210936 et demeurant à Tanger: 
COMPLEXE ESAKANI AHLAN IMMB 30 
N°868.
- Signature : la Société est valablement 
engagée pour tous les actes  et docu-
ments la concernant par la seule signature 
de  gérant unique.
Le dépôt légal a été effectué aux greffes 
du tribunal de commerce de Tanger le  
18/02/2021 sous le numéro 239454 RC : 
113189 .

Pour Extrait et mention
FIPROF
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العون،  أو  االستجداء  طلب  أو  المباهاة  السابق  المقال  من  المقصود  ليس 
وإنما المقصود هو حث الناس على فعل الخير وإرشادهم إلى سواء السبيل.

يقول المثل :
- يا ابن آدم الرزق مضمون، هوّن عليك، فلن تنال إال ما رزقه اهلل تعالى لك..

خلق اهلل تعالى اإلنسان في أحسن صورة، وخلق له السمع والبصر والفؤاد، 
وعلمه ما ال علم لغيره من المخلوقات، وخصه بالعقل والنبوغ، وضمن له رزقه 
الرزق،  من  له  تعالى  اهلل  قسم  بما  يرضى  أن  اإلنسان  فعلى  لعبادته..  وعيشه 
فإن شكر زاده من فضله ويرزقه ما يشاء بغير حساب، وإن لم يرض بما أفاء اهلل 

قسمه  مما  أكثر  إلى  يصل  فلن  عليه، 
اهلل تعالى له. 

بالدين  القيام  إال  العبد  على  فما 
والتدين :

بالدين : صالة وصيام وزكاة وحج 
إن استطاع إليه سبيال، وأن يومن باهلل 
وبمحمد  دينا  وباإلسـالم  ووحدانيتــه 

صلى اهلل عليه  وسلم نبيا وروسال.
مع  الطيبة  بالمعاملة   : وبالتدين 
وأقام  البعث  يوم  جاءني  »فإن  الخلق، 
النار  دينه ودنياه كنت له مخلصا من 

وأدخله الجنة مع األبرار«.
وإن من أعظم العبادات :

الحيـــاة،   : تعالى  اهلل  فضل  ذكر 
ومســاء،  صبــاح  كل  وذكره  الممات، 

فأكثر من الدعاء واالستغفار، فإنه تعالى 
األرزاق  منك، وقسم  وقريب  على بصيرة 
بين العباد، فقيرهم وغنيهم، فإن تصدق 
من  جباله  جــاءت  المحتاج،  على  الغني 
الحسنات والخيرات تصاحبه وستشفع له 
والشهداء  األنبيــاء  مع  الجنــة  وتدخله 

والصالحين ويبعـده اهلل عن النار.
قال تعالى :

ـــَك  ـــاإِنَّ ـــــَك َف ـــْكـــِم َربِّ ــــِرْ ِلُ »َوا�ــــصْ
ِباأَْعُيِنَنا َوسَصبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي َتُقوُم َوِمَن اللَّْيِل 
ُجوِم« صدق اهلل العظيم )س الطور  َف�َصبِّْحُه َواإِْدَباَر النُّ

.)47/46
وقال تعالى :

ِحيِم ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ » ِب�ْصِم اهلَلّ
َرُبَّك  َعــَك  َوَدّ َما  سَصَجى  اإَِذا  ْيِل  َوالَلّ َحى  َوالضصُّ
َوَما َقَلى َوَلْلآِخَرُة َخرْيٌ َلَك ِمَن اْلأُوَلى َوَل�َصْوَف 

َفَهَدى  اًلّ  َوَوَجــَدَك �صَ َفاآَوى  َيِتيًما  َيِجْدَك  اأََلْ  ى  �صَ َفَتْ َك  َرُبّ ُيْعِطيَك 
ا ِبِنْعَمِة  َمّ اِئَل َفَل َتْنَهْر َواأَ ا ال�َصّ ا اْلَيِتيَم َفَل َتْقَهْر  َواأََمّ َوَوَجَدَك َعاِئًل َفاأَْغَنى َفاأََمّ

ْث« صدق اهلل العظيم )س الضحى 5/1( َك َفَحِدّ َرِبّ
قاطع، وخير  الكفار بسيف  الجائع، فهو خير من جاهد  أطعم  لمن  - فبشرى 

ممن صام الدهر والحار واقع..

- فنعمُ اهلل تعالى على اإلنسان كثيرة ال تعد وال تحصى، منها الماء والهواء 
والشمس..

قال تعالى :
َه اإَِلْيُكُم  َ َحبََّب اإَِلْيُكُم اْلإِمَياَن َوَزيََّنُه ِف ُقُلوِبُكْم َوَكرَّ »َوَلِكنَّ اهللَّ
 ُ ِ َوِنْعَمًة َواهللَّ ًل مَِّن اهللَّ ا�ِصُدوَن َفضصْ وَلِئَك ُهُم الرَّ َياَن اأُ اْلُكْفَر َواْلُف�ُصوَق َواْلِع�صْ

َعِليٌم َحِكيٌم« صدق اهلل العظيم )س الحجرات 7/6(.
قال تعالى :

نَُّة  َ ِبَقْلٍب سَصِليٍم َواأُْزِلَفِت اْلَ »َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن اإِلَّ َمْن اأََتى اهللَّ
لِْلَغاِويَن«  اْلَِحيُم  َزِت  ــرِّ َوُب ِلْلُمتَِّقنَي 

صدق اهلل العظيم )س الشعراء 91(.
ــاء وهـــم كثر  ــي ــو تــصــدق األغــن ل
بعشرة في المائة من دخلهم المهول 
مسكين  وال  فقير  بقي  ما  المتراكم.. 
متسوال  الــشــوارع  يجوب  محتاج   أو 

مستجديا المارة.
قال تعالى :

وا  َرُ �صَ ِبَــا  اْلــَيــْوَم  َجَزْيُتُهُم  »اإِنِّ 
ــُزوَن« )س المومنون  ــاِئ ــَف اْل ــُم  ُه ــْم  ــُه اأَنَّ

.)111
يا ابن آدم 

ذي  من  تخافـن  ال  آدم،  ابن  يا   -
سلطان، مادام سلطاني باقيا وسلطاني 

ال ينفذ أبدا..
ضيق  من  تخش  ال  آدم،  ابن  يا   -

الرزق وخزائني مألى ال تنفذ أبدا..
فال  رزقك  لك  تلعب وضمنت  فال  للعبادة،  آدم، خلقتك  ابن  يا   -

تتعب..
- يا ابن آدم، فبعزتي وجاللي إن رضيت بما قسمته لك، أرحت لك 

قلبك، وبذلك كنت عندي محمودا..
- يا ابن آدم، إن أنت ال ترضى بما قسمت لك، فبعزتي وجاللي 

ألسلط عليك الدنيا ثم ال يكون لك منها إال مام قسمت لك..
- يا ابن آدم، خلقت السماوات واألرض ولم أعي بخلقهن أيعييني 

رغيف عيش أسوقه إليك..
- يا ابن آدم، ال تسألني رزق غد، كما أطلب منك عمل غد..

- يا ابن آدم، أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي 
محبا..

- يا ابن آدم، حذار أن تمل من الصبر، لو شاء اهلل 
لحققت مرادك في طرفة عين..

- يا ابن آدم، هو ال تخفى عليه دموع رجائك وال 
زفرات همك، هو ال يعجزه إصالح حالك وذاتك.. لكنه 

يحب السائلين بإلحاح..
قال تعالى :

وا« ولم يقل بما صلوا أو بما صاموا أو بما  َرُ ِبَا �صَ اْلَيْوَم  َجَزْيُتُهُم  »اإِنِّ 
تصدقوا، بل قال بما صبروا، ألن عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا، انتهى.

رحم اهلل الشعراوي لعلمه ومعرفته، وأسكنه فسيح جناته، آمين.

َيا اْبن آَدم
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فلما رأوا أن ليس شيء يريبهــم     وقد أدلجو الليل التمام وابكروا
وقد برد الليـل الطويـل عليهــم      ومر بهم لفح من القــر أعســر

تنادوا بأن حلوا قليــل وعرســـوا      وحفوا الركاب حولكم وتيسـروا)314(
بعينيه لما عرســـوا ورحالـهــــم      ومسقطهم والصبح قد كاد يسفر

ففاجأهم يستـن ثانــي عطـفـــه      له غبــب كأنمـــا بــات يمكـــر)315(
فنادوا جميعا بالســالح ميســــرا      وأصبح في حافاتهـــم يتنمـــر

وندت مطاياهم: فمن بين عاتـق     ومن بين مود بالبسيطة يعجــر)316(
وطاروا بأسياف لهــم وقطـائـــف     وكلهم يخفي الوعيــــد ويزجـــر)317(
فأول من القى يجــــول بسيـفـــه     عظيم الحوايا قد شتا وهو أعجر)318(
فقضقض بالنابيــن قلــة رأســـه     ودق طيف العنق والعنق أصعـــر)319(
ووافى به من كان يرجـــو إيابـــه     فصادف منه بعض ما كان يحذر)320(

فأخلج صاحبي حاجبيه ثم رنا إلي، فقلت :
- ووصفه في مقطوعة أخرى قائاًل :

فباتوا يدلجون وبات يســري    بصير بالدجى هاد همــــوس)321(
إلى أن عرسوا واغب عنهـــم    قريبـا ما يحــس له حسيــس

خال أن العتــاق من المطايــا    حسين به فهن إليـه شــوس)322(
فلما أن رآهـم قـــد تدانــــوا    أتاهم وسط اال حلهم يميس)323(
فثار الزاجرون، فزاد منهــــم     تقرابـا وواجهـــــة ضبيــــس)324(
بنصل السيف، ليس له مجن     فصد، ولم يصادفـه جبيـــس)325(
فيضرب بالشمال إلى حشـاه     وقد نادى فأخلفـــه األنيـــس)326(
بسمر كالمحاجن في قنــوب     يقيها قضة األرض الدخيـس)327(
فخر السيف، واختلفت يـــداه     وكان بنفسه وقيت نفــــوس)328(
فطار القـوم شتــى والمطايا     وغودر في كرهـــم الرئيـــس)329(
وجـال، كأنـه فــرس صنيـــع     يجـر جاللـــة ذبل شمــــوس)330(
كــــأن بنحـــره وبساعديـــه     عبيـــرا بات تعبـــؤه عــروس)332(

فأخذ صاحبي كأسه وعب شايه عبا وقال :
- لقد نشف ريقي من هذا الوصف المروع! خلت ابا الحارث)333(، هذا البيهس 
الهواس)334( يرامقني بعينيه الحراوين كأنهما وهج الشرر! وألمر ما قيل : وال قرار 

على زأر السد!)335(.
قلت :

- لئن بئس حلقك فقد ذعر المهاجرون واألنصار وتفزعوا وتروعوا!
قال :

- كيف ذاك؟ أخبرني!
قلت :

اهلل  رضوان  عثمان  سيدنا  المؤمنين  ألمير  مجلسا  يوما  زبيد  أبو  حضر   -
لعلمه  ويدينه  يقربه  عنه  اهلل  رضي  وكان  والنصارى،  المهاجرون  وعنده  عليه 
بسير الملوك، ألنه كان زوارا لهم وخاصة العجم منهم... فتذاكروا مآثر العرب 
وأشعارهم، فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي زبيد فقال : يا أخا تبع المسيح، أسمعنا 

بعض قولك، فقد أنبئت أنك تجيد!... فأنشد قصيدته التي يقول فيها :

من مبلغ قومي النائين إذا شحطوا     أن الفــؤاد غليهم شيــق ولــــع
ووصف فيها األسد، فقال عثمان رضي اهلل عنه : تا اهلل تفتا تذكر األسد ما 
حييت! واهلل إني ألحسبك جبانا هدانا!)336( فقال : كال، يا أمير المؤمنين، ولكني 
قلبي،  يبرح ذكره بتجدد ويتردد في  رأيت منه منظرا، وشهدت منه مشهدا ال 
ومعذور أنا، يا أمير المؤمنين، غير ملوم.. فقال له عثمان رضي اهلل عنه، وأنى 

كان ذلك؟ قال :
خرجت في صيابة)337( أشراف من أفناء قباذل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة 
ترتمي بنا المهارى)338( باكسائها)339(، ونحن نريد الحارث بن أبي شمر الغساني 
عصبت  إذا  حتى  القيظ)341(،  حمارة  في  المسير  بنا  فاخروط)340(  الشام،  ملك 

األفواه)342( وذبلت الشفاه وسالت المياه)343(.
++++++++

الهوامش :

)314( عرّس المسافر: نزل آخر الليل للراحة.
)315( استن : يعدو قاصدا هدفا - ثاني عطفه : مائال بجانبه، متكبرا معتدا بنفسه غير مبال بشيء - الغبب : اللحم 

المتدلي تحت الحَنَك - يمكر : يصفر أي صوت نفخه.
)316( ندت اإلبل : نفرت، تفرقت - العاتق : السابق عند الهرب - المودي : الهالك - عجزز البعير بصاحبه : اتجه به 

إلى غير الجهة التي يريدها.
)317( قطائف ج قطيفة : ثوب صفيق، يتخدونها دروعا في قتال األسد.

)318( الحوايا : ما تحوي من األمعاء أي البطن - األعجز : العظيم البطن الممتلئ جدا.
)319( قضقض األسد فريسته : كسرها فسُمع له صوت بين أضراسه - قلة الرأس : أعلى الجمجمة - الصلي.

)320( »تاريخ األدب..« فروخ 1/296 -و- »الحيوان في األدب..« ج1/87.
)321( أسد هموس : يهمس همسا أي يمشي مشيا خفيا قليال قليال فال يسمع لوطئه صوت.

)322( العتاق ج عتيق : الكريم الرائع من كل شيء - المطايا ج مطية : الناقلة التي يركب مطاها أي ظهرها - الشوس 
ج أشوس، والشّوَس أن ينظر بإحدى عينه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها، أي أن كرام المطايا قد 

أمالت أعناقها ناحية األسد تنظر وتتشمّم.
)323( تدانوا : تقارب بعضهم من بعض عند النوم - يميس : يتبختر ويختال في مشيته، والمعنى أن األسد لما رآهم 
قد أضناهم اإلدالج فضعفوا، فأخذوا مضاجعهم، وخفتت أصواتهم من الوهن أتاهم في تبختر وقد ناموا بين 

رحالهم.
)324( ثار : هب من نومه فزعا - الزاجدون يزجدون األسد أي يدفعون عنهم بالصوت والهجهجة، يقولون : هج هج، 
وجه جه، ليرتد عنهم ويتنحى - التقراب : مصدر تقرب - ضبيس : شرس صعب المراس وهو  الذي واجه األسد 

بنصل السيف.
)325( المجن : الترس يداري حامله ويستره، ولم يحمل مجنا من عجلته وجرأته - الجبيس والجبس : الجبان الضعيف 
- صدّ : أقبل على األسد وتصدى له - لم يصادفه جبيس أي لما قام إليه هذا الضبيس الشجاع وتصدى له لم 

يلق جبانا وال مترددا، وإنما لقي أسدا جسورا مِقداما.
)326( يضرب بالشمال يعني األسد، واألسد أعسر يقول أبو زبيد في األسد :

تَرَيبَل ال مستوحشا لصاحبة      وال طائشا أخذًا وإن كان أعسرًا
إلى حشاه : إلى حشى هذا الشجاع الذي واجهه بالسيف غير ذي ترس يتقي به، فنادى األنيس أي أصحابه الذين كان 

يجد األنس بقربهم فأخلفوه وتركوه وحيدا لألسد.
)327( سُمر أي مخالبه - المحاجن ج مِحجن : العصا المعّقفة الرأس المعوجة - قنوب ج ُقنّب : الغطاء الذي دخل فيه 

مخالبه في يده ليسترها - القضة : الحصا الصغار - الدخيس : اللحم المكتنز في كفي األسد.
)328( كان هنا تامة، يعني : وكان األمر، أي وقع وحدث يعني الموت. ثم استأنف فقال : بنفسه وقيت نفوس ألن األسد 

حين أصاب فريسته قنع بما أصاب وشغل به عن أصحاب هذا الشجاع.
)329( المكر : موضع الحرب وميدانها، يعني هذا البطل الذي مات وغودر في المكر والمعترك.

)330( صنيع أي أنه ضمور مُستٍو جسمه - الجالل واإلجالل ج جّل : كساء الفرس الذي يلبسه ليصان به - ذبل من ذبل 
الفرس إذا ضمر - شموس : نفور جامح - والمراد أن األسد يجول متبخترًا في المكر حول فريسته.

)331( العبير : أخالط من الطيب - عبأ الطيب يعبؤه : صنعه وخلطه وهيأه.
)332( فذلك يعني األسد الذي وصف - تفادوه : تحاموه وانزووا عنه - تفادوا من فدى بعضهم بعضا أي جعلت فداك 
فرحا بالنجاة - يصرف : يرد ويمنع - شكيس :  عسير صعب، »طبقات فحول الشعراء« الجمحي، تحقيق وشرح 

محمود شاكر 2/599 -و- »تاريخ مدينة دمشق« ج12/323.
)333( هي كنية األسد ومنها : أبو العباس، وأبو فراس، وأبو األبطال، وأبو حفص..

)334( البيهس والهواس من صفات األسد وأسمائه - البيهس : مأخوذ من الهبس وهو الجرأة - الهواس : الطواف 
بالليل مع الجرأة في الطلب.

)335( »الحيوان في األدب العربي« ج1/78
)336( الهدان : البليد األحمق الثقيل في الحرب.

)337( صياب : خيار الناس وأخلصهم نسبا
)338( المهارى ج مهرية : إبل عتاق نجائب تسبق الخيل، وهي تنسب إلى مهرة قبيلة من اليمن.

)339( األكساء ج كسْء: مؤخر كل شيء. يريد أن اإلبل تمضي بهم مسرعة متتابعة يتوالى بعضها في أدبار بعض.
)340( اخروط به السير : امتد وطال.

)341( حمارة القيظ : شدته كأنه حمي حتى احمر.
)342( عصب الفم : يبس ريقه وخف من عطش أو خوف.

)343( شالت المياه : قّلت ونشفت.

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)يتبع(
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2020/8401/629
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي

طالب التبليغ: القرض الفالحي للمغرب
عنها : ذ/ إدريس الهالوي محام بهيئة فاس
المبلغ إليه: السيد العلوي رزق موالي حفيظ

إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 
لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.

ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع 
: بأداء المدعى عليه للمدعي القرض الفالحي للمغرب 
في شخص ممثله القانوني مبلغ 852.339.52 درهم 
وتسعة  وثالثمائة  ألفا  وخمسين  واثنان  ثمانمائة   -
وثالثين درهما واثنان وخمسين سنتيما - مع النفاذ 
تاريخ 2018/07/19  من  القانونية  والفوائد  المعجل 
إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليه الصائر 
وتحديد مدة اإلكراه البدني في األدنى وبرفض باقي 

الطلبات بلغ القيم القضائي بتاريخ 2021/02/18.
قسم التبليغ 
نموذج رقم 50067
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار 2021/6703/956
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من 

ق.م.م
لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة اإلبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت 
في   796 عدد  تحت  بتاريخ:2020/12/28  حكمها 

الملف عدد: 2020/1303/144. 
بين: السيد محمد نور الدين غبرة، ينوب عنه ذ/

أحمد السرغيني المحامي بهيئة طنجة.
وبين: السيدة فاطمة الزهرة المودن، الساكنة: 
بالسفلي رقم 6 على اليسار، حي الرهراه، قرب مسجد 

الرحمان طنجة.
اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم. 

في الشكل : بقبول الدعوى. 
لفائدة  عليها  المدعى  بأداء  الموضوع:  -في 
من  ابتداء  بذمتها  المتخلدة  الكراء  مبالغ  المدعي 
2019/09/01 إلى غاية تاريخ التنفيذ بحسب سومة 
شهرية بقيمة 1100 درهم وبأدائها له مبلغ 1152.03 
درهم مقابل استهالكها لمادتي الماء والكهرباء مع 
شمول الكل بالنفاذ المعجل وبأذائها له عن التماطل 
تعويضا بمبلغ 50 درهم وتحميلها الصائر وتحديد مدة 

اإلكراه البدني في األدنى عند االمتناع عن األداء. 
الطرفين  بين  الرابط  الكراء  عقد  وبفسخ   -
وتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها 
من السكنى الكائنة بالسفلي رقم 6 على اليسار، حي 

الرهراه قرب مسجد الرحمان طنجة.
وقابال  نهائيا  سيصبح  الحكم  هذا  فإن  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تبليغ رقم: 2020/8401/624

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي
طالب التبليغ: القرض الفالحي للمغرب

عنه: ذ/ إدريس الهالوي محام بهيئة فاس
المبلغ إليه: السيد الهجاوي عبد الناصر

إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 
لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.

ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع 
: بأداء المدعى عليه للمدعي القرض الفالحي للمغرب، 
في شخص ممثله القانوني مبلغ 231.016.43 درهم 
ألفا وستة عشرة درهما و  - مائتان وواحد  وثالثون 
ثالثة وأربعون سنتيما و) الفوائد القانونية من  تاريخ 
2017/11/23 إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى 
البدني في األدنى  عليه الصائر وتحديد مدة االكراه 
بتاريخ  القضائي  القيم  بلغ  الطلبات،  باقي  وبرفض 

.2021/02/18
قسم التبليغ 
نموذج رقم 50067
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تنفيذ عدد : 2011/8513/482
طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان 
منفذ عليه : شركة إيزي طرانس ش.ذ.م.م 

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/25 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك 
للشركة المنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بإقامة 
ياسين الطابق السابع شقة 66 زنقة أكسياس، شارع 
التجاري  بالسجل  المقيد  طنجة،  إسماعيل   موالي 

بالمحكمة التجارية  بطنجة تحت عدد: 17383   

في  التجاري  األصل  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
مبلغ 600.000.00 درهم. 

تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 في 

المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة 
عن رئيس كتابة الضبط

مصطفى السرغيني 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس  
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق الهبة 
ملف عدد:2021/11

 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
مؤرخ  موثق  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة  التجارية 
المورير،  رشيدة  السيدة  وهبت  في2020/12/21، 
  L117505 عدد:  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
والساكنة بطنجة 61 شارع عمر ابن الخطاب، إقامة عش 
السالم الطابق 1 الشقة 4 والمسجلة بالسجل التجاري 
بطنجة تحت عدد 50892، نصف األصل التجاري الذي 
هو عبارة عن متجر لخدمات الهاتف والكائن بطنجة، 
سابقا(  الملكي  الجيش  )شارع  السادس  محمد  محج 
شفيرة  منصف  السيد  لفائدة   ،3 رقم  حسناء  إقامة 
 ،K265363 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
وحددت قيمة نصف األصل التجاري موضوع الهبة في 
درهم(.  ألف  ثالثمائة   300.000( قدره  إجمالي  مبلغ 
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة الضبط بهذه 
المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

الثاني طبقا للفصل 84 و ما يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة أقشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف تنفيذي عدد: 26/2012/127 
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان، ينوب عنه ذان/

المرابط والحمليلي المحاميان بطنجة.
ضد: السيد هوكي فاطمة ، حي األندلس مجموعة ب 

زنقة 1 رقم 42 القصر الكبير.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/03/23 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
العقاري عدد 36/24937  الرسم  )الضحى 15-2( ذي 
المملوك للمدعى عليه، الكائن بمدينة القصر الكبير، 

حي سيدي رضوان. 
عبارة عن شقة مساحتها 89 م 2، تقع بالطابق 
وأرض  المشتركة  األجزاء  من  مشتمالتها  مع  األول، 

العمارة الكائنة بالعنوان أعاله.
 170.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/383

إعالن عن بيع عقار 
لفائدة: شركة وفا ايموبيليي، تنوب عنها ذان/بسمات 

والعراقي محاميتان بالدار البيضاء.
ضد: السيد مأمون الحناوي، عنوانه بمحج الجيش 
الملكي، عمارة ايبيريا الطابق 8 شقة 25 تطوان.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/03/23 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )محل تجاري د-12( 
ذي الرسم العقاري عدد 19/46725 المملوك للمنفذ 
عليه المذكور أعاله، مساحته 1 آر 8 سنتيار، وهو عبارة 
عن متجر بالطابق األول، الكائن بإقليم تطوان مرتيل 

المحل المدعو كابو نيكرو.
مبلغ   في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة. 

بتاريخ  المحكمة  بهذه  اإلعالنات  بلوحة  علق 
2021/02/19

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيــع عقـــار 
ملف حجز تنفيذي عدد :6101/20-25 
بطلب من: السيد عبد السالم الطاهري 

ضد :السيدة خديجة الرفاس
الساعة  على   2021-03-23 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع بطريق العوامة 
في اتجاه بني مكادة، الجماعة الحضرية لطنجة، الحامل 
للرسم العقاري عدد G/14007 المسمى سكينة وهو 
عبارة عن قطعة أرضية مشيد فوقها بناية من سفلي 

وطابقين اثنين مساحته 110 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 1.804.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.وستستمر 
اإلرساء  تاريخ  من  ابتداء  أيام  عشرة  طيلة  المزايدة 

بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد. 
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

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

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع عقــار  
ملف تنفيذي عدد  6201/18-2008

بطلب من: السيد محمد الجيراري
ضد : السيدة فاطمة ونان

الساعة  على   2021-03-23 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10:30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة 
 BLOC B عمارة  والهور  قطب  السيد  زنقة  طنجة:  
الحامل للرسم العقاري عدد 06/65882 المسمى ابورا 
السابع مساحتها  بالطابق  174 وهو عبارة عن شقة 

137 مترا مربعا.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ:  1.600.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

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

زيادة 3  % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع عقــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/21-191

بطلب من: السيد احمد مشحيدان مربوح
ضد : السيد عبد المالك مشحيدان مربوح.

الساعة  على   2021-02-23 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
سيجرى  بطنجة  االبتدائية  للمحكمة  الرئيس  بالمقر 
للعقار  العلني وألكبر وآخر مزايد موسر  بالمزاد  البيع 
الكائن:  بمدينة طنجة، الواقع بحي بنكيران زنقة 11 
رقم الدار 23، وهو عبارة عن بناية تشتمل على طابق 

سفلي وطابق علوي، مساحتها 50 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ : 510.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

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

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   

الطاهر،  جثمانهـــا  وشيــع   2021 فبراير   17 األربعــاء  يـوم  وذلك 
بحضور األهل واألحباب ودفن بمقبرة »سيدي اعمار«، بعد صالة الظهر.

إلى  التعازي  بأحر  أسرة جريدة طنجة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
زوج الفقيدة السيد أحمد فرح وإلى ابنهما هشام وكذا إلى جميع أفراد 
عائلتي الشركي وفرح، راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر 
رحمته  بواسع  اهلل  تغمدها  والغفران،  األجر  عظيم  وللفقيدة  والسلوان 

وأسكنه فسيح جناته. 

)�صدق اهلل العظيم(

)�صدق اهلل العظيم(

وذلك يــوم الخمـيــس 11 فبــرايـــر 
يـــوم  الطاهــر،  جثمـانــه  وشيـع   2021
واألحـبـــاب  األهــل  بحضــور  الجمـعــة، 
والمعارف ودفن بمقبرة المجاهدين، بعـد 
صـالة الظهــر بمسجـد العمــرة، الكائـن 

بحي اإلدريسية.
وبهذا المصاب الجلل، تتقــدم أسرة 
جريدة طنجـة بأحـر التعــازي إلى أرملــة 
الفقيد وإلى أبنائهما وأحفادهما وكذا إلى 
جميع أفـراد عائلتهما، راجيــة من المولى 
جلت قدرتـه أن يرزقهـم الصبر والسلوان 

وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته.

وذلك يـوم الخميس 18 فبراير 2021  
جثمانهـــا  وشيــع  اإلسبــانيـــة  بالديــار 
ودفن  واألحبــاب  األهـل  بحضور  الطاهر، 
صالة  بعــد  فوينيخروال  مدينــة  بمقبــرة 

العصر .
أســرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
زوج  إلى  التعـــازي  بأحر  طنجــة  جريــدة 
الفقيـــدة السيد أحمــد الشعيـــري  وإلى 
أبنائها يوسف، عثمان ، مريم عمر و حمزة 
وكذا إلى جميــع أفراد عائلتي المسكيني 
المولى  راجين من  الشعيري،  و  داداش  و 
الصبر والسلوان  جلت قدرتـه أن يرزقهم 

وللفقيدة عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته. 

)�صدق اهلل العظيم(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ { اإِنَّ اهللَّ
اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري 

َ َعِليٌم َخِبرٌي  } نَّ اهللَّ َنْف�ٌس ِباأَيِّ اأَْر�ٍس َتُوُت اإِ

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

عن عمر يناهز 73 سنة وبعد مرض عضال، لبى نداء ربه 
المشمول بعفو اهلل المرحوم،

محمد الفروكــي 

عن عمر يناهز 67 سنة ، لبت نداء ربها المشمولة
بعفو اهلل المرحومة

احلاجة مليكـة  دادا�س 

بعد مرض عضال، لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل 
المرحومة

الزهرة ال�شركي 
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استهل اتحاد طنجة بداية منافسات البطولة االحترافية للقسم الوطني 
األول ولحساب الدورة السادسة، بهزيمة بملعبه أمام سريع وادي زم بهدف 
أحرزه ابراهيم البحري في الدقيقة 24. وهو الفوز األول للفريق الضيف خالل 
هذا الموسم. ورغم الهزيمة، كان اتحاد طنجة األفضل طيلة المباراة وسيطر 
على جل مجرياتها وخلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل لم يحسن 
استغاللها بسبب التسرع وغياب التركيز، والتدخالت الناجحة لحارس مرمى 
السريع، المهدي وايا، حارس سابق التحاد طنجة، وكانت جل تدخالته ناجحة. 
ودخل العبو اتحاد طنجة إلى الملعب قبل بداية المباراة بأقمصة بيضاء 
ضحايا  أسر  مع  تضامنا  طنجة«،  فيضانات  شهداء  اهلل  »رحم  عبارة  تحمل 
فاجعة »معمل النسيج«، الذي غمرته مياه األمطار وشهد قتلى في صفوف 

العمال.
أسفه  عن  طنجة،  اتحاد  مدرب  المرابط،  إدريس  عبر  المباراة،  وحول 
للطريقة التي خسر بها فريقه أمام ضيفه وقال »كنا نعرف أن المباراة ملغومة 
وتتطلب اتخاذ الحذر، ومع األسف أهدرنا عدة فرص للتسجيل«. وتابع »لم 
نستغل الفرص بالشكل األمثل، والفعالية الهجومية لم تكن حاضرة، كما أن 
هناك فرص كثيرة ضاعت من الالعبين. كان ينقصنا التسجيل في المباراة، 
وأمامنا عمل كبير، نحن مطالبون بتصحيح كل النواقص، الستعادة توازننا 
سريعا«. وأردف«دعني أؤكد أن توقف الدوري لم يخدم مصالحنا، خاصة أننا 
نسقنا  التوقف  هذا  كسّر  لذلك  جيدة،  بداية  على  وّقعت  التي  األندية  من 
تنال منا، وسنعود سريعا  الهزيمة لن  التصاعدي. ونعد جمهورنا بأن هذه 

للمصالحة مع النتائج اإليجابية«. 
أكادير  حسنية  ضيفه  مع  التطواني  المغرب  تعادل  أخرى،  ناحية  من 
بملعب  الماضي  السبتى  يوم  بينهما  جمع  الذي  اللقاء  في  لمثله،  بهدف 
السباق  أكادير هو  فريق حسنية  وكان  الجولة.  لحساب نفس  بأكادير  أدرار 
الضائع  بدل  الوقت  في  مقران  الرحيم  عبد  المهاجم  بواسطة  للتسجيل 
الخلوة  الالعب هشام  لفريقنا  النتيجة  عادل  فيما  األول،  المباراة  من شوط 
7 نقط،  إلى  التطواني رصيده  الفريق  رفع  التعادل  66. وبهذا  الدقيقة  في 
جمعها من فوز وأربعة تعادالت وهزيمة، محتال بذلك المركز السابع في سلم 
ضيفا  طنجة  اتحاد  سيحل  البطولة،  من  السابعة  الدورة  ولحساب  الترتيب. 
على الرجاء الرياضي يوم الخميس المقبل، 25 فبراير، على الساعة السابعة 
والنصف مساء. فيما يستقبل المغرب التطواني ضيفه أولمبيك أسفي اليوم 

السبت على الساعة الثالثة مساء.
نتائج الدورة السادسة:

حسنية أكادير/ المغرب التطواني: 1 – 1 
اتحاد طنجة / سريع وادي زم: 0 – 1 

د. الحسني الجديدي / نهضة الزمامرة: 1 – 0 
شباب المحمدية / مولودية وجدة: 0 – 1 
أولمبيك أسفي / المغرب الفاسي: 1 – 1 

يوسفية برشيد / نهضة بركان: 1 – 0 
الوداد الرياضي / الفتح الرباطي: 3 – 2 

الجيش الملكي / الرجاء الرياضي: 1 – 1 
برنامج الدورة السابعة:

أمس الجمعة: 
نهضة الزمامرة / الوداد الرياضي )على الساعة الثالثة مساء(

اليوم السبت:
المغرب التطواني / أولمبيك أسفي )على الساعة الثالثة مساء(

الفتح الرباطي / يوسفية برشيد )على الساعة الخامسة والربع مساء(
 مولودية وجدة / الجيش الملكي )على الساعة السابعة والنصف مساء(

غدا األحد:
نهضة بركان / شباب المحمدية )على الساعة الثالثة مساء(

والربع  الخامسة  الساعة  )على  الجديدي  الحسني  د.   / زم  وادي  سريع   
مساء(.

 المغرب الفاسي / حسنية أكادير )على الساعة السابعة والنصف مساء(. 
الخميس 25 فبراير

الرجاء الرياضي / اتحاد طنجة )على الساعة السابعة والنصف مساء(.
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 15 نقطة
2 - الرجاء الرياضي: 14 //

3 - نهضة بركان: 10 //
4 - اتحاد طنجة: 10 //   

5 - المغرب الفاسي: 9 //  
6 - شباب المحمدية: 8 //

7 - أولمبيك أسفي: 8 //
8 - المغرب التطواني: 7 //

9 - يوسفية برشيد: 7 //
10 - الفتح الرباطي: 6 //

11 - نهضة الزمامرة: 6 //    
12 - سريع وادي زم: 6 //
13 - حسنية أكادير: 6 //

14 - الجيش الملكي: 6 //
15 - د. الحسني الجديدي: 5 //   

16 - مولودية وجدة: 5 //   

خبر األسبوع

باالتحاد  التنفيذية  اللجنة  ــررت  ق
األوروبي لكرة القدم، إلغاء نسخة موسم 
أوروبا  أبطال  دوري  من   )2021-2020(
وتأثيرها  كورونا،  جائحة  بسبب  للشباب، 
على تنظيم المسابقات. وقال اليويفا، في 
البداية  في  قررت  »اللجنة  رسمي:  بيان 
المسابقة  شكل  تعديل  الماضي  العام 
وتأجيل بدايتها، لكن اإلجراءات المختلفة 
في  الصحية  السلطات  فرضتها  التي 

الحين«.  ذلك  منذ  التطور  في  استمرت  ــا  أوروب أنحاء  جميع 
وأضاف:«تخلق أزمة كورونا قيودا على السفر، والتي تؤثر على 
األندية المشاركة، وتصنع صعوبات كبيرة في تنظيم المباريات، 
وقد انسحب فريقان بالفعل من المنافسة«. وأكدت اللجنة، أنه 
ال توجد إمكانية لمزيد من التأجيالت بشأن بدء المسابقة، وأنه 

يجب وضع صحة وسالمة الالعبين الشباب كأولوية قصوى.

الدوري اإلسباني
اأتلتيكو مدريد يعزز �شدارته 

ومي�شي يقود بر�شلونة
ل�شحق األفي�س

قاد�س يثور �شد التحكيم الإ�شباين

عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري اإلسباني، عقب فوزه على مضيفه 
غرناطة، بنتيجة )1-2(، خالل المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 من 
المسابقة. وسجل هدفي أتلتيكو مدريد، ماركوس لورنتي وأنخيل كوريا 
في الدقيقتين )63 و75(. فيما سجل هدف غرناطة الوحيد يانجل هيريرا 
في الدقيقة )66(. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، 
في المقابل توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن. وقاد 
ميسي فريقه برشلونة لسحق نظيره ديبورتيفو أالفيس، بنتيجة )5-1(. 
وسجل األهداف لبرشلونة ترينكاو هدفين »29« و«74«، وميسي هدفين 
»2+45« و«75« وفيربو »80« بينما أحرز ريوخا هدف أالفيس الوحيد 
في الدقيقة 57. وسجل ترينكاو هدفا في الدقيقة 90، ألغاه حكم المباراة 
بداعي التسلل. وبهذا االنتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في 
المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو أالفيس عند 22 نقطة في 
المركز السادس عشر.  وحقق فريق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة 
)0-2(، خالل مواجهة فالنسيا. وسجل هدفي ريال مدريد، كريم بنزيما في 
الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 42. وعاد شبح اإلصابة لمطاردة 
سوى  يستطع  لم  حيث  مدريد،  لريال  األيمن  الظهير  كارفاخال  داني 
المشاركة في 26 دقيقة قبل أن يتعرض إلصابة أخرى، وقرر زيدان، الدفع 
بلوكاس فاسكيز بدال منه.  بهذا االنتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 
نقطة، قفز بها لوصافة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد فالنسيا عند 24 
نقطة في المركز الثاني عشر. وواصل إشبيلية عزف نغمة االنتصارات في 
الليجا بهدفه الوحيد في شباك ضيفه هويسكا بملعب )رامون سانشيز 
بيثخوان(. ويدين الفريق األندلسي بالفضل في هذا الفوز الذي تحقق 
بشق األنفس لمهاجمه المغربي منير الحدادي صاحب الهدف الوحيد 
والنقطة المضيئة في المباراة في الدقيقة 57. وبهذا الفوز رفع الفريق 
رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 16 نقطة بالمركز 

األخير. 

نتائج الدورة 23: 
سلطا / إلتشي: 3 – 1 

غرناطة / أ.مدريد: 1 – 2 
إشبيلية / ويسكا: 1 – 0 
إيبار / بلد الوليد: 1 – 1 

برشلونة / أالفيس: 5 – 1 
صوصيداد:  ريال   / خيطافي 

 1 – 0
ريال مدريد / فالينسيا: 2 – 0 
ليفانطي / أوصاصونة: 0 – 1 

فيا الريال / بيتيس: 1 – 2 
قاديس / أ.بلباو: 0 – 4 

برنامج الدورة 24: 
أمس الجمعة:

)الساعة  خيطافي   / بيتيس 
التاسعة ليال(

اليوم السبت: 
إلتشي / إيبار )الساعة الثانية 

ظهرا(
)الساعة  ليفانطي   / أ.مدريد 

الرابعة والربع مساء(
)الساعة  سلطا   / فالينسيا 

السادسة والنصف مساء(
مدريد  ريال   / الوليد  بلد 

)الساعة التاسعة ليال(
غدا األحد: 

)الساعة  قاديس   / برشلونة 
الثانية ظهرا(

أالفيس   / صوصيداد  ريال 
)الساعة الرابعة والربع مساء(

)الساعة  غرناطة   / ويسكا 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  الريال  فيا   / أ.بلباو 
التاسعة ليال(

بعد غد اإلثنين
أوصاصونة / إشبيلية )الساعة 

التاسعة ليال(
الترتيب العام

1 - أ. مدريد: 55 نقطة
2 - ريال مدريد: 49 //

3 - برشلونة: 46//
4 - اشبيلية: 45//

5 - ريال صوصيداد: 38 //
6 - فيا الريال: 36 //

7 - بيتيس: 33 //
8 -  غرناطة: 30//  

9 - سلطا: 29 //
10 - أ.بلباو: 28 //

11 - ليفانتي: 28 //
12 - أوصاصونة: 25 // 

13 -  فالينسيا: 24 //
14 -  خيطافي: 24 //

15 - قاديس: 24//
16 - أالفيس: 22 //

17 - إيبار: 21 //
18 - بلد الوليد: 21 //

19 - إلتشي: 18 /
20 - ويسكا: 16 //

احتاد طنجة يت�شامن مع �شحايا معمل الن�شيج 
وينهزم اأمام وادي زم وتطوان يتعادل باأكادير

لحساب  أكادير  حسنية  أمام  تعادله  بعد 
االحترافية  البطولة  من  السادسة  الجولة 
يستقبل  لمثله،  بهدف  األول  الوطني  للقسم 
ثم  فبراير،   20 السبت  يوم  أسفي  أولمبيك 
الجمعة  يوم  الفاسي  المغرب  على  ضيفا  يحل 
منافسات  مشوار  يواصل  أن  قبل  فبراير،   26
خنيفرة  أطلس  شباب  بمواجهة  العرش  كاس 
المقبل  مارس   2 الثالثاء  يوم  األخير  بملعب 

النهائي. ثمن  دور  لحساب 
المــدرب  أهــل  الفريــق  مكتــب  وكــان 
كرسي  في  للجلوس  بلحمـــر  يونس  الجديد 

على  أشرف  بلحمر  وكان  اإلدارية.   وضعيته  تسوية  بعــد  االحتياط 
الفريــق  خاض  حيث  البطولة،  توقف  مرحلة  خالل  التحضير  مرحلة 
بالتعادل  األولى  انتهت  االتحاد،  غريمه  اما  بطنجة  وديتين  مبارتين 
الفريق  مكتب  واستطاع  لواحد.  بهدفين  الثانية  في  وانهزم  بهدف، 
انتعاش  بعــد  واإلدارية  المالية  مشاكله  بعض  حل  من  التطواني 
نجومــه  بعــض  وعرض  االستشهـــار،  عقــود  بعض  بتوقيع  خزينته 
والمهاجم  الفاسـي،  الرياضي  للمغرب  لكحل  أيوب  بتسريح  للبيع، 

نادي  إلى  إيدجوماري  طونــــي  النيجيــري 
عن  الفريق  رئيس  وتنازل  السوداني،  المريخ 
ذمة  في  العالقة  الديون  من  مهم  مالي  مبلغ 
العبيه،  تأهيل  من  بالمقابل  وتمكن  النادي. 
مام  والسنيغالي  شيلوندا  شعبان  التانزاني 
الخروح  بورقة  توصال  حيث  كاي،  ليماموالي 
خالل  تركيبته  الفريق  عزز  كما  الدولية. 
ابن  مع  بالتعاقد  الشتوي  الميركاتو  انتدابات 
يمتد  عقدا  وقع  الذي  جبـــرون  أنس  الفريق 
الكاميروني  الدولي  والالعب  ونصف،  لموسم 
لثالثة  سنة(   20 )العمر  إنوسينت  نا  أسانا 
األيمن  والمدافع  سبورت.  كوتون  فريق  من  قادما  ونصف،  مواسم 
نهاية  إلى  يمتد  بعقد  نصير  اللطيف  عبد  البيضاوي  الوداد  لفريق 
عبر  تدرج  الذي  الوهاب  عبد  والد  رشدي  المدافع  ثم  الجاري،  الموسم 

للفريق. العمرية  الفئات  جميع 
السنوي  العام  جمعه  عقد  قرر  للنادي  المديري  المكتب  أن  يذكر 
المرئية،  المناظرة  طريقة  عبر  الحالي  فبراير   22 اإلثنين  يوم  العادي 

اإلكراهات. بعض  بسبب  لمرتين  لتأجيله  اضطر  بعدما 

مكتب املغرب التطواين اأهل مدربه ولعبيه
ويعقد جمعه العام يوم 22 فرباير

البطولة الحرتافية :
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

بريق مبابي يهدد حلم الريال
الالعب  هو  سيلفا،  دا  نيمار  يزال  ال 
األغلى في تاريخ كرة القدم حتى اآلن، لكن 
بريقه توارى خلف سطوع زميله مبابي. وفي 
مبابي   سجل  اإلصابة،  بسبب  نيمار  غياب 
قلب  إلى  جيرمان  سان  ليقود  )هاتريك( 
 )4-1( كبير  فوز  إلى  نظيف  بهدف  تأخره 
على مضيفه برشلونة في ذهاب )دور الـ16( 
لدوري أبطال أوروبا. وفي غياب نيمار، الذي 
تكرر خالل 46 مباراة بسبب اإلصابات التي 
تعرض لها منذ انضمامه إلى سان جيرمان 
في 2017، حسبما أفادت شبكة »إسبن« في 
البرازيل، برز مبابي كقائد للفريق الباريسي 
الهاتريك،  هذا  خالل  ومن  الملعب.  داخل 
سان  تاريخ  في  هداف  أفضل  ثالث  أصبح 
جيرمان حيث أحرز 111 هدفا. وأثار مستوى 
أن  على  قدرته  بشأن  جدال  الالعب  أداء 
يصبح ضمن عظماء اللعبة وأن يكون على 
قدم المساواة مع ميسي ورونالدو. وذكرت 
يتطلع  مدريد  ريال  أن  التقارير  من  العديد 
المكان  هو  الريال  بأن  علما  مبابي،  لضم 
الذي صنع فيه رونالدو أنجح فترات مسيرته 
أبرز  الكروية وعزز من خالله وضعه ضمن 
الذي  مبابي،  لكن  التاريخ.  في  الكرة  نجوم 
يونيو  حتى  بعقد  جيرمان  سان  مع  يرتبط 
على  ينصب  اآلن  تركيزه  أن  أكد   ،2022
باريس سان جيرمان. وقال مبابي: »قميص 
قلت  قلبي.  يلمس  جيرمان  سان  باريس 
دائما إنني سعيد هنا. وبعد هذه الموقعة، 
نجم  فالدانو،  ويرى  أكثر سعادة«.  أصبحت 
هذه  بعد  ابتعد  مبابي  أن  للريال  سابق 
المباراة عن الريال أكثر من أي وقت سابق، 
 30 يبلغ  سنوي  براتب  يطالب  أن  ويمكنه 
مليون يورو )36.2 مليون دوالر( مثل نيمار. 
وسان جيرمان هو فقط من يمكنه دفع هذا 

الراتب.
تفاصيل اتفاق أالبــا

مع ريال مدريد
سـوق  خبيــر  رومانو،  فابريزيو  كشف 
اتفــاق  تفاصيل  عن  أوروبا  في  االنتقاالت 
في  لضمه  بايرن،  مدافع  أالبا،  مع  الريال 
انتهاء  رسميًا  أالبا  وأعلن  المقبل.  الصيف 
عقده  انتهاء  بعد  ورحيله  بايرن،  مع  رحلته 
في نهاية الموسم. وأكد رومانو أن االتفاق 
بتوقيع  يقتضي  وأالبا،  مدريد  ريال  بين 
لـ4  يمتـــد  عقــد  على  النمساوي  المدافع 
مقابل   ،2025 صيف  في  وينتهي  مواسم 
الموسم  في  يورو  مليون   12 قدره  راتب 
اآلن  حتى  يوقع  لم  أالبا  أن  وأضاف  الوحد. 
على أي عقود لريال مدريد، وأن االتفاق بين 
الطرفين شفهي فقط، ولكن النادي يسعى 
إلنهاء االتفاق وتوقيع العقود رسميًا، خالل 
خبير  أشار  كما  المقبلة.  القليلة  األسابيع 
ديفيد  أن  إلى  أوروبا،  في  االنتقاالت  سوق 
 5 بالفعل  تلقى  عاما،  الـ28  صاحب  أالبا 
عروض من أندية مختلفة سواء من إسبانيا 

أو إنجلترا.
نجم ريال مدريد السابق تحت أنظار 

سان جيرمان
وفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو« ، فإن سان 
السابــق  النجــم  يورينتي،  يراقب  جيرمان 
مدريد،  ألتلتيكو  والحالي  مدريد  لريال 
الصيف  في  توقيعه  على  للحصول  ويسعى 
يورينتي،  خوليو  صرح  أن  وسبق  المقبل. 
الروخيبالنكوس: »تلقيت  نجم  وعم  وكيل 
أجل  من  ليفربول،  من  عديدة  مكالمات 
البقاء  يريد  الالعب  لكن  ماركوس،  ضم 
يورينتي شارك هذا  أن  أتلتيكو«. يذكر  مع 
الموسم في 27 مباراة مع أتلتيكو بمختلف 
أهداف، ومنح   8 إحراز  البطوالت، ونجح في 

زمالءه 8 تمريرات حاسمة.

رقم سلبي يداهم برشلونة
 بعد الرباعية القاسية

عقـــر  في  مذلة  بخسارة  سقوطه  بعد 
داره كامب نو بنتيجة 1-4 على يد باريس 
نهائي  ثمن  ذهاب  في  جيرمان،  سان 
أعتاب  على  برشلونة  أصبح  األبطال،  دوري 
يتحقق  لم  البطولة،  رقم سلبي في  تحقيق 
دور  تخطي  في  الفشل  وهو  عامًا،   14 من 
ودع  التي  األخيرة  المرة  وكانت   .16 الـ 
موسم  في  األبطال،  دوري  برشلونة،  فيها 
ريكارد  المدرب  عهد  في   )2006-2007(
على يد ليفربول. حيث خسر البارسا بملعبه 
تحقيق  من  يتمكن  أن  قبل   ،1-2 بنتيجة 
بهدف  أنفيلد  ملعب  على  اإلياب  في  الفوز 
خارج  الهدف  بأفضلية  البطولة  وودع 
األرض. لكن مهمة البلوجرانا هذا الموسم 
خسارة  أن  حيث  كومان،  مع  صعوبة  أكثر 
على ملعبه بنتيجة 4-1، تعني أن عليه الفوز 
إيابًا في بفارق 4 أهداف أو أكثر. ومنذ تلك 
في  لحظاته  أفضل  البارسا  عاش  اللحظة، 
 3 الكأس  رفع  من  وتمكن  األبطال،  دوري 
مرات أولها في موسم )2009-2008(، ثم 
)2011-2010( مع بيب جوارديوال، والثالثة 
مع لويـــس إنريكــي، في موسـم )-2014

األخيــرة،  األعــوام  خالل  ولكن   .)2015
أكثر  الكتالوني  العمالق  انكسارات  كانت 
مواسم،   3 آخر  في  خاصة  االنتصارات،  من 
شهدت نتائج كارثية ستظل بمثابة النقطة 
السقوط  وكان  النادي.  تاريخ  في  السوداء 
األكبر في العام الماضي في نصف النهائي 
 ،)2-8( بايرن  أمام  مسبوقة  غير  بنتيجة 
برباعية  أيضًا  الدور  نفس  في  قبلها  ومن 
نظيفة أمام ليفربول في اإلياب على ملعب 
أنفيلد، بعد أن كان الفريق فائزا في الذهاب 
الذي  السيناريو  بثالثية نظيفة، وهو نفس 
حدث في 2018 أمام روما، عندما فاز رفاق 
ميسي 1-4 في كامب نو، قبل أن يسقطوا 
نظيفة  بثالثية  اإليطالية  العاصمة  في 

ويودعوا من ربع النهائي.
تشافي يحلم بتدريب برشلونة.. 

لكنه يحترم كومان
السد  ومدرب  السابــق  الالعــب  أكــد 
فريقه  تدريب  أن  تشافي  حاليا،  القطري 
وأكد  إليه،  بالنسبة  حلم  برشلونة  السابق 
أيضا على احترامه للمدرب الحالي، كومان. 
االتحاد  نشرها  مقابلة  في  تشافي  وقال 
في  أنا  »اآلن  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي 
السد القطري وسعيد. أنا حقا في ناد عظيم 
في آسيا.. إنه أفضل ناد في قطر. ومن هنا 
مشجع  أنا  المستقبل.  يحمل  ماذا  سنرى 
لبرشلونة منذ أن أصبحت واعيا على الدنيا. 
الرئيس  انتخابات وسنرى من  وحاليا هناك 
بالتأكيد  شهر.  خالل  عنها  سيخرج  الذي 
أدنى  بال  لي  بالنسبة  حلم  البارسا  تدريب 
في  »األصعب  أن  تشافي  ويعتقد  شك«. 
كرة القدم ليس تحقيق الفوز، بل مواصلة 
عظيمة،  نجاحات  تحقيق  بعد  االنتصارات 

ألن الجميع يتوقع منك أن تفوز«.
البورتا يعلم قرار ميسي.. 

وهذا وعده له
أدلى البورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، 
ميسي،  مستقبل  عن  مثيـــرة  بتصريحات 
قبل ساعــات من مواجهــة  البارسا،  قائــد 
باريس سان جيرمـان. ومعــروف أن الفريق 
بـــدًءا  ميســي  بضـــم  مهتــم  الباريســي 
عقـده  انتهــاء  بعد  المقبل،  الموسم  من 
تصريحات  في  البورتــا  وقال  ناديــه.  مــع 
)ميسي(  »ليو  ديبورتيفو«:  »موندو  نقلتها 
متحمس للغاية، ويشعر بتطور كبير مع هذا 
الفريق. أعلم أنه يريد االستمرار، واآلن إذا 
فزنا في االنتخابات، فسيتعين علينا تقديم 

عرض مناسب«. 

اجلمعية املغربية لل�شحافة الريا�شية ت�شتنكر 
انزلقات قناة »ال�شروق« اجلزائرية

انتخــب الوافـي البقـــالـــي،
نائبــًا ثانيــًا لرئي�س جامعـــة الكــراطـــي 

شديد  بأسف  الرياضية  للصحافة  المغربيــة  الجمعيـــة  سجلت 
التي  الجزائرية،  »الشروق«  لقناة  الخطيرة  اإلنزالقات  بالغ،  وباستنكار 
إلى  المهنيـــة،  ومواثيق  الصحافة  ألخالقيات  سافر  خـرق  في  عمدت 
تقديم برنامج تهجــم بطريقــة فيها الكثير من الوقاحة والدناءة على 
مبيتا  استفزازا  يمثــل  ما  وهو  السادس،  محمد  الملك  جاللة  شخص 
لمشاعر المغاربة المتعلقين بملكهم ومساسا بمقدساتهــم.  والجمعية 
المهني  اإلنحطاط  هذا  تربط  إذ  الرياضية،  للصحافـــة  المغربيـــة 
الصحافة من  لمهنة  والتنويري  األخالقي  المبنى  على  السافر  والتعدي 
إعالم مخترق  اليائسة من  الفعل  بردة  الجزائرية،  »الشروق«  قناة  قبل 
المغرب،  حققها  التي  المدوية  السياسية  اإلنتصارات  حيال  ومسخر 
بحكمة ورجاحة عقل قائده الملهم جاللة الملك محمد السادس حفظه 
اهلل، وفي مقدمتها صيانة وحدته الترابية والدفاع عن قضاياه الوطنية، 
وأخالقيات  ضوابط  عن  السافر  اإلنحراف  هذا  بشدة  تستنكر  فإنها 
المهنة، وتنضم لكل القوى الحية ببالدنا للدفاع عن مقدسات الوطن. 

وتهيب الجمعية بعقالء اإلعالم والثقافــة بالجزائر، لردع مثل هــذه اإلختراقـــات المرفوضــة واإلنتصــار دوما 
ألخالقيات المهنــة وللدور البناء الذي تلعبه الصحافة، خصوصا بين شعبين تجمعهما الكثير من القواسم المشتركـة، 

وعدم االنسيـــاق األعمى وراء الحمالت المسعورة الذي يقودها النظام العسكري بالجزائر.
كما تدعو الضمائر الحية بالشعب الجزائري الشقيق لوقف حماقات النظام العسكري، ورفع صوت الحكمة والرزانة 

لتجاوز الحماقات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه المنطقة المغاربية.
وتجدد الجمعية بالمناسبة تنويهها بالصمود البطولي لقواتنا المسلحة الملكية، المتواجدة في الجبهة األمامية 

الحامية للوطن والساهرة على أمنه وأمانه. 
الرئيس 
عن المكتب التنفيذي

الكراطي،  رياضــة  في  الكبير  األستاذ  انتخب 
الوافي البقالي، نائبا ثانيا لرئيس الجامعة الملكية 
المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، خالل الجمع 
العام العادي لجامعة الكراطي المنعقد يوم السبت 
االجتماعــات  بقاعــة   2021 فبرايــر   13 الماضي، 
اهلل  عبد  موالي  األمير  الرياضي  للمجمـع  التابعة 

بالرباط.
البقالي،  الوافي  بالمناسبة، كال من  توج  كما 
الرئيس الحالي لعصبة البوغاز للكراطي وأساليب 
طويلعة  الميلودي  النشيط  وعضوها  مشتركة، 
يعد مفخرة  ما  السادسة.  الدرجة  األسود،  بالحزام 

للعصبة بكاملها.
يذكر ان الجمع العام العادي للجامعة الملكية 
إعادة  أفرز  مشتركة،  وأساليب  للكراطي  المغربية 
للجامعة  رئيسا  باإلجماع  مقتبل،  محمد  انتخاب 
بهدف  فيــه،  الثقــة  تجديــد  بعد  جديدة،  لوالية 
تطوير  سبيل  في  به  يقـوم  الذي  العمل  مواصلة 
وصادق  المغرب.  في  الكراطي  رياضــة  ممارسة 
والمالـيــة  األدبية  التقاريـر  على  باإلجماع  الجمع 
المحددة  السابقة  الثالثـــة  الرياضية  للمواسم 
 -  2019(  ،)2019  -  2018(  ،)2018-2017( في 
2020(، بعد التداول في عدة نقاط همت االطالع 
مراقب  وتقرير  السابق،  العام  الجمع  محاضر  على 
الخاص  الميزانية  في مشروع  والتداول  الحسابات 

بالسنة المالية الموالية.
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على  لالستحواذ  فرصة  برشلونة  امام  كانت 
لو  والعالمية  والقارية  المحلية  المسابقات  جل 
النموذجية.  مدرسته  على  التركيز  النادي  واصل 
»الماسيا« التي أعطت الالعب األسطوري ليونيل 
انييستا،  تشابي،  حجــم،  من  ونجــوم  ميســي، 
تعزيــز  مع  طويــة،  والقائمة  بيكي  بوسكيط، 
التركيبة بعناصر ال تتعدى أربعة او خمسة تمنح 
اإلضافة للفريق. تلك اللحظة، عاش البارسا أفضل 
لحظاته في دوري األبطال، وتمكن من رفع الكأس 
2008-( موسم  في  أولها  مرات   3 األذنين  ذات 

2009(، ثم في )2010-2011( وكليهما مع بيب 
جوارديوال، والثالثة تحت قيادة لويس إنريكي، في 

موسم )2015-2014(..
لكن البرسا تخلى عن مشروعه في السنوات 
وأثر  األساسية  الركائز  غادرته  بعدما  األخيرة 
عامل السن على آخرين.. ولم تحرك إدارة الفريق 
أي شيء، واكتفت بما هو موجود. وزد على ذلك 
اإلداري  التدبير  مستوى  على  الكارثية  األخطاء 
والمالي الذي تسبب في اغراق النادي في الديون 
العمالق  انكسارات  فكانت  األخيرة،  األعوام  خالل 
الكتالوني أكثر من االنتصارات، خاصة في آخر 3 
مواسم، والتي شهدت نتائج كارثية ستظل بمثابة 
النقطة السوداء في تاريخ النادي. وكان السقوط 
الفريق من  الماضي عندما ودع  العام  األكبر في 
بايرن  أمام  مسبوقة  غير  بنتيجة  النهائي  نصف 
أيضًا  الدور  قبلها في نفس  )8-2(، ومن  ميونخ 
على  اإلياب  في  ليفربول  أمام  نظيفة  برباعية 
ملعب أنفيلد، بعد أن كان الفريق فائزا في الذهاب 
بثالثية نظيفة، وهو نفس السيناريو الذي حدث 
في 2018 أمام روما، عندما فاز رفاق ميسي 1-4 في 
كامب نو، قبل أن يسقطوا في العاصمة اإليطالية 

بثالثية نظيفة ويودعوا من ربع النهائي.
الدار  األخيرة في عقر  المذلة  النتيجة  لتاتي 
في  جيرمان،  سان  باريس  يد  على   1-4 بنتيجة 
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال، لتقرب الفريق 
في تحقيق رقم سلبي في البطولة، لم يتحقق من 
14 عامًا، وهو الفشل في تخطي دور الـ 16. حيث 
كانت المرة األخيرة التي ودع فيها برشلونة، دوري 
قيادة  تحت   )2007-2006( موسم  في  األبطال، 
هولندية أيضًا مع فرانك ريكارد على يد ليفربول. 
وفي تلك النسخة، خسر البارسا على ملعب كامب نو 
بنتيجة 2-1، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في 
اإلياب على ملعب أنفيلد بهدف نظيف، لكنه ودع 
البطولة بأفضلية الهدف خارج األرض. لكن مهمة 
البرسا هذا الموسم أكثر صعوبة مع رونالد كومان، 
حيث أن خسارة الفريق المهينة على ملعبه بنتيجة 
4-1، تعني أن عليه الفوز إيابًا في حديقة األمراء 
في 10 مارس المقبل، بفارق 4 أهداف أو أكثر. لهذا 
اصبح النادي في حاجة الى ثورة حقيقية والرجوع 

للثقة في مدرسته من اجل استعادة هيبة النادي.

يوسف الريانيحوار السبت

هزائم مذلة تدفع بر�شلونة 
الى ثورة ل�شتعادة الهيبة

يشتغل في صمت، طموح ويهتم 
بالتكوين في مجاله. االطار التقني الشاب، 

يوسف الرياني، من مواليد 1987 بمدينة 
تطوان، أستاذ التربية البدنية سلك الثانوي 
تأهيلي، العب سابق للمغرب التطواني في 

فئتي الفتيان والشبان. توقف مساره كالعب 
في فئة الشبان واتجه الستكمال المسار 

الدراسي. التحق بكلية العلوم، حاصل على 
الماستر في البيولوجي بعد ذلك ولج مركز 

تكوين أساتذة مادة التربية البدنية. يعمل 
حاليا ضمن الطاقم التقني للمغرب التطواني. 
مزيد من المعلومات حول هذا االطار التقني 

الشاب نتعرف عليها من خالل حوار اجراه 
معه الموقع الرسمي للنادي، وهذه ابرز 

مقتطفاته:
وعدة  اسباير  بأكاديمية  التغذية  في  المختص  اإلطار 
معدين بدنيين ألندية الترجي، الصفاقص إلى غير ذلك. 
وشاركت في تكوين بنادي الصفاقصي التونسي، اطلعت 
على اإلعداد البدني في كرة القدم التونسية التي تتبنى 
النهج اإليطالي. بعد ذلك عدت إلى المغرب واشتغلت مع 
شباب المسيرة وكذلك شباب الساقية الحمراء اشتغلت 
مع أبرز فرق األقاليم الصحراوية. بعد ذلك حصلت على 
انتقال كأستاذ التربية البدنية إلى مدين طنجة، اشتغلت 
لكرة  طنجة  مجد  وكذلك  السلة  لكرة  طنجة  اتحاد  مع 
القدم.  لكرة  طنجة  التحاد  التكوين  مركز  ثم  السلة، 
والتعامل  االشتغال  كيف  علمتني  السلة  كرة  وتجربة 
الالعبين في األرضيات الصلبة، واإلصابات في كرة  مع 
السلة تختلف عن كرة القدم، حيث أن العبي كرة السلة 
أكثر عرضة لإلصابة بحكم األرضية الصلبة.  كما خضت 
المكونين  البدني من بين  تكوينات دولية في اإلعداد 
كان المعد البدني لريال مدريد غريغوري ديبون، الحاصل 
والمعد  فرنسا،  منتخب  مع   2018 العالم  كاس  على 
البدني لنادي موناكو، وحسن زحال أستاذ مكون بجامعة 
رين الفرنسية. وهذا المسار الدراسي والتكويني كان ما 
بين 2015 و2020، استفدت فيه من مستجدات اإلعداد 

البدني سواء على الصعيد اإلفريقي أو العالمي.
كيف التحقت بالمغرب التطواني؟

كان في يوليوز الماضي مع المدرب رضى حكم الذي 
اتصل بي لاللتحاق بالفريق التطواني، اشكره بالمناسبة 
كما اشركر رئيس المغرب التطواني الذي رحب بالتحاقي 
بعدما عبر عن افتخاره بالتحاق إلطار تطواني لالشتغال 
استعداد  على  أنني  ردي  وكان  راسه.  مسقط  بفريق 
وباعتباري  تخصصي،  إطار  في  للفريق  اإلضافة  لتقديم 
أواصل  وحاليا  للفريق.  ومحب  المدينة  أبناء  من  واحد 

عملي مع الفريق ضمن الطاقم التقني الحالي.
كيف كان االستعداد للموسم الحالي؟

خالل هذا الموسم كان التحضير البدني استثنائي. 
بعد الرجوع من الحجر الصحي، الالعبون خاضوا مجموعة 

كانت  أين  من  المهني،  وبمسارك  بك  عرفنا 
البداية؟

يوسف الرياني، من مواليد 1987 بمدينة تطوان، 
أستاذ التربية البدنية سلك الثانوي تأهيلي، العب سابق 
توقفت  والشبان.  الفتيان  فئتي  في  التطواني  للمغرب 
عن مساري كالعب في فئة الشبان واتجهت في مساري 
العلوم،  بكلية  التحقت  الدراسي.  المسار  الستكمال 
ولجت  ذلك  بعد  البيولوجي  في  الماستر  على  حاصل 
مركز تكوين أساتذة مادة التربية البدنية، حصلت على 
البدنية  التربية  مادة  أستاذ  التربوي  التأهيل  شهادة 
ألربع  العيون  بمدينة  عملت  التأهيلي  الثانوي  السلك 
سنوات، انخرطت بعصبة الصحراء لكرة القدم وحصلت 
على شهادة التدريب حرف دي ثم سي كاف لمدرب كرة 
البلدي  للنادي  القدم. منحتني فرصة االشتغال كمدرب 
لكرة القدم لإلناث بالعيون، باإلضافة إلى تدريب بعض 
تكوينية  دورة  في  والهواة. شاركت  الثالث  القسم  فرق 
كمعد بدني نظمتها الجامعة الملكية المغربية لسنتين 
بمركز المعمورة، مركز محمد السادس حاليا، مدة مهمة 
التطبيقي،  و  النظري  يخص  ما  في  منها  استفدت  جدا 
كنت  التي  بالفرق  الميداني  التكوين  إلى  باإلضافة 
البدني  اإلعداد  مستوى  على  تكوينا  تلقيت  ثم  أدربها. 
التغذية  مستوى  على  المصابين  الالعبين  تأهيل  وكذا 
الرياضية، من بين المكونين الذي أشرفوا على التكوين، 
السابق  البدني  المعد  لحلو،  وصالح  اللوداري،  حسن 
للمنتخب الفرنسي جورج كاكون، في المجال الطبي كان 
هناك الدكتور الهفتي عبد الرزاق، الدغمي وآخرون، حيث 

كنا نباشر التكوين حنى في أكاديمية محمد السادس..
في  شامل  تكوين  من  استفدنا  سنتين  مدة  وفي 
مجال اإلعداد البدني بكل مكوناته سولء الجانب الطبي 
أو التغدية، بعد تكوين سنتين، حصلت على شهادة الكاف 
مع  بتونس،  تكوينية  دورة  خضت  بعدها  بدني.  كمعد 
أطر الجامعة التونسية لكرة القدم مثل أبو بكر الحناشي، 
المعد البدني السابق للمنتخب التونسي، رضى موكليم 

اإيجابي اأمر  واحد  بفريق  بدين  معد  من  اأكرث  “تواجد 
اإذا تعددت الأدوار”

من المباريات في ظرف وجيز. وحتى فترة 
مع  مقارنة  وجيزة  كانت  الصيفية  الراحة 
فترات المواسم السابقة التي تختلف فيها 
االنطالقة  التحضير عبر فترات قبل  طرق 
للموسم  االستعداد  بدأنا  الرسمية. 
خضنا  ذكرت،  التي  اإلكراهات  باحترام 
تحضيرات بدنية لخمسة أسابيع اشتغلنا 
خاللها على تنمية القدرات البدنية، على 
أساس االنطالق في البطولة على احسن 

وجه.
البدني  للتحضير  ما هو تقييمك 

للفريق؟
أن نتحدث عن التقييم طيلة موسم 
علينا أن نتحدث بمعايير علمية، ال يمكننا 
أن نحكم عن الجاهزية البدنية من عدمها 
من الجانب النظري فقط. فاإلعداد البدني 
نحاول  فحين  علمي.  جانب  معقد،  جانب 
تقييم هذا الجانب نقوم باحصائيات، عادة 
بعض  مثل  آليات  دي  على  نتوفر  كنا  إذا 
من  سنتعرف  القارية،  أو  األوربية  الفرق 
التي يقطعها كل  المسافات  خاللها على 
بتقييم  نقوم  هنا  المباراة.  خالل  العبي 
المباراة  مرحلة  طيلة  العب  كل  لتحرك 
للحصول على معدل كل العب. ومن خالل النتيجة يتبين 
لنا مدى تطور مستوى الالعب بدنيا مع مستوى الكرة 
حول  النسبي  التقييم  من  يمنع  ال  هذا  لكن  الحديثة. 
في  مثال  االحصائيات،  خالل  من  بدنيا  الفريق  جاهزية 
مباراة الفتح 120 دقيقة وبنقص عددي وتكمل المباراة 
بنفس القدرة البدنية، فهذا دليل على أن الفريق جاهز 
للفتح  كلي  االستحواذ  كان  المباراة  هذه  في  بدنيا. 
الكرة في الشوط األول، ونحن نعرف أن  الرباطي على 
الفريق الذي يستحوذ على الكرة في وقت معين يكون 
أكثر راحة منك، حيث تكون أنت مطالب بمجهود كبير 
للبحث عن الكرة يعني تجري مسافات أكثر من الفريق 
ادريدب،  جمال  بدهاء  الثاني  الشوط  في  المستحوذ. 
بتغييراته وبالتحضير البدني الجيد استطعنا إتمام 120 
المعدين  أكفأ  من  بدني  معد  يملك  فريق  مع  دقيقة 
البدنيين بإفريقيا وهو حسن اللوداري. له طبيب التغذية 
الدغمي. إذن استطعنا المقاومة ا 120 دقيقة يعني أن 
األوربية  الفرق  العبي  جميع  الثاني  األمر  جاهز.  فريقنا 
إال  البدنية  جاهزيته  قمة  ل  الالعب  يصل  ال  والعالمية 
بعد توالي المباريات، ال يمكن أن يصل الالعب للجاهزية 
في  نسقط  هنا  مباريات.  خمس  في  المطلقة  البدنية 
أمرين. إذا قمت بالتحضير البدني لبداية الموسم بتحمل 
مثقل، فهذا المجهود تنل إيجابياته وسط الموسم. وإذا 
كان التحضير البدني لبداية الموسم خفيف ستصل إلى 

نصف العام ستسقط اإلعداد البدني.
كيف يتم التنسيق بينك وبين المعد البدني 

اإلسباني ؟
بدنيين  معدين   5 أو   4 تجد  الكبرى  الفرق  في 
اإلصابات-  )جانب  معين،  جانب  في  مختص  واح  وكل 
ليس  معقد.  مجال  و...(.  الالعبين  وتتبع  االحصائيات 
الطرق  توفرت  إذا  بدني  معد  من  أكثر  تواجد  مشكل 
االحترافية. انا حاليا مع الفريق وفق عقد، أحترم فريقي، 
إلمام بهم... هناك  لنا  المصابين  الالعبين  اشتغل مع 
تنسيق مع المعد البدني الجديد. الهدف هو المصلحة 

العامة للفريق.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
و الصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 

بإحسان إلى يوم الدين.

أيتها الصالحات أيها الصالحون:

قال الشيخ الجليل محمد الغزالي رحمه اهلل:  

إن لكل إنسان شخصيته المستقلة، فإذا حافظ على االستقالل ودعّم أصوله وزكى فروعه 
وعاش في نطاق ذاتيته الخاصة، فقد مضى على سنة اهلل إذ أراده أمّة واحدة، ودولة قائمة 

بذاتها.

وإذا هو لم يعرف لنفسها حقها وراح غير سجّيته يتكّلف األمور ويرائي الناس في تصرفاته 
فقد جانب سنة اهلل وأهدر شخصيته وغيّر خلق اهلل الذي آثره به ورسوله عليه.

وأقرّ سبحانه وتعالى لكل إنسان حقه في اختيار الوجهة التي يريدها لخدمة نفسه وقومه، 
أي حقه في أن يعيش حياته حرًّا في نطاق المجتمع الصالح المتكامل، وأن يكون منبع اتجاهه 

فؤاده ووحي ضميره ووجدانه.

تتعلق بصفات   جانب من سلسلة 
الحياة وخصائصها اإلنسانية الفاضلة:

توافق،  تسابق،  تنافس،  الحياة  ـ 
تفاعل.

توازن،  تعايــش،  تقــارب  الحياة  ـ 
اعتدال.

وحــزم  اجتهـاد  استقامـة،  الحياة  ـ 
وعزم.

منهــج  ابتكار  إبداع  إدراك  الحياة  ـ 
وحكمة وإرادة.

اجتماعية  تنظيمية  نزعة  الحياة  ـ 
وإنسانية.

تجاوب،  تعـاون  تضامـن  الحياة  ـ 
تعامل شهامـة.

وأمـان  أمـن  قيـم،  فضيلـة  الحياة  ـ 
واستقرار واطمئنان.

الحياة بين السعادة والشقاء :
الحيــاة  جعلـت  مجتمعــات  هنـــاك 
باسمة يافعة دافئة، وقوة وإرادة، وعبادة 

ودعاء ورحمة وكرامة. لها روابط ثابتة ونظم وشرائع قائمة، وعالقات متينة وميوالت محدودة 
دقيقة ورغائب طنانة ورمز عمرها وصفوة أيام حياتها تظفر بكنوز الحياة ونفائسها والمتعة 

وامتدادها.

والحركة  والتعب  والراحة  والشر  الخير  من  مزيجا  الحياة  جعلت  إنسانية  مجتمعات  هناك 
وحسن  والجهل  والعلم  واالنحطاط  والتقدم  والضعف  والقوة  والمرض  والصحة  والسكون 

التدبير وسوء التدبير.

فالحياة ليست كلها سعادة في الدنيا وليست أيضا كلها شقاء، حيث كل فئات المجتمعات 
لها خالل مراحل حياتها ووجودها رغائب اجتماعية، تختلف في موضوعاتها وأنواعها وألوانها 

وحتى في أسلوب تحقيقها وبلوغها.

تفاعالت  فيها  والسياسية،  والثقافية  والتاريخية  االجتماعية  األحداث  من  مزيج  فالحياة 
وتصورات وتفاوتات اجتماعية.

واالجتماعية  واألخالقية  والدنيوية  الدينية  لواجباته  أدائه  في  تكمن  اإلنسان  فسعادة 
والمهنية مع تقدير مسؤوليته المقدسة، ويتحمّل ظروفها ويخوض في غمارها بإقدام وبإتقان 

نفسه  وتطمئن  ويرتاح ضميره  ليريح شعوره  نزيه  وبتفاعل  معتدل  نفسي  وبانفعال  وأمانة، 
ويهدأ قلبه، فينطلق إلى سعادة الحياة وامتدادها واستقرارها.

فال فرار من الحياة وظروفها مريحة كانت أم خشينة.
و الخوض في فضاءاتها ومجاالتها ومواجهة ظروفها يحتاج إلى ذكاء وفطنة لوقاية كيانها 
ومقوماتها ومؤهالتها وتحقيق أهدافها وغاياتها االجتماعية التي جعلها اهلل تعالى جلت قدرته 
في متناول عباده لتداولها بحكمة وتبصر وتأمل كبير، والسهر على صيانتها ورعايتها ووقايتها 

من كل اتالف وإهدار أو من عبث العابثين.

فهذا االهتمام يدعو اإلنسان أن يسرع إلى عالج جميع الحاالت التي تصادفه عبر مراحله 
الرئيسية  وخطوطهما  واالجتماعي  اإلداري  القانون  ومقتضيات  تعليمات  واحترام  الدنيوية 
وكذا النظام المتعلق بالعالقات اإلنسانية وأحكامها لبناء مجتمعات متماسكة قوية تسودها 
سعادة األمن واألمان وعذوبة االستقرار واالستمرار والبقاء، هذا من الدواعي الثابتة لتوجيهات 

وتوصيات الوحي الشريف والسنة النبوية الشريفة.

و في نطاق مفهوم السعادة في الحياة، قال الشيخ الجليل العالمة عبد الرحمن العك:

السعادة  مفهوم  إلى  نظرنا  »إذا 
اختلفوا  قد  وجدناهم  الدارسين  لدى 
لو  المقام  بنا  ويطول  كثيرا  اختالفا  فيه 
ذكرنا ذلك كله ولذلك أرى االقتصار هنا 
دراستي  به  خرجت  الذي  المفهوم  على 

الخاصة.
الشعور  ذلك  هو  المفهــوم  هذا  و 
المستمر بالغبطة والطمأنينة واألريجية 
والبهجة، وهذا الشعور ال يأتي إال نتيجة 
وخيرة  الذات  بخيــرة  الدائم  اإلحساس 

الحياة وخيرة المصير«.

و قد حدد شيخنا الجليل في دراسته 
وهــي  وحدودهــا،  السعـــادة  شروط 

كالتالي :

وغايته  اإلنسـان  نيــات  تكــون  أن   /1
كإنسان  كلها  حياتـه  في  خيرة  جميعها 
خير صالح سليم األفكار النيرة المتقدمة.

الشرور والرذائل  2/ أن يكفّ عن جميع 
األخالقية والسلوكية.

3/ فعل الخيرات بالنيات الخيرة الحسنة 
والمعامالت األخالقية النبيلة الصحيحة.

فيها  اإلنسان  أمور  الصالحة كتيسير  وبالنيات  الصالحة  باألعمال  الطيبة  الحياة  إقامة   /4
بتوفيق من اهلل تعالى عظم شأنه.

5/ تحقيق اإلحســـاس بخيــرة الذات وبأصول منشئها.
6/ تحقيــق الصحــة الكاملة ) الصحة الجسمية والعقلية والنفسية والروحية(.

7/ االعتدال في العمل وال إفراط فيه حد اإلرهاق محافظة على الجسم والنفس واألعصاب 
والعقل.

الثابتة  العقيدة  نطاق  في  الروحية  الحياة  ومالزمة  واألخالقية  النفسية  الصحة  تأكيد   /8
ألنها غذاء للروح وأساسية في طبيعة اإلنسان.

و قال شيخنا الجليل العك أيضا:
الروحية  الحياة  الناس  إلى ترك  النفسية ترجع  النفس أن األمراض  »و أكد السادة علماء 

وانغماسهم في الحياة المادية وارتكابهم الرذائل والجرائم االجتماعية«.

)يتبع(

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )الباب الأول ـ اجلزء الثاين(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

احلياة �شعادة و �شقاء و ت�شرفات و اإلزامات اجتماعية

)2/1(
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احلمُد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني، �سيدنا 
حممد النبي الأمني، وعلى اآله و�سحابته اأجمعني، ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم 

الدين.

وبعد؛ معا�سر القراء الأفا�سل، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ُة، وموعدنا اليوم اإن �ساء اهلل  تعالى  كثريةٌ هي ِقيمنا العاليةُ واأخالقنا الفذَّ
مع خلق عظيم، وعمل جليل من اأعمال الرب واخلري، مع خلق من اأخالق املقربني، 
و�سمة من �سمات العابدين، وخ�سلة من خ�سال الفائزين، خلق فيه خري للعباد، 
الأعمال  تقبل  به  الأمم،  وتقدم  املجتمع،  متا�سك  اإلى  �سبيل  للبالد،  ومنفعة 
واأمَر به،  اإنه خلُق الإح�سان، كتبه اهلل تعالى على كلِّ عمل  وحت�سن الأحوال، 
 َ ُنوا اإِنَّ اهللَّ وره وُمتَلف اأ�سكاله، فقال تعالى يف حمكم كتابه: )َواأَْح�سِ ى �سُ ب�ستَّ
ِننَي( ـ البقرة:195، هو لبُّ الإميانِ وروُحه وكماُله، يدلُّ على التزينِي  ُيِحبُّ امْلُْح�سِ
َياأُْمُر   َ اهللَّ اإِنَّ  تعالى:)  قال  الإ�سالم،  لدين  الُكربى  القواعد  من  فهو  والإتقان، 

يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى (،]النحل:90. ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َسِن َواإِ

ين الإ�سالمّي ثالٌث؛ هي: الإ�سالم،  اأيها الأفا�سل الكرام: من املعلوم اأن مراتب الِدّ
�سحيحه)1/36،  يف  ُم�سلم  الإمام  اأخرجه  ِبا  ا�ستدلًل  والإح�سان،  والإميان، 
رقم:8(عن ُعمر بن اخلّطاب - ر�سي اهلل عنه - اأّن جربيل - عليه ال�سالم - اأتى 
ِن  ُد اأْخرِبْ َمّ النبّي - عليه ال�سالة وال�سالم - على هيئة ب�سـٍر، وقال له: )يا حُمَ
ًدا  َمّ ُ واأَنّ حُمَ َهَد اأْن ل اإَلَه اإَلّ اهلَلّ َعِن الإ�ْسالِم، فقاَل َر�سوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: الإ�ْسالُم اأْن َت�سْ
وَم َرَم�ساَن،  كاَة، وَت�سُ الَة، وُتوؤِْتَي الَزّ َم، وُتِقيَم ال�سَّ ُ عليه و�سَلّ ى اهلَلّ َلّ َر�سوُل اهلِل �سَ
ُلُه،  اأَ َي�سْ له  َفَعِجْبنا  قاَل:  َدْقَت،  �سَ قاَل:  �َسِبياًل،  اإَلْيِه  ا�ْسَتَطْعَت  اإِن  الَبْيَت  َجّ  وحَتُ
وُكُتِبِه،  وَمالِئَكِتِه،   ، ِ باهلَلّ ُتوؤِْمَن  اأْن  الإمياِن، قاَل:  َعِن  ِن  فاأْخرِبْ ُقُه، قاَل:  ِدّ وُي�سَ
ِن  َدْقَت، قاَل: فاأْخرِبْ ِه، قاَل: �سَ ِه و�َسِرّ ِمَن بالَقَدِر َخرْيِ ِلِه، واْلَيوِم الآِخِر، وُتوؤْ وُر�سُ
ه َيراَك(، وجتدر  َك َتراُه، فاإْن َلْ َتُكْن َتراُه فاإَنّ َ َكاأَنّ َعِن الإْح�ساِن، قاَل: اأْن َتْعُبَد اهلَلّ
ٍة، ومتلفٍة  ين تدّل على معان خا�سّ الِدّ ُكّل مرتبٍة من مراتب  اأّن  اإلى  الإ�سارة 
الأمور،  بغيبيات  يخت�ّص  والإميان  الأمور،  بظاهر  ُيعنى  فالإ�سالم  غريها؛  عن 
وهو  والإميان،  الإ�سالم  به  فيدخل  اليوم؛  مو�سوعنا  هو  والذي  الإح�سان،  اأّما 
الأعلى منزلًة، فانفراد الإ�سالم يدخل فيه الإميان، وانفراد الإميان يدخل فيه 

الإ�سالم، وانفراد الإح�سان يدخل فيه الإ�سالم والإميان. 

والإح�سان معناه يف اللغة: هو الإتقان والإمتام، والإتيان باملطلوب �سرعا على 
وجه ح�سن، وبذل املعروف لعباد اهلل من قول اأو فعل اأو مال اأو جاه، والإح�سان 
�سد الإ�ساءة، وهو فعل ما هو ح�سن وجميل، وترك ما هو �سيء وقبيح، ماأخوذ 
من احل�سن؛ وهو اجلمال والبهاء، وهو اأعلى مقامات الرفعة الإن�سانية، واملفتاح 
ال�سحري لكل اأزماتها وج�سر �سعادتها الأبدية، وكفى الإح�سان �سرفا اأن الب�سرية 
�سنوف  كافة  من  �سده  كره  على  واأجمعت  ومدحه،  حبه  على  اتفقت  جمعاء 
الإ�ساءة، ولذلك اأولى الإ�سالم الإح�سان عناية بالغة، وجعله اأ�سمى هدف ت�سبو 
اإليه نفو�ص العابدين، وهو طريق الو�سول ملحبة اهلل تعالى ومعيته ورحمته، 
جنة  يف  �سليم،  بقلب  اهلل  اأتى  من  اإل  بنـون  ول  مال  ينفـع  ل  يوم  وروؤيتــه  بل 

اخللــد، يف مقعد �سدق عند مليك مقتدر، وهو ينق�سم اإلى اأق�سام :

الق�سم الأول: اإح�سـان بني العبد وبيـن ربه، وهذا هـو املق�سـود  من احلديـث 
النبوي ال�سريف، وهو من اأعظم درجات الإح�ساِن، حيث بني ملسو هيلع هللا ىلص اأن الإح�سان 
على مرتبتني متفاوتتني، اأعالهما: عبادة اهلل كاأنك تراه، وهذا »مقام امل�ساهدة«؛ 
وهو اأن يعمل العبد على مقت�سى م�ساهدته هلل تعالى بقلبه، حيث يتنور القلب 
بالإميـان، وتتحلـى الب�سيـرة بالعرفـان، حتى ي�سيـر الغيـب كالعيـان، وهـذا هو 
حقيقــة مقــام الإحـ�سـان، ولذلــك ملـا خطـب عــروة اإَِلى ابن عمـر ابنتـه وهمـا 
يف الطواف ل يجبه ب�سيء، ثم راآه بعد ذلك فاعتذر اإَِلْيِه، وقال: »كنا يف الطواف 

نتخايل اهلل بني اأعيننا«. ـ احللية، اأبو نعيم.

اهلل  م�ساهدة  ا�ستح�سار  على  العبد  يعمل  اأن  وهو  املراقبة«؛  »مقام  الثان: 
اإياه، واطالعه عليه وقربه منه، فاإذا ا�ستح�سر العبد هذا يف عمله وعمل عليه، 
اإلى  ا�ستح�ساره ذلك يف عمله مينعه من اللتفات  فهو مل�ص هلل تعالى؛ لأن 
لف: »من عمل هلل َعَلى امل�ساهدة  غري اهلل تعالى واإرادته بالعمل، قال بع�ص ال�سَّ

اأهل  ويتفاوت  مل�ص«،  فهو  اإياه،  اهلل  م�ساهدة  َعَلى  عمل  ومن  عارف،  فهو 
اهلل  رحمه   - النووي  الإمام  قال  لذلك،  الب�سائر  نفوذ  بح�سب  املقامني  هذين 
من  مهمة  وقاعدة  الدين،  اأ�سول  من  عظيم  اأ�سل  احلديث  من  القدر  )وهذا   :-
قواعد امل�سلمني، وهو عمدة ال�سديقني، وبغية ال�سالكني، وكنز العارفني، وداأب 
)منزلة  ال�سالكني”:  “مدارج  كتابه  يف  اهلل  رحمه  القيم  ابن  يقول  ال�ساحلني(، 
الإميان،  لب  هو  فالإح�سان  نعم  وكماله(،  وروحه  الإميان  لب  هي  الإح�سان 
والأفعال  الأقوال  �سائر  يف  يدخل  وهو  ال�سريعة،  كمال  وهو  الإ�سالم،  روح  وهو 

والأحوال.

الق�سم الثان: اإح�سان بني العبد وبني النا�ص، و�سائر املخلوقات: وي�سمل هذا 
الق�سم عدة دوائر، منها:

ها الإح�ساُن اإلى الوالدين، م�سداقا لقوله  دائرة قرَنها اهلل تعالى بعبادته، اإنِّ
اإِْح�َساًنا(،]الإ�سراء:23،  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتْعُبُدوا  اأَلَّ  َك  َربُّ ى  )َوَق�سَ تعالى: 
وذلك بربهما وطاعتهما يف املعروف، واإي�سال اخلري اإليهما، وكف الأذى عنهما،  
ربنا  وبعد موتهما، احَفظ فيهما و�سية  لهما يف حياتهما  وال�ستغفار  والدعاء 
وروى   ،8  : العنكبـوت  ـ  ًنا(،  ُح�سْ ِبَواِلَدْيِه  ْن�َساَن  اْلإِ ْيَنا  )َوَو�سَّ وتعـالـى:  �سبحانـه 
ْبِن  َعْمِرو  ْبن   ِ اهللَّ َعْبد  عن  رقم:2549(   ،4/1975( �سحيحه  يف  م�سلم  الإمـام 
اأَُباِيُعَك َعَلى  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،   ِ َنِبيِّ اهللَّ اإَِلى  َرُجٌل  »اأَْقَبَل  َقاَل:  اْلَعا�صِ ر�سي اهلل عنه 
؟(، َقاَل:  «، َقاَل: )َفَهْل ِمْن َواِلَدْيَك اأََحٌد َحيٌّ ِ َهاِد، اأَْبَتِغي الأَْجَر ِمَن اهللَّ اْلِهْجَرِة َواجْلِ
؟، َقاَل: »َنَعْم«، َقاَل: )َفاْرِجْع اإَِلى  ِ »َنَعْم، َبْل ِكاَلُهَما«، َقاَل: )َفَتْبَتِغي الأَْجَر ِمَن اهللَّ
ما ُذِكر الإح�ساُن تبادَر  ها الكراُم، ُكلَّ ْحَبَتُهَما(، و�سبحان اهلل اأيُّ ْن �سُ َواِلَدْيَك َفاأَْح�سِ
اإليهمــا بجميع  اأح�سنـوا  عديُّ رحمـه اهلل: »اأي  ال�سَّ اإلى الوالدين، يقول ال�سيخ 
هما �سبُب وجـوِد العبــد، ولهما من املحبِة  ؛ لأنَّ وجوه الإح�ســاِن القويلِّ والفعليِّ

َد احلقِّ ووجوَب الربِّ «. للولِد والإح�ساِن اإليه والقرِب، ما يقت�سي تاأكُّ

يجَمُعها  اجلواِر،  وقرابةُ  وامل�ساهرِة  �سِب  النَّ قرابةُ  الإح�ساُن:  ي�سمله  ومما 
اإِْح�َساًنا   َوِباْلَواِلَدْيِن  �َسْيًئا  ِبِه  ِرُكوا  ُت�سْ َوَل   َ اهللَّ )َواْعُبُدوا   : وجـل  عز  اهلل  قـوُل 
اِحِب  َوال�سَّ ُنِب  اجْلُ اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي 
َتاًل َفُخوًرا(،  َ َل ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْ اُنُكْم  اإِنَّ اهللَّ ِبيِل َوَما َمَلَكْت اأَمْيَ ْنِب َواْبِن ال�سَّ ِباجْلَ
ا�ِص  ِة وقفات، فاأولى النَّ اإلى عدَّ ا  اإلى الأقارِب يحتاج منَّ ]الن�ساء:36، والإح�ساُن 
اأنَّ  فهاِء  ال�سُّ بع�صِ  من  يقُع  كما  ل  اأقاربك!،  هم  ومعروِفَك  واإح�ساِنَك  ب�سلتك 
الأقارَب ين�سُب لهم احلقُد واحل�سد والعداُء!، فامل�سلـم ينبغـي اأن يكـون رحيمـا 
)َفاإِْم�َساٌك   : اهلُل تعالى فيهـن  األ يقــل  يف معاملته لأقاربه، وبخا�سة زوجته، 
الوداع  حجــة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ور�سوُلنــا   ،229  : البقرة  ـ  ْح�َساٍن(،  ِباإِ ِريٌح  َت�سْ اأَْو  ْعُروٍف  ِبَ
ِعْنَدُكْم؛-  َعَواٍن  ُهنَّ  ا  َ َفاإِنَّ ا،  َخرْيً �َساِء  ِبالنِّ وا  َوا�ْسَتْو�سُ )اأََل  ويقول:  اأمَته  يو�سي 
َوِتِهنَّ  ِك�سْ يِف  اإَِلْيِهنَّ  ُنوا  �سِ حُتْ اأَْن  َعَلْيُكْم  ُهنَّ  َوَحقُّ اأََل  اأَْيِديُكْم-...،  يِف  اأَ�ْسَرى  َيْعِني: 
(، ـ الرتمذي: 3/459، رقم:1163، وامل�سلم ينبغي اأي�سا اأن يح�سن اإلى  َوَطَعاِمِهنَّ
اإليهم،  ويح�سن  وي�سلهم،  يزورهم  والديه،  واأقارب  بيته  واأهل  واإخوانه  اأولده 
وقال  ]الن�ساء:1،  َواْلأَْرَحاَم(  ِبِه  َت�َساَءُلوَن  ِذي  الَّ ـَه  اللَّ ُقوا  )َواتَّ تعالى:  اهلل  قال 
ْل َرِحَمُه( ]البخاري:8/32، رقم  ِ َوالَيْوِم الآِخِر َفْلَي�سِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َوَمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهللَّ

.6138 :

واأح�سن اإلى اليتامى: باملحافظة على اأموالهم، وحماية حقوقهم، وتربيتهم 
وتاأديبهم، والتب�سم يف وجوههم، والإنفاق عليهم…، روى البخاري يف �سحيحـــه 
ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )اأََنا  ِبيِّ  )8/9، رقم:6005( عن �َسْهَل ْبَن �َسْعٍد ر�سي اهلل عنه، َعِن النَّ

اَبِة َوالُو�ْسَطى.  بَّ َبَعْيِه ال�سَّ ِة َهَكَذا(،  َوقال ِباإِ�سْ َوَكاِفُل الَيِتيِم يِف اجَلنَّ

امل�سا�ص  وعدم  عورتهم،  و�سرت  اإطعامهم،  على  باحلث  امل�ساكني:  اإلى  واأح�سن 
بكرامتهم…، والإنفاق عليهم، قال اهلل تعالى: )َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه  
ِبيُّ  اِزِقنَي(، ـ �سباأ:39،  ويف ال�سحيحني َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النَّ َوُهَو َخرْيُ الرَّ
الذي ي�سعى ليح�سل ما ينفقه على  ال�ساعي:  َهاَر(.  النَّ اِئِم  ال�سَّ ْيَل  اللَّ الَقاِئِم  اأَِو 
من ذكــر، اأي الكا�ســب لهما العامــل ملوؤنتهمــا. ]رواه البخاري:7/62، رقم:5353، 

9/8، رقم : 6006، وم�سلم:4/2286، رقم:2982.

)يتبع(

خلق اإلحسان في اإلسالم
إعداد : محمد أمني بنعمان -
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n  نريد برلمانا من الكفاءات
األحزاب  فشل  فأمام  ملفتة،  اقتصادية  قومة  على  مقبل  المغرب 
في تقديم مرشحين في مستوى ما هو مقبل عليه المغرب، فعلى 
الدولة أن تقترح كفاءات وما أوفرها من جميع األطياف االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية في الداخل والخارج ويتم التصويت عليها 

شعبيا.
هذا لما نواكبه من تدني في األداء البرلماني الهزيل الحالي سببه 
ترشيحهم  في  قيادتها  تتحكم  مرشحين،  من  األحزاب  تقدمه  ما 

ومع األسف ليسوا في مستوى الشعب المغربي.

n  تمثال الحرية يذرف الدموع على الحرية
وسياسيا،  واجتماعيا  اقتصاديا  لبــلده  أعطى  ترامب  الرئيس 
الرئاسية  وواليته  عزله  أجل  من  ويحاكم  يساءل  حزبية  وألحقاد 
انتهت، بل نظرا لوفاء الشعب األمريكي قدر أنصاره ب 75 مليون، 
يريدون حرمانه من حق مخول لكل أمريكــي أن يزاولــه هو حق 

ممارستــه للسياســة في بلــد نمــوذج للحريــة في العالـــم.
كل المتوجهين للعالم الجديد يشاهدون هوية أمريكا هي الحرية 
مجسدة في تمثال الحرية الذي يذرف الدموع على الحرية في بلد 

الحرية اآلن.

n  نساء آسيا والنضال الميداني
النساء بمئات  الحكم، نزلت  العسكر على   في بورما بعد سيطرة 
تتقدم  العسكرية  الديكتاتورية  اآلالف في مظاهرات صاخبة ضد 
للدموع  مسيلة  وقنابل  المطاطي  بالرصاص  فيصبن  الصفوف 
ويشحنن في باصات الشرطة وهن مبتسمات يلوحن بعالمة النصر.

وهكذا لتحقيق ذواتهن في الهند والباكستان وروسيا في انتظار 
كوريا الشمالية.

n  كوريا الشمالية تقتل المصاب بكورونا؟!
ويتابعون  المعمور،  أقطار  في  كورونا  جائحة  عن  الناس  يتحدث 

ممارسة  من  البعض  ويطمئــن  باألعــداد،  المصابين  إحصاءات 
كل  قتل  عن  بعضهم  يتحدث  الشمالية  كوريا  في  لكن  التلقيح 
للضمير  غياب  في  بها  كورونا  مرض  انعدم  لذا  بالداء،  مصاب 

اإلنساني وحق اإلنسان في الحياة.

n  ليبيا واليمن وتدفق األسلحة
كل  في  إذ  السالح،  نزع  هو  الليبي  الحل  ستواجه  التي  المعضلة 
بيت قطعة أو قطعتين والعربي معتز بسالحه ال يتنازل عنه للدفاع 
إلى  ليبيا  تعيد  قد  جهة  أي  في  قومة  فأي  قبيلته،  أو  أسرته  عن 
ما كانت عليه اليمن نظيرة ليبيا بل ينسخ منه في الحوانت ألن 
العربي يعتز بسالحه وتقدر عدد قطع األسلحة في اليمن أكثر من 

عدد سكانه.

n  أحزابنا تنتظر الكوطا
يبدو من سكونية األحزاب أنها في انتظار الكوطا، نقول ونكرر أن 

عهد ادريس البصري إنتهى.

االستقالل  بداية  في  للشغل  المغربي  االتحاد  نضاالت  كانت 
اليساري،  جناحه  وخصوصا  الحزب،  يرضي  الذي  االتجاه  في  تتوافق 
السطـح  على  تطفـو  بدأت  ثم  السياسي،  لنضالـه  كمكملـة  اعتبارا 
للتوجهات  انعكاسا  والنقابية،  السياسية  القيادات  بين  خالفات 
اليمينية واليسارية داخل الحزب، حيــث انحاز المحجـوب إلى الجنــاح 
اليساري الذي يمثله كل من المهدي بن بركة، وعبد اهلل ابراهيم، 
انفصال  بداية   ،1959 سنة  االستقاللية  الجامعات  تشكيل  وكان 
تأسيس  جاء  بعدها  بركة،  بن  المهدي  بقيادة  اليساري  الجناح 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي حظي بتأييد النقابة، مما حذا 
بحزب االستقالل إلى إنشاء منظمة بديلة إلى تأسيس االتحاد العام 
التأسيسي  مؤتمره  عقد  الذي  االستقالل  لحزب  الموالي  للشغالين 

سنة 1960 وهكذا دخل المغرب في عهد التعددية النقابية.
حتمية خلق النقاش بين النقابة والسياسة قد نخلص منها إلى 
أن الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق امتلك النقابة وعز عليه ترك 
السياسة بوقوفه إلى جانب اليسار وتحليه بصفة التقدمية بتواجده 
أبان  حين  في  الشعبية  للقوات  الوطني  لالتحاد  الكتابة  في  كعضو 
كديرة  رضا  أحمد  لمناصرة  فاتجه  تنظيمه  عبأ  حينما  ازدواجية  عن 

وإنجاحه انتخابيا في دائرة عمالية صرفة هي دائرة ابن مسيك.
وهنا مسقط شعار المحجوب بن الصديق: ظهر الطبقة العاملة 
ظهر  فوق  الركوب  السياسي  يستطيع  ال  أي  بالصابون«  مدهون 
الطبقة العاملة، فركب عليه أحمد رضا كديرة في الدار البيضاء، وهنا 

أخذ المحجوب المجد من أطرافه سؤدد اليمين ودين اليسار.

المحجوب بن الصديق
الكاتب العام للنقابة مدى الحيـاة

إنه ابن مدينة مكناس ولد بها سنة 1922 من أسرة بورجوازية، 
فتعلم في مدرسة أبناء األعيان وبالرغم من ذلك فلم يكمل دراسته 

الثانوية.
بنواحي سيدي  رئيس محطة  بعد عشر سنوات  الحديدية كعامل بسيط، ويصبح  السكك  إلتحق بقطع 

قاسم.
انخرط في العمل النقابي حيث انتسب إلى االتحاد العام للنقابات المتحدة المغربي المنضوي تحت لواء 

.CGT الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية
إلى منظمة ذات توجه  تمكن بنباهته وبفضل ذكائه االحتكاك بنقابيين فرنسيين متمرسين ينتمون 

يساري ما جعله ينخرط مبكرا في حزب االستقالل منذ تأسيسه.
نظرا لوعيه المبكر استطاع أن يحرق المراحل ويحتل مراتب متقدمة في التنظيمين النقابي والسياسي 
معا، حيث انتخب سنة 1950 على رأس فيدرالية السكك الحديدية، كما أصبح في نفس الوقت عضو اللجنة 

التنفيذية لحزب االستقالل.
تم اجتماع سري بمنزل النقابي الطيب بن بوعزة بالدار البيضاء 40 قياديا نقابيا يمثلون 20 اتحادا محليا 
كالدار البيضاء وسال والقنيطرة وآسفي ومكناس، وذلك من أجل تأسيس منظمة نقابية، حيث وقع االختيار 

على أن يتولى المضيف الطيب بن بوعزة مهمة الكتابة العامة 
على أن يكون المحجوب بن الصديق مساعده األول.

وحيث إن المحجوب تكلف بكتابة البيان فقد أبدل إسم ابن 
بوعزة باسم المحجوب وابن بوعزة نائبه، رغم معارضة قياديين 
بن  المهدي  بتأييد  حظي  لكنه  والمقاومة  االستقالل  حزب  في 

بركة وعبد اهلل ابراهيم.
لم يفلح كل من الفقيه البصري وابراهيم الروداني في إقناع 
المحجوب بالتراجع عن موقفه، مما اضطر معه الحزب إلى ترضية 
إبراهيم  اهلل  عبد  تولى  عندما  بتعيينه سفيرا  بوعزة  بن  الطيب 
رئاسة الحكومة سنة 1958 وذلك إلفساح الطريق أمام الكاتب 
 1955 سنة  لها  مؤتمر  أول  عقدت  التي  الناشئة  للنقابة  العام 
وكان قد بلغ عدد منخرطيها 200 ألف منخرط ليقفز العدد بعد 

سنة واحدة إلى 600 ألف منخرط.
لم يدم التوافق طويال بين االتحاد المغربي للشغل بزعامة 
المحجوب بن الصديق، واالتحاد الوطني للقوات الشعبية بزعامة 
بداية  منذ  الظهور  في  الخالفات  بدأت  فقد  بركة  بن  المهدي 
الستينيات، أثناء اإلعالن عن اإلضراب العام سنة 1961، ذلك أنه 
الوطني للقوات الشعبية  الذي كان فيه قادة االتحاد  الوقت  في 
تجسد  التي  الضاربة  القوة  النقابية  المركزية  استعمال  يريدون 
الصراع الطبقي، كان للمحجوب رأي آخر، بأن تظل النقابة بعيدة 

عن السياسة.
إلى أشكال عديدة من  األعداء  المعركة بين اإلخوة  انتهت 
البريد،  من  كل  في  قطاعية  جامعات  تأسست  وهكذا  الصراع، 
والشاي  والفوسفاط،  الحديدية،  والسكك  والصحة،  والتعليم، 
يخوضون  منخرطوها  وكان  الجامعات  من  وغيرها  والسكر، 
واستمرت  الثنائية،  اللجنة  في  ممثليهم  انتخابات  رايتها  تحت 
المعارك بهذه الحدة إلى أن عقد مؤتمر االتحاد االشتراكي سنة 
1975، حيث وقع التفكير في خلق منظمة نقابية تسير في فلك 
للكونفدرالية  التأسيسي  المؤتمر  عقد   1978 سنة  وفي  الحزب، 
والذي تكرر معه نفس  األموي  نوبير  العامة محمد  تولى مهمة كتابتها  التي   T.B.C للشغل  الديمقراطية 

سيناريو المحجوب لينتهي األمر مرة أخرى إلى تأسيس منظمة بديل هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ظل االتحاد المغربي للشغل كقوة عاملة منظمة عددا وتأطيرا، في حين ينخرط في صفوفها القطاعات 
المنظمة وذلك  الحفاظ على وجود  المحجوب بن الصديق حرصا منه على  الحية بفضل حنكة  االقتصادية 

باالنسحاب من ساحة المعركة ضمانا للسلم االجتماعي.
كان المحجوب بن الصديق يتقن جيدا كيفية ضبط اإليقاع داخل المنظمة النقابية ويعرف متى يرفعه 
يحافظ على  بذلك  المرونة وكان  نوع من  المكاسب في  المزيد من  انتزاع  أجل  ومتى يخفضه، وذلك من 

التوازن.
المحجوب بن الصديق أقدم زعيم نقابي في تاريخنا، بماله وما عليه، والذي مأل الساحة النقابية على مدى 

أزيد من نصف قرن وأعطى لالتحاد المغربي للشغل إشعاعا وطنيا ودوليا.

حديث الناسحديث الناس

وحدة الطبقة العاملة كفيلة بتحقيق املطالب
• عبد العزيز الحليمي

االحتاد املغربي للشغل
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اطالعها  بعد  الجماعات،  مجالس  لرؤساء  المغربية  الجمعية  إن 
السادس  محمد  الملك  جــاللــة  لشخص  المسيء  المحتوى  على 
الشروق  قناة  بثته  الذي  التلفزية  البرامج  أحد  خالل  اهلل،  نصره 
الرسمية الجزائرية، تعبر عن إدانتها لهذا العمل الطائش، الذي ال 
يقبله عاقل والذي يعبر في الحقيقة عن سياق عام النحناء اإلعالم 
الوطنية  قضاياه  عن  تصرفه  أن  تريد  إرادة  تمدد  أمام  الجزائري 
الحقيقية، منذ أن وضعت قضية معاكسة مصالح المملكة المغربية 
الديموقراطية  في  الشقيق  الجزائري  الشعب  قضايا  عن  بديال 
والتنمية، ومنذ أن استعصى على الفهم،  لدى من يشيع التفرقة، 
التالحم  في مشروع مشترك،  الشعبين قد تلتقي حد  أن مصلحة 

قوامه الوحدة المغاربية المنشودة لدى شعوب المنطقة. 
نعتقد  الجماعات،  مجالس  لرؤساء  المغربية  الجمعيـة  في  إننــا 
المملكة وأحد  بثوابت  المس  أريد به  الذي  األرعن  العمل  أن هذا 
رموزها السيادية، في شخص جاللة الملك محمد السادس نصره 
اهلل، هو أيضا محاولة يائسة لإلساءة لمشاعر الشعبين الشقيقين 

والود  والتقدير  األخـوة  لوشائج  بالنظر  والجزائري،  المغربي  معا، 
المتبادلة عبر التاريخ بين المغرب، ملكا وشعبا والشعب الجزائري 
أبرزها مسيرة  المحطات، لعل  العديـد من  الشقيق، وخصوصا في 

االنعتاق والتحرر من االستعمار. 
مجالــس  لرؤسـاء  المغربية  الجمعيــة  فــإن  المناسبة،  وبهذه 
الجماعات تحيي كافة المواطنين المغاربة، وكل الغيورين على نبل 
األخالق وسموها، على الهبة الشعبية التي أبانوا عنها بإدانة هذا 

العمل المنحرف الذي قامت به القناة المذكورة.  
العبــر،  الستخــالص  الجزائــر  بالشقيقــة  العقالء  تدعو  كما 
لحفرهـــا  جاهدا  البعض  يسعى  التي  الهوة  ردم  في  والمساهمة 
إلى مستقبل واعد  الذهاب معا  أمام سبل االجتهاد في  وتعميقها 

مشترك.
د. محمد بودرا
رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات

باستغراب شديد اطلعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على 
مضمون مادة إعالمية استهدفت المؤسسة الملكية ورمزها جاللة 

الملك محمد السادس بثتها قناة =الشروق= الرسمية الجزائرية. 
  والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تستنكر بأشد العبارات 
هذه االساءة وهذا التطاول المتعمد لهذه القناة التي رسمت حدود 
التعبئة الرسمية الستهداف المغرب ورموزه بأسلوب يفتقر ألبسط 
قريب  من  ال  يعبر،  ال  سلوك  أنه   جيدا  تدرك  المهنية،  الضوابط 
أو بعيد، عن مواقف الشعب الجزائري الشقيق الذي أكد، في أكثر 
جاللة  لشخص  البالغ  وتقديره  الشديد  احترامه  عن  محطة  من 
الملك كأحد القادة الذين يسعون لتحقيق تقارب الشعوب وتثبيت 
مرتكزات السلم واألمن والتقارب واالحترام المتبادل وحسن الجوار، 

لكل ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية. 
تندد النقابة بهذا المستوى الهزيل في ممارسة النقد المكفول 
في أعراف الديمقراطية، والذي يروم التقويم للسلوك والتدبير، ال 
أن يتحول االعالم لخادم تحت الطلب، يتوسل أدوات نقدية تكشف 
عجز المخيال الذي انتح بواسطتها شكال مشوها في اإلساءة لرمز 

دولة جارة دون احترام شعبها.
الجزائري  العسكر  قبل  من  الموجه  اإلعالم  وصول  أن  تعتبر 
لهكذا درجات االسفاف واالستعداء، مؤشر خطير على وضع الشعب 
حقيقة  يجري  عما  اإللهاء  ألجندة  االستسالم  زاوية  في  الجزائري 
داخل بلد جار يستحق شعبه أن ينعم بحياة فيها ما يسعده ويسمح 
له بتفجير طاقاته لبناء محيط إقليمي متساكن ومنتج للتنافسية، ال 
حشره إلنتاج الحقد والضغينة استعدادا لدفعه نحو محرقة التطاحن 

وسفك الدماء.

التعبير  النقابة اعتماد وسيلة اعالمية جزائرية وسيلة  تستغرب 
األكثر استدعاء لإلبداعية والجرأة لمهاجمة المغرب دون وجود ما 
مشاكل  في  الخوض  عن  فيه  تصوم  الذي  الوقت  في  ذلك،  يعلل 
فيه  ويحتاج  واالستبداد،  االحتواء  درجات  أكثر  تعيش  التي  البالد 
اشكال  كل  لمواجهة  والنزيه  المستقل  إلعالمه  الجزائري  الشعب 

الظلم.
 تعتبر النقابة الوطنية للصحافة أن المسؤولية التاريخية لإلعالم 
الجزائري في هذه اللحظات التي يغامر فيها النظام الجزائري بدفع 
المهنة  على  عار  وصمة  ستكون  التوتر،  درجات  ألقصى  المنطقة 
ونشر  الشعوب  تقريب  في  لإلعالم  النبيلة  واألهداف  وأخالقياتها 

ثقافة التعايش والتسامح.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن سر هذا العداء  تتساءل 
وعن  ومؤسساتهم،  المغاربة  اتجاه  الجزائري  لإلعالم  المتنامي 
حدود االستقاللية والضمير المهني للمنخرطين بال كوابح في هذه 

البروباغندا العنيفة تجاه كل ما يمت للمغرب بصلة.
القريبة  المحبس  الذي أطلقته من منطقة  النقابة نداءها  تكرر 
من تندوف خالل عقدها الجتماع المكتب التنفيذي هناك، والداعي 
االنسياق في  المهني، وعدم  والضمير  المهنة  بأخالقيات  لاللتزام 
النظام  تمادي  على  تتأسف  ما  بقدر  وهي  المنطقة،  إشعال  أجندة 
الجزائري في دفع إعالم البلد لمزيد من انتاج الحقد والتوتر، تدعو 
التعامل مع  المغربية أن تحافظ على مهنيتها في  وسائل اإلعالم 
ال  ال تشرف  التي  الضحالة  لهذه  االنسياق  وعدم  المنطقة،  قضايا 

المهنة وال المهنيين.  

الرباط في 14 فبراير 2021

الرباط في 14 فبراير 2021
بــــالغ

بيان تنديدي بما نشرته »الشروق« 

سالم تام بوجود موالنا االمام المؤيد من اهلل بالعز والنصر 
والتمكين 
وبعد ،

بعد مجريات األحداث األخيرة من قبل اإلعالم التابع للنظام 
وقاحة  تلفزي سخيف  برنامج  عبر  أبدى  والذي  الحاقد  الجزائري 
عند  وتقف  ذاتيتها  تحترم  التي  واالمم  الدول  عند  نظيرها  قل 
لبلدين  الدبلوماسية  الروابط  تفرضها  التي  الفاصلة  الحدود 
جارين قطعا مسارا تاريخيا مشهود له بحسن الجوار من طرف 
التي  الكراهيـة  عمق  السوء  جـارة  فيه  أبـدت  تصرف  المملكة، 
يتبناها النظام العسكري ضد المملكة المغربية الشريفة، والتي 
عاهل  يقودها  التي  الشاملة  التنمية  بقطار  الخصوم  أزعجت 
البالد جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده، في شتى 
بوأت  شاملة  تنمية  وسياسيا  واقتصاديا  اجتماعيا  المجاالت 

المملكة المغربية المكانة العظمى بين الدول واألمم.
النظام العسكري  ونظرا لجسامة الحدث المرتكب من قبل 
العلميين  للشرفاء  نقيبــا  فباسمي  للجميــل  الناكــر  الجزائري 
محبــي  وخارجـه من  الوطن  أبنــاء  من  الشرفــاء  كافة  وباسم 
المشيشية الشاذلية نستنكر وبشدة هذا السلوك األرعن ونحمل 
كامل المسؤولية في هذا التصرف الغير الالئق والهادم لجسور 
تاريخية  لعقود  الشقيقين  الشعبين  تجمع  التي  واإلخاء  المحبة 
خير  ونصرهم  عزهم  اهلل  أدام  العلويون  الملوك  فيها  كان 
بدءا من عهد  الكبرى  محنها  تجاوز  على  للجزائر  ومعين  داعم 
نيل االستقالل،  أجل  الكفاح من  إلى مرحلة  االستعمار ووصوال 
وبصفتي واحدا من أبناء الحركة الوطنية فقد كنت شاهد تاريخ 
على محطات كبرى أبانت فيها القيادة العلوية المجيدة عن نبل 
أصالتها وكرم أخالقها في دعم القضية الجزائرية وهو ما تنكر 
له الحاقدون من جهاز العسكر الذي تناسى وتغافل عن سوء نية 
وقفات الملكين الراحلين محمد الخامس طيب اهلل ثراه والملك 
ذكرهما،  العلياء  في  وخلد  مثواهما  اهلل  أكرم  الثاني  الحسن 
الزعماء  اجتماع  من  بدءا  أطوارها  من  العديد  عشت  وقفات 
بركة  محمد  الحاج  المجاهد  الوالد  بمنزل  الجزائريين  الخمسة 
مسار  تتبعا  اللذان  الجليلين  الملكين  بحضور  تطوان  بمدينة 
القضية وقدما كل التضحيات من أجل أن تنعم الدولة الشقيقة 

باألمن واالستقرار.
لحقوق  الهاضم  النظام  لهذا  المورثة  والكراهية  الحقد  إن 
شعبه المتخبط خبط عشواء في مسار التنمية لن ولم يستطع 
لحدود اليوم إنجاز ربع ما أنجزه المغرب في العهد الزاهر لموالنا 
أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جاللة الملك محمد 
السادس نصره اهلل وأيده الذي استطاع بفضل قراراته السامية 
وتبصره الحكيم من جعل المغرب أنموذجا يقتدى بمساره ويقف 
العالم احتراما إلنجازاته، إنجازات مباركة سامية أرعبت الخصوم 
المغربي  للشعب  الشديد  والتعلق  الكبرى  المحبة  أرعبهم  كما 
التالحم  في  تجسدت  محبة  ونصره،  اهلل  أعزه  الملك  بجاللة 
الكبير بين القيادة والشعب الذي رفض رفضا قاطعا أي مساس 

بمقدسات البالد وفي مقدمتها شخص الملك.
الشديد  تنديــده  يسجل  إذ  العلميين  الشرفــاء  نقيــب  إن 
بين  السياسية  الدبلوماسية  نطاق  عن  الخارج  السلوك  بهذا 
الوطن  لقضية  والدائم  الثابت  دعمه  يؤكد  الجارين  البلدين 
الملكية  الجهود  عاليا  ويثمن  المغربية  الصحراء  قضية  األولى 
الترابية  بأعداء وحدتنا  السياق والتي دفعت  المبذولة في ذات 
إلى ارتكاب حماقات ندد بها العالم وشهد على جار السوء الذي 
الشريفة بكل  المغربية  المملكة  للكيد من  ليال ونهارا  يفتر  ال 
السبل قاطعا بذلك اواصر المحبة واإلخاء بين الشعبين وجاحدا 
أو تغير مسارها، خرجــات  تاريخيــة يصعــب تحريفهـا  لحقائق 
المسؤولة للعسكر الجزائري يحاول بها عبثا إلهاء شعب ال زال 
بالبالد  تدفع  وتنموية  اقتصادية  طفرة  إلى  يطمح  اليوم  إلى 
بدل  وشعبها  أرضها  يخدم  فيما  منشغلة  وتجعلها  األمام،  إلى 
أعين  على  المغرب  حققهــا  ومكتسبــات  بمنجـزات  االنشغال 

السلطة الجزائرية.
واهلل تعالى نسأل من مقام جدنا الشيخ موالنا عبد السالم 
ابن مشيش أن يبـارك في فتوحـات موالنـا أمير المؤمنين وأن 
يهنئه بشعبه المخلص والوفي المتعلق بأهداب العرش العلوي 
المجيد تعلق محبة ووالء وأن يجعل ما يتلى بالمقام الكريم من 
سلك الذكر الحكيم والصالة المشيشية على الكريم واسم اهلل 
اللطيف ودالئل الخيرات في بركة هذا البلد األمين وسائر بالد 

المسلمين أجمعين.

بالغ استنكاري من نقيب الشرفاء 
العلميين األستاذ عبد الهادي بركة
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كنت في باكورة طفولتي بقشلة »جانكير« مثاال لذاك الطفل المهذب 
وتجنب  األخيار  بمرافقة  إياه  الناصحين  لوالديه  المطيع  المسالم  الوديع 
الحال  هذه  على  فدمــت  الدار،  عن  بعيــدا  اللعب  وعدم  األشرار،  معاشرة 
باستمرار، أالعب األخيار،لكن شغبي الطفولي كان يشدني الكتشاف عوالم 
أمسيت  وهكذا  أخبار..  من  حولها  يروج  وما  أسرار  من  ومايكتنفها  األشرار 
متعقبا أثر األشرار.. راصدا حركاتهم وتحركاتهم  دون االندماج  في صفوفهم 

ومجاراتهم في حماقاتهم.    
وخارج أسوار قشلة » جانكير« بالحي المحمدي كان يصلنا صدى معارك 
حامية الوطيس انتصرفيها الزعيم »أحمد الغول« على شرذمة من األشداء 

األقوياء المدججين بالسكاكين والهراوات والسالسل الحديدية.
أن  المفيد،  مختصرهـا  شعبيـة  بالغـة  تلك  مغلـوب«،  أو  غالب  إما  ف« 
المصارع يبذل قصارى جهده، ليحقق االنتصار تلو اآلخر، كي يتبوأ الزعامة 
بين أقرانه،فيصبح اآلمر الناهي في كل كبيرة وصغيرة، غانم حصة األسد في 
كل غنيمة؛ وكلما اشتدت صالبة عوده واحتدت شوكته إال وصار مثار إعجاب 
بين مناصريه الذين اليتوانون في رفعه على األكتاف والطواف به بين األزقة 

والدروب، مرددين شعارات وهتافات تشيد ببسالته وشدة بأسه.
الركض  على  منتعليها  تساعد  التي  البالستيكية  النعال  زمن  ذلك  كان 
والسباحة في  الوعرة وتسلق األشجار  المسالك  الكرة وقطع  السريع  ولعب 
الوديان واألنهار والقيام بغيــرها من خبيـث أعمال اليعلمهـا سـوى الواحد 

القهار.
المشاغبين  األطفال  زعماؤه من  لكل حي  كان  بالذات  الحقبة  تلك  في 
أبناء األحياء المجاورة، وقد ينشب صراع  الذين يقودون معارك شرسة ضد 

حاد بين أوالد درب وآخر، فيدوم ألعوام وشهور.
في  الرماة  يشرع  المتطاحنيـن  الطرفيـن  بين  الصراع  يحتدم  وحين   
غامرة  الدماء  فتسيل  الفؤوس،  الرؤوس شق  تشق  التي  بالحجارة،  التراشق 
صفحات الوجوه، ومن المتراشقين بالحجارة من فقد إحدى عينيه أو أصيب 
بكسر في إحدى ساقيه، ومنهم من يغمى عليه  إثر إصابته برشقة مقالع في 

صدغه أو على جبينه بين حاجبيه.
كانت جل الرؤوس الحليقة في زمن النعال البالستيكية تحمل أثر الرشق 
إن  رشقا،  المرشوقة  الرؤوس  ومن  مكان،  كل  في  للعيان  بالحجارة،البادية 

رأيتها حسبتها رؤوس جنود عادت لتوها من حرب الفيتنام .
الفترة الدموية، عبور الطفل من حي آلخر مجازفة  لقد أضحى في تلك 
اتخاذ  مجاور،  حي  نحو  التحرك  في  الراغــب  يلزم  مما  مخاطرة،  من  التخلو 
الحيطة والحذر حتى الترصده عين الرقيب المتربص لكل وافد غريب، وأنجع 

السبل التقاء شر الوقوع في كمين اآلخر، مرافقة أحد األقارب األكبر سنا.
الذين  الصبيان  إلى حبس  األحياء األشد قسوة  وقد يجنح بعض زعماء 
ضلت بهم السبل في أماكن خفية بعيدا عن األنظار، حيث يمارسون عليهم 
غالب  في  سراحهم،  واليطلقون  والنفسية،  البدنية  اإلكراهات  من  أصنافا 

األحيان، إال عند غروب الشمس خشية افتضاح أمرهم.
تلك  الشغـب  بأعمـال  يقومون  البالستيكيــة  النعال  ذوو  األطفال  كان 
تقليدا لما كانوا يستأنسون بمشاهدته من أفالم سينمائية، كأفالم الحربين 
العالميتين الكونيتين وأفالم الهنود الحمر ورعاة البقر ونحوها.. كما كانوا 
آبائهــم وأجدادهـم، قدمــاء  الطفولي بطوالت  أيضا يشخصون بشغبهــم 
عبوات  تركيب  في  بارعا  كان  األطفال من  من  إذ  والمقاوميــن،  المحاربين 
ناسفة من مادة »الكاربون« التي كانت تستعمل كوقود لإلنارة في األحياء 

الشعبية النازحة أغلب ساكنتها من القرى المجاورة.
وتلك العبوات الناسفة، كانت عبارة عن قنابل يدوية )أرض/جو( قوامها 
حفرة توضع فيها كمية من مادة الكربون، يضاف إليها شيء من الماء، وفي 
غيابه يستعين األطفال ببولهم، ثم تغطى الحفرة بعلبة صفيحية ذات ثقبين 
النار في ورقة مثبتة  إلى إضرام  متباينين من أعلى وأسفل، ويعمد أحدهم 
العبوة،  تنفجر  الحفرة  من  اللهب  يدنو  وحينما  عمود،  أو  قصبة  رأس  على 
وكأنها قنبلة تشق طريقها في الفضاء. كما أن بعض المشاغبين يصطادون 
النيران ويهشون  الجرذان فيصبون عليها وقود »الكاز« ثم يضرمون فيها 
عليها، فترى الجرذان تنطلق كقذائف ملتهبة صوب القواديس اآلمنة؛ ولعل 
الزراعية  المحاصيل  وحرق  إلتالف  المقاومـة  رجال  خاضها  قد  التجربة  هذه 
البالد وأرزاق  الناهب لخيرات  المستعمر  المكدسة في حقـول ومخازن رعايا 

العباد.. 
الطفولي  فالشغب  أمر،  من  كان  ومهما  ذاكرة،  فيض  من  غيض  هذا 
سيظل شاء من شاء وكره من كره، رافدا من روافد الذاكرة الشعبية المنسية 
التي يسترجعها القوم في مجالسهم استحضارا للحظات عابرة من ماضيهم. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س
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محمد وطا�س

)تتمة ص1( 

حكم استئنافية المحكمة اإلدارية بالرباط سبقه حكم  ابتدائي  
التي تقوم بها  بعدم شرعية شركة »الصابو« وبطالن اإلجراءات 
عجالتها  على  »كماشات«  ووضع  الخواص  سيارات  اعتقال  من 
أحكام  كما سبقته     ، »تحريرها  قبل  مالية،  غرامات  واستخالص 

من  متضررين  لفائدة  االتجاه،   نفس  في 
»الصابو« في غير طنجة من مدن المغرب. 
والشركة  الجماعة  واجهت  ذلك،  ومع 
والحقوقية   األهلية  المنظمات  احتجاجات 
ونشطاء الفايسبوك بعناد وإصرار وتجاهل، 
ما دفع  »الشعب الغاضب« إلى التصرف بما 
عملية  »حلوال«  وأوجد  تقتضيه مصلحته، 
عجزت الجماعة  والشركة عن مواجهتها أو 

مقاومة  أصحابها. 
االستئناف  محكمة  قضت  وهــكــذا 
االبتدائ  الحكم  بتأييد  بالرباط  ــة  اإلداري

الصادر ضد جماعة طنجة  وشركة »صوماجيك - باركينغ« في الشق 
المتعلق بعقل السيارات وتثبيتها بوضع »مكبش« على عجالتها  
لمنعها من الحركة عند عدم  أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل 

الوقوف  مع ترتيب األثار القانونية على ذلك. 
الرباط  كان قد طالب  ومعلوم أن  الحكم االبتدائي إلدارية 
المجلس الجماعي  لمدينة طنجة  بإلغاء  القرار اإلداري فيما يخص 

عجالتها  على  المكبش  بوضع  وتثبيتها  السيارات  بعقل  السماح 
لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل 

الوقوف ، مع ما يترتب من اآلثار القانونية على ذلك. 
ولكن، يبدو أن بعض منظري الجماعة بدأوا، منذ اآلن في البحث 
عن »بديل«  يتحاولون به عن »الصابو«، سبب المشاكل، حيث صرح 
أحد نواب العمدة »النشيطين«  بأن الجماعة 
تدرس حاليا  إمكانية استبدال »الصابو« ب  
»الديباناج«  عبر اتخاذ قرار »جماعي« يفوض 
للشرطة القضائية  أمـــر »التكفـــل« بـهذا 
على  أخطار  من  يشكل  بما   ، »الديباناج« 
سيارات الخواص، سواء عند »جرّ« السيارات 
أو في حال ركنها بالمستودع البلدي إلى أن 
يفك صاحبها أسرها بـ »الدفع« طبعا. المهم 
هو »الدفع« ، ضد إرادة  المواطنين الذين 
تعهدت الجماعة بتمثيلهم وحماية أرزاقهم،  

والدفاع  عنهم وعن مصالهم  . 
وعلى أي فإن األهالي في انتظار الجماعة  برأس الدرب، فيما 
عن  لإلعراب  حاجة  وال  اهلل  بحمد  قصير  وهو  عمرها،  من  تبقى  
المشاعر التي تخالجنا ونحن نشهد المغادلرة »القسرية« للجماعة 
التي  نعتقد أنها لن تجد في »حولياتها« ما تفتخر به  أمام أهالي 
المغرب   صالة  في  المؤمنين  إمامة  إلى  »الشيخ«  ليعود   طنجة، 

بالرميالت،  وأجره على اهلل ! 
عزيز كنوني 

توصلت الجريدة بنسخة بـالغ من الجمعية الثقافية 
واالجتماعية لحوض البحر األبيض المتوسط،

وتنشره فيما يلي :

المنصوري بن علي

BAY BAY  !   »ابـو   »ال�صّ
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في  تتمثل  عويصة  اجتماعية  معضالت  عن  تحدثنا  سابق،  موضوع  في 
بعض  مضاجعهم..  وتقض  المواطنين  باهتمامات  تستأثر  سلبية  ظواهر 
منذ  المغرب  شهدها  التي  التحوالت  رغم  طويال  زمنا  عمرت  الظواهر  هذه 
ضرورة  إلى  موضوع  من  أكثر  في  وأشرنا  عدة..  مستويات  وعلى  سنوات 
معالجة الظواهر التي لها آثار سلبية من المؤكد أنها تحبط العزائم.. وتشل 
المبذولة في  الجهود  التنمية.. وتعرقل  القدرات.. وتقف حجر عثرة في وجه 
وقد  المجتمع،  وأمن  استقرار  تهدد  هذا  كل  من  واألخطر  مختلفة..  مجاالت 
تنذر بكارثة مستقبلية في غياب استراتيجية وسياسة وبرامج إصالحية واقعية 
ملموسة..!؟ هذه مسؤولية تقع بشكل أساسي على عاتق الحكومة التي تخلو 

برامجها من رؤى وتوجهات قابلة للتنفيذ العملي على أرض الواقع..
الفقر  عن  الناتجة  المستفحلة  المجتمع  مشكالت  إلثارة  مجددا  نعود 
والبطالة والهدر المدرسي والتشرذم الذي تعرفه الكثير من األسر المغربية، 
األمر الذي اليساعد بل يعقد عملية التنشئة االجتماعية مع ما يترتب عن ذلك 
من مشاكل وصعوبات العد والحصر لها..!! المشكالت االجتماعية العويصة 
نزيف مستمر ال ولن يتوقف في ظل السياسات الحكومية المتبعة.. ما السبيل 
إذن للقضاء على ظواهر مشينة أخالقيا واجتماعيا ودينيا يتسع مجال انتشارها  
مشاهد  استفهام؟!   عالمة  من  أكثر  ويطرح  القلق  يثير  بشكل  واستفحالها 
وصور ونماذج تستفزنا.. تسائلنا.. وتسيء إلى سمعة بلدنا.. وإذا كان البد من 
القول بأن المسؤولية مشتركة بين كثير من األطراف التي يجب أن  تتحمل 
مجاالت  في  الفعلي  واإلسهام  المشاركة  تجاه  التزاماتها  بحكم  مسؤولياتها 
اآلثار  فإن  المتاحة،  وإمكانياتها  برامجها  وفق  واإلصالح  والتنشئة  التوعية 
السلبية والعواقب الوخيمة التي ترخي بظاللها على المجتمع هي مسؤولية 
حكومية صرفة تتطلب استراتيجية وبرامج إصالحية وخطوات عملية وإرادة 
حقيقية وفعالة لمواجهة صعوبات ومشاكل المجتمع في أفق القضاء النهائي 
على ظواهر سلبية تحط من كرامة اإلنسان الذي خلقه اهلل وفضله على كثير 
ممن خلق تفضيال.. فإلى متى يظل المجتمع المغربي غارقا في مستنقع من 
المشاكل والصور القاتمة واألوضاع السلبية التي تئن تحت وطأتها مخلوقات 
واالنحراف  والبؤس  الرذيلة  أحضان  في  إرتمت  قوة..  وال  لها  الحول  آدمية 
وبرامج  سياسة  وتنتج  مشاهد  هكذا  على  تتفرج  الحكومة  فيما  والضياع، 
فارغة التسمن وال تغني..! عاجزة عن مواجهة مشكالت ومآسي  بمضامين 

المجتمع، بل التحقق شيئا من طموحاته وتطلعاته.
إليه ضمن مواضيع متفرقة  أشرنا  بما  الحديث في سياق   لنكمل  نعود 
يوم،  عن  يوما  استفحاال  تــزداد  مقلقة  آفــات  بخصوص  أيــام  ذات  نشرت 
يكرم  الذي  السمح  الدين  ومبادئ  المجتمع  التستقيم مع تحوالت وتطورات 
أم  هي  المخدرات  آفة  أن  في  النختلف  واإلنصاف..!   بالعدل  ويأمر  اإلنسان 
والبدنية  العقلية  القدرات  على  وتؤثر  المجتمع..  جسم  تنخر  الموبقات.. 
للشباب.. وتحولهم إلى أشباح بال حركة.. يهيمون على وجوههم.. يعيشون 
الحاالت  أحسن  وفي  الضياع  إلى  المطاف  بهم  ينتهي  ثم  الهامش..  على 
تعاطي  ظاهرة  تنامي  أن  المؤكد  من  جرا..!  وهلم  العالج  إدمان  مراكز  إلى 
المخدرات في أوساط الشباب والمراهقين واستهالكها بشكل مفرط وعلى 
نطاق واسع ليس في المقاهي واألماكن العامة فحسب، بل طالت هذه اآلفة 
الخطيرة فضاءات المؤسسات التعليمية، إذ لم تعد مقصورة على الذكور فقط 
تام  غياب  ظل  في  األعمار  مختلف  من  اإلناث  فئات  بين  اإلدمان  انتشر  بل 

لمراقبة بعض اآلباء لسلوكات أبنائهم، وهذا أمر خطير للغاية..! 
مناسبات  إثارته في  الذي نحن بصدد مالمسة جوانبه، سبق  الموضوع 
والشباب  فئات واسعة من األطفال  آثار وخيمة على  له من  لما  اعتبارا  عدة، 
وما  المعضلة  هذه  النهار..!!  وأطراف  الليل  آناء  المخدرات  على  المدمنين 
أكثر المعضالت ببالدنا تناولتها بحوث أكاديمية عدة وطالها نقاش بالطول 
والعرض لكونها آفة امتدت إلى سائر المجتمعات.. وإذا كان األمر كذلك لكون 
هذه  جوانب  وأسباب مالمسة  دواعي  فإن  عالمية،  المخدرات  انتشار  ظاهرة 
اإلشكالية تفرضها الوضعية  المرتبكة للمجتمع المغربي اقتصاديا واجتماعيا، 
قد  اتجاه  في  األمور  تسير  أن  نخاف هو  ما  أخوف  فإن  المقلق  الحجم  وبهذا 
المغربي  الشارع  يعرفه  الذي  الوضع  ولعل  المجتمع!  واستقرار  يهدد سالمة 
بسبب انتشار آفة المخدرات بكل أنواعها اليبعث على االرتياح واالطمئنان.. 
واليمكن أمام هذه الحالة التغاضي عن األمر أو  اعتباره ظاهرة صحية مهما 
تعددت األسباب في ظل غياب إيجاد حلول استعجالية الحتواء الوضع وإنقاذ 
الشباب من هذا  المستنقع الجارف.. واذا كانت المخاطر التي تهدد استقرار 
المجتمع ال تتجزأ، فإن االنتشار المرعب لتعاطي المخدرات هو من المشكالت 
وضعا  وتنتج  معا،  والمجتمع  الفرد  على  لها مضاعفات  التي  اآلفات   من  بل 

مقلقا وخطيرا للغاية!! 
)يتبع(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

البطالة.. المخدرات.. 
االنحراف االجتماعي.. 

وجرائم قتل..
غياب رؤية إصالحية وبرامج 

حكومية ملموسة !؟؟ 

كلما انسدلت خيوط الظالم واشتبكت،وزاد سواد الليل 
وحلكته، ازدادت ليلى انفراجا، وسكينة، فمالذها، وأمنها، ليل 

مظلم ، اليراها فيه واليسمعها أحد!
تختبئ  اليوم  لذلك صارت  ليلى.  أعداء  الضوء،   ، النهار 
انتظارا لمعشوقها الليل لتنفرد به وتنشد حكايات تنقطع مع 

صياح الديكة مهللة بمقدم الصباح.
ليلى لم تعرف لها والدا وال أما، طفولتها قضتها متنقلة 
ألنهــا  فقــط  لماذا؟  ألخـرى.  أسرة  من  آخر.  إلى  بيت  من 
األولى.  شهورها  في  اإلجتماعية  للرعاية  بمؤسسة  وضعت 
بلوغها  وعند  الميسورة،  األسر  إحـدى  بها  تكفلت  بعدها 
الكفيل، واضطرت زوجته  أي  الرابعة،توفي رب األسرة،  سن 
إلعادتها لمؤسسة الرعاية اإلجتماعية بحكم سفرها للخارج 

وعدم قدرتها على مسؤولية التربية بدون زوجها.
تتكفل  السادسة،  سن  األول،وفي  لوضعها  تعود  ليلى 
بها إحدى األسر وتسافر بها لمدينة أخرى. ليلى ذات الست 
إخوتها  ومع  بأسرتها،  سعيدة  للمدرسة،  تذهب  سنوات، 

الخمسة. سعيد، علي، عمر، وائل، وسفيان.
وأعاد  والسرور،  الفرحة  أدخل  البيت  بهذا  ليلى  وجود 
ليلى  افتقدها بسبب موت رب األسرة. تقضي  التي  البهجة 
حضن  في  وليلها  واللعب...  والبيت  المدرسة  بين  نهارها 

»أمها« الحاجة فاطمة.
إخوتها!  طرف  من  لليلى  تهدى  التي  األلعاب  أكثر  ما 
ما أجمل األلبسة التي تلبس ليلى! كلها هدايا من إخوتها 

الشغوفين بها.
ليلى اليوم جد فرحة، و قد أشرقت جماال ، وازدادت تألقا، 
األكبر سعيد سوف  وأخوها  عشرة،  السادسة  اليوم  فعمرها 

يتزوج!
وليلى  وساق،  قدم  على  االستعدادات  مبتهج،  الجميع 
كباقي األفراد تطير كحمامة بين الزوايا ،  تختار من األلبسة 

ماسوف يناسبها ، ودائما تستشير مع والدتها.
نعم كان حفال مميزا حيث اجتمع فيه األهل واألحباب، 

وتبادلوا الهدايا وأحسن المتمنيات.
لم يبق في البيت إال ليلى وإخوتها األربعة رفقة أمهم. 
إلى  تنتقل  سوف  ألنها  المؤسسة،  بنفس  تدرس  لن  ليلى 
المستوى الثانوي . طلبت األم من عمر أن يتكلف بنقل  أخته 
ليلى للثانوية، ذهابا وإيابا، بحكم بعد المسافة الفاصلة بين 
يوصلها  خاص  سائق  لليلى  يصير  هكذا  والثانوية.  البيت 
هيجان  للنضج،  تطلع  الثانوية،  ما  أدراك  وما  للثانوية، 

هرموني، نقلة صارخة : ال للطفولة، لقد أصبحت راشدا !!!
بالفعل هو انتقال مفاجئ بالنسبة لليلى التي لم تحدثها 
أمها عن مميزات هذه المرحلة، ولم ترشدها إلى الخصائص 
األولية والثانوية لمرحلة البلوغ، وما ينتج عنها من تغيرات 
جسمانية، وفيزيولوجية، وهرمونية ، باإلضافة إلى سلوكات 
ليلى  األصدقاء.  على  تعرفت  ليلى  طبيعية...  أفعال  وردود 
تخبرها صديقتها عن عالقتها مع صديقها، وتحكي لها بحب 
والرسائل  معه،  وتشاركها صورها  إليه،  تشتاق  كيف  وغرام 
التي يتباذالن...واقع جديد لم تعرفه ليلى سابقا، فأمها ربت 

خمسة أبناء كلهم ذكور، ونسيت أن ليلى أنثى!
في إحدى األمسيات ،عندما يحضر عمر الصطحاب ليلى، 

تفاجأ ليلى بشابة تجلس في كرسيها بجانب أخيها!!!
»من هذه؟«

أول ما سألته ليلى.فأردف عمر: »ماذا تقولين، قلة أدب! 
اصعدى وراء«. تصعد ليلى بكل هدوء فلم تسمع مثل هذا 
أمام  يزجرها  فلماذا  يحبها،  أخوها  عمر   ! قبل  من  الكالم 

غريبة.من تكون؟!
الموسيقى،  صوت  ويرفع  ليلى  بوجود  عمر  واليبالي 
ويتبادل القبالت مع الشابة... وعند زاوية من شارع تقل فيه 

المارة. يوقف سيارته، ويطلب من ليلى النزول واإلنتظار!!!
ليلى بجانب عمود كهربائي، تنظر،تشاهد، تبكي.... ثم 

تنزل الشابة، ويطلب عمر من ليلى الصعود للسيارة.
»مابك؟ لماذا تبكين؟ أتريدين قبلة مثل هذه القبالت؟ 
هاهاها.. هل قبلت شابا ؟ ألديك صديق، تحدثي، ال تخجلي، 
فأنت اآلن بالثانوي، أليس كذلك؟ هاهاها... تخجلين مني؟ 

فن  سأعلمك  مني،  ،اقتربي  هيا  تخجلي،  فال   ، أخاك  لست 
القبالت...هاهاها....« ليلى بين الدموع، والبكاء ال : أخي، ال 

أخي....ال..« ولكن عمر اليهتم إال بتحقيق رغبته!
» اسمعي،  ما حدث بيننا اليــوم ، اليجب أن يعرفه أحد! 
مكانك  أفعله،  أن  يمكنني  ما  تعرفين  إال  و  أمي!  وخصوصا 
جميــع  وسأخبر  اإلجتماعيــة،  الرعاية  بدار  ينتظرك  مازال 
وأنت  أحبك،  أنا  تفهمين...  الحقيقية...  بهويتك  صديقاتك 

جميلة، ولست أخاك !!«.
وكيف  داءها،  تحكي  لمن  لونها،  واصفر  الزهرة  ذبلت 

تمنع عمر منها؟
السيارة  وبينما  وليلى،  عمر  رجوع  ،أثناء  األيام  أحد  في 
مركونة وعمر يعتدي كالعادة على ليلى، مر سفيان بسيارته 

بمحاداة أخيه عمر، ورأى ليلى بين أحضان أخيه.
هو  مرافقها  أن  وجدت  حين  ليلى  تفاجأت  الصباح  في 
اإلخوة  أحد  المهم  السبب،  تفهم  ولم  عمر،  وليس  سفيان 

سيارفقها، وحمدت اهلل أنه ليس عمرا.
مسكينة، ظنت الذئب لن يكون سوى عمرا، وأن سعيدا 
الصادقة.  األخوة  مشاعر  يبادلها  الذي  هو  المحترم  أخوها 
فتساءلت  المعتاد،  غير  طريقا  وتأخذ   ، تنعرج  بالسيارة  فإذا 
ليلى: »ليس من هنا سفيان« ال يجيب سفيان، وأمام إلحاحها 
ألست  وأنا،  رأيتك مع عمر،  مني!  أحسن  يقول: »ليس عمر 
إنسانا؟ تظلين أمامي صباحا ومساء، وأنا أرمق كل حركاتك 
لي،  تكونين  كيف  وحرت  يوم،  أول  من  عشقتك  وسكناتك، 
ومفترض أن تكوني أختي... خائنة! خائنة! خنتني مع عمر! 
لم  بكثير.....  منه  أفضل  أنني  سترين  يستحقك،  من  أنا 

تتوقف السيارة إال بمنتزه خارج المدينة!...
حكايات  وقهر،  ظلم  حكايات  تنتهي،  ال  ليلى  حكايات 

استغالل جسدي، وتعنيف نفسي...
في  عينيها  تغلق  الشمس،  التحب  النهار،  تكره  ليلى 

الضوء...
ليلى تعشق الليل وال تحب نجومه المضيئة، تظل تنتظر 
...في حضن  بالسكينة  لتشعر  أمنها،  لتستعيد  الليل  مقدم 

أمها دائما!!!
»أمها«  كفيلتها  توفيت  والعشرين  الخامسة  سن  في 
ولم يسمع صراخ أعلى من صوت ليلى حينها... بكت، لطمت 

خديها...
حضنك؟  اين  أجيبينــي،  أمي  تتركيننـــي،  مــن  »إلى 
فتجري  إخوتها  منها  ويقترب  للذئاب؟؟؟«  تتركينني  هل 
أخوها  فيتقدم  نفسها،  به  لتحمي  سكينا  وتأخذ  للمطبخ 
علي ليمنعها من نفسها ، ولكن ليلى هائجة خائفة، والوقت 
ترتمي  النهار!!!  من  تخاف  مشرقة...وليلى  ظهرا،والشمس 
أرضا،  مباشرة  علي  يسقط  بالسكين!  وتطعنه  علي  على 

ليعرف البيت جنازتين: األم وإبنها!
ليلى تبكي وتبكي وتفر هاربة التعرف إلى أين.

ليلى اليوم تعيش في مصحة لألمراض العقلية ،تقضي 
النهار نائمة، وتستيقظ ليال. برنامجها اليومي : دمية بزي 

ذكر، تطعنها بقطعة إسفنج بيدها، بين البكاء والضحك...
من هي ليلى؟

هي سعاد، وفاطمة، وعائشة، وهدى...أودعت بمؤسسة 
للرعاية اإلجتماعية.

ومن هي الحاجة فاطمة؟
ولال يطو،  ولال سعاد  مليكة  والحاجة  زهور  الحاجة  هي 

اللواتي تكفلن بهؤالء الفتيات.
موضوع تناولته منذ مدة طويلة،  لماذا؟

ثم  الوقاية،  أجل  من  والتحسيس،  التوعية  أجل  من 
البحث عن العالج.

إلى حلقة قادمة، عسانا ال نجد أختا لليلى.

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

2/1
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

عندما يسترجع المرء شريط »سنوات الرصاص« بالمغرب، 
ال بد وأن يقف مشدوها أمام األدوار التي كان يلعبها آنذاك، 
ذلك  في  عديدهم  أن  رغم  الجامعات،  األغبياء، طالب  ببراعة 
الزمان لم يكن شيئا يْذَكر أمام حجم مثيله في هذا العصر، إال 
أنهم مع ذلك كانوا طليعة متنورة تسعى لقيادة »الثورة« ضد 
المغرب،  لطلبة  الوطني  االتحاد  مؤتمرات  في  اعتبروه  نظام 

نظاما ال وطنيا، ال ديمقراطيا وال شعبيا أيضا.
نقاشات  تؤثث  إال ذكريــات  لم تفضل منه  الذي  االتحاد، 
الستينـيـات  السابقين، كان في فتــرات  المناضلين  قيدومي 
والسبعينيــات، وحتى أواسط الثمانينـيـات، منظمة مرهوبــة 
نقابي  كتنظيم  الخمسينيات  أواسـط  تأسيسـه  منذ  الجانب، 
يؤطر طالب الجامعات وتالميذ الثانويات، كان واجهة حقيقية 
درجــات  أقصى  إلى  والسياسي،  ظاهـره،  في  النقابي،  للفعل 

التطرف والغلو، في مطالبه.
في سنة 1962 قـــاطــع االتحــاد الوطني لطلبة المغرب 
طالب  وعربيا،  ممنوحا.  واعتبره  الدستور،  على  االستفتــاء 
أوطم باستقالل الجزائر، معلنا تضامنا غير مشروط مع الثورة 
الجزائرية، بل إنه دان الحرب التي خاضها المغرب ضد الجزائر 
في ما عرف بحرب »الرمال«، قبل أن يتعرض رئيسه للمحاكمة 

غيابيا ويصدُرَ في حقه حكمٌ باإلعدام. 
في نفس السنة، صدر قرار الوزير الشهير يوسف بلعباس 
القاضي بحرمان التالميـذ من متابعة الدراسة، فثار »االتحاد« 
»النضالي«،  واستمر في خطـه  معا،  والنظام  الوزير  في وجه 
الوطني  االتحادُ  ليعْلن  وعنفوانه،  اليسار  بمبـادئ  المطبوع 
معركة  »لكل  الشهيــر  شعـاره  عشر،  الخامــس  مؤتمره  في 

جماهيرية صداها في الجامعة«.
استمـرت المواجهــة بيــن »الحركة الطالبية« و»النظام 
لطلبــة  الوطنــي  االتحاد  بحْظر  تتــوجَ  أن  قبل  السياسـي«، 
المغرب واعتقـال جميـع أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن 
المؤتمر الخامس عشر في صداٍم حامــي الوطيس دارت رحاه 

داخل أسوار الجامعة وخارجها كذلك.
سياسيا  تنظيما  األمــر،  واقع  في  الوطنـي،  االتحـاد  كـان 
حقيقيا يتزين بقفطان نقابي، ولم يكن مجرد »نقابة« تدافع 
التي تمتع بها  القيادات  الخبز والرغيف، وبفضل  عن مطالب 
آنذاك، أصبح »التنظيم«، بفصائله التاريخية الخمس، مشتال 
جعل  ما  العضويين،  والمثقفين  الثوار  مشاريع  إلنتاج  خصبا 

منه رقما ثقيال ومزعجا في معادالت السياسة بالبلد.
الذي  والعنفــوان  المجد  على  الزمن  عقود من  مرور  بعد 
حققه طالب الجامعـات في سنــوات الرصاص، ما ذا تبقى من 

»التراث النضالي«؟
و مـاذا فضَُل من هذا اإلرث؟ بدون مبالغة وال مواربـة : 

ال شيء.
إلنتـاج  مصنع  إلى  أقــرب  المغربية  الجامعـة  أضحت  لقد 
»شهادات« ما أنزل اهلل بها من سلطان، وهي بذلك أقرب إلى 
أسوار فاقدة للحياة منها إلى مؤسسة إلنتاج المعرفة والبحوث 
العلمية وتخريج النخب المثقفة، ولسوء الطالع وسواده الغريب 
مشعـل  الدوام  على  تحمل  كانت  التي  الحقوق،  كليات  نالت 
الحرية، نصيبا وافرا من حالة التردي والرداءة، وصار طالبها 
إفرازات  مجرد  المعتمدين  أساتذتهـا  وأغلب  بل  وخريجوهـا، 
المتنورون  رحابها  غادر  وقد  ال  كيـف  والغثيان،  السخط  تثير 

واستوطن باحاتها أصناف من »الرهباُن واإليكليروسْ« ؟

 ُرْهبــاُن 
واإيكلريو�ْس«

يد
ط  ال

خ
ب

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

اإجراء امتحانات رخ�س ال�شياقة يف ظروف مزرية  
والمرشحــات  المرشحـــون  يعـانــي 
بطنجة  السياقة  رخصة  امتحانات  الجتياز 
الطريق  رداءة  أولها  عــدة،  مشاكل  من 
إجراء  قبل  تمرينات،  عليها  يجرون  التي 
اختباراتهم »الرسمية« على الطريق ذاتها 
التي توجد بمنطقة نائية »الثلث الخالي« 
أن  مصدرنا  وأضاف  اجزنايــة.  بجماعـــة 
الطريق ليست آمنة، حيث أن أرضيتها تعـج 
أما  واألزبال.  والمنحدرات واألحجار  بالحفر 
على  الذي  االتجاه  تشيرإلى  التي  األسهم 
المرشحين والمرشحات سلكه تكاد تنعدم 
أو ال تظهر إال إذا حملق فيها المرشح، بل 
يضطربعض المدربين »لي مونيطور« في 
بعض األحيان إلى رسم األسهم بأنفسهم.

واالمتحانات  التدريبات  يفتقرمكان  كما 
إلى مرافق عمومية، من مراحيض ومقاه 
من  المرشحين  تقي  أسقفة  أو  ودكاكين 
ضربات الشمس أو تهاطل األمطار، خاصة 
منهم الحوامل أو من يعانون من أمراض 
الراحة  سبل  بعض  توفير  تتطلب  معينة، 
أوالحماية لهم، أثناء حدوث طوارئ معينة. 
وعلى سبيل المثال، فوضعية المرأة ليست 
الرجل، إذا ما أجبرت على قضاء  كوضعية 
الجتياز  االستعداد  »غابة«  في  حاجتها 
وأن  السيمـــا  السياقة،  رخصة  امتحان 
يتعرضون  والمرشحــات  المرشحيــن 
بهم  يدفع  األمرالذي  لالنتظارالطويل، 
وكذا  المراحيض«الغائبة«  استعمال  إلى 
الطعام  من  شيء  بأي  رمقهم  سد  إلى 
عليه،  الحصول  يصعب  حيث  والشراب، 
قد  تجارية  أو«محالت«  مقاه  لغياب  نظرا 
تفي بهذا الغرض، علما أنه صباح االثنين، 
من  مجموعة  المكان  عين  حضرإلى 
االمتحان  الجتياز  والمرشحات  المرشحين 
قبل  أعصابهــم،  على  طويـال  وانتظــروا 

أن يطلب منهــم االنصراف، بدعــوى أن 
ملفاتهم تم نسيانهــا من طــرف بعض 
المسؤولين. ويوم الخميــس، تعـــرضــت 
سفر  ينتظرها  ألنها  شديد،  لتوتر  سيدة، 
مصيري، كما أشعرتهــم من قبل، غيرأنها 
ملفها،  إحضار  بعدم  ذلك،  بعد  فوجئت، 
توتر  في  لها  تسبب  مما  االمتحان،  يوم 
ملفها،  عن  المضني  والبحث  األعصاب 
متنقلة من هنا إلى هناك، وبعد احتجاجها 
التي  والالمباالة  اإلهمال  على  الشديد 
المسؤولين،  بعض  طرف  من  واجهتها 
تمت طمأنتها ببرمجة موعد المتحانها في 
أشارت في تصريحها  الموالي، كما  اليوم 
لجريدة طنجة. وحسب المصدر ذاته، أنه 
ومنذ حوالي ست سنوات، والحديث يدور 
بإجراء  يليق  مكان مجهز  حول تخصيص 
الحديث  أن  إال  السياقة،  رخص  امتحانات 

تمحوه  ــذي  ال الليالي  كــالم  مــن  يبقى 
النهارات.

ــراء  ــقــول، أن أجـــواء إج وخــالصــة ال
السياقة  رخصة  امتحان  اجتياز  أو  تداريب 
كما  المرفوضة،  السلوكات  بعض  تعرف 
فعل مسؤول، كــان على متــن سيارتــه، 
عندما اقترب من »حرمـة« رجل، ثم شرع 
النقـال  هاتفــه  بواسطـــة  تصويرها  في 
وهي تتدرب على السياقة. وهذه  األجواء 
السالفة،  البد من الكشف عليها من قبل 
بدال  مصدرنا،  يوضح  المختصة،  الجهات 
وانتقاد،   عواهنها  على  الفوضى  ترك  من 
القتلى  وحصيلة  الطرق  حرب  بعد،  فيما 
نتيجة  بالدنا،  تسجلها  التي  المرتفعة 
مجموعة من العوامل، من ضمنها كيفية 

التعامل مع رخصة السياقة.
محمد إمغران
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�سل�سـلـة  جديـدة
20 فبـرايـر  2021

 مغاربة يرغبون يف مغادرة مدينة �شبتة 
قرار إغالق معبر سبتة و إكراهات 
اإلجراءات الصحية، اضطرا مواطنين 
بهذه  إجبــاري  »حجـر«  إلى  مغاربة 
المدينــة،  التي توفـر لهـم وسائل 
عيش »إنسانية«  حاولوا المحافظة 
أصاب   لما  للتعرض  تفاديا   عليها، 
فقـــر  سكاـن »كاسطييخوس« من 
وضياع،  في حالة مغادرتهم سبتة.  

وبعد سنة من »اإلغالق«، وأمام 
األمـــل في  األفق، وضيــاع  انسداد 
المعبر، حاول عدد  إلى  الحياة  عودة 

من السكان، يفوق المائة، حسب مندوبة مدريد بهذه المدينة،  اللحاق بالفنيدق، عبر المعبر 
المغلق، دون أن يحصلوا على ترخيص بذلك. 

اتصال  اإلسبانية على  السلطات  بأن  أيضا  الحكومة، صرحت  سالفادورا ماتيوس، مندوبة 
مع المغرب  بحثا عن إمكانية فتح الحدود أمام هؤالء المغاربة الراغبين في العودة إلى مدنهم 

بشمال المغرب،  

المعابر سيستمر وألمد غير محدد، معللة  إلى أن إغالق  المندوبة  ألمحت  من جهة أخرى 
ذلك بسبب الحالة الوبائية المتفاقمة في بلدان  ضفتي المضيق !  

ونحمد اهلل أننا نستطيع الوصول إلى أخبار تخصنا أو تخص مواطنينا عن طريق سلطات 
بلدان أجنبية ، أو إعالم  خارجي بينما بعض سلطات بالدنا تصر على التكتم والتعتيم،  وهو 

أمر غير مفهوم في الوقت الذي أصبح الوصول إلى المعلومة حقا معترفا به قانونا بالمغرب. 

    ooooo

عزيب احلاج قدور: 
تغيرُي اأ�شماء الأزقة عو�س القيام بعملية »ترقيم« 

املنازل ! 
الفقرة من هذه »الدفاتر« التي 
التي  للمسخرة  مؤخرا،  خصصناها، 
طلعت بها جماعة طنجة، فيما يخص 
بل ومستفزة،   ، غريبة  أسماء  إعطاء 
لقيت  األحياء،  أزقة عدد من  لبعض 
تجاوبا واسعا من جانب قراء جريدتنا 
هذا  في  بمراسالت  توصلنا  حيث 
الموضوع، سوف نعمل على نشرها 

الحقا. 

ونبــدأ برسالـــة  الشــاب ريـان 
والـده،  أن  فيهــا  يخبــرنـا  سُـمّو، 

نيابة  المدينة،   إلى رئيس مقاطعة طنجة  2020،  بطلب  9 نوفمبر  و تقدم، في  خالد  سٌـمُّ
عن  سكان »عزيب الحاج قدور«  بمنطقة البرانص،  يلتمس فيه »ترقيم« منازل الحي وإدراج 
البريد  حتى يتمكن السكان من التوصل بالمراسالت  هذا الحي في دائرة اختصاص  ساعي 

الشخصية أو اإلدارية  التي تخصهم.  

وعوض عملية »الترقيم« التي طالب بها السكان، فوجئوا مؤخرا بعملية  أخرى لم يطالبوا 
بها، وهي تغيير  أسماء  بعض األزقة،  منها زنقة »الصبر« وزنقة »األخوة«  وزنقة »المثابرة« إلى 
غيرها من أزقة المقاطعة،  األمر الذي اعتبره أهل الحي  »عبثا« و »استهتارا«  بل و»استهزاء« 
أيضا  ألن األزقة كانت تحمل أسماء متعارفٌ عليها بين السكان، وهي موجودة على بطاقات 
تعريفهم،  ولم تكن تلك األزقة  بحاجة سوى لعملية الترقيم، خدمة  لمصالح السكان،   وهكذا 
بطاقاتهم  تغيير  عليهم  بأن فرضت  المواطنين،  متاعب  زادت من  قد  المحلية،  اإلدارة  تكون 
الوطنية، وجميع وثائق ثبوت الهوية، ولدى كل المصالح التي يرتبطون بها. فهل يدخل هذا  

اإلجراء في مخطط تقريب اإلدارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم لخدمات »الجماعة« ؟... 

المدنية،   وتجهيزاته  وطرقه  بالعزيب،  العناية  إلى  يطمحون  المواطنون  كان  بينما  هذا 
وبنياته التحتية والفوقية. 

مشاعر  من  الكثير  في  للسكان  تسبب  اعتباطية،   عشوائية،  بطريقة  األزقة،  أسماء  تغيير 
الخيبة  واإلحباط،  بينما كانوا يأملون أن يقوم المسؤولون بما هو من صميم مهامهم في 

صيانة األحياء وخدمة مصالح السكان. 

أو من »أغمق عليه«   له،  الوطني  هو صوت من ال صوت  اإلعالم  بأن  منا  إيمانا  وهكذا، 
في زمن حرية التعبير وحقوق اإلنسان، فإننا نوصل  للمسؤولين على مستوى الجهة والعمالة 
والجماعة والمقاطعات، وكل المعنيين بتدبير الشأن المحلي، تظلمات المواطنين سكان عزيب 
الحاج قدور  بمنطقة البرانص، بشأن  التغيير »العشوائي« ألسماء بعض األحياء المثبتة منذ 
ترقيم  بعملية  فقط،  القيام،  و  الجديدة،   »التسميات«  عملية  إلغاء  على   وإلحاحهم  سنوات،  

المنازل، وهو حق من حقوقهم، وبه خدمة لمصالحهم.  

ونود أن نشكر بالمناسبة، الشاب  ريان سمو على الكلمات الطيبة التي سجلها في مراسلته  
 117 سنة    عشرة  وسبع  مائة  منذ   وسكانها  خدمة طنجة  في  التي هي  الجريدة  هذه  إزاء  

متواصلة .  

ooooo

رخ�شة التنقل »مفرو�شة« على التنقل بال�شيارات 
اخل�شو�شية  و »مرفو�شة« بالن�شبة ل�شيارات الأجرة 

واحلــافـــالت
يقف المغاربة أحيانا »مشدوهين« 
أمام تناقضات  بعض قرارات اإلدارة 
يصعـــب،  الحال  وبطبيعـة  الوطنية، 
على  الحصول  يستحيــل  وربما  بل 
»تفسيـر« لهذه الظاهرة التي لم تعد 

غريبة علينا. 

مالحظـة   اإلجــراءات،  تلــك  من 
استمـرار  المطالبة األمنيـة برخصـة 
بين  للمتنقليـــن  بالنسبــة  التنقل 
الخصوصيــة،   بسياراتهـــم  المدن،  
بينما يرفع هذا اإلجراء على المتنقلين 

بسيارات األجرة أو الحافالت. 

وكثيرا ما أصبح المواطنون يستغنون عن سياراتهم الخصوصية، للتنقل،  من أجل القيام 
بأشغال واتصاالت ذات طابع مهني، بما في ذلك من مشاق بالنسبة لتنقلهم داخل المدن التي 

يقصدونها،  

وال يجد المواطنون تفسيرا مقنعا لفرض رخصة التنقل  بالسيارات الخصوصية  واستثنائها  
تشهــد  الوسائــل  بهذه  السفر  أن  من  بالرغم  والحافالت.  األجرة  بسيارات  للسفـر  بالنسبــة 

اكتظاظات من شأنها أو توفر البيئة المناسبة لتفشي فيروس الجائحة . 

ألن  حقعهم،  من  وهذا  مقنع،  منطقي  تفسير  من  أكثر  يطلبون  ال  المعنيون  المواطنون 
اإلجراء يخصهم ويحد من حريتهم، وقد يتسبب لهم في خسائر مادية أو معنوية. 

   ooooo

بعد اأن حّل كل م�ساكله املادية  واملعنوية
وجمع  و  »لـّمط«: 

»الإمام«  بنكريان يحذر امل�شلمني  من اإغراءات »املال« 
والنفوذ 

استغــل سمــاحــــة  »اإلمــــام« 
أحـــد  جنـازة  بنكيــران  اإللــه  عبـد 
المقربيــن مـن »زاويتـــه« العتيـدة، 
المرحـوم بوسالم ممــادي«  ليلقـــي 
الدينية،  الدروس  روائــع  من  درسا 
وغربــا،  شرقــا  مريديـه،  عوّد  التي 
بادرهم  دررها وعظاتها حيــث  على  
معــارف   قلبت  »ثوريــة«  بمفاجـــأة 
عقـــب،  على  رأســـا  »اإلسالمييـن« 
واعتبرهــا  »الحداثيــون العلمانيـون 
مفاهيـــم  في  »ثـــورة«  المالحدة«، 
قاعـــدة  على  وانقــالبــا  »اإلخـوان« 

راسخة في »إيديولوجيتهم« األصيلة. قال اإلمام: »اإلسالم ليس  حال«.  
 وتدارك: ليس حال  سحريا لمشاكل الناس  ــ ولكنه حل مشاكله هو ــ ويضيف أن اإلسالم 
ليس »مشروع ثروة«، »أو مناصب يستفيد منها المقربون« وإذا تأملنا هذه الدرة، نجد أنها 

مجتمعة في  مريدي الزاوية ، وال فخر ! 
اإلسالم ، بمفهومهم، هو الذي أوصلهم للحكم، وهو الذي »حسن أحوالهم« بلسان زعيم 
القبيلة نفسه الذي تساءل يوما  في خطاب رنان،  »أوليس الهدف من مجيئنا  )لسدة الحكم( 

هو أن نحسن أحوالنا«». وأضاف، »وهذا ما صار، وال عيب في ذلك«. 
أبدا، أبدا !!!....   

والفقراء  األغنياء  بين  التوازن  »يضمن  الذي  اإلسالم  أهداف  إلى شرح  اإلمام  انصرف  ثم 
إلى بالد  والقرية والمدينة والرجال والنساء«، وعلى هذا، فاإلسالم كما يبدو، لم يدخل بعدُ 

المغرب األقصى ! 
وتوجه بعد ذلك بالنصح إلى مريديه، وهو يعلم أنهم »دوروا الناعورة« كما »يجب«، محذرا: 
إياكـم وإياكـم. إن كل مخالفــة لهـذا األمـر، إنما هـو »عبــادة الشيطــان« ! وختــم بالنصــح 

ب »الصالح واالستقامة«، و بطبيعة الحال، بــ »الدفاع عن المؤسسات« !!!. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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حيث  الخطاب،  بن  لعمر  رائعة  قولة  من  العمود  هذا  عنوان  استعرت 
»أصابت   : معترفا  فرد  عليها  بالمحراب،  امرأة وهو يخطب  عليه  اعترضت 

امرأة وأخطأ عمر«. رضي اهلل عنه. 
أين أصاب أهالي »الفنيدق« وأين أخطأت الحكومة ؟

الحكومات  تعامل  المواطنين  مع  تتعامل  تزال  ال  يبدو،  كما  الحكومة، 
بعد  اليــوم،  تغير كليـا،  الوضع  أن  والحـال  مغـاربة  1956.  مع  السابقة 
المعلومة  انتشار  يخص  فيما  العالم  مستـوى  على  تحققت،  الطفرة  التي 
والمعرفة، األمر الذي رفع من وعي المغاربة بحقوقهم كمواطنين، ومكنهم 
من  وأزاح  المطالب،  في  واالحتجاج،  والتشدد  للتنديد  جديدة  وسائل  من 
بالخوف  الشعور  عنهم  وأذهبت  »النمطية«  للحكام،  النظرة  تلك  عقولهم 

والدهشة، من مواجهتهم بالحق !.  
المعابر  بإغالق  الحكومة  قرار  على  يعترضوا  لم  أنهم  من  وبالرغم 
بين سبتة ومليلية، إيمانا منهـم بأن »تجارة المعابــر«  مضــرة باقتصاد 
البالد، وتتصف بالمذلة  والمهانة، سواء من جانب رأس المعبر المغربي أو 
»ذيله« االسباني، وتصديقا للوعود المطلقة ، وطنيا، بإنشاء منطقة تجارية 
المغاربة  بين  جاذبيتها  الحرة،  سبتة  منطقة  عن  تسقط  حرة«  ببلدتهم، 
القتناء كل  أسبوع،  نهاية كل  المغرب،  عليها من كل مدن  يفدون  الذين 
أنواع السلع من الحليب واألجبان والمياه المعدنية ، إلى المالبس الفاخرة، 

واألحذية اإليطالية،  والحلي،.وغيرها. 
أما ما يسمونهم  بـ »المهربين«  من أبناء الفنيدق، فإنهم  يشكلون 
»الفريق األضعـف«  في شبكة هذا »التهريب« الذي تستفيد منه »الحيتان« 
والحمالة«  مقابل  »الحماالت  لـ  درهم  مائة  من  أكثر  يدفعون  وال  الكبرى 
يومين أو ثالثة ايام من المعاناة  مع »الوارديا سيفيل« اإلسبانية، و أيضا  مع 
أحبائنا رجال الجمارك والقوات المساعدة  عند باب »الديوانة«.... بلغة  أهل 

الفنيدق ! 
هذه صورة تقريبيـــة للوضــع بالفنيــدق. ومع ضعف »المدخول« من 
»التهريب«  الذي »يتمعشون« به، ومع أنهم لم يسعوا إلى هذا »التهريب«  
ولم يسئهم، بطبيعة الحال، فإنهم تفاعلوا إيجابيا  مع قرار اإلغالق إلى أن 
الفقر، وأصبح  والقلق،  واستبد بهم  الخوف  آمالهم، وتمكن منهم  تبخرت 
العديدون منهم  يعيشــون إما عالــة على أهـال ميسورين أو على أصدقــاء أو 
على »إحسان الشـارع« ليقـرروا النـزول إلى الشـارع مع ما يحيـط بذلك من 
»مخاطر«،  ليصدحوا بحقهم  على الدولة في أن توفر لهم ولو الحد األدنى 
من سبل العيش.، معتبرين،  في النهاية، أنه لم يبق لديهم ما »يخسرون« 

وأن »الغارق ال  يخشى البلل«... !. 
فإن  الحكومة  أما  للعموم.  بالنسبة  واضحا  صار  الفنيدق  أهل  موقف 
خطأها في أنها  لم تتعامل، كما هو واضح،  مع القضية بحكمة وواقعية. وما 
ضرها لو أنها أجلت لسنة أو سنتين، قرارها بإغالق المعابر، تقوم أثناء ذلك 
االنتقال، بسالسة  الفنيدق من  يتمكن  أهل  بديلة، حتي  بإطالق  مشاريع 
يواجهوا  باإلعالن  أن  المنظمة، بدل  التجـارة  إلى  المعابـر«  »تجـارة  مـن 
عن  بالغات »إنشائية« حول »برامج مندمجة« ، وآليات »الدعم والمواكبة«، 
بهدف »تحسين قابلية التشغيل«  و »تحفيز ريادة األعمال«، خاصة بالنسبة 

للنساء والشباب !   
»وضعية  في  هم  من  خانة  في  المصنفــون  والشباب،  النسوة  هؤالء 
األعمال«  »ريادة  وال  التشغيل«  »قابلية  معنى  يفهمــون  ال  الهشاشــة«، 
تلك  المندمجة«...  االقتصادية  المبــادرات  منصــات  وال  »المحاور«،  وال 
مفاهيم ضبابية  بالنسبـة لكـل »طالب معاشـه«، ال يملك رزق يومـه، وال 
قدرة له على انتظار سنوات لكي »تتبلـور« مشاريع  »التنمية« و »المقاوالت 

الذاتية«  و»قابلية« الشباب والنساء لدخول سوق الشغل المهيكل.!.... 
الجماهير التي انتظمت في مظاهرات احتجاجية »غير مرخصة«، يوجدون 
تتبلـور  أن  انتظـار  على  لهم  قـدرة  وال  والهشاشة«  الفقر  »خندق  قاع  في 
المشاريع »البديلة« عبر مراحلها الثالث المعلنة،  ولذا فإنه كان من الحكمة 
قبل  البديلة  المشاريع  إقامـة  تتم  الوقـت، حتى  لبضع  الحكومة  تتريث  أن 
إنهاء »تجارة المعابر« التي كان يتعيش منها عشرات اآلالف من المغاربة، 
وال مسؤولية لهم في ذلك، فالدولة هي التي رخصت، »ضمنيا«  بهذا النوع 
من »التجارة« و »غضت الطرف« عن ذلك  لعشرات السنين، حتى استعصى 
أمرها  على الضغط  والمراقبة، واستفاد  من هذه الوضعية رهطٌ كثير خارج 

»المهربين المعاشيين«...... اسألوا المعنيين !...... 

اأ�شـاَب  »كا�شطييخــو�س« 
واأْخطاأَْت احلكومة !

املغرب يتو�شل بدفعة جديدة من اللقاح
توصل المغرب صباح الثالثاء بدفعة ثانية من لقاح »سينوفارم« الصيني تقدر بخمس مائة ألف جرعة.

هذا وقد سبق أن تسلمت البالد ما يقدر بنصف مليون جرعة من اللقاح نفسه بتاريخ 27 من الشهر الماضي، لتصل 
بذلك إجمالية الجرعات المتوصل بها إلى مليون جرعة، من أصل 45 مليون جرعة.

10 في المائة من الطلب  7ماليين حقنة، أي ما يناهز  يذكر أن مجموع الحقن التي وصلت إلى المغرب قد بلغت 
اإلجمالي، ومن ضمنها 6 ماليين جرعة من اللقاح البريطاني الهندي الصنع »أسترازينيكا أكسفورد«.

ooooooooo

اندلع حريق باملنطقة ال�شناعية امغوغة
شب حريق مهول صبيحة اإلثنين بإحدى الوحدات الصناعية المخصصة إلنتاج النسيج والمتواجدة بمنطقة امغوغة، 

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد النيران المشتعلة بهذه الوحدة الصناعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اندالع الحريق جاء نتيجة تماس كهربائي، مما تسبب في خسائر مادية للمصنع، في حين 

لم يتم تسجيل أي نسبة على مستوى الضحايا أو اإلصابات.
ر.ب

شركــة  طالت  التي  العديدة  الشكايات  مع  تزامنا 
»أمانديس« المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء 
اجتماع  وبعد  فواتيرها،  غالء  بسبب  الشمال،  بجهة 
امهيدية،  محمد  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  والي 
المواطنين  شؤون  تسهيل  حول  انصب  والذي  معها 
بها  تمر  التي  الصعبة  الظرفية  خصوصا في ظل هذه 
فيروس  انتشار  جراء  خاصة  والمواطنون  عامة  البالد 
وضعيتهم  على  االقتصادي  وتأثيره  المستجد  كورونا 
الصعداء  المواطنون  تنفس  أن  وبعد  ومعيشتهم. 
إلى  فواتيرهم  بتقسيم  يقضي  الذي  القرار  بسبب 

أقساط، فوجئ أغلبهم من قرار جديد يعرقل تأديتها.
المستشـــار  كان  الصــدد  هذا  وفي 

الجلسة  أشــار في  قــد  أقبيب  محمـد 
للشهـــر  الجمـاعـة  لدورة  األولى 

العــراقيــل  هـذه  إلى  الجــاري 
لدى  مألوفــة  أصبحــت  التي 

الساكنة، إذ اعتبرها »شركة 
خصوصا  القانون«  فوق 
التتحمل  ما  غالبــا  وأنها 
تسييـر  في  مسؤوليتهــا 
ووسط  القطــاع  هــذا 
محاسبة،  تام ألي  غياب 
أن  لها  يمكـن  كيف  إذ 
مع  اتفاقهــا  عن  تخرج 
والية الجهة في شخص 
بقطع  تقوم  وأن  واليها 
عن  والكهربــاء  المــاء 

بعض الساكنة في األحياء 
عن طريق إزالة عداداتهم؟ 

أدانــه  الذي  األمـــر  وهـو 
حسن  الجماعـي،  المستشــار 

بلخيضر، حيث أكد على ضرورة 
إيجاد حل سريع لتأدية المواطنين 

وبطريقة  معينة  بأقساط  لحصصهم 
تراعي وضعهم الحالي أكثر، خصوصا وأن 

عملية قطع الماء والكهرباء التي تعتمدها الشركة 
لهـذه  ونتيجة  الجمعة،  يوم  تكون  األحيان  أغلـب  في 
دون  البقــاء  إلى  المواطن  يضطر  العشوائية  القرارات 
هذين الموردين األساسيين ليومي السبت واألحد حتى 

بداية األسبوع.
وعالقة بالموضوع، وفي تصريح لمستشار مقاطعة 
المدينة حسن البحري، خص به الجريدة، أنه استغرب 
المواطنين  مع  »أمانديس«  شركة  تصرف  كيفية 
ففي  الفواتير،  أداء  في  بالترهيب  يتعلق  فيما  خصوصا 
الوقت الذي يقصد فيه المواطن الشركة المعنية ألداء 

ما عليه من واجبات، بناء على ما تم االتفاق عليه من 
قبل، يتفاجأ باشتراطها شرطين أساسيين إما أن يؤدي 
التزام  أو أن يصادق على  المبلغ الذي في ذمته كامال 

بتأديته لنصف المبلغ. 
هذا وقد حمل المتحدث نفسه مسؤولية ما يحصل 
المنتخبين  المدينة خاصة  لجل مسؤولي  من خروقات 
بل  المواطنين  مع  نهائية  بصفة  يتواصلون  ال  الذين 
وال يهتمون بمطالبهم وال يقومون برعايتهم والعناية 
إال  األصل،  في  انتخبوهم  من  هم  أنهم  علما  بهم، 
»بقرة  مجرد  تعتبرهم  السياسية  األحزاب  معظم  أن 
الربيع« ينتهي دورها فور االنتهاء من  حلوب في يوم 

االنتخابات.
التي  تلك  جمـة  ومعاناة  إكراهات 
نتيجة  اليــوم  الساكنــة  تعيشهــا 
استفزازات الشركـــة الالمتناهية 
مسؤوليتها،  تحملهــا  وعـــدم 
على  قدرتها  عدم  عن  فضال 
حصل  ومـا  أدائها،  تحسين 
خيـر  األسـود  اإلثنيـن  يوم 
الذريع،  فشلها  على  دليل 
من  كان  المدينة  فغرق 
الدرجة  في  مسؤوليتها 
إذ كيـف يعقل أن  األولى، 
تسيــر  ال تحرص شركــة 
على  بالمدينة  قطاع  أهم 
التحتيــة  بنيتهـا  جـــودة 
مع  بفظاعــة  وتتعامل  بل 
النشرة  رغم  المدينة،  أحياء 
أطلقتهــــا  التي  اإلنذاريـــة 
من  الجوية  األرصــاد  مديرية 

قبل؟ 
وهشـــاشـــة  ضعـف  ووســط 
تام  شبــــه  وغيــاب  التحتيــة،  البنيــة 
لقنوات الصرف الصحي وجـد أغلـب سكـــان 
مالية  خسائر  في  يتخبطون  أنفسهم  الكبرى  طنجة 
فادحة، جراء غرق المدينة وبيوتهم بسبب التساقطات 

المطرية األخيرة. 
مراعـــاة  عـدم  على  يقتصر  يعـــد  لم  إذا  األمــر 
المال  يجدون  ال  الذين  الضعفاء  ألحوال  »أمانديس« 
سكوت  وعلى  بل  فقط،  الخيالية  فواتيرها  لتأدية 
هذه  على  الجماعة  رأسهم  وعلى  المسؤولين  وتستر 
»الكوارث« التي تتسبب فيها هذه المؤسسة في غياب 
تام ألية محاسبة ورقابة. فإلى متى سيبقى الحال على 

حاله؟ وإلى متى سيبقى صوت المواطن مبحوحا؟

•  رميساء بن راشد

�شروط وفواتري خيالية...
 من يتحمل م�شوؤوليتها ..؟



4146 • ال�شبـت  20 فبـرايـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

3

فضاء األنثـى   :

الذكوريـــة  على  انتصاراتهــا  المغربيــة  المرأة  تواصل  بينما 
»المترسخة« في أذهــان المرابطين في خنـادق  التخلـف الفكــري 
والحضاري،  وترقى أعلى سلم المسؤوليــة، ليـس فقط،  في بلدها، 

بل وأيضا على المستوى العالمي. 
وال أدل على ذلك من أن امرأة مغربية،  اليوتونان أميمة زكريا، 
قادت مؤخرا مناورات بحرية مغربية - أمريكية، على ظهر فرقاطة 
عالل بن عبد اهلل،  في تمريـن لمحاربة وتحييد خطر الغواصات ! . 

ولقـد تعـددت مجـاالت تفـوق المرأة المغربية في العديد من 
القطاعات السياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية والقضائية، 
كما تميزت أيضا في مجال المال واألعمـال بحيث تم اختيار  سبـع 
الشرق  في  األعمال«  »أقوى سيـدات  قائمة  مغربيات، ضمن  نساء 

األوسط وإفريقيا، لسنة 2020. 
ومؤخرا تم تنصيب السيدة حبيبة لقاللش، مديرة عامة لمكتب 

المطارات بالمغرب.   
ومع ذلك، فإن المغـرب  خيب أمال نسائه في تحقيق المناصفة، 
عند   ،164 و   19 الفصلين  في  المملكة  عليهـا دستـور  التي نص 
تعديل القانون التنظيمي لالنتخابات، ولم يقو إال على »التخفيــف« 
من غضبهن،  برفع نسبـة تمثيلهن،  بالبرلمان والمجالس المحلية 
والجهويــة. بعـد شطـر »الالئحة  الوطنية« إلى شطريـن من أجـل 
استيعاب الئحة الشباب. ولو أن هذه العملية ال تخلو من »شوائب« 

بالنسبة للنساء والشباب معا. 
وكانت حركات نسائية قد سبقت االستعدادات لمراجعة وتعديل 
المناصفة  بأن ذكرت بمطالبها  بتفعيـل مبدأ  االنتخابات،  قوانين 

في  تشريعات هذه السنة. 
وفي هذا الصدد، طالبت فيدرالية  رابطة حقوق النساء باعتماد 
بتبني  المستويـات،   مختلف  على  واألفقية«  »العمودية  المناصفة 
المناصفــة في  وامرأة«، كخطــة لضمان  الئحة مختلطــة »رجــل 
الترشيحات، وكذلك اتخاذ تدابير واضحة لضمان وصول النساء إلى 

رئاسة الجماعات المحلية والجهوية، عن طريق االنتخاب. 
منظمة »إئتالف المناصفة« ترى من جهتها أن المرأة المغربية 
توضيـح  أجـل  ومن  ومجتمعيـًا«.  تعيـش »حجـرًا سياسيـًا  تـزال  ال 
»الواضـح« عمدت المنظمة إلى إعداد »عريضة« جمعت لها العديد 
حضور  تعزيز  تخص  واضحة  أهدافـا  لها  ووضعت  التوقيعـات  من 
قواعد  يحدد  قانونيًا  إطارًا  الوطنية، وتشكل  الساحة  على  المرأة 
المساواة والمناصفة كما نص عليهما الدستور،  ونص أيضا على 
إيجاد هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، بهدف القضاء 
المرأة  النمطية والتمثالت المتداولة، والمضرة بوضع  على الصور 

داخل المجتمع.   
»ائتــالف المناصفة اآلن«  وضــع نص العريضـة على مكتــب 
رئيس الحكومة، وانصرف إلى إعداد »كتاب أبيض«، ضمنـه العديـد 
من النصـوص التشريعيــة  المطلوب مراجعتها وتعديلها، احترامــا 

للدستور وتنفيذا لنصوصه المتعلقة بالمناصفة والمساواة. 
حقيقة إن نصوص الدستور المغربي الجديد مهدت الطريق أمام 
جهـازي التشريع والتنفيــذ، التخاذ تدابير اعتبرت »هـامــة«  خالل 
السنوات األخيــرة،  من أجل دعــم  التمثيلية النسائيـة في اتجــاه 
المناصفة، ولكنها جهودٌ غير كافية وال تزال  تواجه عراقيل صعبة 
بسبب الموروث الثقافي وتراكمات تاريخية، وأحكام نمطية ال تزال 
تسائل عن جاهزية المرأة لتحمل مسؤوليات النيابة عن األمة، رغم 
عطاءاتها المشهود لها  بأهميتها وفعاليتها  في المجاالت العلمية 
والعملية، تدبيرا وتأطيرا ، ومدى تقبل المجتمع المغربي لألمر. !!. 

القانــون  مشــروع  أن  اعتبرت  فقد  »المتفائليــن«  قبيلة  أما 
الوطنية  الالئحـة  في  للنساء  »انتصر«  النـواب  لمجلس  التنظيمي 
بتخصيصه ثلثي الترشيحات  للنساء في اللوائح الجهوية . ومعلوم 
منها   90 تخصص  مقعـدا،   395 من  يتألف  النـواب  مجلس  أن 
للنساء  المنتخبات على صعيد اللوائح الجهوية  )طنجـة:  8 مقاعد 

لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة(. 

-•  سميـة أمغـار

املراأة يف تعديالت 
القانون التنظيمي 

لالنتخابات

)تتمة ص1( 
وهكذا،  وبعد مشاورات اتسمت أحيانا بالحدة، التي باشرتها 
والتي  بالبرلمان،  الممثلة  السياسية  األحزاب  مع  الداخلية  وزارة 
بخصوص  المواقف  تباين  الماضي،  بسبب  أكتوبر  منذ  توقفت 
قضايا اعتبرتها  هذه األحزاب أساسية، كالقاسم االنتخابي  الذي 
االقتراع،  والئحتي  بعد  البرلمانية،    المقاعد  توزع  أساسه  على 
النساء والشباب، ومشاركة مغاربة العالم،  صادق المجلس الوزاري 
على أربعة مشاريع قوانين منظمة لالنتخابات التشريعية والمحلية 
والجهوية المقبلة،  تهدف إلى تأطير العمليات االنتخابية المزمع 

تنظيمها قبل نهاية السنة الحالية. 
وحسب بيان الديوان الملكي، فإن مشاريع القوانين األربعة 
تهدف إلى »تطوير قواعد النظام االنتخابي، وتقوية الضمانات 
االنتخابية،  وضبط قواعد استفادة األحزاب السياسية من الدعم 
االنتخابية  للحمالت  المالية  الشفافية  العمومي،  وتعزيز  المالي 

للمرشحين«. 
، مقترح  الباب  المقترحة في هذا  التعديالت  ولعل من أهم 
للنساء   شطرين، الئحة وطنية تتضمن  الوطنية  الالئحة  شطر 
ستين مقعـدا  للنساء والئحــة جهوية  تتضمن  ثالثين مقعدا 
التي  الشائكة  المواضيع  من  الشباب  الئحــة  وكانـت  للشباب. 
واعتبارها  بإلغائها  المطالبين  بين  السياسية،  األحزاب  واجهت 
نوعا من الريع السياسي، لكونها ال تخضع للمفاهيم الدستورية 
وبعض  بالبرلمان،  خاصة  الشعــب  ممثلي  انتخاب  بخصوص 
القيادات الحزبية استغلتها لفرض عناصر من المقربين، أبناء أو 
زوجات على هذه الالئحة،  وبين من اعتبرها ألية للدفع بالشباب 
غياب  في  جودته،  من  والرفع  النيابي  العمل  في  للمساهمة 
تبن حزبي للشباب والدفع بهم إلى الواجهة السياسية ليحتلوا 
المكانة التي يستحقون في برلمان بلد جل سكانه من الشباب 
وجل قياداته  الحزبية من »المتهالكة أهواؤهم« وقدراتهم على 
المواطنون  ملها  التي  السياسية  »المشاكسات«  خارج  اإلبداع، 

ومناضلو تلك األحزاب بوجه خاص ! 
حالة  على  التنصيص  المقترحة،  التعديالت  أهم  بين  ومن 
»التنافي« بين  صفة نائب أو مستشار بالبرلمان ورئاسة مجالس 
وهو  نسمة.  ألف  ثالثمائة  سكانها  عدد  يفوق  التي  الجماعات 
مقترح جيد للغاية، ألن وجود برلماني متحزب على رأس بلديات 
كبرى بإمكانيات مادية ومعنوية هائلة، ال يضمن التدبير الجيد 
لشؤون البلدية كما ال يضمن قيام »النائب البرلماني – العمدة«،  
عدم  يضمن  من  يوجد  ال  إنه  ثمّ  لألمـة.   كممثــل  بمهامــه 
أغراض  لخدمة  إلمكانيات  بلديته  العمدة«   – تسخير  »النائب 
سياسيه للحزب الذي ينتمي إليه، وهو ما حصل بالفعل، وتوجد 

متابعات قضائية بهذا الخصوص. 
التعديالت  حافظت  المستشارين  مجلس  مستوى  وعلى 
المقترحة على حق المنظمات المهنية للمشغلين األكثر تمثيلية 

في فريق عمل برلماني خاص. 
أما مجالس الجماعات المحلية،  فإن أبرز التعديالت المقترحة 
واألقاليم  مع  العماالت  لمجالس  الترشـح  مسطـرة  ضبط  تهم 
إقليم،  أو  للنساء في كل عمالة  المقاعد  ثلث  ضمانة تخصيص 

المجالـــس  في  للنســاء  المخصصة  المقاعد  عدد  من  والرفع 
الجماعية  الخاضعة لنمط االقتراع بالالئحة ، من خالل الرفع من 

عدد سكان تلك الجماعات من 35 إلى 50 ألف نسمة. 
لالنتخابات،  التنظيمي  القانون  المقترحــة على  التعديـالت 
أخذت أيضا بعيـن االعتبار مطالــب  األحـزاب السياسية  بالرفــع 
التخفيف  الذي تتوصل به سنويا، من أجل  العمومي  الدعم  من 
وتأطير  تنظيم  أعباء  تحمل  في  المالية  مسؤولياتها  »ثقل  من 
الدعم  لتمكينها  مبلغ  هذا  من  الرفع  واقترحت  المواطنين«، 
من  تحسين أدائها  واستقطاب كفاءات شابة للعمل بداخلها في 

مجاالت التفكير والتحليل والتنظير. 
القانــون  على  المقترحـة  التعديالت  أهـم  بين  من  ولعل 
التنظيمي لالنتخابات، تعديالت تهم تخليق العمل النيابي  عبر 
»الترحال«  بعملية  السياسيــة  األحــزاب  ما  تسميــه  محاربــة 
صفـــة  من  برلماني  كل  تجريــد  على  المشروع  ينص  بحيــث 
العضوية بالبرلمان إذا ما تخلى خالل مدة انتدابه على االنتماء 
إلى الحزب السياســي  الذي ترشــح باسمــه  أو عن الفريــق أو 
إمكان  في  صار  إليها،  بحيث  ينتمي  المجموعة  النيابية  التي 
مجلس  رئيس  ملتمس  إلى  تقديم  باسمه  ترشح  الحزب  الذي 
إلى  التجريد  إحالة طلب  المستشارين  بشأن  مجلس  أو  النواب 

المحكمة الدستورية. 
القانـون  على  المقترحـة  التعديالت  فإن  الحال،  وبطبيعة 
التنظيمي لالنتخابات لن تكون نهائية إال بعد مصادقة البرلمان 
عليها،  وهي عملية ال يبدو أنها ستكون سهلـة،  بعد أن تسربت 
األحزاب  داخل  من  عليها،  والمآخذ  المالحظات  من  مجموعة 
ذاتها أو من طـــرف المتتبعيــن، بخصوص القضايــا »الكبرى« 
من  الكثير  وأثارت  األحزاب،  بين  خالفات  موضوع  كانت  التي 
الجدل داخل تلك األحزاب  التي ستواجه قضايا »شائكة« خالل 
من  االنتخابات،  قانون  على  المقترحة  التعديالت  مناقشة  زمن 
باب مقاربة النتائج أو حساب المقاعد ، خارج النقاش السياسي  
بخصــوص  العــروض السياسية لهذه األحزاب التي تشتغل على 
منطق  »الربح«، ربح األصوات والمقاعـد، خارج كل نقاش سياسي 
عميق بشأن تصورات قياداتها ومنظريها بخصوص عمل الوالية 
المقبلة التي يأمل الشعب أن تكون »فارقة« ومؤسسة لمرحلة 
السياسة  في  ثقته  خاللها  الشعب  سياسية  جديدة  يستعيد 
على  قادرة  بحكومة  تفاؤله  ويسترجع  السياسيين  مع  ويتصالح 
صنع األمل داخل نفوس أتعبتها الوعود والتصريحات »العنترية« 
التي سرعان ما تتبخر في الهواء... ويبقى األمل. الذي ال يمكن 
لإلنسان أن يعيش بدونه، وحيث  ما توجد حياة،  فإن هناك أمل 

وتفاؤل...!  
التي صادق  التعديالت  تلك  مناقشة  إذا،  جلسات  فلننتظر، 
عليها المجلس الوزاري بفاس، لنستبين معالم الخارطة  السياسية 
للوالية التشريعية المقبلة،  سواء على مستوى مجلسي البرلمان، 
العماالت  أو  مجالس  البلدية،  المجالس  الجهة،  أو  مجالس  أو 
واألقاليم أو الغــرف المهنيـة،  التي ستفرزها االنتخابات العامة 
العام  نهاية  قبل  الشعب  المغربي  إليها  سيدعى  التي  القبلة، 

الحال. 
عزيز كنوني 

م�صاريع تعديالت على القانون 
التنظيمي لالنتخابات

 من اأجل �شبط وتقوية ال�شمانات النتخابية
وتخليق احلياة ال�شيا�شية
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

اللجنة الوطنية لال�شتثمار ت�شادق
على م�شاريع بقيمة 942 مليون درهم

بجهة طنجة تطوان احل�شيمة

اْلَعَجْب اْلُعوَجاْب َيا ْبَناْدْم َجاْي..
ْحْك ْعِليْه.. لي َباْع ْقْرُدو ْو�ضْ ْيعَلى ِفيْه اِلّ

اْن َوال َراْي.. َما ْيْبَقى ْلْك ِفيْه �ضَ
اْمْك ْيْفِليْه..  ْك ْفْيّدْ َحَجّ ِغرْي َخِلّي َرا�ضْ

يْه َناْي ْح َما ْيْبِكّ اْلَقْلْب اْلَقا�ضَ
ْنَيا ْدْرَهُمو ْيْخِليْه اَمْع ْفالُدّ ْوالَطّ

اْن اْلْغَدْر َما ْنِويُتوْم ْحَياْي ع�ْشَ
يْه.. ْمَلة ْتِدّ ي اْلَ ْواْلَغاْفل ْتِ

برئاسة  االستثمـــارات  لجنة  صادقت 
الدين  سعد  السيـــد  الحكومـــة،  رئــيس 
 34 على  بالرباط،  األربعاء  يوم  العثماني، 
مشروع اتفاقية ومالحق اتفاقيات استثمار، 
يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، من 
مباشر،  شغل  منصب   3500 توفير  شأنها 

و5819 منصب شغل غير مباشر.
والتجارة  الصناعة  لوزارة  بالغ  وأوضح 
توزيــع  أن  والرقمــي  األخضر  واالقتصــاد 
يظهـــر  القطاعــات  حسب  اإلستثمارات 
حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة 
 3.29 حجمها  يبلغ  باستثمارات  ــى  األول
مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من 
بقطاع  متبوعا  إنجازها،  المزمع  المشاريع 
الثانية(  )المرتبة  التحتية  والبنيات  النقل 
باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة 

تناهز 22 في المائة.
وأضاف البالغ أن قطاع التربية والتعليم 
مجموعه  بما  الثالثة  المرتبة  احتل  العالي 
2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من 
مجموع اإلستثمارات المزمع إنجازها، بينما 
احتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه 
البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري 

درهم، بنسبة 18 في المائة.
وفق  حل،  فقــد  الصناعي  القطاع  أما 
بما  الخامسة  المرتبة  في  نفسه،  المصدر 
مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في 

المائة من مجموع اإلستثمارات المبرمجة.
وأضاف البالغ أن توزيع مناصب الشغل 
حسب القطاعات أظهر بأن قطاع السياحة 
والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من 
إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن 
مناصب  المائة من مجموع  في   39 نسبة 
بقطاع  متبوعا  إحداثها،  المزمع  الشغل 
مجموعه  بما  الثانية(  )المرتبة  الصناعة 
في   35 بنسبة  أي  شغل،  منصب   1217
العالي  والتعليم  التربية  قطاع  ثم  المائة، 
)المرتبة الثالثة( بما مجموعه 660 منصب 

شغل بنسبة تقارب 19 في المائة.
اإلستثمارات حسب  توزيع  وبخصوص 

الدار  بأن جهة  البالغ  أفاد  جهة اإلستقرار، 
بما  الــصــدارة  في  تأتي  سطات  البيضاء 
مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 في 
الرباط-سال-القنيطرة  جهة  تليها  المائة، 
 3.39 مجموعه  بما  الثانية  المرتبة  في 
مليار درهم بنسبة 30 في المائة، ثم جهة 
الثالثة،  المرتبة  في  الذهب  وادي  الداخلة 
أي بنسبة  تبلغ ملياري درهم،  باستثمارات 
تحل  الرابعة  المرتبة  وفي  المائة،  في   18
جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 
942 مليون درهم، من المشاريع المصادق 

عليها من قبل اللجنة.
الشغــل  مناصب  لتوزيع  بالنسبة  أما 
حسب جهة اإلستقرار، يضيف المصدر ذاته، 
في  تحل  الرباط-سال-القنيطرة  جهة  فإن 
المرتبة األولى بما مجموعه 1180 منصب 
شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 في المائة، 
بما  الثانية(  )المرتبة  الشرق  جهة  تليها 
مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 في 
المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع 
إحداثها، وفي المرتبة الثالثة تحل جهة الدار 
البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب 

شغل.
المال  رأس  ذات  المشاريــع  وتمثـــل 
المشاريع  غالبية  البالغ،  بحسب  الوطني، 
يبلغ حجمها  باستثمارات  تنفيذها،  المزمع 
في   66 تناهز  بنسبة  درهــم،  مليار   7.45
المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع 
والتربية  الصناعة،  قطاعات  في  إنجازها 

والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
الشراكة  الثانية،  المرتبة  في  وتأتي، 
ملياري  مجموعه  بما  الفرنسية  المغربية 
من  المائة  في   17 تتجاوز  بنسبة  درهــم، 
عليها  المصادق  اإلستثمارات  مجموع 
تحل  فيما  اإلستثمارات،  لجنة  قبل  من 
الثالثة  المرتبة  في  اإلماراتية  اإلستثمارات 
وفقا  مليار درهم، وذلك   1.44 يبلغ  بحجم 

للمصدر ذاته.

بين  الحالية  العالقات  فهم  الصعب  من 
التاريخي.  السياق  تحليل  الرباط ومدريد دون 
فبالرغم من أن اقتصادا البلدين يختلفان من 
أوجه  أن  إال  بها،  يوجدان  التي  المرحلة  حيث 
التشابه تعد أكثر أهمية مما قد نظنه للوهلة 

األولى. 
برلمانية  ملكية  أحدهما  أن  حين  وفي 
واآلخر ملكية تنفيذية، إال أن اإلثنتين لعبتا أدوارا 

مماثلة في التاريخ القريب. 
الديمقراطية  الملك خوان كارلوس رسخ 
 23 في  تدخل  عندما  وذلك  نهائي،  بشكل 
فبراير 1981 لوقف محاولة االنقالب التي قام 
بها الكولونيل تيخيرو. وهو ما سهل االنضمام 
إلى أوروبا، وساعد على النمو االقتصادي، وقدم 
سبيل  وعلى  االجتماعي،  التحرر  لحركة  فرصة 

المثال، حركة الموبيدا. 
في مصالحة  كارلوس  خــوان  نجــح  لقد 
رمزية.  بصيغة  المريعة  األهلية  الحرب  أعداء 
وبدون هذه المصالحة، كل شيء كان سيكون 

مستحيال. 
المجتمع  في  الملكيــة  تجــذر  وشكــل 
البالد.  أوقــف االستيـــاء في  اإلسباني، محفزا 
الديمقراطية  االنتخابات  فإن  الواقع،  وفي 
واالنفتـــاح  بأوروبــا،  واالرتبـــاط  المتتالية، 
مدينـــة  المرأة  حقــوق  وتعزيــز  االجتماعـي، 
اإلسبان  فقط  كارلوس.  خوان  لقيادة  بالكثير 
المتشددون من أقصى اليسار هم من يشكك 

في هذه الحقيقة التاريخية. 
وبطريقة  المغرب،  في  ذلك  مع  وموازاة 
أخرى، قام المغفور له الحسن الثاني بمبادرات 
التاريخية  المرحلة  من  الرغم  فعلى  مماثلة. 
التي عرفت مواجهة مع الملكية، اختار المغرب 
السوق  اقتصاد  اختار  السياسية كما  التعددية 
الديمقراطي  المسلسل  ولكن  استقالله.  منذ 
لم يتم إطالقه إال في منتصف السبعينيات، وبلغ 
ذروته بعد عشرين عاما عبر تعيين معارض كبير 
هو االشتراكي عبد الرحمن اليوسفي كوزير أول. 
وطوال هذه الرحلة الطويلة، حافظ الراحل 
الحسن الثاني على مساره على الرغم من فترات 

االحتجاج والحرب في الصحراء. 
واليوم، يواكب الحاكمان الحاليان، الملك 
فيليب والملك محمد السادس، عصرهما، وقد 
وضعا أهدافا أخرى، أكثر طموحا، لكنها قائمة 
على إرث مشترك قوي. وبالرغم من االختالفات 

المؤسساتية، ما تزال الملكيتان متحدتان. 
ولذلك فمن المنطقي أن تكون العالقات 
بين العائلتين الملكيتين في حالة جيدة وتتجاوز 

األهواء الدبلوماسية. 
الدليل  هذا  فأمام  فحسب.  هذا  ليس 
التاريخي المذهل، ال يسعنا إال أن نضع الخالفات 
العابرة بين البلدين في مكانها الصحيح. وكمثال 

على ذلك، حديث رئيس الحكومة المغربية عن 
الذين  بوديموس  يساريي  أو  ومليلية  سبتة 
يتذكرون دعمهم للبوليساريو، رغم مشاركتهم 

في الحكومة. 
لقـــد ظــل المغرب يرفض دوما تحويل 
الراحل  وكان  صراع.  إلى  السياسية  الخالفات 
الحسن الثاني يكرر في عدة مناسبات أن الوضع 
في هذين الجيبين مرتبط بوضعية جبل طارق. 
تستعيد  عندما  فقط  الراحل،  للملك  بالنسبة 
مدريد سيادتها على المنطقة، سيكون مستعدا 

للتنازل عن سبتة ومليلية. 
إنها طريقة ذكية، لملك كبير، للقضاء على 
بين  العالقات  على  يشوش  أن  يمكن  ما  كل 
المغرب وإسبانيا. وفيما يتعلق بقضية الصحراء، 
فإن الموقف الرسمي إلسبانيا هو دعم عملية 
األمم المتحدة التي تستبعد إقامة دولة جديدة. 
وليس هنــاك أي تناقــض بين مطالــب 
المغرب باالعتراف بكامل سيادتــه على أقاليم 
الجنوبية ودعم مهمة وسيط أممي جديد يعينه 
األمين العام بناء على طلب من إسبانيا، وكذلك 
لحفظ  المتحدة  األمـم  قــوات  انتشار  استمرار 

السالم في المنطقة. 
ولذلك ينبغي على مدريد أن تستفيد من 
حسن النية للعمل مع المغرب للوفاء بالتزاماته 
طويلة المدى لصالح الحكم الذاتي الفعال في 
المختلفة  العوامل  وتقلص  الصحراء  منطقة 

الضطرابات اجتماعية محتملة. 
مدريد  بين  وفعــال  وثيــق  التعــاون  إن 
عن  نجم  وقد  اإلرهاب.  مكافحة  في  والرباط 
ولذلك فهذا  الخاليا.  العديد من  تفكيك  ذلك 
التعاون هو نجاح حقيقي ال يتحقق إال عندما يتم 
الوصول إلى مستوى معين من الثقة، كما هو 
حاصل فعال. والدليل على ذلك أن المدير العام 
لألمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب 

تكريمه  تم  حموشي،  اللطيف  عبد  الوطني، 
مرتين في إسبانيا، حيث حصل على أعلى أوسمة 
وزيادة  المدني.  والحرس  الوطني  األمن  من 
قبل  من  بمجهوداته  االعتراف  تم  ذلك،  على 
التحقيقات  المركزية ومكتب  المخابرات  وكالة 
مفيــدا  يعــد  الذي  األمر  األمريكي،  الفيدرالي 

إلسبانيا أيضا، بشكل غير مباشر. 
محمد  الملك  أولى  آخــر،  جــانــب  ومـن 
العشريــن  السادس اهتماما كبيرا، على مدى 
الدبلوماسي  الوجود  لتعزيز  الماضية،  سنة 
والمالي واألمني للمغرب في جميع أنحاء غرب 
كما  الكبرى.  الصحـراء  جنوب  وإفريقيا  إفريقيا 
رئيسية  قطاعات  في  بكثافة  المغرب  استثمر 
في جميع أنحاء القارة، مثل االتصاالت واألبناك 

والفوسفاط. 
الساحل  ومنطقة  إفريقيــا،  ألن  ونظــرا 
للنشاط  موقعا  متزايد  بشكل  باتت  خصوصا، 
فيها  يتزايد  منطقة  لكونها  إضافة  اإلرهابي، 
التدخل الروسي والصيني، فإن إمكانية المغرب 
أكثر  ستكون  استقرار  كقوة  الحضور  إبراز  في 
خالل  إلسبانيــا  اإلقليمية  للمصالــح  أهمية 

السنوات القادمة. 
ترحب  أن  مدريــد  على  ينبغـــي  ولذلك 
تخطط  وأن  القارة  عبر  المملكة  بمشاركة 
لمساعدتها، ال سيما في المجالين االقتصادي 
أكبر،  وبشكل  االعتبار،  في  األخذ  مع  واألمني، 
قدرة  تعزز  أن  المساعدة  لهذه  يمكن  كيف 

المغرب على أن يكون عامل استقرار إقليمي. 
لقد أصبح محور الربــاط - مدريد محـورا 
البحر  وجنوب  شمال  بين  للعالقــات  بنيويــا 
األبيض المتوسط. ومع ذلك، ال يجب االكتفاء 
المشترك  فالتاريــخ  النجــاح.  من  القدر  بهذا 

والمصالح المشتركة تملي علينا عالقة أوثق. 

احمد الشرعيـ  أحداث. أنفو

ال�شرعي يف »اإل موندو« : املغرب واإ�شبانيا..
تاريخ م�شرتك واحد
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ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ { اإِنَّ اهللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيِّ اأَ

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

يون�س ال�شرقـاوي
رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق 

وذلك صبــــاح السبــت 13 فبـرايــر 2021 بمدينــة الربـــاط، متأثــرا 
بمضاعفـات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

رحم اهلل هذا الرجـل الخدوم الطيــب، الذي أعطـى من حيــاتـه الكثير 
لمدينة طنجـة و ساكنتهـا.

وبهذا المصاب الجلل، يتقـدم مديـر جريـدة طنجة عبد الحق بخــات 
أصالة عن نفسـه ونيابة عن هيئة تحرير الجريدة بأحر التعازي إلى جميـع أفراد أسرة وعائلـة الفقيد، راجيـن 
بواسع  اهلل  تغمده  والغفران،  األجر  وللفقيد عظيم  والسلوان  الصبر  يرزقهم  أن  قدرته  جلت  المولى  من 

رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

من إيجابيـات الديمقراطية املغـربيــة أنهـا تتطــور وفـق تطـور املجتمع والرغبــة 
الوطنيـة يف  تحديـث األنظمـة االنتخابيـة، حتى تسايـر املـد اإليديـولوجـي  للفكـر 
السياسـي املغـربــي وتستجيـب ملنطـق التطـور الحاصـل يف األنظمـة الديمقراطيـة 

املعتمـدة، عـامليـًا. 

 وهما  تستعدان للرحيل، الجماعة  و »محميتها »  شركة »الصابو« 
استئنافيـة   من  األسبـوع،   هذا  »ساخنـــة«،  »علقــة«  نصيبهما  كان 
القضــاء اإلداري بالرباط، الذي قضى بعدم شرعيــة »الصابــو« وعدم 
شرعيـــة أصحابـه  وبالتالي مفوضيه،  الذين »تطاولـوا« على القانون 
العام، و على المكلفين بتطبيقه وحمايتـه،  ورخصوا  لخواص بما هو 
من اختصاص  الشرطة اإلدارية، وفي غياب أي استثنـاء  تشريعي يخول 

لهم ذلك. 
وبطبيعة الحال، الخبر »أشعــل« نشطاء الفايسبوك ، فرحا وسرورا،  
ومألهم غبطة وحبورا، وهم الذين انتفضوا منذ البداية ضد »الصابو« 
وشركته و »جماعته« أو باألحرى »المدافعين« عنه من داخل الجماعة،  
انطالقا من أن أمر اعتقال سيارات الخواص وفرض غرامات واستخالصها، 
من اختصاص جهات أخـرى غير الجماعة، وبالتالي فإنــه أمــر قام على 

باطل، فهو باطل،  بطبيعة الحال !....

  BAY BAY  !   »ابــو   »ال�صّ

من  لديه  يتوفــر  بما  المغرب،  استطاع 
التصدي  من  محــدودة،  وإمكانيات  طاقات 
في  الناس  بأرواح  ذهب  الذي  كورونا  لوباء 
مشارق األرض ومغاربها، بإحصائيات مخيفة 
لما  تحسبا  على صدورنا،  أكفنا  نضع  جعلتنا 
الشرسة  هجمتــه  ضحايــا  من  يحصـده  قد 
في  دمــار  خّلفــه من  ما  تفــوق  قـد  عندنا، 
من  اليسير  النزر  إال  نملك  ال  متقدمة  دول 
اإلمكانيات الوقائية والعالجية واالستشفائية 

التي تتوفر عليها.
وبعــد  وتبصر  بحكمــة  وقــد تشكلــت 
على  عملت  متراصة،  أماميــة  صفوف  نظر، 
رغــم إشاعات  الكاسح،  الوباء  التصدي لهذا 
األهوج،  والتشكيك  المغــرض،  االستخفاف 
أوالئك  يتحيّنها  التي  الفتنة  إثارة  بغرض 
الذين يتربصون بأمننا، بهذه األساليب التي 
مستغلين  الناس،  بسطاء  بها  يستهدفون 
في سبيل ذلك كل وسائل التخدير والتغرير.

عديمي  المتربصين  لهؤالء  أتوقـــع  وال 
في  يجيـــش  ما  تحقيـــق  الوطني،  الحس 
قلوبهم من شــر دفين ماحق، ما دام لهذا 
دعائــم  ويثبـت  يحميــه،  رب  اآلمن  البيـت 
أركانه، ويرسم معالم أفق غده البديل، بصبر 

وتبصر الحكماء.
»الزائد  هــذا  أستهــل  أن  عليّ  وكــان 
ذات  السريعـــة  الخالصات  بهذه  الناقص«، 
الصلة بالكوفيد التاســع عشــر، ألعـــرج إلى 
»كوفيد« آخر أكثر جشعا وفتكا بمصير العباد 
والبالد، يتقن في السر والعلن، لعبة ترتيب 
النوم  أو  األوراق المؤهلة للصراخ والتهريج، 
البرلمان، والجلوس  الشخيــر تحت قبة  حدّ 
الجمــاعـــات  رئـــاســـات  كـــراســـي  على 
األطمـــاع  وتحقيــق  الوثيـرة،  والمجــالــس 
والمآرب، للنفس األمارة بكل سوء، ولألهـل 

و »اإلخوان« واألقارب..!
وال تخامرني ذرة شك، بعد انتصارنا على 
وباء الكوفيــد، أننا قادرون على إقصاء هذه 
الفيروسات اآلدميــة الخبيثـــة، بمجرد رَشْ 
مبيد استئصالي بقرار سياسي حازم وحاسم، 
انطـالق االستحقاقات  أتوقعــه مع  ما  وذلك 
القادمة التي ستعصف بهم عصفـا، وتفضح 
هـــذه  مثـل  في  تقنـعــت  التي  وجوههــم 

المناسبات بكل أشكال النفاق والخداع.
إن لحظة الحسم والقطع مع كل تجارب 
آن  قــد  الفاســدة،  الماضية  االستحقاقـــات 
أوانها، بعد إعـالن فشلها واختالالتها، دون 
إخضاع من تشدّقوا بشعارات الديموقراطية 
والتنميــة  المهضومــة،  والعدالـة  المزيفة، 
عسيــرة  لمحاسبــة  الركــب،  عن  المتخلفة 
الذي  المغرب  هذا  ينطلــق  حتى  ومسؤولة، 
يسكن نبض قلوبنا إلى ما يراهن عليه ملك 
البالد، من تنمية بشرية تجعلنا محصنين عن 
تحت سقف  بنا  األقربين  المتربصين  أطماع 

بيتنا، وكذا من طرف الجيران الجاحدين.

م�صاريع تعديالت على القانون 
التنظيمي لالنتخابات

من اأجل �شبط وتقوية ال�شمانات النتخابية
وتخليق احلياة ال�شيا�شية
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“�صيا�صيو ذوي االحتياجات 
اخلا�صة..!!”


