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Hay Souriyne Cabo negro

Deux hommes, les visages masqués et munis d’armes blanches, ont braqué, 
dans l’après-midi du lundi 22 novembre 2021, un fourgon blindé d’une société 

de transport de fonds à tanger.
Les braqueurs guettaient le véhicule et sont passés à l’action quand les 

convoyeurs s’apprêtaient à entrer dans une agence bancaire, située dans le quar-
tier de ryad tétouan à tanger.

Selon un témoin, les voleurs ont réussi à mettre la main sur deux sacs contenant 
une somme avoisinant 160.000 dirhams, en menaçant les agents de sécurité d’une 
arme blanche avant de les repousser et de prendre la fuite à bord d’un petit taxi.

Une autre version veut que l’opération ait été menée par un seul cambrioleur, 
alors que son complice attendait derrière le volant du taxi.

Une enquête est ouverte par les polices judiciaire et scientifique relevant de la 
préfecture de police de tanger.

tanger Med Zones, filiale du groupe Tanger Med, vient de lancer l’aménage-
ment d’une nouvelle zone commerciale située entre tetouan et M’diq, au ni-

veau de Cabo Negro.
D’une superficie totale de 70 ha, la livraison de la première tranche de 30 ha est 

annoncée pour avril 2022. 
Ce projet a pour objectif le soutien de l’activité touristique à travers la création 

d’une destination shopping et loisirs pour compléter la vocation balnéaire de la 
région et permettre l’installation d’enseignes internationales d’habillement et ac-
cessoires. Les installations comprendront également des espaces de loisirs, aires 
de jeux, restauration, etc…

L’espace central de la nouvelle zone commerciale sera affecté à un projet d’outlet 
sur une superficie de 10ha, extensible à 20 ha, dédié au commerce «grand public». 

Lire en page 5

Quand le Covid 19 
sera-t-il derrière nous ?

Question sans réponse probable...
pour le moment !

Première Partie

Braquage d'un fourgon 
bancaire : 

Bientôt une nouvelle zone 
commerciale 

160 millions de centimes 
emportés
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Protection contre 
les inondations

Chambre espagnole de commerce et d’industrie 
 (CECIT) de Tanger

José Estévez reconduit 
à la présidence

Des investisseurs sud-coréens prospectent 
à Tanger et dans le Nord

La Chambre espagnole 
de commerce (CECIT) 

de tanger a tenu, dans la 
soirée de mercredi 24 no-
vembre 2021, au Mövenpick 
Hotel Malabata de tanger, 
son Assemblée Générale 
Ordinaire conduite par son 
Président, José Estevez 
Martinez, en présence du 
Consul Général D’Espagne 
á tanger, alfonso Manuel 
Portabales Vázquez, du 
Conseiller Economique et 
Commercial de l’ambas-
sade d’Espagne à Rabat, 
du trésorier-adjoint de la 
CECIT Miguel Martin et de 
sa directrice, Mme. amal 
Boussouf.

a L’ouverture de ladite 
assemblée, une minute de 
silence a été observée à la 

Une délégation d’hommes d’affaires sud-coréens 
s’est rendue, mardi à tanger, pour prospecter les 
opportunités d’investissement dans la région 

tanger-tétouan-al Hoceima.
Le président du Conseil de la région tanger-tétouan-al 

Hoceima, Omar Moro, a reçu une délégation d’investis-
seurs sud-coréens, composée des dirigeants de deux 
entreprises sud-coréennes opérant dans les industries 
agroalimentaire et cosmétique, et dans les secteurs du 
tourisme et l’hôtellerie, et des complexes sportifs et 
culturels, Cho Sang Wook et kim kyung-Soo.

Selon un communiqué du Conseil régional, les deux 
investisseurs sud-coréens ont exprimé leur volonté d’in-
vestir dans la région, afin de contribuer à la dynamique 
actuelle que connait le Maroc.

Le drame du 8 février 2021 est encore vivace 
dans les mémoires pour rappeler aux citoyens, 

aux responsables et aux élus, le cauchemar que 
vivent encore une trentaine de familles directement 
touchées par la perte d’un membre des leurs ayant 
tragiquement péri par noyade dans l’inondation par 
les eaux de pluie d’une cave convertie en atelier de 
couture et subitement inondée par les eaux de pluie.

Cette année, tanger a démarré relativement tôt 
les opérations d’aménagement et de renforcement 
de ses infrastructures afin de se protéger contre les 
crues et inondations. 

Le projet cible toute la ville mais essentiellement 
les quartiers les plus peuplés et ceux exposés à un 
risque d’inondation et de crue des oueds traversant 
la ville. Il s’agit, entre autres, des deux zones indus-
trielles de Mghogha et al Majd ainsi que des quartiers 
de Ziaten, Boukhalef, azib Bkiou, al aouama et Bou-
hout, entre autres.

ainsi, les départements concernés dont le minis-
tère de l’Intérieur, l’Agence pour le développement 
des provinces du Nord, un certain nombre de parte-
naires et de Conseils élus ont alloué une enveloppe 
de 310 millions de dirhams pour financer la mise en 
œuvre du programme d’urgence de protection de la 
ville de tanger contre les inondations, sur la période 
allant de 2022 à 2024.

Le ministère de l’équipement et de l’Eau contri-
bue au financement de ce chantier à niveau de 200 
millions de dirhams; le ministère de l’intérieur: 50 
millions; l’agence pour la promotion et le dévelop-
pement du Nord (aPDN): 2 millions de dirhams; la 
commune et le Conseil préfectoral de tanger-asilah: 
3 millions chacun. 

Mokhtar & Co., auditeur 
Externe de la CECIT. 

Ces deux rapports ont 
été adoptés à l’unanimité.

Cette visite a été l’occasion 
de mettre en exergue l’attracti-
vité de la région sur les plans 
économique, logistique et géo-
graphique, et ses atouts en ma-
tière d’intégration industrielle, 
qui ont suscité l’intérêt des in-
vestisseurs.

Les investisseurs sud-co-
réens ont également souligné 
leur volonté de fournir un cadre 
approprié à la cristallisation de 
leurs projets, qui contribueront 
à soutenir les relations bilaté-
rales et les liens économiques 
entre le Royaume du Maroc et 
la République de Corée du Sud, 
précise la même source, notant 

que les relations de partenariat entre les deux pays re-
montent aux années 1960.

mémoire des victimes de la 
pandémie du Covid’19. 

Le rapport Moral de 
l’année 2019 et 2020, 
présenté par Mme Bous-
souf, a dévoilé l’intense 
activité que la Chambre a 
réalisée au cours de ces 
deux exercices écoulés, 
en matière de rencontres, 
missions et prospections 
commerciales, Journées 
techniques, Séminaires 
plateformes de Networking, 
activités institutionnelles, 
entre autres activités sec-
torielles.

Le rapport financier des 
deux exercices a été déve-
loppé par le trésorier-ad-
joint de la Chambre, Miguel 
Martin, avant d’être certifié 
par le Cabinet UHY Ben 

Mme Rhimou ALLALICH
déclare avoir perdu dans des circonstances 

et lieu indéterminés, le duplicata du :

 Titre foncier nº 27365 /36 
Prière à toute personne ayant retrouvé 

ce document  de bien vouloir le  rapporter 
à la Conservation foncière.

Mme Mariam Caoutar ECHCHAOUI 
déclare avoir perdu dans des circonstances 

et lieu indéterminés, le duplicata du :

 Titre foncier nº 19510 /36 
Prière à toute personne ayant retrouvé 

ce document  de bien vouloir le  rapporter 
à la Conservation foncière.

Avis de perteAvis de perte

Voici la composition du nouveau bureau du Conseil : 
• Président     : José Estévez
• 1º Vice-président : Juan Carlos Sánchez
• 2º Vice-président : Carlos Mulero
• Trésorière     : Isabel Serrad 
• Trésorier Adjoint  : Miguel Martin
• Assesseurs     : José Costa
      : Maria Del Carmen Ruiz-Cobo
     : Juan Carlos Jorro
     : antonio Bejar
     : Luis Carlos Fernández
     : Rafael Rodriguez
     : Juan antonio Vidal Frances
• Directrice     : Amal Boussouf
• Commissaire aux Comptes : Mohamed Ben Mokhtar
• Auditeur Interne  : M. Ramón Fernández
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Bachir Demnati
Avant-gardisme et renaissance

par Ahmed FASSI

Point de secret. Le métier 
d’architecte que le peintre 

exerça pendant de longues années 
y est pour quelque chose, un atout 
de plus que le peintre a subtilement 
exploité sans excès. tout comme 
l’architecte qui l’habite malgré lui, le 
plasticien sait bien où il va, délimite 
le cadre, entrevoit les proportions, 
choisit, à l’avance, ses matériaux, 
veille à l’adéquation formes et com-
posantes techniques. 

L’émoi de l’artiste vient s’allier à 
la rigueur du technicien et esthète 
à son insu. Et c’est le réel trans-
mis en caprices géométrisés. ainsi 
s’explique ce souci d’une certaine 
logique, une harmonie, une lumi-
nosité même qui se dégage de la 
composition d’ensemble. Et l’on 
n’hésitera pas à entrevoir, dans cet 
agencement de formes pourtant 
géométriques, un paysage, un cou-
cher de soleil ou même des ondes 
encore indéfinies. 

Malgré l’utilisation de dimensions en aplats, une troi-
sième dimension surgit au regard de manière implicite 
plutôt spontanée puisqu’elle est engendré, automati-
quement par le croisement des formes, la différence des 
couleurs à même de créer une profondeur et un éclate-
ment qui capte le regard, que l’artiste laisse déborder 
quelquefois au-delà du support, dans la perspective 

L’Association Marocaine des Industries du Textile et de 
l’Habillement (AMITH) a organisé, durant les trois der-

niers jours, de mercredi à vendredi à tanger, trois journées 
portes ouvertes pour mettre en évidence, les perspectives et 
les défis du secteur dans la région Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma, dans des circonstances exceptionnelles imposées par 
la pandémie du Covid 19.

Selon le président de l’AMITH-Nord, Yassine Arroud, cet 
événement a pour principal objectif de renforcer la position 
de l’activité sur les marchés intérieur et extérieur, et relever 
la contribution de la valeur des exportations du Maroc.

Cette manifestation devait être également l’occasion de 
passer en revue les orientations gouvernementales et la 
stratégie nationale de réhabilitation des secteurs du textile 
et du prêt-à-porter, dans le cadre de la stratégie du « Made 
in Morocco ».

Pour le secrétaire général de l’AMITH, Rachid Ouardighi, 
ces journées étaient l’occasion pour l’ensemble des inter-
venants du secteur, opérateurs, instances professionnelles, 
établissements de formation et décideurs, d’échanger leurs 
expériences, et de réfléchir sur une voie concrète en termes 
de formation, afin de s’adapter à la réalité économique 
actuelle et de surmonter les défis qui nécessitent une 
harmonisation et des stratégies nationales et régionales 
communes, pouvant offrir un produit compétitif grâce à une 
vision répondant aux exigences de la crise.

Le programme des trois journées comportait aussi des 
expositions, des visites d’entreprises performantes; des 
conférences thématiques sur les perspectives du produit 
local, ainsi qu’un exposé approprié sur les spécificités com-
merciales.

d’un espace su-
prême et absolu. 
« Pour accéder 
au cosmos, on a besoin de mou-
vement de couleurs à l’infini », dut 
me confier le plasticien. Encore 
une révélation qui en dit long sur 
les perspectives d’un visionnaire 
qui pourtant garde les pieds en 
atelier et le regard vers un espace 
insondable dont il tente de percer le 
mystère, tout comme un poète ou 
un musicien qui vogue au-delà du 
monde dans lequel il évolue.

Le métier et la poétique
Il s’agira, pour DEMNATI, dans cet 

effort de dépassement de défier les 
mégapixels en quête de création hau-
tement originale. L’artiste affiche une 
circonspection manifeste à l’égard de 
ces chemins de la facilité telle la pein-
ture au virtuel ou certaines créations 
par ordinateur. Il est pour un art- qui 
suppose un effort – de l’imagination 

et une créativité qui émane de l’humain et non celle limi-
tée, codée de quelque gadget ou robot « ces choses-là, je 
n’y vois pas », dut me confirmer le peintre. 

Pratiquement convaincu de son art et sûr de son choix, 
le plasticien est mu par ce désir insatiable de trouver des 
matériaux autres que ceux dont il a déjà investis.... 

à suivre.

Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Elective, AGOAE, de l’AIZFET, Association des 

Investisseurs de la Zone Franche d’Exportation de Tanger, qui se tiendra :

le 14/12/2021, à 15h30, à l’hôtel Hilton City Center 5* 
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•	Ratification	de	la	désignation	par	le	Comité,	du	CAC	;
•	Rapport	moral	de	l’exercice	2020	;
•	Rapport	financier	de	l’exercice	2020	;
•	Rapport	du	Commissariat	aux	comptes	sur	l’exercice	2020	;
•	Présentation	des	projets	et	du	budget	prévisionnel	de	l’exercice	2021	;
•	Questions	diverses	;

Nous vous rappelons que, selon l’article 18 des Statuts de l’AIZFET, peuvent assister à l’AGOAE seuls les représentants permanents 
des sociétés membres (et les dirigeants qui figurent sur le RC de la société), à jour de leurs cotisations de l’année 2021 et les nouveaux 
membres de 2021. 

En cas du non-respect du quorum, l’AGOAE aura lieu automatiquement Une heure après soit à 16h30.
Dans le cas où vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre 

membre de l’AIZFET moyennant délégation de pouvoirs.
Si vous souhaitez vous porter candidat/e aux élections pour coopter les postes vacants du Comité, prière de nous retourner votre 

candidature par écrit dument signée et cacheté, au plus tard le 07 Décembre 2021 à 18H00. 
En cas de besoin prière de contacter notre Chargée D’affaires, Mme. Sara SEBBAH, pour vous procurez les modèles de Candidature et 

de Délégation de Pouvoirs. 
L’AGOAE sera suivie d’un Cocktail Dinatoire, auquel les membres présents sont invités. 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Cher Membre, l’expression de nos salutations les meilleures.

LE COMITÉ

Association des Investisseurs de la Zone Franche d’Exportation : Centre d’Affaires Tanger Offices, 1er Etage, Bureau n°17 - 90 100 Tanger-Maroc 
GSM : +212 662 601 335 - E-mail : sara@aizfet.com - www.aizfet.org

ASSOCIATION DES INVESTISSEURS 
DE LA ZONE FRANCHE D’EXPORTATION DE TANGER

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ELECTIVE DU 14/12/2021

Association Marocaine des Industries
du Textile et de l’Habillement (AMITH)

Journées portes ouvertes sur 
les perspectives et les défis 

du secteur
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Entretien

Rubrique   
Culturelle

Un vrai coup de cœur pour ce roman de Sidi Mohamed El Yamlahi Ouaz-
zani «  Tanger la Trahison »  ce récit évoque une histoire d’amour pour 
une ville qui se termine par une tragédie. Les personnages traversent, en-
semble, des zones de turbulences où les cœurs et les esprits sont soumis 
à dure épreuve. Un couple mixte, des livres, un fait divers, un crime abject 
en réaction à un autre douteux, des rebondissements en cascade et le tout 
emballé dans un mouchoir de trahison, de souffrances, de vengeance et 
d’errance. Un récit inspiré du réel ou lorsque le réel défie la fiction ! C’est 
une histoire réelle qui s’est déroulée à tanger et que l’imaginaire de l’auteur 
tente de compléter, d’expliquer, de commenter, de justifier, de romancer.

Un livre que je vous recommande vivement !
Bonne lecture !

Résumé : Tout a commencé par un coup de … poudre, par un jeu de 
foudre. Tout est à moudre et à recoudre ! Nul ne sait comment cette his-
toire va finir ! Si l’on se donne la peine d’inventer des personnages, il faut 
les laisser vivre, choisir de vivre ou de mourir. L’enjeu ? La Vérité ! André 
Gide la décrivait « aussi diverse, nombreuse, que les esprits pour l’en-
tendre ! ». et pour la lire ! Un grand défi en perspective !

Sortir dans la vie pour entrer dans la mort, ou bien, entrer dans la vie 
pour sortir dans la mort ? Il est des voies qui demeurent impénétrables 
dès que nous traversons ces obscurs tunnels de la vie éternelle !

Admirable fantasia où la fusion du cavalier et du cheval, en une harmo-
nie parfaite, joue la plus belle symphonie des armes qui nourrissent les 
âmes. Chaque animal porte le nom qui lui sied le mieux : Amour, haine, 
adultère, inceste, racisme, cynisme, ruse, machiavélisme, foi, croyances, 
intelligence intellectuelle, cheminement spirituel, vengeance, vie, mort et 
d’autres encore !

Un roman où chaque page évoque un livre à lire et un autre à écrire ! 
Lorsque héros et ouvrages font l’histoire d’une idylle ou  les mages sont 
des nuages et les personnages, des mots en cage ! Les clés du Mystère 
sont toutes là ! Un trousseau redoutable qui ouvre toutes les portes, 
tous les destins, un faisceau de rayons aveuglants qui narguent les bien-
pensants, qui trahissent foi et certitudes.

A lire patiemment, passionnément !   

@ par Meryem Cherradi

TANGER
LA TRAHISON 

du professeur Sidi Mohamed El Yamlahi Ouazzani
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Le professeur Sidi Moha-
med El Yamlahi Ouaz-

zani est un écrivain reconnu, un 
universitaire respecté et un chro-
niqueur apprécié. Il fut aussi, pen-
dant de longues années, doyen 
de la Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines de tétouan. 
Entre autres activités, il a tôt inté-
gré le monde associatif dans ces 
diverses acceptions et multiples 
préoccupations et, de ce fait, il 
reste un fervent défenseur du patrimoine matériel et immatériel 
de Tanger. Pr El Yamlahi Ouazzani est l’auteur d’ouvrages qui 
sont à la fois des romans, des biographies, des beaux livres et 
des livres historiques. On lui doit ainsi, par exemple, des bio-
graphies consacrées à Bachir Skiredj, Emily keene, Mohamed 
Moudni, abdessadak Chakara, et autres artistes. Le public a 
également pu apprécier son premier vrai roman, Le temps des 
Mythes, paru aux Editions Le Cœur en 2004. 

Entretien avec l’écrivain
Pr Sidi Mohamed El Yamlahi Ouazzani

Propos recueillis  
par Meryem Cherradi 

Question : Professeur, nos lecteurs vous 
connaissent à travers votre rubrique hebdo-
madaire «Méditations tangéroises», par vos 
nombreuses publications et par vos actions 
socioculturelles et académiques. Tanger la 
trahison est votre dernier roman, peut-être 
s’est-il fait attendre, peut-être est-il venu au 
bon moment, en tous les cas, son titre peut 
interpeller, puisque cette notion de Tanger qui 
trahit est le signe d’une hérésie, d’une remise 
en question d’une évidence qui suppose que 
Tanger est synonyme de fidélité, de mythe 
éternel. Est-ce que vous concervez l’amour 
d’une ville comme une naïveté, un investis-
sement mal placé ?

Réponse : tout en vous remerciant pour 
cette généreuse et aimable invitation à par-
ler de mon dernier roman, je voudrais saluer, 
à travers vous, mes collègues et amis du 
Le Journal de Tanger ainsi que mes fidèles 
lecteurs qui se sont certainement interro-
gés sur mon absence, ces derniers mois, 
dans les pages de leur quotidien. En vérité, 
les contraintes de l’écriture resteront, pour 
moi, d’agréables tortures. En effet, j’ai mené, 
et ce, depuis le début du confinement, trois 
projets d’écriture en parallèle qui sont venus 
s’ajouter à toutes mes autres publications. 
D’abord, un ouvrage historique : « L’Alliance 
sacrée entre Dar El Maghzen et Dar Dmana 
ou l’autre histoire du Maroc » (2 volumes, 
1400 pages), paru à l’imprimerie du Le Jour-
nal de Tanger en 2020, puis, « Toute une vie 
au service de l’ombre », une biographie (625 
pages), sous presse, aux Editions al Bi-
daouia et, enfin, « Tanger la Trahison » (562 
pages), objet de notre entretien. Ce roman 
a attendu son tour au milieu de nombreux 
autres projets, tout aussi importants pour 
moi. trois autres romans font la queue pour 
la simple raison que mes préoccupations 
sont multiples et que le temps qui s’écoule 
ne me laisse plus le choix de hiérarchiser 
mes projets, commencés depuis l’âge de 
20 ans. Revenons, si vous le voulez bien, à 
«Tanger la trahison» et à votre question. Tout 
d’abord, il n’est dit nulle part que tanger a 
trahi ou qu’elle a été trahie. Le titre interpelle 
le lecteur qui aura pour lourde tâche celle de 
redéfinir le titre, de lui donner un sens, une 
essence. tanger, je ne cesserai de le répé-
ter, est un verbe du 1er groupe qu’il faut ap-
prendre à conjuguer à toutes les personnes, 
à tous les temps, à tous les modes. aimer 
cette ville mythique n’est pas suffisant, il 
faudrait en découvrir cette âme fuyante que 
nombre de nos concitoyens, aussi bien que 
les Etrangers, ont du mal à saisir. De quelle 
tanger parlons-nous ? Chacun d’entre nous 
s’est approprié la signification qui lui sied 
le mieux, l’image qui le réconforte ! Donc, 
ce titre est une invitation à la réflexion, à la 
méditation « tangéroise » ! Que vient faire 
tanger dans cette galère romanesque ? Un 
simple espace ? Un personnage ? Pour ré-
pondre à votre question, aimer une ville ou 
une personne, relève du même registre. tant 
que cet amour est aveugle, sourd et muet, les 

contours ne servent plus à rien et plus rien 
n’arrête la marche impitoyable du destin !

«Tanger la trahison» est-il un roman d’amour, 
un récit social, une histoire fictive, une intrigue 
philosophique, un essai psychologique ?

C’est un cocktail explosif où se croisent 
tous ces genres et où se disputent toutes 
ces sciences et courants littéraires. Ce sont 
des choix qui nous sont dictés par la thé-
matique elle-même, par le jeu des miroirs 
et des personnages qui s’affrontent, qui se 
meuvent dans des sables mouvantspéril-
leux. Nous sommes en présence de person-
nages de chairs et de personnages de papier. 
Qui commande l’autre, qui mène la danse ? 
au lecteur de répondre en fonction des liens 
qu’il saura entretenir avec eux. Il s’agit d’un 
couple mixte, franco-marocain dont les ori-
gines auront un impact sur leur vie et sur leur 
destinée. L’amour les a réunis, du moins en 
apparence, mais le couple n’a pas pu ou su 
résister à l’usure du temps et aux caprices 
du démon.

Vous parlez de l’adultère ? De l’inceste ? 

Entre autres malheurs venus perturber la 
quiétude d’une vie tranquille, eau de rose. 
Il est des dérives qui sont volontaires et 
d’autres involontaires, des crimes prémédi-
tés et d’autres qui relèvent d’un moment de 
folie. Ici, la vengeance est terrible et le pardon 
invisible ! Nul ne sait ce qui se passe sous 
le paillasson, nul ne sait que le poisson de 
l’aquarium ou le livre de la bibliothèque, ou 
qu’un simple film cinématographique, peut 
déclencher l’apocalypse, la machine à broyer 
le bonheur et à dévorer les cœurs. 

Que signifie cette clef sur la couverture ?

En vérité, c’est une clef à trois têtes, ce 
sont trois clefs regroupées, soudées. Ce sont 
les trois clefs du mystère ambiant qui ont été 
introduites dans les serrures symboliques 
de trois villes. Chacune entretenant avec le 
héros une relation complexe ou le sexe, en 
épée de Damoclès, veille sur sa destinée. 
Chaque clef ouvre sur un malheur alors 
qu’elles promettaient bonheur et félicité. Le 
récit suivra la trace du couple qui se déchire 
mais il dicte aussi le destin d’une fille, un 
personnage central mais effacé. Ce roman 
est aussi le lieu d’un débat intellectuel, so-
cioculturel et psychologique sur les grands 
thèmes qui secouent, aujourd’hui, le monde 
occidental et le monde arabo-musulman. 
Y figurent, entre autres, tous les mystères 
identitaires de notre époque qui nécessitent 
l’intervention des psychanalystes, des ou-
lémas, des politiques, des juges et de tous 
ceux qui ont pour mission d’enseigner le 
savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, le 
savoir, tout court !

Des projets d’écriture en vue ?

Deux romans : « Le concert des cancers » 
et « Les joyaux de Regnault » ainsi que deux 
biographies dont je tairai les titres. Les mé-
cènes sont prévenus !

Jamais autant qu’aujourd’hui les hommes et les femmes n’ont été convaincus que 
l’amour était un gage de liberté et de bonheur, de promotion sociale et de vie conjugale 
épanouie parce qu’avec deux cœurs qui se complètent, qui se comprennent, ils pensent être 
en mesure de défier l’adversité et de surmonter les difficultés de quelque nature qu’elles 
soient. Cependant, lorsque la trahison s’en mêle, bonjour les dégâts ! Lorsqu’une ville y 
fourre son nez, les chevaux se débarrassent de leurs harnais et fuient l’attelage conjugal !
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ActuAlité

Voilà bientôt deux années que le virus «du Covid 
19» ou de «la Covid19» -- on ne s’est pas encore 
décidé comment l’appeler-- apparu sous le nom 

de Coronavirus, ensuite devenu Sars-Cov-2, sévit sur la 
planète-terre, dans les airs de notre galaxie, et probable-
ment ailleurs, sans mesure ni répit. 

Depuis l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
jusqu’au médecin de quartier, en passant par tous les 
spécialistes du monde, les experts, les organismes, les 
organisations qui s’intéressent de près ou de loin à la 
pandémie du Coronavirus, à son insaisissable évolution 
et à ses incommensurables dégâts sur la santé et la 
manière de vivre des humains, personne ne serait, 
à ce jour, en mesure de donner une réponse, même 
d’à-peu-près, à la question posée en titre de ce texte 
: «Quand le Coronavirus sera-t-il derrière nous? 

Le dernier rapport publié par le gouvernement 
marocain indique qu’ après la détection au Maroc du 
premier cas d’infection au coronavirus, des efforts 
ont été entrepris pour faire face à la pandémie et en 
atténuer les effets sanitaires, sociaux, économiques 
et psychiques.

Les Marocains, toutes catégories confondues, se 
sont investis dans la lutte contre cette pandémie 
avec un sens élevé de patriotisme de sacrifice et de 
confiance, continuant avec espoir sur leur lancée dans 
une campagne nationale de vaccination dans l’objectif 
essentiel de sauvegarder des vies humaines, relancer 
l’économie nationale et redécouvrir l’existence rassu-
rante et paisible d’avant la pandémie.

L’historique douloureux avait commencé dès la détec-
tion du premier cas au Maroc le 2 mars 2020 et l’instau-
ration du confinement sanitaire qui a marqué le début 
de la lutte collective du peuple marocain; la prise de 
nombreuses initiatives dont la création du fonds spécial 
de gestion de la pandémie, notamment dans les do-
maines de la santé, l’enseignement, le soutien à l’emploi 

Le 25 novembre de chaque année, le monde 
célèbre «La Journée mondiale contre les 
violences faites aux Femmes». 

On se souvient qu’il y a 28 ans, soit exactement le 20 dé-
cembre 1993, la déclaration sur l’élimination de la violence 
à l’égard des Femmes était adoptée par l’assemblée 
générale de l’ONU. Il s’agissait de prendre pleinement 
conscience du mal sourd, mais puissant et violent, 
qualifié de « honteux » par Koffi Annan en son temps, 
dont étaient et sont toujours victimes des Femmes. 

Longtemps attendu, cet engagement rappelait que 
«si tout le monde prenait conscience, et que cette 
violence hétérogène était condamnée, les droits de 
l’Homme finiraient bien par l’emporter». 

Mais, un engagement, même solennel, ne tient pas 
lieu d’action, même s’il fournit un terreau normatif à 
la réflexion et constitue un but pour l’action. 

On le voit bien, vingt-huit ans plus tard, la violence 
à l’égard des Femmes n’a pas disparu. Elle est bien 
présente dans la quasi-totalité des Etats qui ont adopté 
cette déclaration, et le pire c’est que la situation est par-
fois préoccupante. 

Dans notre pays, les résultats partagés par le 
Haut-Commissariat au Plan, en 2019, ont révélé que le 
contexte domestique, qui englobe le contexte conjugal 
et familial, y compris la belle-famille, demeure le plus 
marqué par la violence fondée sur le genre. Le taux de 
prévalence des violences dans le contexte conjugal et 

et autres mesures jugées nécessaires à la relance d’un 
semblant de vie normale.

C’est ce qui continue à se passer dans l’ensemble des 
pays du monde où chacun cherche, tant bien que mal, 
à sortir du tunnel en se posant tous la même question: 
«Le pire est-il vraiment derrière nous ?

Il faut admettre que la situation épidémiologique du 
Maroc est nettement plus rassurante que les mois pré-
cédents; cependant il n’est pas encore l’heure de crier 
victoire. Le Comité scientifique et technique a indiqué ce 
dernier vendredi 19 novembre qu’une 5ème vague frappe 

actuellement le monde et que notre pays n’est pas épar-
gné. Pour y faire face, le Comité insiste sur la vaccination 
et le respect des mesures barrières.

«Nous sommes dans une course contre la montre 
pour nous préparer au mieux à réduire les effets et 
l’impact de cette nouvelle vague qui fait des ravages en 
Europe où l’Autriche a décidé de reconfiner l’ensemble 
de sa population et rendre la vaccination obligatoire à 
partir du 1er février prochain, indique-t-on, rappelant que 
le monde a connu quatre vagues dont deux avec des 
courbes aplaties pour le Maroc (celles de mars 2020 et la 
vague alpha en avril et mai 2021). 

familial frôlait, il y a deux ans, les 52%, touchant à peu 
près 6,1 millions de femmes. Cette tendance a été exa-
cerbée par l’isolement social et le confinement qui ont 
aggravé les conditions de vie des personnes vivant déjà 
dans des situations de violence domestique. 

Le rapport analytique d’un collectif d’organisation 
de la société civile sur les violences faites aux femmes 
pendant le confinement a révélé que les violences do-
mestiques, les violences économiques, les violences au 
travail, les violences dans les espaces publics, ont été ag-
gravées, ou ont même, pour certaines, été engendrées, 
par la situation de confinement. Le constat de la prolifé-
ration des actes de violences à l’egard des femmes reste 
donc alarmant et requiert de fluidifier davantage le pas-
sage entre l’engagement et l’action.Et ce ne sont pas les 

Pour le ministre de la Santé, khalid aït taleb, il y a des 
chiffres qui ne trompent pas: 24,38 millions de Maro-
cains ont reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid, 
22,5 millions sont doublement vaccinés, zéro décès a 
été enregistré durant les quelques dernières 24 heures, 
le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 est 
inférieur à 2,5%. Ces indicateurs nous poussent à dire 
que la situation épidémiologique est plus rassurante 
que celle des mois précédents. toutefois, est-ce une rai-
son de baisser la garde ? Non, répond le Comité scienti-
fique et technique de lutte contre la Covid-19. 

Pour rassurer au sujet des vaccins, Rachida Sli-
mani Ben Cheikh, directrice du Centre antipoison et 
de pharmacovigilance du Maroc (CaPM), a assuré 
qu’aucun décès lié aux vaccins n’a été enregistré, 
précisant que toutes les autopsies effectuées sur 
les cas de décès n’ont établi «aucun lien avec le 
vaccin».

En ce qui concerne les raisons de l’instauration 
d’une troisième dose, le comité a noté que «83% 
des décès enregistrés durant la vague Delta sont 
soit non vaccinés, soit incomplètement vaccinés ou 
complètement vaccinés depuis cinq mois et plus». 
Ce dernier constat aurait été décisif dans le choix 
du Comité de recommander une troisième dose.

Concernant le choix de la vaccination des 12-17 ans, le 
Comité explique que la vague Delta a fortement touché 
cette catégorie. Sur les trentaines de cas de décès d’en-
fants au Maroc depuis le début de la pandémie, la plu-
part d’entre elles sont survenues lors de la vague Delta, 
note le Comité qui assure que leur vaccination ainsi que 
celle des femmes enceintes vise à les protéger.

Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur 
ce sujet qui reprend de la très grande actualité avec la 
cinquième et nouvelle vague du Coronavirus.

( à suivre ) 

initiatives qui manquent. Lors du premier confinement, 
le ministère public a pris le problème à bras le corps 
avec des actes forts, graduels, passant de la sensibilisa-
tion à la répression. Les procureurs du Roi avaient, à ce 
titre, été appelé à traiter les affaires de violences faites 

aux femmes « avec fermeté et rigueur»; en outre, les 
méthodes numériques de dépôt de plaintes pénales 
via des adresses électroniques spéciales, une plate-
forme en ligne et des numéros de téléphone et de fax 
ont été expérimentées, voire approfondies. Fait assez 
rare sous d’autres cieux, pour ne pas être souligné, 
des annuaires avec les numéros de téléphone et les 
adresses de tous les tribunaux et procureurs ont été 
établis et mis à la disposition des citoyens.

L’ensemble de ces actions combiné à l’engagement 
des acteurs de la société civile ont été des signaux 
forts de la volonté de voir le taux de prévalence de la 
violence à l’égard des femmes chuter drastiquement. 

Il a également été l’indicateur rappelant que l’action contre 
cette violence particulière est l’affaire de tous, et que sa 
répression sans complaisance est nécessaire. Puisque 
la violence à l’égard des Femmes semble se perpétuer à 
chaque génération, il s’agit également,dans cette course 
de fond,d’accentuer la sensibilisation et l’éducation aux 
respects des droits des Femmes auprès de la jeune géné-
ration qui reste, par définition, le lieu et l’enjeu des chan-
gements souhaités dans nos sociétés.

Sali B.O 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Quand le Covid 19 
sera-t-il derrière nous ?

Haro ! aux violences faites
 aux Femmes

Question sans réponse probable...
pour le moment !

Première Partie

Société
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Il semait la terreur 
dans la rue à Tanger

tôt dans la matinée de mardi, les policiers en per-
manence au district de Bénimakada, relevant de 

la préfecture de police de tanger, ont été alertés qu’un 
jeune homme paraissant dans un état anormal et, armé 
d’un long coutelas, circulait librement dans la rue et me-
naçait dangereusement les passants.

aussitôt, une brigade s’est rendue au lieu indiqué où 
le personnage en question, âgé d’une trentaine d’an-
nées, était toujours là, aussi menaçant, avec son arme 
blanche brandie.

Sommé par les policiers de déposer son arme et de 
se rendre, l’homme, apparemment sous l’effet de l’al-
cool ou de la drogue, s’est montré récalcitrant. Des per-
sonnes présentes se déclarant proches de lui, ont tenté 
de le calmer. Inutilement.

Pour tenter de s’approcher de lui, les policiers ont tiré 
4 balles de sommation pour le décider à se rendre. Rien 
n’y fit et il a fallu le viser à la jambe pour le maîtriser. 
Ce n’est qu’une fois à terre que le jeune homme s’est 
dessaisi de son arme. il a été évacué à l’hôpital régional 
Mohammed V où il a été soumis aux soins nécessaires 
et placé sous surveillance policière en attendant qu’il 
puisse être soumis a une enquête policière et obéir à la 
procédure judiciaire réglementaire. 

Fort heureusement, aucune victime ni blessé ne sont 
à déplorer. Néanmoins, le mis en cause devra répondre 
à 7 plaintes pour agression.

uuuuuu 

Vol dans une agence 
d’assurances 

Les éléments du service préfectoral de la police ju-
diciaire de tanger ont interpellé, mercredi, un indi-

vidu âgé de 33 ans, ayant des antécédents judiciaires, 
pour son implication présumée dans une affaire de vol 
dans une agence d’assurances.

Les policiers avaient reçu, mardi soir, une plainte pour 
vol sous la menace de l’arme blanche à l’intérieur d’une 
agence d’assurances au quartier Souani, ciblant le télé-
phone portable de l’employée de l’agence, ce qui a en-
trainé l’ouverture d’une enquête judiciaire ayant permis 
l’identification du mis en cause et son arrestation.

Les opérations de fouille menées dans le cadre de 
cette affaire ont permis la saisie de pièces d’identi-
té d’une dame qui avait elle aussi déposé une plainte 
pour vol dont l’individu interpellé serait l’auteur, selon 
la même source. Le mis en cause a été placé en garde à 
vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous 
la supervision du parquet compétent en vue de détermi-
ner les tenants et aboutissants de ces actes criminels, 
conclut le communiqué.

ActuAlités

TETOUAN 

20 ans de prison 
pour un infanticide 

datant de 2005 

C’est le soulagement pour une famille belge qui 
attendait que justice soit rendue depuis de lon-

gues années. Le meurtrier d’une petite fille décédée en 
2005 a été finalement condamné à 20 ans de prison au 
Marocpar le tribunal de tétouan. Une peine plus lourde 
que celle prononcée en Belgique. L’individu avait réussi 
à s’échapper avant son procès en appel. Il a été retrouvé 
grâce aux efforts de la famille.

La petite théa est décédée à l’âge de deux ans, le jour 
de son anniversaire. Elle a subi les coups d’un homme: 
Mounir kiouh, le nouveau compagnon de sa mère.

En 2011, l’homme est condamné en Belgique en pre-
mière instance d’abord, puis en appel à 15 ans de pri-
son. Entre les procès, il a pris la fuite au Maroc.

après une longue traque, la famille de théa le re-
trouve. En 2018, les proches font le voyage jusqu’à té-
touan pour déposer plainte le 23 avril. Trois jours plus 
tard, le suspect est arrêté.

La justice marocaine s’estime alors être compétente 
pour le juger. «C’est l’article 707 du code pénal maro-
cain. tout ressortissant marocain qui commet un crime 
à l’étranger mais qui n’est pas jugé définitivement peut 
être jugé dans son pays pour le même fait. Ça c’est 
l’article qui nous a sauvés», explique Karine Gramtine, 
tante de théa.

On l’a coincé avec neuf preuves irréfutables
Détenu depuis deux ans au Maroc, Mounir kiouh vient 

d’être condamné à 20 ans de prison au Maroc, pour les 
mêmes motifs qu’en Belgique: coups et blessures vo-
lontaires ayant entrainé la mort sans intention de la don-
ner. «Il a nié purement et simplement les faits qui lui ont 
été reprochés. Devant cette attitude-là, qui est négative, 
nous on avait bien étudié le dossier et on l’a coincé avec 
neuf preuves irréfutables», indique Semlali Brahim, bâ-
tonnier au barreau de tanger.

C’est une souffrance pour notre famille aussi
après l’arrestation du suspect en cavale, c’est donc 

une deuxième victoire pour la famille de la petite théa. 
Une famille qui s’est battue jusqu’au bout en multipliant 
les voyages au Maroc. «Je suis heureuse parce qu’on a 
fait un travail de titan pour arriver jusque-là. C’est un tra-
vail de longue haleine. C’est une souffrance pour notre 
famille aussi. Parce qu’à chaque fois nos allers-retours, 
pour notre famille c’était assez lourd aussi», confie Ka-
rine Gramtine. «Le soulagement, il vient, mais tout dou-
cement, tout doucement. Je remercie encore dix mille 
fois la justice marocaine», ajoute Claude, le grand-père 
de théa.

uuuuuu 

Tétouan

Un entrepôt ravagé 
par un incendie 

Un terrible incendie a ravagé, mercredi, un entrepôt 
de vieille ferraille situé au quartier populaire de 

«Korat Sebaa» à Tétouan, provoquant la panique des 
riverains.

Le feu a causé d’importants dégâts matériels, sans 
faire de victimes humaines, fort heureusement.

Les éléments de la Protection civile se sont rendus 
sur les lieux aussitôt alertés et ont réussi à circoncire 
le feu.

Fondée il y a dix ans, la coopérative al-Huda a pu 
bénéficier il y a huit ans, grâce à une ONG amé-

ricaine, d’équipements d’extraction d’huile modernes. 
Les femmes qui y travaillent produisent plus de 1000 
tonnes d’huile d’olive chaque année. 

telle une ruche, la coopérative féminine al-Huda, dans 
la commune d’Ain Beida dans les environs d’Ouezzane, 
grouille d’activité. La saison de l’extraction de l’huile 
d’olive est lancée et les femmes s’activent dans cette 
région, connue pour sa production d’olive, rapporte 
notre confrère Saïd Kadridu site 360.

khadija et Sanaa sont occupées à trier les olives 
tout en gardant un œil sur les autres étapes du pres-
sage, tandis que Zohra, dans une pièce adjacente avec 
d’autres femmes, extrait l’huile et remplit des bouteilles.

Les récoltes ont débuté dans la région ainsi que dans 
d’autres régions du Royaume depuis deux semaines, 
donnant aussi le départ de la saison de l’extraction de 
l’huile d’olive.

«L’huile vierge d’Ouezzane est reconnue pour sa 
qualité. La coopérative a été créée pour les femmes 
du village et de la région, et aujourd’hui, il y a environ 
30 femmes impliquées qui travaillent et qui participent 
à presser un grand pourcentage de la récolte d’olives 
dans la région», explique Zohra Lhaboussi, présidente 
de la coopérative al Huda.

Cette coopérative a remporté des prix nationaux, lo-
caux et régionaux, notamment le prix de la Foire inter-
nationale de Meknès il y a quelques années, ce qui a 
incité les femmes et les membres de la coopérative à re-
doubler d’efforts afin de poursuivre cette quête de l’ex-
cellence. aujourd’hui la coopérative al-Huda commer-
cialise ses produits aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. 

FaitS diverS

C’est avec une pro-
fonde affliction et 

une immense consterna-
tion que nous avons ac-
cueilli la triste et chagri-
nante nouvelle du décès 
survenu le 22 novembre 
2021, du très cher regret-
té Abderrahim BRIGUI, 
grand chef-cuisinier de 
son temps et footballeur de renom.

La dépouille du défunt a été convoyée dans un 
émouvant cortège funèbre restreint, et inhumée, 
après salat al asr au cimetière d’al Moujahidine, 
en présence de quelques proches seulement qui 
ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure, 
eu égard à l’observation de mesures de protection 
sanitaire imposées par la pandémie.

En cette douloureuse circonstance, nous pré-
sentons nos condoléances les plus attristées à sa 
veuve, Mme Maïmouna akelay Mrabet ; à ses en-
fants Zakaria et kawtar ; à l’ensemble des membres 
des familles Brigui, akelay Mrabet et familles al-
liées, ainsi qu’à tous les proches du regretté dispa-
ru qui tiennent à formuler leur profonde gratitude 
aux très nombreuses et aimables personnes qui se 
sont associées à leur deuil et partagé leur douleur 
en se manifestant par leur présence effective, leurs 
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, 
de soutien et de compassion, les priant de trouver, 
ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Abderrahim BRIGUI 
rappelé à Dieu

Nécrologie

Ouezzane, 
Activités des coopératives  

de l'huile d'olive 
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Investissement, Emploi
et Formation

ActuAlités

L’investissement, l’emploi 
et la formation étaient 
les trois thèmes fonda-

mentaux du 1er forum régional 
de l’investissement organisé, 
mercredi à tanger, pour accom-
pagner et promouvoir les dimen-
sions économique, sociale et de 
développement au niveau de la 
région tanger-tétouan-al Hocei-
ma.

Le Président de la Région Tan-
ger-tétouan-alhoceima, après 
remerciements de la présence 
du Ministre Délégué et du Wali, 
a donné un aperçu sur cette 
rencontre qui, malgré le COVID 
relayé par la crise sanitaire in-
ternationale et malgré toutes ses 
données, notre Pays continue 
aux aspirations de développe-
ment de toutes les composantes 
économiques et Omar Moro a 
rappelé que la constitution de 
2011 a accordé aux conseils 
régionaux une position impor-
tante parmi les collectivités 
territoriales concernées par le 
développement et la promotion 
de l’attractivité du territoire sou-
lignant que la dynamique liée à 
l’attraction des dispositions de la 
Régionalisation avancée requiert 
la redéfinition des priorités au 
niveau de l’action Régionale 
conformément aux hautes Di-
rectives Royales, aux stratégies 
Nationales et aux orientations 
gouvernementales afin de réali-
ser la complémentarité et l’har-
monie qui constitue l’une des 
principales recommandations 
du Rapport Général sur la N.M.D 
et de gagner le pari de l’accélé-
ration économique et de l’effica-
cité institutionnelle. Il a souligné 
aussi que l’investissement est 
important dans la création des ri-
chesses et d’opportunités d’em-
plois décentes à condition que 
l’offre de formation soit adaptée 
à la réalité du marché du tra-
vail, pour assurer la réussite de 
l’investissement auquel aspire 
le Maroc, notant l’importance 
de soutenir l’investissement et 
l’emploi afin d’assurer la diver-
sification économique et de res-
sources de richesse, parvenir à 
un développement équilibrée, 
lutter contre les disparités spa-
tiales et sociales, et d’améliorer 
le cadre de la vie de la popula-
tion.

Il a, à cet égard, relevé que cet 
évènement met en lumière les 
problématiques locales, provin-
ciales et régionales liées aux 
questions d’investissement, de 
formation et d’emploie et les 
moyens de les aborder et d’y 
apporter des solutions appro-
priées en tenant compte des 
compétences de chaque parti, 
en œuvrant à investir les acquis 
réalisés, et les opportunités 

concrètes et efficaces sur le ter-
rain, lors de la mise en œuvre des 
différents plans et programmes 
engagés

Dans son intervention, le mi-
nistre Mohcine Jazouli a indiqué 
que le Maroc a connu un déve-
loppement soutenu depuis les 
vingt dernières années dans 
de nombreux domaines, qu’il 
s’agisse du champ politique, 
l’économique ou le social. 
Forts des Hautes Orientations 
Royales, d’un nouveau modèle 
de développement et d’un pro-
gramme Gouvernementale am-
bitieux, nous sommes appelés 
aujourd’hui à tirer profit de cette 
dynamique et plus que jamais 
de la renforcer.

« La région de Tanger-Té-
touan-al Hoceima est une par-
faite illustration de ce développe-
ment, troisième région du Maroc 
en termes de contribution du 
PIB, troisième région aussi en 
termes d’investissement public, 
elle est dotée d’infrastructures 
de renommée internationales: 
Tanger Med, LGV, plusieurs 
zones franches, une excellente 
connectivité multimodale. Nous 
pouvons ainsi dire que cette ré-
gion est une locomotive du dé-
veloppement socio-économique 
du Maroc, dira-t-il, ajoutant que : 
« Ces réalisations sont louables. 
Elles sont même exemplaires. 
Elles nous encouragent et nous 
motivent. Elles nous poussent 
à persévérer et nous engagent 
à redoubler d’effort. La nouvelle 
ère qui s’ouvre à nous, impulsée 
par la vision de Sa Majesté Le 
Roi que Dieu l’Assiste, requiert 
un engagement de toutes et 
tous. Elle requiert encore plus 
d’abnégation et d’implication, au 
service de notre pays et de nos 
concitoyens ».

« En ce sens, il nous faut en-
core œuvrer pour dépasser 
certaines limites que nous res-
sentons. Des limites qui nous 
empêchent pour le moment de 
transformer de manière concrète 
les énergies communes et un 
dessein commun. Il s’agit notam-
ment de :

* Notre croissance économique 

Notre approche devra prioriser :
• La facilitation des investisse-

ments nationaux et internatio-
naux à travers la révision de la 
Charte de l’Investissement ;

• La création de Zones d’Activi-
tés Économiques ;

• La réduction des disparités 
régionales, en orientant les in-
vestissements vers l’ensemble 
des pôles et des régions ;

• L’incitation à l’investissement 
et à l’entreprenariat, y compris 
chez les jeunes ;

• La mise en cohérence entre 
formation académique et profes-
sionnelle et les réalités d’un mar-
ché d’emploi en constante muta-
tion et de plus en plus exigeant ;

• La simplification des procé-
dures administratives. 

tous ces efforts requièrent 
une coordination renforcée entre 
les secteurs public et privé. Nous 
sommes tous appelés à faire 
converger nos moyens :
- pour diversifier les ressorts de 
la croissance ;
- pour mieux valoriser nos res-
sources humaines ; 
- pour assurer l’équité en matière 
d’inclusion ;
- pour renforcer nos territoires et 
enfin ; 
- pour faire de toutes nos régions 
et donc la Région Tanger – Té-
touan – al Hoceima, non seule-
ment un pôle majeur du déve-
loppement économique de notre 
pays, mais aussi un pôle d’attrac-
tivité unique dans le pourtour mé-
diterranéen. 

De son côté, le wali de la ré-
gion tanger-tétouan-al Hocei-
ma, Mohamed Mhidia estime 
que ce forum régional constitue 
une occasion importante pour 
échanger les expertises et les ex-
périences, et formuler des idées 
et des propositions, afin de créer 
une vision collective tangible qui 
donne une valeur ajoutée aux 
infrastructures et potentialités 
dont regorge la région du Nord, 
et offre un terrain favorable à l’in-
vestissement, qui est l’un des pi-
liers du développement durable 
et global, conformément aux 
Hautes orientations royales.

Le wali Mhidia a fait savoir 

qui reste insuffisante pour créer 
de l’emploi de façon soutenue ;

• Les investissements réalisés 
ne créent pas toujours suffisam-
ment de valeur ajoutée ;

• Les disparités territoriales en 
termes d’investissement sont 
flagrantes, puisque 2/3 des in-
vestissements sont effectués 
dans 3 régions (Région de Ca-
sablanca-Settat, Rabat-Salé-Ke-
nitra, et celle de tanger - tétouan 
- al Hoceima) ; 

• L’investissement privé de-
meure faible puisque deux tiers 
des investissements sont assu-
rés par le secteur public, alors 
que la tendance est inverse dans 
les meilleurs pratiques ailleurs 
dans le monde ;

• Une formation académique 
et professionnelle parfois en dé-
phasage par rapport aux attentes 
du marché de l’emploi. 

- Ces insuffisances impactent 
toutes les régions du Maroc. Elles 
ne sont toutefois pas insurmon-
tables pour peu que l’on veuille 
faire converger les volontés et les 
forces vives de la nation. 

Dans ce cadre, ce Gouverne-
ment est déterminé, en concer-
tation avec tous les partenaires, 
parlement, société civile, opéra-
teurs économiques en vue de 
prendre les mesures qui s’im-
posent et ce, conformément aux 
Hautes Orientations Royales et 
aux recommandations du Nou-
veau Modèle de Développement. 

Dès lors, nous devons nous 
assurer : 

D’une meilleure cohérence 
verticale entre orientations stra-
tégiques et politiques publiques;
- D’une meilleure convergence 
horizontale entre ces politiques ;
- D’une meilleure convergence 
régionale et enfin ;
- D’un suivi rapproché de l’action 
publique. 
- D’une meilleure cohérence 
verticale entre orientations stra-
tégiques et politiques publiques;
- D’une meilleure convergence 
horizontale entre ces politiques ;
- D’une meilleure convergence 
régionale et enfin ;
- D’un suivi rapproché de l’action 
publique. 

que la région tanger-tétouan-al 
Hoceima connait, ces dernières 
années, un véritable essor de dé-
veloppement, grâce aux projets 
royaux, ce qui renforce son attrac-
tivité d’investissements à forte 
valeur ajoutée et augmente la per-
formance du tissu économique, 
en volume et en valeur, notant que 
la région dispose des infrastruc-
tures nécessaires pour atteindre 
les objectifs escomptés, comme 
en témoigne la création d’une Cité 
des métiers et des compétences, 
qui sera inaugurée l’année pro-
chaine, et la mise en place des 
mécanismes nécessaires pour 
stimuler l’investissement, en plus 
de la création d’une commis-
sion régionale de coordination, 
pour assurer la convergence des 
projets et la mise en œuvre des 
stratégies de développement et 
d’investissement.

En guise de conclusion, le wali 
Mhidia a insisté sur la nécessité 
de  l’implication de tous les opé-
rateurs  dans le nouveau modèle 
de développement (NMD) qui ex-
prime  la volonté du changement  
au plus haut sommet de l’État, 
ainsi que l’inscription de tous les 
intervenants territoriaux dans 
les programmes et la création  
d’une Banque régionale de pro-
jets prêts à l’investissement.  Cet 
événement a été ponctué par des 
ateliers thématiques sur «l’inves-
tissement et l’amélioration de la 
compétitivité et l’attractivité du 
territoire », « l’emploi et l’inser-
tion sociale » et « la valorisation 
du capital humain ».

Ces ateliers ont mis l’accent 
sur l’importance de la cristallisa-
tion d’un modèle régional unifié 
de développement économique, 
l’orientation des investissements 
vers des secteurs porteurs à 
haute valeur ajoutée, l’identifica-
tion des obstacles qui entravent 
l’attraction de l’investissement 
qualitatif et la recherche de so-
lutions pour les surmonter, et la 
création de mécanismes visant à 
accompagner et à développer la 
culture entrepreneuriale.

Encadrés par des experts, des 
universitaires, des acteurs de la 
société civile et des élus, ces ate-
liers ont porté sur l’élaboration 
d’un diagnostic territorial de la 
réalité du secteur de l’emploi et 
l’insertion sociale dans la région 
tanger - tétouan - al Hoceima, 
la détermination des priorités 
sectorielles et territoriales pour 
orienter l’investissement public 
et privé, et l’évaluation des po-
litiques actuelles adoptées en 
matière d’emploi et d’insertion 
sociale au niveau de la région, en 
plus de l’évaluation du système 
actuel de formation et de qualifi-
cation, et le développement des 
cursus de formation.

1er  forum régional 
 de l’investissement  
 à Tanger

Le ministre-délégué 
Mohsine Jazouli

Le wali de la région
Mohamed M’hidia

Le président de la région
Omar Moro

Ph : HAMMOUDA Ph : H. Ph : H.
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Des menaces et rien que 
des menaces. L’IRT est 
confronté à une multitude 

de problèmes qui pourraient bien lui 
couter cher surtout vis-à-vis de la 
FIFA avec une éventuelle relégation 
voire à la disparition. Le club doit de 
l’argent à Pedro Ben Ali( 180 millions 
de centimes), à Oussama gharib (300 
millions), à Khaliki (300 millions), à 
Amhich (150 millions).Il doit également 
de l’argent à la société de gestion 
du Grand Stade pour les rencontres 
disputées, aux agents de sécurité, aux 
adhérents, à la ligue du nord avec la 
saisie de l’autocar en vente aux enchères. Voici dans quelles conditions, 
le staff technique et les joueurs ont préparé l’important choc contre Oued 
Zem la lanterne rouge du championnat. Avec des blessés de dernière 
minute Ijrouten,Achir,Khallati, le onze aligné avait beaucoup de difficultés 
pour s’imposer. Les deux formations ont connu une instabilité dans le banc 
de touche avec le dernier changement d’entraineurs. Oued Zem avait une 
seule ambition sur le terrain :limiter les « dégâts » pour ramener chez lui au 
moins le nul. Il semblait opter pour la même tactique qui lui avait donné le 
partage des points il y a quelques semaines à Casablanca face au Raja (0-0). 
Mais ayant  encaissé le premier but dès la 5 ème mn, le coach des visiteurs 
devait changer d’idée et de tactique. Incroyable mais vrai, ce qui s’est passé 
au Grand Stade où la pluie torrentielle a porté bonheur aux locaux :un Oued 
Zem  qui domine et un IRT qui marque les buts.  D’ailleurs ,la philosophie 
de dominer n’est pas gagner était bien claire et logique sur le terrain.56 
pour cent de domination chez les visiteurs et seulement 44 pour cent chez 
les coéquipiers du capitaine Hamoudan  dont le retour d’Arabie Saoudite a 
fait beaucoup de bien à l’équipe. Tous les supporters de l’IRT , qui a vaincu 
et non convaincu, étaient surpris de voir comment évoluait leur formation 
très repliée en défense mais l’essentiel pour eux était la victoire pour fuir 
la zone dangereuse du championnat. Contre toutes les circonstances ,il y 
avait une arme à double tranchant : les contre-attaques surtout quand le 
duo attaquant Axil- Hamoudan est en forme. Il manquait Ijrouten le buteur 
blessé pour compléter le traditionnel trio dangereux. Le gabonais Axil fut 
le bourreau de Oued-Zem en marquant trois buts ( mn 5 ,mn 49,mn 53).
Bien que la défense l’a marqué sévèrement  en cédant des coups francs, 
elle n’a pu le contenir. Quand Axil a le ballon à l’intérieur de la surface de 
réparation, c’est le but. Buteur de race, Axil est vraiment l’avant centre que 
l’IRT cherchait depuis des années. Bien sûr il doit être épaulé  pour jouer à 
l’aise et c’est le revenant Hamoudan qui contribue à son aide soit par des 
passes ,soit par des centres. Oued-Zem a obtenu l’égalisation à une minute 
de la fin de la première mi-temps. Dans un cafouillage, Bamaamar a fauché 
Marchad dans le carré des 18 m. Pénalty indiscutable transformé par le 
même footballeur .La deuxième mi-temps a connu le même scénario avec 
une domination des visiteurs qui semblaient motivés par le but égalisateur. 
Heureusement pour l’IRT ,il y avait plus de peur que de mal en voyant le 
ballon entre les pieds des Zemmouris. Heureusement pour l’IRT qui avait 
un Axil auteur de deux superbes buts pour avoir l’avantage successif de 
2-1 puis de 3-1.A vrai dire, personne ne comprenait ce qui se passait au 
Grand Stade car Oued-Zem méritait mieux .Au moins un 3-2 aurait été plus 
équitable. Avec trois victoires et deux nuls, les tangérois se hissent à la 10 
ème place attendant leur confirmation la semaine prochaine au périlleux 
déplacement de Berrechid. Ce sera le dernier match de l’entraineur 
provisoire Jaafar Rkyek à l’heure où il existe des pourparlers très avancés 
avec Pedro Benali pour occuper pour la deuxième fois le banc de touche 
IRT. Au cas où il n’y aurait pas d’accord, la comité pourrait engager 
Gamoundi l’entraineur argentin ex Agadir et ex WAC.

Suite à un processus de consultation 
de deux ans avec plus de 250 athlètes 
et parties prenantes concernées, 

le Comité International Olympique (CIO) 
a publié aujourd’hui son nouveau «Cadre 
du CIO sur l’équité, l’inclusion et la non-
discrimination sur la base de l’identité de 
genre et des variations sexuelles». Grâce à 
ce cadre, le CIO cherche à promouvoir un 
environnement sûr et accueillant pour tous 
ceux qui participent à des compétitions de 
niveau élite, conformément aux principes 
inscrits dans la Charte olympique. Le Cadre 
reconnaît également le rôle central que jouent 
les critères d’éligibilité pour garantir l’équité, 
en particulier dans le sport organisé de haut 
niveau dans la catégorie féminine. Le document 
est publié dans le cadre de l’engagement du 
CIO à respecter les droits de l’homme  et dans 
le cadre des mesures prises pour favoriser 
l’égalité des sexes et l’inclusion. En publiant 
ce cadre, le CIO reconnaît qu’il doit être du 
ressort de chaque sport et de son organe 
directeur de déterminer comment un athlète 
peut se trouver un avantage disproportionné 
par rapport à ses pairs, en tenant compte de la 
nature de chaque sport. Ainsi, l’objectif de ce 
Cadre est de proposer aux instances sportives 
– notamment celles en charge de l’organisation 
de compétitions de haut niveau – une approche 
en 10 principes pour les aider à développer 
les critères applicables à leur sport. Les 
organismes sportifs devront également tenir 
compte d’aspects éthiques, sociaux, culturels 
et juridiques particuliers qui peuvent être 
pertinents dans leur contexte. Le document a 
été élaboré à la suite d’une vaste consultation 
avec les athlètes et les parties prenantes 
concernées. Cela comprenait des membres de 

la communauté des athlètes, des fédérations 
internationales et d’autres organisations 
sportives, ainsi que des experts des droits de 
l’homme, juridiques et médicaux.. Ce cadre 
reconnaît à la fois la nécessité de veiller à ce 
que chacun, indépendamment de son identité 
de genre ou de ses variations sexuelles, puisse 
pratiquer un sport dans un environnement sûr et 
sans harcèlement qui reconnait et respecte ses 
besoins et son identité, et l’intérêt de chacun 
pour participer à des compétitions équitables 
où aucun participant n’a pas d’ avantage injuste 
et disproportionné sur les autres. Enfin, le CIO 
note que la plupart des compétitions sportives 
organisées de haut niveau sont organisées avec 
des catégories hommes et femmes concourant 
séparément. Dans ce contexte, les principes 
contenus dans le Cadre visent à garantir que 
la compétition dans chacune de ces catégories 
est juste et sûre, et que les athlètes ne sont 
pas exclus uniquement sur la base de leur 
identité transgenre ou de variations sexuelles. 
Lorsque des critères d’éligibilité doivent 
être fixés afin de réglementer la participation 
dans les catégories féminine et masculine, 
l’établissement et la mise en œuvre de ces 
critères devraient être effectués dans le cadre 
d’une approche globale fondée sur le respect 
des droits de l’homme internationalement 
reconnus. Ce faisant, des précautions doivent 
être prises pour éviter de nuire à la santé et 
au bien-être des athlètes. Bien que le cadre 
ait été rédigé en gardant à l’esprit les besoins 
spécifiques des compétitions sportives 
organisées de haut niveau, les principes 
généraux d’inclusion et de non-discrimination 
devraient être promus et défendus à tous les 
niveaux du sport, en particulier pour le sport 
de loisir et de base. 

Tribune du Sport Portrait  Sportif

IRT  3 – RCOZ  1
AXIL BOURREAU DE OUED ZEM

AVEC TROIS BUTS
PUBLICATION D’UN CADRE : EQUITE, INCLUSION 

ET NON-DISCRIMINATION DES SPORTIFS 

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE

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 Jean - Marie KASONGO
GSM : 06.20.30.47.24
Tanger

 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

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
Tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 29 novembre
au 03 décembre 2021

Samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Mabrouka
Rouida rue en face Kashla vers zawdia
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Al Balsam
Nouveau rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77 
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit immeuble lbéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie du Golf
Lot. Flandria Boubana prés Andalucia
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.68.39
Pharmacie Perle de Mediterranee
Tanja Balia prés houmat Haskouri 
Tél. : 05.39.30.27.32
 •  DIMANCHE
Pharmacie La Source
Cplx. Al Majd en face rompoint Aouama
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri en face Marjane
Tél.: 05.50.11.39.06
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route Sidi Driss Beni Ouriaghel 
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Pharmacie Anfas
Rte Malabata pés Hôtel Ibis
Tél. : 05.39.30.11.85
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx Mohammadi quartier Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12

LuNDI 29 novembre 2021 
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2 derrière Hôtel Ahlen
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Irchad
Hawmat Draoua derrière poste drissia
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie Lalla Chafia
Angle rue Guetemberg et Dr. Faraj 
Tél. : 05.39.94.92.28
Pharmacie Jebari
Branes Kdima en face salle couverte Ziaten 
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie Al Boustane
Rompoint Boubana rte Rmilat
Tél. : 05.39.37.67.68 
MARDI 30 novembre 2021

Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda 
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Atlas
16, Rue Ibn Ardoun Casabarata 
Tél. : 05.39.31.18.40
Pharmacie Al Raha
115, Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Soussia
Tarik Rahrah Jdida Cplx Abdalas 
Tél.: 05.39.31.78.13
Pharmacie Sara
Lot Randa derière l’école BP 
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx Riad Essalam rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
MERCREDI 01 décembre 2021 

Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira Mouadafine
Tél. : 05.39.95.81.25
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Badr
Rue lhind N° 49 Beni Makada kdima 
Tél. : 05.39.95.16.54 
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face houmat Chouk
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Trial Atlas
Rond point Trial Atlas Al Moujahidine
Tél. : 05.31.18.45.94   
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86
Jeudi 02 décembre 2021

Pharmacie Zarima
Fin rte garre routière Harrarin Lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah (Bd de Paris)
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche après école Achenad
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Zouhir
Complexe Annour Mghogha Sghira
Tél. : 06.07.01.48.26               
Pharmacie Hay Al Inara
Av. Raouda entrée de 11éme Ard° Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19      
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78 
vendredi 03 décembre 2021

Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia souani 
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie Ghailane
Hay ouarda 2 n° 41 Bendibane 
Tél. : 05.39.31.59.59
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira 
Tél. : 06.63.33.93.29
Pharmacie Al Amana
Jamai I Boukhalef en face Bain Flora
 Tél.: 05.39.39.44.01
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs
Tél. : 05.39.38.08.92

Samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021

Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 prés marché Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Chifae
Bd Mly Rachid prés Hôp. Med 5
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie Mehdia Golf
Cplx Golf rte Rahrah Mesnana
Tél. : 05.39.37.73.43      
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida 
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Abis
Tél.: 05.31.31.00.37
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour prés Auto-école
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre 
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten au dessus de la laibrairie Ikrae
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derrière sahat oumam
Tél. : 05.39.34.33.91

 

Culte Musulman
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  Sam. 27 06:36 13:16 15:52 18:15 19:36 

 Dim. 28 06:36 13:16 15:51 18:15 19:35 

 Lun. 29 06:37 13:17 15:51 18:15 19:35 

 Mar. 30 06:38 13:17 15:51 18:15 19:35 

 Mer. 01 06:39 13:17 15:51 18:14 19:35 

 Jeu. 02 06:40 13:18 15:51 18:14 19:35 

 Ven. 03  06:40 13:18 15:51 18:14 19:35

HORAIRES DES PRIÈRES
du 27 Nov. 03 Déc. 2021

Annonces Légales et Administratives
HR Talents  SARL

En liquidation
Société  à Responsabilité  Limitée 

d’associé unique
  au capital de  10.000,00 DHS Convertibles
Siège Social :  Centre d’Affaires NORDAMI. 

Lot 43A, 1er étage. Bureau n° 110-111
Zone Franche d’Exportation de Tanger 

R.C.64883   -   ICE 000034388000008  
CLOTURE DE LA LIQUIDATION

I-  Aux termes du Procès-Verbal de la décision  
de l’associé unique en date du  23 Novembre 
2021 de la société  « HR TALENTS»,   société à 
responsabilité limitée d’associé unique, en liqui-
dation,  et  dont le siège social était précédem-
ment fixé à Zone Franche d’Exportation
de Tanger-  Centre d’Affaires NORDAMI. Lot 
43A, 1er étage. Bureau n° 110-111  l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liquidation et 
a donné quitus au liquidateur et  décharge de 
son mandat. Enfin, l’associé unique a prononcé 
la clôture des opérations de la liquidation. 
II- Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
tribunal de Commerce de Tanger en date du
 25 novembre 2021.., sous le numéro 248281               

Pour avis, 
Le liquidateur

-------------------------------------------------------
FIDET

Fiducaire du Détroit s.a.r.l
Email.fidet @iam.net.ma

 MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES FIDU-
CIAIRES DU NORD « AFINORD »
ABRASAL IMMOBILIER S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE 

D’ASSOCIE UNIQUE 
I / Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à Tanger du 25/10/2021 et y enregistré le 
12/11/2021 sous le numéro 202100987887049, 
il a été établi les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
• DENOMINATION SOCIALE :
La société prend la dénomination de :
ABRASAL IMMOBILIER S.A.R.L. AU.
• OBJET :  La Société a pour objet principa-
lement :
- Marchand de biens immobiliers.
- L’acquisition, la construction, la location, la 
gestion ou la vente de tous immeubles, tant au 
Maroc qu’à l’étranger.
- La propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement.
- La prise de participation dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire et connexe.
- La participation de la société à toutes opéra-
tions susceptibles de se rattacher audit objet 
social par voie de création de sociétés nou-
velles, apports, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acqui-
sition, location ou location-gérance de fonds de 
commerce, alliance, association en participa-
tion ou groupement d’intérêt économique.
Plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à l’un des objets précités ou pouvant 
favoriser le développement de la société.
• SIEGE SOCIAL : Le siège de la société est 
fixé à Tanger : Avenue Bir Anzarane, Kissariat 
Al Ward, Magasin n° 19.
• DUREE : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à dater du 
jour de sa constitution définitive.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé à 
la somme de 100.000,- DH, divisé en 100 Parts 
Sociales de 1.000,- DH chacune, lesquelles 
sont attribuées à :
- M. Abdellah AIT BRAHIM : 100 Parts Sociales
• GERANCE : La société peut être gérée par 
une ou plusieurs personnes physiques ou mo-
rales. M. Abdellah AIT BRAHIM est nommé 
en qualité de gérant unique de la société pour 
une durée illimitée. La société est valablement 
engagée sur tous les actes et documents la 
concernant par sa seule signature.
• ANNEE SOCIALE : Du 1er Janvier au 31 
Décembre. 
II / Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de 
Commerce de Tanger le 26/11/2021 (RC n° 
122197 – Dépôt n° 248326).

Pour Extrait et Mention
M. Mohammed EL YAZAJI

 -------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL

GESTION DES ENTREPRISES TRAVAUX 
DE COMPTABILITE 

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 
2° ETAGE N°4 - TANGER

STE M2R BTP SARL
Création d’une société à responsabilité 

limitée.
Aux termes d’un acte sous seing privé daté à 
Tanger le 20/09/2021 il a été établi  les statuts 
d’une société à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes : 
• Dénomination : la société prend la dénomina-
tion : M2R BTP SARL   
• Objet : La société a pour objet, au Maroc ou 
à l’étranger, directement ou indirectement, tant 
pour son compte  qu’en participation ou pour 
le compte de tiers, d’exercer principalement les 
activités suivantes :
La société a pour objet, directement ou par in-
termédiaires :
-   La Promotion immobilière et travaux divers 
de construction
-  Travaux  de constructions, 
-  Divers travaux et services.
-  vente de matériel de construction. 
-  Bâtiment et travaux publics.
-  Achat, vente et commercialisation des produits 
de plomberie et électricité , Toutes opérations ré-
alisées au Maroc ou à l’étranger, devant favoriser 
l’activité et le développement de la société. En 

particulier la participation dans toutes sociétés 
existantes ou à créer, et la réalisation d’opéra-
tions en commun accord avec d’autres sociétés.   
• Siége social : est établi à : Complexe Al Has-
sani Tarik 3 n°9 TANGER
• Capital social : Le capital social fixé à la 
somme de CENT Mille (100 000) Dirhams, est 
divisé en Mille(1000) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune ; toutes entièrement 
libérées et attribuées en proportion des apports 
respectifs, savoir :
- Mr, JAOUAD EL GARDI, cinq cent (500) parts 
sociales.  
- Mr, IDIDIR OTHMAN, Cinq cent (500) parts 
sociales.  
Soit le total de Mille (1000) parts sociales com-
posant le capital social de la société.
• Durée et année sociale : est fixé à 99 ans, à 
compter de la date de sa constitution définitive, 
sauf le cas de dissolution anticipée ou de pro-
rogation prévues par la loi ou par les présents 
statuts.
• Gérance : la société sera gérée par :
- Mr, JAOUAD EL GARDI Marocaine Née le 
16/09/1979. Titulaire de la CIN N°KA29636, 
résidant à AV RABAT NO 82 ASILAH.
- Mr, IDIDIR OTHMAN Marocaine Née le 
09/11/1977 à Titulaire de la CIN N°K286083, 
résidant à LOTS RIAD AHLEN 1 NO 537 TAN-
GER.
La société est valablement représentée et 
engagée sur tous actes et documents, par la 
signature conjointe de cogérant ; révocable par 
décision des associés représentant au moins 
les trois quarts des parts sociales, ou par les 
tribunaux, pour causes légitimes, à la demande 
de tout associé.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

-------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL

GESTION DES ENTREPRISES TRAVAUX 
DE COMPTABILITE 

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 
ETAGE N°4 - TANGER

STE CHEKOUR TRANS SARL  AU                                                                   
Création d’une société à responsabilité 

limitée.
 Aux termes d’un acte sous seing privé daté à 
Tanger le 04/10/2021 il a été établi  les statuts 
d’une société à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes: 
• Dénomination : la société prend la dénomina-
tion : STE CHEKOUR TRANS SARL  AU
• Objet : La société a pour objet, au Maroc ou 
à l’étranger, directement ou indirectement, tant 
pour son compte  qu’en participation ou pour 
le compte de tiers, d’exercer principalement les 
activités suivantes :
- Transport national et international de mar-
chandises 
Plus généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, réalisées au Maroc ou à 
l’étranger, devant favoriser l’activité et le déve-
loppement de la société. En particulier la parti-
cipation dans toutes sociétés existantes ou à 
créer, et la réalisation d’opérations en commun 
accord avec d’autres sociétés.   
• Siège social : est établi à Tanger, 29 RUE 
AMR IBN ASS ETAGE 3 APT N 26 TANGER
• Capital social : Le capital social fixé à la 
somme de CENT  Mille (100 000) Dirhams, est 
divisé en Mille (1000) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune ; toutes entièrement 
libérées et attribuées en proportion des apports 
respectifs, savoir :
-  Mr, CHEKKOUR REDOUANE,   CENT  Mille 
(100 000) Dirhams.  .
CENT Mille (100 000) DHS  composant le capi-
tal social de la société
• Durée et année sociale : est fixé à 99 ans, à 
compter de la date de sa constitution définitive, 
sauf le cas de dissolution anticipée ou de pro-
rogation prévues par la loi ou par les présents 
statuts.
• Gérance : la société sera gérée par :
- Mr, CHEKKOUR REDOUANE Marocaine Né 
le 08/09/1992. Titulaire de la CIN N°KB104932, 
résidant à LOTS EL BADIL NO 48 TANGER.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

-------------------------------------------------------
B.N.F TRANS SARL D’ASSOCIE UNIQUE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE AU 

CAPITAL DE 10.000,00 dhs
SIEGE SOCIAL : 77 RUE DE FES 

8éme Etage N° 23 Tanger.
Extension de l’objet social

Refont des statuts
Questions diverses

I) L’associe unique en date du 13/10/2021, il 
a été décidé de supprimer l’objet social et le 
remplacer par : 
- Transport de personnel
II) Suite aux modifications apportées ci-dessus 
l’assemblée générale décide de la refonte des 
statuts.
III)Le dépôt légal a été effectué au tribunal de 
commerce de Tanger le 24/11/2021. 

Pour extrait et mention
Le gérant.

-------------------------------------------------------
 « MONDE SERVICE TRANS » S.A.R.L

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée d’associé unique

RC n° 119967
ICE : 002903897000075

A / I - Aux termes du Procès - Verbal de L’As-
semblée Générale Extraordinaire des Associés 
tenue à Tanger le 10/11/2021, il a été décidé : 
1/ l’extension de l’objet social de la société en 
ajoutant l’activité de commissionnaire de transport 
national et international routier de marchandises.
II - Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger Le 25/11/2021 
sous le n° 248244.

Pour Extrait et mention
MR. HADADA YASSINE 
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

بالحكمة  الفصيح  العارف  ال ينطق لسان 
أبواب  وتنفتح  األحوال،  تسوء  عندما  إال  عادة، 
»الخير والبركة« أمام متحيِّني الفرص، الذين 
واالستجداء،  المراوغــة  أساليـب  كل  يتقنون 
وتمجيدها،  اآلدميـة  البالونــات  في  والنفخ 
أجلهـــا  من  التي  والمآرب  المصالح  لتحقيق 
المياه  ومجاري  التـراب  في  وجوههم  مرَّغوا 
العديمة، لينتصبـوا بعــد ذلك في المجالس 
والمحافــل ســادًة لهــذا الزمن الرديء الذي 

تناسلوا بين جنباته مثل ديدان الجيف.
وقد أخبرنا التاريخ في أحلك مراحله، عن 
الهؤالء الذين يقتاتــون من موائــد صانعي 
الفرص »السمينـة« بحبكةِ مْكــر الثعــالــب 
يزيد  فال  والنوايا،  المقاصد  بخبايا  الخبيرة 
يتخبطون  حالكا  إال ظالما  العباد  حال  حينها 
في خضم موجه المتالطم، ويصارعون أشباحه 
أنها  صحوتهم  بعد  يكتشفون  التي  المرعبة 
كانــت من ورق، إذا هبــت ريح غاضبة فضحت 

زيفها و صارت رميما.
عندنا،  المتحيِّنين  من  رهـط  حال  وهذا 
أغدقت عليهم »السياسة« التي ال دين وال ملة 
لها، فأصبحوا بين العشي والضحى منظِرين 
واختياراتهــا،  لمبادئـــهـا  متعصبيـــن  لها، 
والبون بينهم وبين السياســة شاسـع المنأى، 
كل  »زرواطتها«،  و  ألفها  بين  يفرقون  ال 
هم ينحصر في اإلسمنت المسلح واألعزل،  همِّ
من  المغتصبة  والرمال  والجرافات  والحديد 
أصحابها  أراضي  على  واالستيالء  شواطئنا، 
المغلوبين على  أمرهم، ال يملكــون وسيلــة 
من  المغتصب  حقهم  السترداد  »قانونية« 
اخليــن«  طرف الخارجين عن القانون و »الدَّ
لقول  مصداقــا  والطــول،  بالعـــرض  فيه 

نبيــل الصعاليــك وسيدهم عروة بن الورد:
ذريني للغنى �أ�سعـى ف�إنــي 
ر�أيت �لن��س �سرهم �لفقرُي
و�أبعدهم و�أهونهم عليهــم
و�إْن �أم�سى له ح�َسب وِخرُي

وُيلقى ذو �لغنى وله جالل 
يك�د فوؤ�د �س�حبه يطيـــر
قليل ذنبه - و�لذنب جٌمّ -
ولكن للغنـــى رب غفــــور .

وكما لطف بنا ربنا الكريم الرحيم بأمطار 
الخير التي أنقذت تربة أرضنا الطيبة المعطاء 
ين  من جفــاف كاســح، نسألــه سبحانه ملحِّ
خانعين، أن يخلصنا من هذا الرهط الفاسد 
الناخر لمكتسبات تحققــت بفضــل سواعــد 
أبناء مغربنا الشامخ البررة، وما ذلك على اهلل 
بعزيز، عندما تُشحذ الهمم، وتتكاثف الجهود 
لجرفهــم »باْلما والشطابة«، وبه بدأت زائدي 

الناقص، وبه أختم، غفر اهلل لي ولكم..!!.

اَبة.. ْباْلَما والْشطَّ

من الواضح أن إغالق معبر »طاراخال« في ديسمير 2019،  وما تبع ذاك القرار  الذي كان متوقعا، من اضطرابات 
و»تحركات« شعبية بعد أن تعرض، ولشهور، آالف المواطنين إلى فقدان أسباب الرزق الذي ، وإن كان يحمل الكثير 
من اإلدالل والقهر والظلم، سواء من طرف رجال األمن اإلسباني أو من رجال الديوانة والقوات المساعدة واألمن في 
الجانب المغربي لـ »الحدود«، فإنه كان يوفر حدا أدنى من فرص العمل، بين حمالين وحماالت ووسطاء وسماسرة، 
بمعنى أن الكل كان يجد موردا لالستفادة من وضع قائم، غضت الدولة المغربية الطرف عنه لعشرات السنين، دون 
أن تكون لسكان منطقة الفنيدق والمناطق المجاورة يدٌ في ذلك، خاصة، والكل يعلم، أن المستفيدين الحقيقيين 
من »المعبر« هم الحيتان الكبيرة عبر كافة التراب المغربي من أصحاب »المخازن«  الكبرى المزودة لتجار التقسيط 

في مختلف  حواضر وبوادي المغرب. 

بعد منطقة »الفنيدق« للأن�شطة القت�شادية
تطوان ت�شهد اإن�شاء منطقة جتارية  للت�شويق موجهة للعموم 

بـ »الراأ�س الأ�شود« بني تطوان وامل�شيق 

ال�شمال يف الواجهة :

حزب الأحـرار يعقـد لقـاء 
توا�شليًا مـع منتخبـيـه

بجــهـة ال�شمـال 

هو الأول بعد ال�شتحقاقات النتخابية..

ت : حمودة)انظر ص3(



رئيس مجلس جهة  مورو  عمر  استقبل 
طنجة تطوان الحسيمة، صباح يوم الثالثاء 23 
نونبر الجاري، وفدًا من المستثمرين الكوريين 
 Cho Sang مـن  كـــال  يضـم  الجنوبييـن، 
رئيســي   ،Kyung-Soo, Kim و   Wook
شركتيـــن كوريتيــن جنوبيتيــن مختصتين 
وفي  والتجميلية،  الغذائية  الصناعات  في 
قطاع السياحة والفندقة، والمركبات الرياضية 

والثقافية. 
عن  الكوريان  المستثمران  عبــر  وقــد 
الجهة،  تراب  داخل  االستثمار  في  رغبتهما 
وذلك مساهمة منهما في الدينامية الحالية 

التي يشهدها المغرب. 

على  للتأكيد  مناسبة  الزيارة  كانت  وقد 
التراب بالجهة، على مستوى الموقع  جاذبية 
الجغرافي واللوجيستيكي، و فعالية منظومة 
المستثمرين  التي حفزت  الصناعي،  التكامل 

على االهتمام بهذه الجهة. 
في  رغبتهما  عن  المستثمران  عبر  وقد 
توفير اإلطار المالئم لبلورة مشاريعهما التي 
بين  الثنائية  العالقات  تعزيز   في  ستساهم 
المملكة المغربية وجمهورية كوريا الجنوبية، 
مع اإلشارة إلى أن عالقة الشراكة بين البلدين 

تعود إلى ستينيات القرن الماضي.

  صادق مجلس عمالة طنجة أصيلة، يوم 
الثالثاء 23  نونبر الجاري، في جلسة استثنائية 
باألغلبية  الشمال،  انعقدت بمقر والية جهة 
المطلقة على   مشروع ميزانيته برسم السنة 

المالية 2022.
كما صادق المجلس، خالل الجلسة التي 
ترأسها رئيس المجلس امحمد احميدي،  على 
البرنامج  بتنفيــذ  تتعلـق  شراكــة  اتفاقيات 

طنجـــة  مدينــة  لحمايـــة  االستعجـــالـــي 
مشاريع  وعلى   ،2024/2022 الفيضانات  من 
اتفاقيات شراكة بين مجلس عمالة طنجة اصيلة، 
والجمعيات النشيطة في ميدان النقل المدرسي 
بالعالم القروي، وعلى اتفاقية خاصة بدعم نادي 
ممثلين  انتخاب   مع  القدم.  لكرة  طنجة  اتحاد 
المائي  الحوض  لوكالة  اإلداري  المجلس  في 

اللوكوس.
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

عمر مورو يلتقي وفدًا من امل�شتثمرين 
الكوريني اجلنوبيني

امل�شادقة على م�شروع ميزانية جمل�س 
عمالة طنجة اأ�شيلة ل�شنة   2022

ي�َس�ْنْك َي�ْلَغ�ْفْل �َس�ُخو.. �سِ
َي� ِويْل ْمْن َك�َن َز�ُدو

� ْو�َس�ُخو.. ُيوْم �ْلْق�سَ
�ْسَح�ْل ْقْبْلْك

َت�ْع �ْلَف�ْنَية َي�ْلْْلُهوْف َد�ُخو.. ْبْ
ْن ْعَلى ِبي�ْس َم�رْج �ْلَْح�سّْ

و ْفَر�ُخو.. َم� ْتْدِفّ ع�سُّ
ْو�ْلْْغُرور ْبرَغ�ِوي

يَط�ُنو َغ�ِوي �سِ
َب�ُتو ْوْفَخ�ُخو.. َن��سْبُلو ْفطِريُقو ْخ�سْ

يقول »المجذوب«:

ت : حمودة

 

ث
عن عمـــر يناهـــز 73 سنــة، لبـــى نــداء ربــه

المشمول بعفو اهلل المرحوم

عبد الرحيــم الربيكــي
بحضـور  الطاهـر،  جثمانه  وشيع  نونبر2021   22 اإلثنين  يوم  وذلك 

األهل واألحباب والمعارف ودفن بعد صالة العصر بمقبرة المجاهدين.
الراحل كان ـ قيد حياته ـ طباخًا ماهرًا، حيــث عمل على رأس أشهر 
المطاعم والفنادق بطنجة، أيام الزمن الجميل، ومارس رياضة كرة القدم، 

حارسا للمرمى بقسم »طريسيرا« كما عرف كذلك بطيبوبته وشعبيته. 
إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 

أرملة الفقيد السيدة ميمونة أقلعي المرابط وإلى ابنيهما، زكرياء وكوثر، باإلضافة إلى جميع أفراد عائلتي 
البريكي وأقلعي المرابط وكذا إلى أقاربهم وأصهارهم،  راجية لهم من المولى جلت قدرته أن يرزقهم 
الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

)�صدق اهلل العظيم(

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

»م�شارح اجلنوب عرب العامل: روؤى ل كولونيالية« 
محور ندوة دولية بطنجة

تحتضن عاصمة البوغاز، طنجة، فعاليات الدورة السابعة 
في  المشهدية  للفنون  الدولي  طنجة  مهرجان  من  عشرة 

نسخته السابعة عشرة ما بين 27 و30 نونبر الجاري. 
المهرجان  إدارة  بين  باتفاق  الحالية،  الدورة  وستناقـش 
وشريكها، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة عبد المالك 

إنجلنــد  نيــو  وجامعـة  السعدي 
بطنجــة، موضــــوع »مســـارح 
ال  رؤى  العالم:  عبـــر  الجنوب 
للنقاشات  تكملة  كولونيالية«، 
في  تناولتها  التي  المستفيضة 
كـ  جهـة،  من  سابـقـة،  دورات 
بعد  ما  مسـرح  الحدود:  »عبر 
الهجرة«، و»األشكال المسرحية 
أخرى،  جهة  ومن  المهاجرة«..، 
أخرى  أسئلة  اجتراح  مواصلة 
متعلقة بالمسرح وفنون الفرجة.

بحسب  السنة،  هــذه  دورة 
من  به  توصلنا  صحفي  بالغ   -
خلية اإلعالم -  ستطرح موضوع 
العالـــم  عبر  الجنــوب  مسارح 
الكولونيالية،  رؤى  من  للنقاش 
العالمي  الجنوب  يمثله  »لما 
واقعًا  ال  معرفيًا  كيانا  بوصفه 
الورقة  وحسب  ماديًا/جغرافيا«. 
موضوع  فإن  للنــدوة،  الفكرية 
إلى  دعوة  هــو،  الدورة  نقاش 
المقاومة  شعريــة  في  الغوص 
مهيمنة  نماذج  وسياستها ضد 
متمركزة  وأحيانـًا  وإقصائيـــة، 
أوروبيا«، موضحــة أن ُفرْجــات 
تنطــوي  الجنــوب  مسرحيـــي 
وانشقاق  تنافــر  على  بنفسها 
وصراع يمكن أن يقود حلها، إذا 

إرباك بين  إلى  أو ربما  إلى تبنٍّ ومصالحةٍ و/  إما  ما تحقق، 
فصال  يُعد  الذي  والحاضر  حركته  تتوقف  لم  الذي  الماضي 
المحلي  وبين  والحداثي،  التقليدي  وبين  تقدم،  صيرورة  في 
والعالمي. إن الجنوب العالمي الذي نسعى الجتراح أسئلته هو 
جنوب إبستيمولوجي، وريث حراك طويل ألجل تحقيق معارف 

أخرى وأشكال أخرى من الوجود.
واستنادا إلى البالغ نفسه، ستتناول الندوة الدولية محور 
والفنون  المسرح  هيئة  إلى  العام  هذا  تهديه  ثانٍ،  نقاش 
األدائية ومبادرة المسرح الوطني بالمملكة العربية السعودية، 
ضيفة شرف الدورة، ويتعلق األمر »بسياسات المسارح الوطنية 
تجيب عن سؤال:  أن  التي ستحاول  والعولمة«  المحلية  بين 
الثقافية  القومية  تبوء  سياق  في  الوطنية؟«  المسارح  »لماذا 

مركز الصدارة في األوساط األكاديمية كما يظهر من خالل 
منهم  نذكر  مفكرون  أنتجها  التي  األعمال  الهائل من  الكم 
سعيد  وإدوارد  هول  ستيوارت  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 
وبنديكت أندرسون وأيضا بالنظر إلى أن مساهمة المشروع 
المسرحي في مثل هذه النقاشات ظلت ضئيلة، إن لم تكن 
المالئم  من  بات  حيث  مُشوشة، 
جدا اللجوء إلى المسارح الوطنية 
لكيفية  عميق  فهــم  أجل  من 
القضايــا  مــع  الدول  تعامــل 
والمستفزة  والعاصفة  الملتهبة 
الوطنية  المسارح  تُثيرها  التي 

اليوم. 
السابعــة  الدورة  وتقتـــرح 
عشرة من مهرجان طنجة الدولي 
للفنون المشهدية مجموعة من 
تناسج  وهي،  للنقاش  المحاور 
ثقافات الفرجة: وجهات نظر من 
الجنوب العالمي؛ الطرق البديلة 
نحو  وممارسته:  المسرح  لرؤية 
جديدة؛  هويات  وإنتاج  تكوين 
المسرح  في  التفكيـــر  إعـــادة 
من  األسفل/  من  مقاربة  وفق 
أسفل-أعلى:  إلى  أعلى-أسفــل 
أداء  للجميــع؛  المســرح  إحياء 
التماس  مناطـق  في  الغيرية 
سياٍق  في  األقليات  واالحتكاك؛ 
»المنعطــف  من  الكولونيالــٍي 
ثقافات  األدائي« على مستــوى 
المعاصرة؛  العالميـــة  الفرجة 
والتواصل  االستيعـــاب  عالمات 
والمقاومة  والمثابرة  والتغيير 
في الممارسة الخطابية األدائية 
الديكوليانيـة. العـودة العالمية 
ما  سيــاق  في  الوطني  المسرح  الوطني؛  للمسرح  اإليجابية 
بعد االستعمار: نقد طقوس التحول من التبني إلى التكييف 
وعدم  التفكك  بين  الوطني  المتعمق؛المسرح  التفكير  إلى 

المطابقة، العالمي والمحلي.    
وتتخلل فقرات الدورة محاضرات رئيسية يقدمها مجموعة 
يشارك  التي  العلمية  الندوة  جلسات  جانب  إلى  الخبراء،  من 
الدول  مختلف  من  شباب  وباحثون  وخبراء  أكاديميون  فيها 
المغاربية والعربية واآلسيوية واألوروبية واألمريكية... وأيضا 
لفرق  مسرحية  وعروض  كالس  وماستر  تكوينية  وراشات 

مسرحية ومحاضرات أدائية.
محمد الطنجاوي

الدورة تشهد محاضرات بمشاركة أكاديميين
وخبراء مغاربيين ومن أوربا وأمريكا وآسيا
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فضاء األنثـى   :

اإلسالمية  الدراســات  لكلية  سابق  عميد  عطية،  مبروك  دكتور 
»جاهليــة«   بتصريحات  النساء  غضب  أثار  األزهر،  بجامعة  والعربية 
في رده خالل مقابلة تليفزيونيه  على امرأة اشتكت إليه من تعنيف 
زوجها لها ألتفه األسباب، حيث قال : »إن هناك قاعدة من يوم ما ربنا 
خلق العالم لغاية يوم القيامة ، أن  النساء مبالغات في الشكوى. هذه 

القاعدة يجب أن نضعها أمام أعيننا«! ....  
وأضاف، ال يوجد ما يبرر ضرب الزوج لزوجته »إال في حالة استفزاز 
عالية جدا«. وطالب الزوجة المشتكية بالعودة إلى زوجها ومساعدته 
على عدم الشرب وتربية البنات الثالث، مؤكدًا أن البيوت مبنية على 

أسرار ولست أدري كيف عرف الناس بأمر ضربها.  
وقـد أثارت تصريحــات الداعية المصري »المبروك«، زوبعة من 
التواصــل  النساء، وتصدر اسمه مواقـع  الشديد عليــه من  الهجوم 
النساء مبالغـات في  التركيز على قولـه »إن  االجتماعي. حيـث وقـع 

الشكوى«.  
النساء في  العديد من   تصريحات »المبروك« تصدرت تغريدات 
مبروك  الدكتور  أن  من  غضبهنّ  عن  تعبيرا  العربي،  والعالم  مصر 
عطية،  أوجـد نوعا من »التبريـر« الفقهـي لعنف الزوج على زوجته،   
األسري. وتساءلت  العنف  إلى مزيد من   أن يؤدي  الذي يمكن  األمر 
بعض  الناشطات  الغاضبات من »المبروك« إلى متى سيظل العنـف 
يتم  أن  واألسوأ  اإلعـالم؟  وسائل  في  علنا  تبريره  يتم  النساء  ضد 
ذلك باسم الدين والدين منه براء ! والحظت غيرها أن كالم الداعية 
تعليقات  في  وجد  زوجاتهم  على  األزواج  عنف  تبرير  حول  اإلسالمي 
اإلسالمـي  الداعيـة  بأقوال  العديدين  باقتناع  يوحي  ما  المتتبعين 
الحقوقيات،  الناشطـات  إحـدى  تقول  مرعب،  أمرٌ  وهذا  »األزهـري« 

مضيفة أن »تبرير الضرب مشاركة في الجريمة«.  
كان من  »المبروك«  على  للرد  الدعاة  عدد من  انبرى  وكالعادة، 
جاءته »مضروبة  المرأة  أن  إلى  نبه  الذي  الجمل  خالد  الشيخ  بينهم 
ومكسورة« تشتكي من عنف زوجها الذي قالت إنه »كان يربطها مع 
الكلب« ولعدة أيام، واستفسرها »المبروك« عن حسنات زوجها فردت 
»كان يحضر لنا األكل«، معتبرا أن كالم »المبروك« خارج عن نطاق 
المرأة تضرب األسبـوع كامـال من أجـل »لقمة  المقبول. بمعنى أن 

عيش« ! 
زوجها ضربها بسكين  أن  »المبروك«  إلى  المرأة  اشتكت  وحين 
في ساقها ، ردّ بما معناه أنه البدّ  أن الزوج كان في »حالة انفعال« 
غيــر  »من  يضربهـــا  لم  تأكيد،  بكل  وأنه،  له،  استفزازها  بسبب 

سبب«!!!....  
التيلفزيون  استدعى  مبروك،  عطية  الدكتور  كالم  على  وتعقيبا 
الحياة  أن  اعتبـر  الذي  النجار  العزيز  عبد  األزهـري  الشيخ  المصري 
وأن  الطرفيـن،  بين  والرحمـة  المـودة  على  إال  تقـوم  ال  الزوجيـة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أوصى بمعاملة النساء بكل خير، وال يمكن أن تكون وصية 
ألنها  شرعا«  »مباحا  ضربهـا  كان  وإن  حتى  المرأة،  بضـرب  الرسول 
مرحلة متأخرة في الوعظ، كما أن هناك شروطا لضرب الزوج لزوجته 

ويكون على سبيل التأديب فقط، وال يكون مؤذيا وال على الوجه. 
لكن   رجولتهـم،  ليثبتــوا  زوجاتهم  يضربون  الرجال  أن  وأوضح 

هناك فرق بين الذكورة والرجولة«.  
عطيـة  اإلسالمـي  الداعية  خرج  له،  تعرض  الذي  الهجوم  وبعد 
مبروك ليبرر تصريحاته قائال في بث مباشر على )الفايسبوك( أن كل 

كلمة ردّ بها »لها دليٌل في السنة«. 
تلك نماذج من الدعاة وشيوخ اإلسالم الذين ال  يروا رادعا للرجل، 
ال دينيا، وال أخالقيا، وال إنسانيا، في تعنيـف زوجتـه و »ضربها« من 
باب »التأديب« وفي الضرب  تجتمع معاني اإلدالل  والمهانة واإلهانة 
واالحتقار، فضال عن االستقواء بما يسمى بـ »القوامة« التي  لم يعد 

لها من مدلول ال ديني وال خلقي وال عملي في الوقت الراهن. 
يحصل هذا في العالم اإلسالمي وفي بداية األلفية الثالثة. 
ثم نستغرب من تأخرنا وتقدم غيرنا من األمم والشعوب ! 

سميـة أمغـار -

 عالـٌم اأزهـرٌيّ
يبــّرر العـنـــَف
�شَدّ الزوجات 

شتنبر،  لـ8  االنتخابية  االستحقاقات  بعد  تنظيمية،  فعالية  في 
بجهة  لألحرار  الوطني  التجمع  الجهوية لحزب  التنسيقية  عقدت 
الثقافي  بالمركز  نونبر(،   20( السبت  يوم  الحسيمة،  تطوان  طنجة 
أحمد بوكماخ بطنجة، لقاء تواصليا مع منتخبي الحزب بالجهة، تحت 

شعار »الحماية االجتماعية.. الواقع والتحديات والرهانات«.
اللقاء الذي أداره عبد اهلل أبو عوض، عضو االتحادية اإلقليمية 
بطنجة أصيلة، عرف حضور قيادات الحزب، ومنتخبيه على مستوى 

الجهة. 
مورو : من االنتخابات إلى التدبير

ونوه عمـــر مـورو، عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق 
نتائج  الحزب من  بما حققه  بعمالة طنجة أصيلة،  للحزب  اإلقليمي 
في االستحقاقات االنتخابية لـ8 شتنبر الماضي، مؤكدا سعي الحزب 

إلى تعزيز تجديد الخطاب السياسي، وتعزيز منسوب الثقة.
تعزيز  عبر  المغربية،  الصحراء  على محورية قضية  مورو  وأكد 
في  بدورهم  المنتخبين  اضطــالع  وأهمية  الدبلوماسي،  المسار 

الدبلوماسية الموازية.
الهيئات  مختلف  مستوى  على  الحزب  منتخبـــي  مورو  وحث 

المنتخبة إلى إيالء األهمية لمخرجات النموذج التنموي الجديد.
واستحضر مسار الثقة الذي أطلقه الحزب، وبـ »حجم التبخيس 
يقظة  ظل  في  السياسية،  األطراف  بعض  طرف  من  واجهه  الذي 
المواطنين والتزام الدولة بموعد االستحقاقات االنتخابية«، مشيدا 
الحسيمة؛ »حيث  الحزب بجهة طنجة تطوان  التي حققها  بالنتائج 

طوينا صفحة االنتخابات، وفتحنا صفحة المسؤولية والتدبير«.
وأبرز أهمية عقلنة الفعل العام، وتحقيق النجاعة، مع استحضار 
مستحضرا  االنتدابية،  المهام  ممارسة  خالل  الحكومي  البرنامج 
أهمية ما تضمنه البرنامج الحكومي من رؤية استراتيجية، وأولويات 
واضحة، معتبرا هذا األمر هو في صلب اشتغال مجلس جهة طنجة 

تطوان الحسيمة، من أجل خلق مناصب الشغل، وتعزيز االستثمار.
ودعا إلى ضرورة االنكباب على تنزيل ورش الحماية االجتماعية 
في  االستثمار  جانب  إلى  المغاربة،  لكل  الكريم  العيش  لضمان 
انشغاالت ومشاكل  والتفاعل مع مختلف  والتواصل  القرب،  سياسة 

المواطنين.
العلمي: ال أريد تصويتا عقابيا

من جهته، عبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي 
بجهة  للحزب  الجهوي  والمنسق  لألحرار،  الوطني  التجمع  بحزب 
الحزب  حققها  التي  بالنتائج  اعتزازه  عن  الحسيمة  تطوان  طنجة 
خالل االستحقاقات االنتخابية لـ8 شتنبر الماضي، وتصدره للمشهد 

السياسي المغربي.
وقال العلمي إن هذه النتائج »تضع الحزب في التزام سياسي 

وأخالقي مع المواطنين«.
وأضاف »نحن مسؤولون عن مستقبل المغاربة خالل السنوات 
والمواطنون  للحكومة،  الحزب  ترؤس  ظل  في  المقبلة،  الخمس 
في  كانوا  ممن  لإلخوة  ممدودة  ويدنا  الحزب،  في  ثقتهم  وضعوا 
الحزب وترشحوا ضمن إطارات سياسية أخرى من أجل العودة إلى 

الحزب«.
ورأى العلمي أن السؤال المطروح هو كيف العمل على اإليفاء 

والجماعات  الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  مجلس  في  بوعودنا 
الترابية التي توجد بالعالم القروي، في ظل ما يعانيه من خصاص 

وهشاشة.
وسجل القيادي التجمعي، ورئيس مجلس النواب، التزام الحزب 
تصـوت  أن  أريـد  وال  للساكنة،  بوعودنا  لإليفاء  بيد  »يدا  بالعمل 
حتى  العمــل  وعلينـا  المقبلة،  االنتخابـات  في  لنا  عقابا  الساكنة 
مع  بصدق  العمل  ضرورة  وبالتالي  عقابيا،  تصويتا  هناك  يكون  ال 
وسنجد  مؤسسيا،  سيكون  العمل  »أن  على  مؤكدا  المواطنين«، 

صيغا وحلوال لمختلف اإلشكاالت المطروحة«.
واستحضر العلمي برنامج »100 يـوم ـ 100 مدينـة«، معتبرا 
أن»المواطنين عبروا بشكل تلقائي عن حاجياتهم، قبل أن يصبح 
واجهت  التي  التحديات  أهـم  مبرزا  وبينهم«،  بيننا  عقدا  ذلك 
وضع  ذلك،  مقدمـة  وفي  تشكيلها،  بعد  أياما  الجديدة  الحكومة 

البرنامج الحكومي، والقانون المالي. 
تضع  لكونها  بعد  عملها  تبدأ  لم  »الحكومة  أن  إلى  وأشار 
يبدأ  أن  قبل  أحدا  نحاسب  أن  يمكن  وال  لعملها،  القانونية  الصيغ 
جاللة  ومع  المواطنين  مع  التزام  لنا  مسؤولون  ونحن  العمل)...( 

الملك والبرلمان«.
الثابت والباقي كله متحول، ونحن نسير  العلمـي »نحن  وقال 
لتنزيل إصالحات كبرى، لتوسيع دائرة االمتيازات التي ستشمل أكبر 

عدد من المواطنين.

الحماية االجتماعية.. تصور ملكي وتحدي حكومي 
بدوره، مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 
الحكومة،  باسم  الرسمي  والناطق  البرلمان،  بالعالقات مع  المكلف 
مع  المواطنين  تعاطي  درجة  إن  بالمناسبة  له  مداخلة  في  قال 
وكبيرة جدا، من خالل  كبيرة،  الماضي، »كانت  8 شتنبر  انتخابات 

نسبة المشاركة«.
هذه  في  خياراته  وضع  »المواطن  بإن  القول  بيتاس  وتابع 
االنتخابات، وبالتالي كان البد للحكومة من وضع آليات لالشتغال، 

بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة الضريبية لتمويل مشاريعها«.
بالنسبة  االجتماعية  الحماية  ورش  أهمية  على  بيتاس  وأكد 
الملكي في  »المشروع  أن هذا  االجتماعية، معتبرا  الفئات  لمختلف 

الفكرة والتصور، واآلليات يشكل تحديا بالنسبة للحكومة«.
ورأى أن هذا الورش المجتمعي من شأنه أن يغير من المغرب، 

من خالل تأهيل البنيات الصحية، واالستثمار في القطاع الصحي.
وبسط المتحـدث ذاتـه الخطـوات التي شرعـت الحكومـة في 
أجرأتها في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتفعيل الطابع الرسمي 

للغة األمازيغية، والحماية االجتماعية.
وقال بيتاس إن حزب التجمع الوطني لألحرار »خرج منتصرا في 
المعركة االنتخابية، وهناك مسؤولية تاريخية وتأطيرية لنكون إلى 

جانب القضايا العادلة لبالدنا«.
وطنيا  وقياداته  الحزب  منتخبي  من  بارزا  حضورا  اللقاء  وعرف 

وجهويا، ومحليا.
محمد العمراني

حزب الأحرار يعقـد لقـاء توا�شليـًا
مــــع منتخبيـــه بجهــة ال�شمــال

هو الأول بعد ال�شتحقاقات النتخابية..

ت : حمودة
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يبدو أن حكومتنـا »الموقـرة«  هاويـة مشاكـل، وكأن ما بنـا  
ال يكفيها وال يكفينا. حكومة »تأس« )تجمع-أصالة-استقالل( التي 
تواجه مشاكل عدة، وهي تخطو خطواتها األولى نحو المائة يوم 

األولى التقليدية،  عند منتصف يناير المقبل.. 
من تلــك المشاكــل : »الكوفيد« وما »تنســل« عنهـــا من 
اضطرابات مقلقة وموجهات مؤلمة مع قوات األمن، والغالء الذي 
مسّ عددا من المواد االستهالكية األساس في معاش الطبقات 
أسعار  في  المتكررة  والزيادات  الشعب،  من  والمتوسطة  الفقيرة 
المحروقات،  وأيضا،  مشاكل أساتذة »الكونطرا« وما تعد به من 
اضطرابات مهددة، كل ذلك لم يشفع للحكومة في االمتناع عن 
الشعب،  مع  »مواجهات« جديدة  إضافة  قرارات من شأنها  اتخاذ 

إلى ما هو موجود، وما هو موجود يشيب منه الولدان !.    
الوزير بنموسى لم يكن موفقا، بالمرة، في تعاطيه مع المشاكل 
»المتعاقدين«  ملــف  ومنهـا  أكثرهــا،   وما  وزارته،  تخص  التي 
واليوم، الشباب  »المقصيين« من الولوج إلى مباريات التدريس، 
قبل سنة  ازدادوا  فقـــط، ألنهم   اقترفوه،  لذنب  باآلالف ال  وهم 
التي  واألحالم  والزمان،  المكـان  خارج  أنفسهـم  1991ليجدوا 
الدرس  الحصول على عمل ينسيهم  سنوات  كانت تراودهم في 
القانون  خبـراء  أن  ومع  وآمالهــا.  والبطالة  بآالمهــا  والتحصيل 
باب  من  الحكومة  على  الوافد  الوزير  قرار  مشروعية  بعدم  أفتوا 
األلف،  وللمرة  »أصرّ«  شكيب  السي  أن  إال  المعلوم،  »النموذج« 
على أنه لن »يتزحزح«  قيد أنملة من موقفـه. وأن 30 يعني 30 

ومن ال يرضيه ذلك فليشرب البحر !   
وحتى حين ذكروه بأن السن األقصى يفوق 45 سنة، راوغ كما 
راوغ كاتب عام وزارة التربية،  وأمام  40 مليونا من المغاربة، بأن 
الوظيفة  قوانين  عليها  تنطبق  ال  خاص  وضعٌ  لها  األكاديميات 

العمومية !.  
عن  التعاقد(   أساتذة  وزن  )على  اإلقصاء«  »شباب  يتأخر  ولم 
النزول إلى الشارع، للتعبير عن غضبهم من قرار بنموسى في العديد 
من المدن، ومنها عاصمة الشمال تطوان حيث رددوا أناشيد على 
نغمة أغاني األلتراس التي تندد بالظلم والحكرة  والضياع، ومنها 

نشيد »في بالدي ظلموني«  و »هذي بالد الحكرة« !..... 
كما أن شبكات التواصل االجتماعي غصت بدورها بالتدوينات 
من  مزيد  لتنظيم  الدعوات  أيضا  تعالت  بل  والمنددة،  الغاضبة 
تنديــدا  الجهويـة  األكاديميـات  بجميع  »المسيرات« االحتجاجية 
من  اآلالف  عشرات  آلمــال  والمخيب  اإلقصائي  »الثالثين«  بقرار 

شباب المغرب المؤهلين، المعطلين ! 
ومن الغريب أن يبرر بنموسى قراره  بأنه يندرج في »سياسة 
التنموي  النموذج  جعلها  التي  التعليميـة«  بالمنظومـة  االرتقــاء 
الجديد في صدارة أولوياته، مثلما اعتمدها »البرنامج الحكومي«. 
ويعتمد بنموسى في هذا االختيار على أقوال بعض »المختصين« 
على أن الشروع في ممارسة المهنة في سن متقدمة ال يخلو من 
على  سلبية  آثار  من  أيضا  هو  يخلو  ال  اعتقاد  وهذا  سلبية.  آثار 
أوضاع شباب المغرب المؤهلين  ومعنوياتهم بعد الوعود الوردية 

التي طلع بها برنامج حكومة أخنوش، واعتمدها البرلمان. 
وحتى حين اجتمع بنموسى إلى ممثلي المركزيات النقابية  في 
محاولة لدراسة قضايا التعليم، تشبث الوزير بخيار اعتماد سن 30 
حكومي«  »خيارٌ  أنه  معتبرا  التعليم،  مهنة  لولوج  كشرط  سنة 

اليمكن التراجع عنه ! 
قرآنا  ليست  الحكومة  اختيارات  كون  عن  غفل  الوزير  ولعل 
منزال، وأن المغرب ال يعيش في عهد بوحمارة، وأن  منطق التدبير 
وتنبؤية  بغاية  احترازية  احتياطات  األمة  يفرض  لقضايا  الحكيم 
الشعب  طرف  من  وتقبلها  الوزارية  القرارات  نجاح  حظوظ  توفير 
الذي هو، أوال وأخيرا، سيد هذا البلد  وصاحب الرأي في اختيارات 
هذا  استقرار  ضمـان  على  العامـل  التي يعتمدهـا،  الحكومـات 

البلد  وأمنه وأمانـه. 

 بنمو�شى ي�شقط يف اأول اختبار 
ويواجه غ�شبًا �شعبيًا وا�شعا

ديسمبــر  في  »طاراخال«  معبـر  إغالق  أن  الواضح  من 
2019،  وما تبع ذاك القرار  الذي كان متوقعا، من اضطرابات 
و»تحركات« شعبية بعد أن تعرض، ولشهور، آالف المواطنين 
من  الكثير  يحمل  كان  وإن  الذي،  الرزق  أسباب  فقدان  إلى 
اإلدالل والقهر والظلم، سواء من طرف رجال األمن اإلسباني 
أو من رجال الديوانة والقوات المساعدة واألمن في الجانب 
فرص  من  أدنى  حدا  يوفر  كان  فإنه  »الحدود«،  لـ  المغربي 
بمعنى  وسماسرة،  ووسطاء  وحماالت  حمالين  بين  العمل، 
غضت  قائم،  وضع  من  لالستفادة  موردا  يجد  كان  الكل  أن 
أن  دون  السنين،  لعشرات  عنه  الطرف  المغربية  الدولة 
في  يدٌ  المجاورة  والمناطق  الفنيدق  منطقة  لسكان  تكون 
من  الحقيقيين  المستفيدين  أن  يعلم،  والكل  خاصة،  ذلك، 
المغربي  التراب  كافة  عبر  الكبيرة  الحيتان  هم  »المعبر« 
التقسيط في  من أصحاب »المخازن« الكبرى المزودة لتجار 

مختلف  حواضر وبوادي المغرب. 
كما أن الكل كان يعلم أن ممر »طاراخال«  يفضي ، حتما، 
إلى عرقلة النشــاط االقتصادي الوطني ويهدد  االستثمــار 
سواء الوطني أو األجنبي، في  قطاعات واسعـــة  من النسيج 
ينكر  يوجد  من  يكن  لم  أنه  بالمغرب،  والحال  االقتصادي 
هذه الحقيقية، حتى من بين »رواد« هذا الممر وتوأمه في 
الوحيد  مطلبهم  كان  الذين  لمليلية،  بالنسبة  أنصار،  بني 

والمشروع هو: توفير البديل !. 
 ولعل نزول  الناس إلى الشارع ، واحتجاجاتهم الغاضبة 
في  اتخـــاذ  يبرعـون  ممن  له  تعرضوا  الذي  اإلهمال  من 
قرارات »اإلغالق« ويخفقون  في مراسيم »الفتح« والتسهيل 
إنه  قيل  الذي  البديل  عن  »العثور«  في  واالنفراج،  ساعد 
المدينة  سبتة،  منطقة  مشارف  على  حرة  »منطقة  سيكون 

ذات النظام االقتصادي الحرّ«. 
ولسبب ما، وقع ،بسرعة،  التخلي عن هذا المشروع ليتم 
شرعت  الذي  االقتصادية«  األنشطــة  »منطقة  بـ  استبداله 
وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال في تنزيل الشطر األول 
من تهيىء فضاء هذا المشروع الذي يعتبر »بديال اقتصاديا« 
مبدئيا، ما  تمويله،  يتم  والذي  سبتة  بباب  التهريب  لتجارة 
بين 2020 و 2022 من طرف أربعة شركاء مساهمين : وزارة 
والتجارة  الصناعة  وزارة  درهم،  مليون   70 بحوالي  الداخلية 
40 مليون درهم، جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة 80 مليون 
درهم وكالة تنمية أقاليم الشمال 10 ماليين درهم. وسيتم 
إنجاز هذا الفضاء االقتصادي على مساحة إجمالية تفوق 10 

هكتارات يمكن تمديدها إلى 90 هكتارا. 
وبينما كان المواطنون يتتبعون تطور مشروع منطقــة 
قليلــة،   أشهـر  بعــد  المعلن،  افتتاحه  وينتظرون  الفنيدق، 
أطلقت »مؤسسة طنجة المتوسط للمناطق« هذا األسبوع، 
األســـود  بالرأس  للتسويـق  جديــدا  استثماريـــا  مشروعــا 
»Cabo Negro« بين تطوان والمضيق، المنطقة السياحيـة 

األكثر جاذبية بالمغرب، وطنيا وعالميا. 
بتجهيـــز  المهتمــة  للمناطــق«  المتــوسط  »طنجـــة 
وفـــق  فعـــال،  االقتصاديـــة شـرعــت  األنشطــة  مناطـــق 
التجاريــة  المنطقة  تجهيز  الخصــوص،  فــي  بهذا  بيانها 

والمضيق،  الجديـدة  الواقعـة  بالرأس األسود، بين تطوان 
على مساحة 70 هكتارا منها  عشرة هكتارات مساحة مركزية 
مخصصة  هكتارا   20 إلى  للتمدد  قابلة  التجارية  للمنطقة 
للتجا رة الموجهة للعمــوم،  حيث من المقرر تسليم الشطر 

األول ، البالغ مساحته 30 هكتارا بعد أربعة أشهر.
وعلى غرار منافذ التسويق الدولية، سيوفر هذا المشروع 
تجربة جديدة للتسوق بشمــال المملكة، من خالل استقرار 
واإلكسسوارات.  للمالبــس  العالميــة  التجاريـــة  العالمــات 
فضاءات  أيضا  ستشمـــل  المنطقــة  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
ذلك  وكــل  وغيرهــا،  لألطفــال،  ومطاعم،  وأخرى  للترفيه، 

بمعايير عالمية. 
موسميــة  مع  يقطع  سياحـي  جانب  أيضا  وللمشـروع 
السياحة بهـذه المنطقــة،  بإنشـاء وجهة للتسوق والترفيه 
للسياحة  الموسمي  الطابع  من  التخفيف  على  قادرة  حديثة، 

بالمنطقة. 
على  تشرف  للمناطق«  »طنجة المتوسط  لإلشارة،  فإن 
تجهيز وتنمية ما يناهز 2.000 هكتار، تشمل ست »مناطق 
تضم  والخدمات«،  واللوجستيك  للصناعة  مخصصة  أنشطة 
أزيد من 1.100 شركة ساهمت في خلق اآلالف من مناصب 

الشغل.  
وهكذا تستعد تطوان السترجاع دورها الريادي بالشمال 
واإلداريــة  واالقتصادية  السياسيــة  عاصمته  كانــت  الذي 
تجــارب  الشأن  هذا  في  وراكمــت،  قرن  لنصـف  والثقافية 
هائلة، وخبرات واسعة لو تم استثمارها بوفاء خالل سنوات 

االستقالل، النعكس ذلك إيجابا على المنطقة ككل.   
حقـــيــقـــة أن النهــضــة السياحيـــة  بتطــوان كـــان 
المستثمرون اإلسبان سباقـــيــن إلى »تحريكــهــا« بهــذه 
المنطقة، بعد االستقالل،  بتشجيع من وزير السياحة الراحل 
الذي كان يـود أن يجعــل  العلــوي رحمه اهلل،  موالي أحمد 
من تطــوان رديفــا للنهضة السياحيــة بمنطقــة  »شاطئ 
الشمس«، جنــوب إسبانيا، وقد تحققت رؤيتـــه تلك بإنشاء 
مناطق سياحية رائعة  ومجمعات ومنتجعات سياحية،  خاصة 
مجمع  »كابيال« و »مارينا سمير« و »ريستينغا سمير« ومنتجع 
»تامودا باي«  و »كابو نيكرو« وغيرها، ما جعل من تطوان 

قبلة  بامتياز، للسياحة الوطنية واألوروبية بوجه خاص. 
»الرأس  بــ  الجديدة  التجاريــة  المنطقـة  مشروع  ولعل 
طبق  سينقل  على  الذي  والمضيق،  تطوان  بين   ، األسود« 
لجودتها  فيها  سبتــة المرغوب  مدينـة  تجـارة  ذهب،  من 
ورخص أثمنتها مقارنة مع »الداخل«،  إلى قلب مدن تطوان 
 »VIP« والمضيق والجوار، سوف يغني السياح، المغاربة  الـ
عن التنقل لداخل مدينة سبتة القريبة، للتبضع، ولو أن األمر 
يظل معقدا، في  الوقت الراهن،  إذ ال حلول تبدو في األفق، 

لعودة الوضع، بالمعابر،  إلى ما كان عليه في السابق. 

عزيز كنوني 

بعد منطقة »الفنيدق« للأن�شطة القت�شادية
تطوان ت�شهد اإن�شاء منطقة جتارية  للت�شويق  موجهة للعموم 

بـ »الراأ�س الأ�شود« بني تطوان وامل�شيق 

ال�شمال يف الواجهة :
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حضر هذا الملتقى كل من الوزير المنتدب لدى 
محسن  السيد  باالستثمار  المكلف  الحكومة  رئيس 
الجزولي ورئيس الجهة السيد عمر مورو ووالي جهة 

طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة السيد محمد مهيدية.
بداية، وفي كلمته االفتتاحية ألشغل هذا الملتقى، 
تقدم عمر مورو بشكره وامتنانه لجميع الحاضرين على 
تلبيتهم الدعوة، خاصة للوزير المنتدب على حضوره 
للسيد  امتنانه  لتجديد  الفرصة  تفته  ولم  الشخصي. 
المبادرات  لكل  الموصول  دعمه  على  الجهة  والي 
التي تهدف إلى هذه التنمية، مشيرا إلى أنه وفي ظل 
واالضطراب  الغموض  يسوده  وإقليمي،  دولي  واقع 
ورغم التغييرات المتسارعة وفي ظل ما خلفته وتخلفه 
التداعيات المرتبطة باألزمة الصحية العالمية »كوفيد 
19« ورغم كل المعطيات تستمر بالدنا وهلل الحمد في 
مسيرة البناء والتقدم، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب 

الجاللة نصره اهلل.
وما االنتصارات الدبلوماسية، بخصوص قضيتنا 
التام  واالحترام  الناجح  التنظيم  األولى وكذا  الوطنية 
للمواعيد الدستورية وتعيين حكومة جديدة، إال دليل 
االختيارات  ورجاحة  المؤسساتي  البناء  متانة  على 
وتماشا  المضمار  هذا  وفي  الجديدة.  االستراتيجية 
مع مخرجات تقارير النموذج التنموي الجديد لبالدنا، 
وضعت الحكومة على رأس أولوياته مسألة التشغيل 
االجتماعية  االختيارات  صلب  في  أساسي  كعنصر 
واالقتصادية الكفيلة بضمـــان االرتقــاء في األوضاع 
النسيج  فتأهيل  والمواطنين،  للمواطنــات  العامـــة 
وتطوير  تنافسيته  من  والرفع  االقتصادي  الوطني 
بثالوث  جدليا  مرتبط  االجتماعية،  الحماية  منظومة 
ذلك  كــان  وقــد  والتشغيل.  والتكوين  االستثمار 
الدافع األساسي الختيارنا لموضوع هذا الملتقى. كما 
الجهة  لمجلس  أعطى  المملكة  دستور  أن  إلى  أشار 
لها  التي  الترابية  الوحـدات  ضمـن  متميزة،  مكانة 
باإلضافة  المجال،  جاذبية  وتحسين  بالتنمية  عالقة 
المتقدمة  الجهوية  مقتضيات  أجرأة  دينامية  أن  إلى 
الفعل  مستوى  على  األولويات  ترتيب  إعادة  تقتضي 
الوطنية  الجهوي، بشكل يتماشى مع االستراتيجيات 
الجهود  تضارب  لتفادي  وذلك  الحكومية  والتوجهات 
وتبديد الطاقات، حرصا على تحقيق التكامل والنجاعة 
باعتبارهما إحدى التوصيات األساسية للتقرير المتعلق 

بالنموذج التنموي، السالف ذكره.
وبناء على ذلك وبالرغم من تعدد المحاور واختالف 
أننا  إال  الملتقى،  موضوع  يالمسها  التي  القطاعات 
حرصنا على إشراف ومشاركة القطاع الحكومي، المكلف 
بالتقائية  السياسات العمومية وهي رسالة أردنا من 
لتحقيق  أكبر،  مجهــود  في  انخراطنا  تأكيد  خاللها 
والجهوي،  المركزي  الفعل  بين  والتناغم  التكامل 
حرصا على إنجاح رهان التسريع االقتصادي والنجاعة 

المؤسساتية. كما أشار المتحدث إلى أن الجهة ومنذ 
اليوم األول لتشكيل هياكلها، حرصت على إعطاء دفعة 
وذلك  والتشغيل  والتكوين  االستثمار  لمسألة  قوية 
والبيئية،  والثقافية  االجتماعية  الجوانب  بالموازاة مع 
موضحا أن الورقة التأطيرية لهذا الملتقى استعرضت 
بعض أهم االشكاليات والتحديات التي تواجه الثالوث 
االستثمارات  حجم  أبرزها  ولعل  الجهة  مستوى  على 
ومدى أثرها في خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وكذا 

مدى مالءمة العرض التكويني لواقع سوق الشغل.
صلــب  في  ستكـون  وغيرهـا  اإلشكاليــات  هذه 
نقاشات هذا اليوم الدراسي الهام والذي يجتمع فيه كل 
المعنيين بمسألة الثالوث على مستوى التراب الجهوي. 
وأكد المتحدث أنه وفي هذا اإلطار ال بد من استحضار 
االقتصاد  تنويع  مع  والشغل  االستثمار  دعم  أهمية 
ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة 
الفوارق المجالية وتحسين إطار عيش الساكنة وهو ما 
يتطلب منا أخذ هذه األبعاد بعين االعتبار، عند مناقشة 
وصياغة مخطط عمل الجهة للفترة المقبلة، متوخيا 
من هذا اللقاء تسليط الضوء على اإلشكاليات المحلية 
االستثمار  بقضايا  المرتبطة  والجهوية  واإلقليمية 
الحلول  وإيجاد  مقاربتها  وطرق  والتشغيل  والتكوين 
المالئمة لها، مع مراعاة اختصاصات كل طرف، من أجل 
استثمار التراكمات المنجزة والفرص المتاحة، بهدف 
تحقيق نتائج ملموسة. ذلك أن جلب االستثمار يتطلب 
وفالحيا  صناعيا  المندمجة،  للتنمية  مشاريع  بلورة 
قفزة  إنجاز  االستثمار  يتطلب  كما  وغيرها،  وسياحيا 
نوعية على مستوى االقتصاد الرقمي والتكنولوجيات 

الحديثة واالقتصاد األخضر واألزرق.
وذكر عمر مورو بأهم التساؤالت التي يراد تقديم 
إجابات بخصوصها، ضمن هذا اللقاء، منها على سبيل 
المثال، ال الحصر، »أي استثمار ألي تنمية جهوية؟«، 
التنمية؟«،  مجال  في  للجهة  استراتيجي  توجـه  »أي 
»أي منظومة تعليمية نريد من أجل تأهيل الطاقات 
وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على اإلبداع 
والتطوير والتأقلم؟«، »ما نوع المشاريع المهيكلة التي 

يجب التسريع بها على مستوى الجهة؟«.
الذكاء  قوة  تفعيل  آمال  كلمته،  مورو  عمر  وختم 
التي  السابقة  الدراسات  مخرجات  واستثمار  الجماعي 
وربطهــــا  المشاركة  المؤسسات  مختلـــف  بلورتها 
باألشغــال والمشاريع المستقبلية، ثم جعلها بمثابة 

ميثاق وأرضية للتنمية الجهوية.
ومن جانبــه وفي كلمتــه التوجيهيـــة للملتقى، 
المكلف  المنتدب   الوزير  بالسيد  الوالي  السيد  رحب 
العمومية  السياسات  وتقييم  وااللتقائية  باالستثمار 
وشكره على حضوره،  كما نوه بمبادرة هذا الملتقى 
طرح  مستوى  على  اإليجابي  األثــر  له  سيكون  الذي 
األفكاروتبادل الخبرات والتجارب  بين مختلف  الفاعلين 

والمتدخلين خالل أشغـال هذا الملتقـى الهام،  الذي 
جماعي  تصور  وخلق  الرؤى  لتوحيد  مناسبــة  يعتبر 
حول المبادرات الرامية إلى تشجيع االستثمار وتثمين 
الرأسمال البشري، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، 
ذكرى  بمناسبة  الملكي  الخطاب  في  الواردة  خاصة 
عيد العرش السعيد، حيث أعلن جاللته أنه »ال يمكن 
توفير فرص الشغل أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية 
والئقة، إال بإحداث  نقلة نوعية في مجاالت االستثمار 

ودعم اإلنتاج الوطني«.  
وذكر السيد الوالي  بالمناسبة، باإلمكانات الهائلة 
التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تشهد 
الكبرى  الملكية   األوراش  بفضل  حقيقية،   نهضة 
بنى  لها  وفرت  التي   المهيكلة  التنموية  والمشاريع 
تحتية بمواصفات جيدة،  تمكنها اليوم من االستفادة 
التجارية   للطرق  كملتقى  االستراتيجـي  موقعها  من 
العالمية،  في تعزيز تنافسيتها  واستقطاب استثمارات 

وطنية ودولية.  
وأشار السيد الوالي من زاوية أخرى إلى دينامية 
للتنمية  رافعة  شكل  الذي  بالجهة  العنصرالبشري 
النسيج االقتصادي  إنتاجية  للرفع من  وعامال أساسيا 
الجهوي واعتبرأن إنشاء مدينة المهن والمهارات التي 
ستبدأ عملها، العام المقبل،  باستقبال 3200 متدرب، 
سنويا، يشكل خطوة حاسمة  وإسهاما قويا  في تعزيز 

قابلية التشغيل لفئة واسعة  من الشباب.  
بالرغم من  أنه  اعتبار  إلى  الوالي  السيد  وخلص 
رهانا  السياسات  التقائية  تبقـى  المهمـة،  اإلنجازات 
حقيقيا للرفع من مردوديتها ونجاعتها ، مذكرا  بإحداث 
اللجنة الجهوية للتنسيق،  بغاية تحقيق انسجام عمل 

المصالح الجهوية.  
وختاما، ألــح السيد الوالي على ضرورة مساهمة 
الجميع في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد 
كافة  دعا  كما  االستثمار،  وميثاق  التنميــة  وميثــاق 
الفاعلين الترابييــن بالجهة إلى تضميــن البرامـــج 
االستثمــار  تحفيــز  آلليــــات  واإلقليميــة  الجهويــة 
والتشغيل، خاصة عبر خلق بنك مشاريع جهوية جاهزة 
لإلستثمار، على غرار ما أنجزته الدولة وذلك من أجل 

دعم جاذبية االستثمارات.  
كلمـــتــه  خـــتـــام  في  المشاركيــــن،  ودعـــا 
التوجيهية، إلى األخذ بعين االعتبار مخرجات أشغال 
تم  الذي  والتكوين  التشغيــل  حول  الدراسي  اليوم 
2019 من طرف واليــة الجهة،  تنظيمه في مارس 
النجاح  كامل  الملتقى  هذا  في  للمشاركيـن  متمنيا 

والتوفيق في أشغالهم.
أما كلمة السيد الوزير المنتدب فقد  ذكر خاللها 
بحركة التنمية  الواسعة  سواء في المجال السياسي 
المغرب،  يشهدها  التي  االجتماعي،  أو  االقتصادي  أو 

تحت القيادة السامية لجاللة الملك،  األمر الذي يدعونا 
جميعا إلى االستفادة  من هذه الدينامية  وتقويتها. 

وأشار بعد ذلك إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة 
تعتبـــر خيــر مثــال على ذلك إذ  أنها الجهة الثالثة 
الداخلي  الناتج  في  فيما يخص مساهمتها  بالمغرب 
الخام،   والثالثة أيضا  على مستوى االستثمار العمومي، 
وكونها   تتمتع ببنية تحتية من طراز عالمي  : »طنجة 
مجموعة  السرعـة،   فائق  القطـار  خط  المتوسط«، 
مناطق حرة، ومواصالت  ممتازة ومتعددة الوسائط ، 
األمر الذي يجعل من هذه المنطقة محرًكا ملموسًا 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية بالمغرب. 
إن هذه اإلنجازات لجديرٌة بكل ثناء، بل إنها تشجعنا 
وتحفزنا وتدفعنا إلى المثابرة وإلى مضاعفة  جهودنا ، 
إذ أن العهد الجديد الذي ينفتح أمامنا  يتطلب التزاما 
في  من  التضحيــة  واالنخـراط  الجميع  ومزيدا  من 

خدمة بلدنا ومواطنينا. 
بمعنى أنه  ال يزال يتعين علينا العمل للتغلب على 
خطوط معينة،  نشعر بأنها تمنعنا في الوقت الحالي 
من تحويل الطاقات المشتركة بطريقة ملموسة إلى 

هدف مشترك. 
هذه النقائص تؤثر في جميع جهات  المغرب ،  ومع 
ذلك ، فإنه ليس من الصعب التغلب عليها،  طالما أننا 
نريد  تحقيق التالحم بين اإلرادات والقوى الحية لألمة. 

الحكــومـــة  مصممـــة  فإن  الصدد،  هـذا  وفي 
على اتخاذ اإلجــراءات الالزمة،  بالتشاور مع  جميـــع 
الفاعلين  المدني،  المجتمـــع  البرلمـــان،  الشركاء: 
االقتصاديين،  وذلك وفقًا للتوجيهات الملكية السامية 

وتوصيات النموذج التنموي الجديد. 
أن  يجب  مقاربتنــا  في  األولويات  فإن  وهكذا، 
تتوجه  أساسا لتسهيل االستثمارات الوطنية والدولية 
مناطق  وإنشاء  االستثمار،  ميثاق  مراجعة  خالل  من 
من  الجهوية  الفوارق  وتقليل  االقتصادية ،  األنشطة 
خالل توجيه االستثمارات نحو جميع  الجهات، ، وتحفيز 
استثمار  الشباب،  والمواءمة  ذلك  في  بما  االستثمار 
بين التكوين األكاديمي والمهني وحقائق سوق الشغل 

المتغير باستمرار،  وتبسيط اإلجراءات اإلدارية. 
وال يخفى عليكم أن هذه الجهود تتطلب تنسيقا 
تنويـع  أجل  والخاص من  العام  القطاعيـن  بين  قويا 
مصادر النمو ، وتطوير الموارد البشرية بشكل أفضل، 
وضمان اإلنصاف الشامل ، وأخيرًا ، لجعل كل جهاتنا 
وبطبيعة الحال، جهة  طنجة تطوان الحسيمة ، ليس 
فقط،  قطبًا رئيسيًا  للتنمية االقتصادية لبلدنا ولكن 
أيضًا قطبا فريدا للجاذبية  في محيط البحر األبيض 

المتوسط. 

  امللتقى اجلهوي الأول حول
ال�شتثمــار والتكويـــن والت�شغيـــل..
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

وهو  اإلنسان،  لدى  فطرية  نزعة  الدينية  العقائد  أن  المفكرون  يعتبر 
بسبب ذلك، مرغـم على اعتنــاق ديــن من األديــان أو عقيدة من العقائد، 
إنكار وجود  ، بل ذهب بعضهم حد  انتماء ديني  إذ ال يُتصوَّر اإلنسان دون 

ملحدين حقيقيين.
نفي  إلى  االجتماع،  علم  مؤسسو  ومنهم  الفالسفة،  ذهب  المقابل،  في   
المطلق، واعتبار الالهوت مجرد طور من أطوار التفكير البشري البدائي، ساد 
في البداية قبل أن تليه المرحلة الميتافيزيقية وتحل، بعده، المرحلة العلمية، 

كمرحلة نهائية.
معظم  أن  إال  القائمة،  الديانات  من  دينا  يُعدُّ  اإلسالم  أن  من  بالرغم 
الدين  هو  بل  ومكان،  زمان  لكل  صالحا  كونيا  دينا  يعتبرونه  المسلمين 
األوحد، فهو، في نظرهم، يهتم بتنظيم حياة البشر في الدنيا الفانية، كما 
غالبية مسلمي  لدى  راسخ  اعتقاد  الباقية، وهو  اآلخرة  بتنظيم شؤون  يهتم 
انتهى  وهكذا  عالِم،  غير  بشكٍل  ذلك  كان  ولو  حتى  اإلسالمية،  المجتمعات 
محمد قطب في كتاب )جاهلية القرن العشرين(  إلى الجزم بـأن » ... الدين 
كما  وسياستهم   واقتصادياتهم  اجتماعياتهم  يشمل  للحياة  تنظيم شامل 

يشمل وجدانهم وعقيدتهم«.
 تأسيسا على هذا االعتقاد السائد حول دور اإلسالم في المجتمع، ظهرت 
في بداية القرن العشرين حركة دعوية ذات بعد اجتماعي وسياسي، وسعت 
قاع  إلى  انحدر  الذي  المسلمين  بواقع  مرتبطة  تساؤالت  إجابة حول  لتقديم 
االنحطاط، و أخرى تتعلق باألسباب التي نزلت بهم إلى درجة كبيرة من التخلف 
هذه  لمؤسسي  بالنسبة  عنها،  اإلجابة  تستلزم  ال  تساؤالت  وهي  والفساد، 
الحركة، فترة من التأمل والتقدير، بل إنها قدمت إجابة واحدة  تتلخص في أن 
تخلف المسلمين لم يكن ليحصل لوال ابتعادهم عن اإلسالم، وقد كانت إجابة 
تمهد لوصف المجتمع االسالمي بكونه مرتدا إلى »الجاهلية«، وأن ال سبيل 

لهذا المجتمع نحو الخالص من تخلفه إال بالعودة إلى طريق اإلسالم !
واالنحطاط  التخلف  سؤال  حول  الجماعات  هذه   قدمتها  التي  اإلجابة 
وإجمالها في العودة إلى اإلسالم، لم تكن في الواقع إال شعارا دعائيا مبالغا 
فيه، ال تسنده الحقائق العلمية وال المعطيات التاريخية، بل إن اإلجابة كانت 
متهافتة وفتحت المجال لطرح أسئلة جديدة حول ماهية وطبيعة اإلسالم الذي 

تجب العودة إليه ؟
تعتمد األطروحات المتهافتة للجماعات األصولية على قراءة ساذجة للتاريخ 
اإلسالمي، فهي تسعى لتصوير مرحلة حكم الرسول لدولة المدينة الناشئة، 
ومن بعده الخلفاء األربعة، باعتبارها مرحلة زاهرة من تاريخ اإلسالم، مرحلة 
لكن  بالقسط،  الوزن  وإقامة  والمساواة  العدل  سيادة  درجات  أعلى  شهدت 
الحقيقة مخالفة الدعاءاتهم، فهي مرحلة، كغيرها من مراحل تحول المجتمعات 
البشرية، خاضعة لقانون التطور المحكوم حتما بالصراع والتنافس، وإال فكيف 
التي  نفسه  اإلسالم  ألحكام  المناقضة  الجرائم  نفي  الدعاة  هؤالء  يستطيع 
الوليد؟ وكيف يستطيعون إنكار أن  ارتكبت من قائد إسالمي مثل خالد بن 
عمر بن الخطاب طالب الخليفة أبا بكر بإقامة حد الزنا عليه؟ وكيف يفسر كل 
هؤالء الصراع الذي دار بسقيفة بني ساعدة بين أصحاب الرسول من المبشرين 

بالجنة؟
إن الجماعات اإلسالمية، بكل أصنافها وتالوينها، تكتفي بترنيمة واحدة 
المسلمين، لكنها  الوحيد لهؤالء  الحل  إلى اإلسالم«  هي  تزعم أن »العودة 
في المقابل ال تملك فكرة واضحة حول كيفية تحقيق الخالص من التخلف، 
وال عن مشروع واضح المعالم يشمل السياسة واالقتصاد والثقافة والعلوم، 
فكل رأسمالهم الفارغ  يتأسس على أن اإلسالم هو الدين الحق ويتوجب على 

المؤمنين به فرضه على خلق اهلل أجمعين ! 
بخطاب  الدين  خطاب  فيه  امتزج  مشروعا  كان  أنه  اإلسالم  مشكلة  إن 
عن  وحده،  الدين  تخص  التي  الحدود  تمييز  معه  يصعب  بشكل  السياسة، 
الحدود التي تخص السياسة، فالرسول محمد، باعتباره  صاحب المشروع، مارس 
منذ البداية  السياسة والدين معا، كما شهدت بذلك تصرفاته في مواقف مثل 
صلح الحديبية ومعركة  ُأحُد، أو في محطات أخرى ترتبط بعالقته مع اليهود 

داخل يثرب.
بأن  إقناعنا  المتهافت،  بمنطقها  اإلسالمية،  الجماعات  تستطيع  هل 
اإلسالم هو المشروع الديني األصلح للبشرية ؟ أم أن األوان قد حان لإلعالن 
بأن اإلسالم كان مشروعا سياسيا ناجحا في فترة من فترات التاريخ، وأن الوضع 
الدولي الراهن، بموازين قوته الواضحة، لن يسمح بإعادة إنتاج تجربة ثانية 
لإلسالم، كمشروع قائم على الغزو  و الفتح من أجل إقامة دولة إسالمية عالمية 
األركان؟، الدولة التي تحلم بفرض النقاب على نساء العالم وسبيهن، وتحلم 
بفرض قانون موحد على الجميع أو أدائهم الجزية لبيت مالها وهم صاغرون  

في إنكار تام لنص قرآني يقول : »أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟«
 أال يعكس هذا الوضع  أزمة حقيقية في جذور الفكر السياسي اإلسالمي؟ 
أليس من الواجب على المسلمين إعادة بناء تفكيرهم بشكل يحقق »فصل 

الدين عن متاهات السياسة«؟

ف�شل الدين
 عن متاهات ال�شيا�شة؟

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

بشكاية،  مورجاني«  فراينداس  »شاندرو  السيد  من  توصلنا 
مفادها أنه يعاني، منذ وقت طويل، من مشاكل كثيرة، يلخصها في 
أن له مخزنا أسفل دكانه، الكائن بشارع الحرية، معرضا لمضايقات 
وجه  وبدون  قام  مرحاض،  بدون  ومطعم  مخبزة  مالك  طرف  من 
حق وبدون توفره على رخصة بإحداث مرحاض بالجهة المالصقة 
لجدارمخزنه المذكور، مع استغالل بعض أجزاء بناية هذا المخزن، 
بإحداث بناء كذلك فوق بابه، وبالتالي تمريرقناة للتكييف الهوائي 
وقناة للماء، فضال عن وضع خزان للوقود »المازوط« أسفل المخبزة 
المذكورة )انظر الصور(، حيث تتوفر الجريدة على نسخة من معاينة 
انبعاث  بالمشتكي أضرارا، منها  األمرالذي يلحق  لمفوض قضائي، 
الروائح الكريهة ووجود الحرارة المفرطة إلى حد االختناق،  باإلضافة 
هذا  أن  خاصة  وحين،  وقت  كل  النارفي  اشتعال  خطرإمكانية  إلى 
اليوجد  الذي  الوقت  في  تتوقف  ال  والحركة  ضيق  السفلي  المكان 

به أي منفذ لإلغاثة، قد يسهل عملية إنقاذ األرواح في حالة نشوب 
نيران.

صورهذا  بعض  سابق  وقت  في  سلم  أنه  المشتكي  ويوضح 
في  جديد  أي  يتم  أن  دون  الجهة، شخصيا،  لوالي  الخطرالموقوت 
الموضوع،  بل الزال التسيب يسود، أسفل المخبزة والمطعم الذي 
يفتقرإلى مرحاض، علما أن هذا المشكل يوجد بمكان استراتيجي 
وقبالة القنصلية الفرنسية، مما يستدعي معالجته، بالتدخل العاجل 
األوان  فوات  قبل  الضرر،  هذا  لرفع  المختصة  الجهات  طرف  من 
لبعض  وقع  كما  الممكنة،  المأساوية  الحوادث  تجنب  وبالتالي 
المصانع والمستودعات السرية التي ذهب ضحيتها عشرات األرواح، 

بسبب خرق القانون وغض الطرف عن المخالفين والخارقين له.
أ.ص  

مت�شرر من الفو�شى والت�شيب ب�شارع احلرية..
ي�شتكي ويحذرمن خطر وجود »املازوط« اأ�شفل محله
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من صميم المجتمع

بيت القصيد في كل هذه الحكاية هو أن الملك المغفور له الحسن 
الثاني تناهى إلى علمه ذات زمن أن أحد الوزراء السابقين يعيش وضعا 
ماليا بالغ الصعوبة، فأصدر جاللته على الفور بعد سماعه الخبر ظهيرا 
يخول للوزراء، كما سبقت اإلشارة، حق الحصول على معاش شهري حدد 
في أربعين ألف درهم )40.000( تمنح لكل وزير عند مغادرته الحكومة 
أهواؤه  ومقاومة  الزمن  قسوة  ومواجهة  الصعبة  الظروف  على  للتغلب 
العيش  وألسرته  له  تضمن  ظروف  في  كرامته  يصون  بما  وتقلباته 
الكريم.. لكن الظهير الملكي يشترط أن يكون مدخول الوزراء السابقين 
في  الراغبين  السابقين  الوزراء  على  يجب  كما  المعاش  مبلغ  من  أقل 
الحصول على المعاش اإلدالء بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالمداخيل 
التي يحصلون عليها، واعتبارا لكون المعاش مرتبطًا بظهير ملكي فإن 
مراجعته أو إلغاءه اليجوز إال بإصدار قرار أو ظهير ملكي من جاللة الملك 
محمد السادس.. كما يمكن للبرلمان أيضا أن يمارس دوره وصالحياته 
التي لم يعد لها مايبررها في الوقت  الوزراء  الدستورية بإلغاء معاشات 
ميسورة،  حياة  يعيشون  الحكومة  أعضاء  جل  أصبح  أن  بعد  الحاضر..! 
منهم من يتوفر على دخل إضافي أو ثروة مفاجئة أحدثت تغييرا كبيرا في 
حياته، ومنهم من قاده المنصب إلى ثراء يثير الدهشة.. وهناك أكثر من 
سبيل لتحقيق الثراء كما فعل البعض في قطاع االستثمار وبناء العقارات 
والخوض في مجاالت تجارية اقتصادية مربحة.. هذه الطرق التي سلكها 
والثراء  النجاح  لهم  حققت  الماضية  القليلة  السنوات  في  الوزراء  بعض 
شك،  بدون  أعينكم  أمام  الماثلة  التفاصيل  في  الدخول  دون  الضخم.. 
هم اليوم- أي الوزراء المعنيون- في غنى عن معاش اليسمن واليغني، 
غير أن السعي إلى ضمان استمراريته وتكريسه هو بالتأكيد »وجه آخر 
من وجوه الريع السياسي« الذي لم يعد له أي مبرر مقبول، األمر الذي 
يطرح أكثر من عالمة استفهام في أوساط المغاربة بالرغم من حمالت 
واسعة النطاق انخرطت فيها بعض األحزاب السياسية وجمعيات حقوقية 
ونشطاء في مواقع التواصل االجتماعي تدعو إلى إلغاء معاشات الوزراء 
المكلفة ماليا لما لها من تأثير مباشر على ميزانية الدولة، األمر الذي 
العمل  في  االنخراط  على  منهم  الشباب  وخاصة  المواطنين  اليشجع 
السياسي بسبب كل هذا »البقشيش المدفوع« بسخاء من طرف الدولة 
قبل  حتى  الفقر  من  يعانون  وال  اإلطالق  على  محتاجين  ليسوا  لوزراء 
استوزارهم..! دون اإلشارة إلى امتيازات وهدايا وعطايا تمنح هنا وهناك 
بال جدوى..! أليس هذا مظهر من مظاهر الريع السياسي غير المقبول 
من  يعاني  المغربي  المواطن  اليزال  فيما  العام؟!  للمال  واضح  وهدر 
مشكالت اجتماعية صعبة، أبرزها أزمة البطالة الجاثمة على صدور فئات 
واسعة من الشباب، في حين تتواصل عملية صرف معاشات الوزراء بشكل 
منتظم وضمن حركة موصولة التخطئ الهدف بل تصل إلى أصحابها 
)األرملة واألبناء  بنظام وانتظام وتؤول إلى ذوي حقوقهم بعد وفاتهم 
أعضاء  بأن جل  علما  األخيرين..  يعول هذين  الوزير  كان  إذا  واألبوين( 
الحكومة ميسورون لهم مداخيل محترمة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم 

العيش الرغيد..
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا ال تخصص الدولة هذه 
األموال للفقراء والمعوزين وذوي االحتياجات الخاصة في إطار التضامن 
والتآزر والتكافل.. هكذا نغدق من المال العام على وزراء سابقين انتهت 
أوسع  التزال  فيما  الزمن،  من  عقود  أربعة  عن  مايزيد  منذ  خدماتهم  
المعيشية  وأحوالها  أوضاعها  تحسين  إلى  تتطلع  االجتماعية  الفئات 

المغيبة!؟ 
مواطنون يكابدون ظروفا اجتماعية القبل لهم بها مكتوين بلهيب 
وشباب  !؟  الجديدة  الحكومة  تعيين  بعد  حتى  نزيفها  اليتوقف  زيادات 
وطأة  تحت  تئن  واسعة  اجتماعية  وفئات  خانقة  بطالة  أزمة  من  يعاني 
وإذا  االحتماالت..!  كل  على  مفتوحة  وبطالة  وفقر  وتهميش  حرمان 
مازال  واالقتصادي  السياسي  الريع  فإن  فرادى،  التأتي  المصائب  كانت 
ينخر جسم المجتمع ويقوض أركان المؤسسات ويعرقل جهود التنمية 

ويسهم في زعزعة االستقرار السياسي!؟
)يتبع(

ت�شاوؤلت حول معا�شات 
الوزراء تعوي�شات م�شتحقة 
اأم ريع  �شيا�شي غري مقبول؟!

• إدريس كردود

والفساد وجهان الريع 
واحدة.. لعملة 

من صميم المجتمع
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مو�شــم اأ�شيلـــة الثقافـي الدولـــي..
برجمة غنية بح�شور لفـت

أطوار  سنويين،  فصلين  امتداد  على  أصيلة،  مدينة  عاشت 
موسمها الثقافي الدولي في نسخته الثانية واألربعين، المنظم تحت 
الشباب  وزارة  مع  بشراكة  السادس،  للملك محمد  السامية  الرعاية 

والرياضة والتواصل وجماعة أصيلة.
برامجه  وتنوع  بغنى  تميز  السنة  لهذه  الثقافي  الموسم 
ومحتوياته، إذ توزع على دورتين، األولى صيفية، جرت من 25 يونيو 
إلى 3 يوليوز الماضي وخصصت للفنون التشكيلية، بمشاركة إحدى 

عشر فنانا تشكيليا.
 وعرفت الدورة الصيفية تنظيم عدة فعاليات، كان أبرزها مشغل 
للصباغة على الجداريات، معرض »ربيعيات 2021« ومعرض أعمال 
الزياليشيين  الفنانين  معرض  عن  فضال  الموسم،  أطفال  مشغل 
األستاذ  عليها  أشرف  التي  األدبي«  »اإلبداع  ورشة  وأيضا  للشباب 
الشاعر أحمد العمراوي، لفائدة تالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية 

بالمدينة.
أما الدورة الخريفية، الممتدة من 29 أكتوبر إلى 18 من نونبر 
الجاري، فقد عرفت حضورا عربيا وأفريقيا ودوليا، معززا بفعاليات فنية 

وندوات ثقافية، بمشاركة شعراء وباحثين ومفكرين وصناع قرار.
الثقافي،  للموسم  الخريفية  الدورة  وقع  على  أصيلة،  وشهدت 
شراكة  والساحل:  العربي  »المغرب  عنوان  تحت  افتتاحية  ندوة 
غاية في  متنوعة  تناولت مواضيع  ندوات  تلتها مجموعة  حتمية؟«، 
»أي مستقبل  قبيل  مواضيع من  تمحورت حول  واألهمية؛  الراهنية 

والدولية  اإلقليمية  والتحوالت  و«العرب  االنتخابية؟«   للديمقراطية 
الجديدة: العروبة إلى أين؟« إلى جانب ندوة تحت عنوان »الشيخ زايد: 

رؤية القائد المتبصر«.
وكان الموسم أيضا، مناسبة لتكريم اإلعالمي المغربي محمد 
البريني. وقبل إسدال الستار على فعاليات الموسم، نُظم لقاء شعري 
شرف  المغربي  الناقد  بتنسيق  اليوم«  العربي  الشعر  »لغة  بعنوان 

الدين ماجدولين.
ويذكر أن الدورة الخريفية صوحبت بفعاليات فنية، نذكر منها 
ورشة للصباغة وأخرى للحفر، إضافة إلى ورشات في الكتابة وإبداع 
الطفل.. إلى جانب معرض للفنان التشكيلي المغربي األسباني »خالد 

البكاي« ذي الصيت الدولي.
كما يجدر التنويه، بأن برمجة هذه السنة حافظت على وفائها 
للطابع التثقيفي التنموي في كل ما له امتداد على واقع ومستقبل 
جنوب،  ـ  جنوب  مقاربة  ذلك  في  متبنَية  االفريقية،  والقارة  العرب 
المؤسسة على طموح االنفتاح والتشارك، بما يتيح من تقارب وجهات 

النظر وتصويب الجهود وتوحيدها.
لمدينة  الدولي  الثقافي  الموسم  أن  إلى  نشير  الختام،  وفي 
أصيلة، يحمل وقعا إيجابيا كبيرا على المدينة وسكانها، بما يساهم 

في رواج اقتصادي محلي وإشعاع ثقافي قاري ودولي.

أ.ع

اأحمد بومقا�شر يح�شل على دكتوراه يف الآداب
الباحث  الطالب  أطروحة  تطوان  بآداب  نوقشت 

أحمد بومقاصر، في موضوع : »ضون كيخوطي في 
الدكتور  األستاذ  بإشراف  العـرب«  الدارسين  آثار 

العلمية،  اللجنة  قررت  وقد  الريسوني،  هاشم  أحمد 
بومقاصر  أحمد  الباحث  الطالب  منح  المداولة،  بعد 
التوصية  مع  جــدا  مشرف  بميزة  الدكتوراه  شهادة 

بالطبع، وهذا ملخص عنها :
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللجنـة  أعضـاء  األساتــذة  السادة 
الكـريــم،  الحضور  الموقـــرة،  العلمية 
تعالى  اهلل  ورحمـــة  عليكـــم  السالم 

وبركاته.
البــحــث  مــن  سنــوات  بعـــد 
والدراســـة، أوجــه فـــائـق الشكــر 
الفاضل  أستـــاذي  إلى  والتقديـــر 
أكرمني  الذي  الريسوني،  هاشم 
البحث،. كما  باإلشراف على هـذا 
ألستاذي  الشكر  بخالص  أتقدم 
الرحمن  عبد  الدكتور  الفاضل 

الفاتحي. والشكر موصول لألستاذ الكريم الدكتور عبد المجيد 
بنجياللي واألستاذ الفاضـل الدكتـور يحيى بن الوليد والدكتور 
يوسف الفهري من ضمن أعضاء هذه اللجنة العلمية الموقرة. 
الدكتور  الفاضل  ألستاذي  العطاء  بجميل  االعتراف  يفوتني  وال 
الموضوع،  اختيار هذا  الذي وجهني نحو  اللطيف شهبون،  عبد 
الذي انتهى بصيغته النهائية إلى هذا العنوان: »ضون كيخوطي 

في أثر الدارسين العرب: دراسة تاريخية وتحليلية«.
وقد جاءت هذه األطروحة في مقدمة وبابين وخاتمة. الباب 
العربية«،  والروايـة  كيخوطي  »ضون  عنـوان  ويحمـل  األول، 
ملخص  على  األول  الفصل  يحتوي  حيث  فصلين؛  إلى  قسمناه 
دي  ميجيل  لكاتبها  الذاتية  والسيرة  كيخوطي،  ضون   لرواية 

ثربانتس مترجمة عن اإلسبانية.

عن  الحديث  الثاني  الفصل  في  وتناولنا 
على  النشــأة«،  وســـؤال  العربيـة  »الرواية 
العربية  الرواية  نشأة  في  البحـث  أن  اعتبار 
على  اإلجابـة  من  أكثـــر  يقربنـا  وتطورها 
جاء  قد  العربية  الرواية  ظهور  كان  إذا  عما  سؤال 
النقاد  يعدها  التي  الغربية،  الرواية  عن  متأخرا  فعال 
األولى  الروايــة  كيخوطـي«؛  »ضون  لـ  امتــدادا 
المعاصرة  الروايـة  لظهـور  أسســت  التـي 

في العالم...
هـــذه  على  وبــنــاء  هــنا،  ومـــن 
»ضـون  فــي  تـــرى  التي  الفرضيــة 
للرواية  األولى  االنطالقـة  كيخوطي« 
عريــض  ســؤال  يُطرَح  الحديثـــة، 
العربية  الرواية  وجود  ليسائل  يمتد 
مستــقــل  أدبـي  كجنــس  نفسها، 
في  يـرى  من  هنـاك  ألن  ومتفرد. 
تأخر  على  كافيا  دليال  التأخـر  هـذا 
مع  بالمقارنة  العربية  الرواية  ظهور 
التساؤل  وهذا  الغربيــة.  نظيرتهـا 
تتبع  خالل  من  مقاربته،  الفصل  هذا  سيحاول  ما  هو  بالضبط 

مسار نشأة الكتابة السردية والقصصية في األدب العربي.
لرواية  العربي  »التلقي  إشكالية  فيتناول  الثاني،  الباب  أما 
الفصل  فصول:  ثالثة  على  توزيعه  وتم  كيخوطي«.  ضون 
ضون  لرواية  العربية  »الترجمة  عن  الحديث  فيه  تناولنا  األول 

كيخوطي«،
ضون  »تجليات  عن  الحديث  الثاني  الفصل  في  وتناولنا 

كيخوطي في األدب العربي«. 
أهم  أحد  عن  الحديث  فيه  فتناولنا  الثالث،  الفصل  أما 
بين  كبيرا  جـدال  زالت،  وما  أثــارت،  التي  الكبــرى  القضايا 
قضية  وهي  أال  سيرفانتيس،  ألعمال  والدارسين  الباحثين 

المؤلِّف الحقيقي لرواية »ضون كيخوطي«.
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المطبخية  األواني  من  العديد  على  أعيننا  فتحنا  المبكرة  طفولتنا  مرحلة  في 
أسرنا  لدن  من  عناية  بكبير  تحظى  وأضحت  معنا  كبرت  التي  المنزلية  والتجهيزات 
جدة  ليه  »الجديد  السائر:  للمثل  تزكية  القديم  في  التفرط  كانت  التي  التقليدية 
لها  القديمة  المصنوعات  بأن  يقين  على  كانوا  القوم  ألن  فيه«..  التتفرط  والبالي 
ما  سرعان  مغشوشة  الحديثة  المصنوعات  بينما  الزمان،  عوادي  تقاوم  عالية  جودة 
تتعطل وتتالشى.. لذا كانوا حريصين أشد الحرص على االحتفاظ بما ملكت أيديهم 
مقارج،  مجامر،  قدور،  )طواجين،  وخزفية  معدنية  منزلية  وأدوات  مطبخية  أواني  من 
األواني  هذه  من  وعدد  االستحمام..(  وطاسات  األيدي  مغاسل  صحون،  صواني، 
تلقوها  أو  عزهم  أيام  اقتنوها  من  ومنهم  أسالفهم  عن  تركة  توارثوها  واألدوات 
انتمائهن ألسر  رغم  النساء  تزكية ألفراحهم.. وكانت  أقاربهم وجيرانهم  هدايا من 
فقيرة يظهرن في مجالس األعراس وكأنهن »كونديسات« بما يتحلين  به من أساور 
وأقراط وسالسل و أحزمة ذهبية.. وكانت القطع النقدية الذهبية من فئة 10فرنكات 
فرنسية الحاملة لهيئة ديك هي األكثرانتشارا وبروزا في تشكيلة الحلي من قالدات 
لويس  إلى  نسبة  »اللويزة«  وتدعى  المغربية  المناطق  بمختلف  وخواتم  وأقراط 
األول  الحسن  السلطان  إلى  نسبة  الحسني  الريال  كان  كما  فرنسا  ملك  عشر  الرابع 
من المسكوكات الفضية التي تتشكل منها حلية المرأة بالمناطق الجنوبية السوسية 

والصحراوية.. 
والدروب  األزقة  يجوبون  الجوالين  المبتاعين  من  عدد  كان  الحقبة  تلك  وفي 
مواد  من   بحوزتهن  ما  البتياع  بيوتهـن  في  القابعات  النساء  ينادون  وهم  العتيقة 

معدنية..إذ تسمع الواحد منهم ينادي مرددا كلماته بإيقاع صوتي متناغم:
للبيع«. وكلما تناهى  للبيع.. ذهب بالي  بالية  للبيع.. نقرة  »عندها نحاس بالي 
الشبابيك  النوافذ أوخلف  إلى مسامعهن إال و أطللن بوجوههن من  المنادي  صوت 
فقد  ذهبي  قرط  لبيع  سانحة  الفرصة  إحداهـن  تجد  وقد  بالخارج  مايروج  لمشاهدة 
نحاسية  أواني  يبعن  من  ومنهن  قطره..  المعصم  على  ضاق  فضي  سوار  أو  رديفه 
قديمة استغنين عنها بأواني حديثة .. ومن بين تلك األواني التي يبتاعها المنادي 

قطع أثرية تؤرخ لعقود من الزمن المفقود ..  
فجل النساء في األحياء الشعبية  ممن كن يبعن األشياء القديمة من أجل تدبير 
مصروف القفة كن اليقدرن القيمة الفنية والتاريخية لعدد من األواني واألدوات المنزلية 
التى يبعنها بأبخس األثمنة لقناصي التحف الثمينة الذين يبخسون ما يعرضنه عليهم 
من أواني نحاسية وفضية ذات مواصفات عريقة.. وكانت المطابخ المغربية األصيلة 
التخلو من مدقات حبوب )خشبية، حديدية ونحاسية(.. والمدقةالنحاسية »المهراز« 
هي األكثر تداوال في سحق التوابل  وإعداد »شرمولة« السمك بفصوص ثوم وفلفل 
جارتها..  »المهراز« من  استئجارها  الجارة حين  وقزبرة.. والتخجل  وكامون  مسحوق 

فتلك عادة كان العمل بها جاريا..
وفي غياب المطرقة يستعين القوم بقبضة المهراز لدق المسامير في الجدران 
أو لتكسير قوالب السكر.. وقد يحدث أن ترفع الزوجة المعنفة قبضة المهراز في وجه 

زوجها دفاعا عن نفسها..
وكان من قلة األدب أن تزعج المرأة جيرانها في الهزيع األخير من الليل بدقات 

مهراز النحاس المطيرة للنعاس.
الذهب  يهربون  كانوا  المغاربة  اليهود  من  طائفة  أن  سمعت  ما  طريف  ومن 
بطريقة التثير الشبهات.. إذ يعمد صاغتهــم إلى صهــر كميــات من الذهب في قالب 
مهراز فيطلونه بمادة النحاس لتمويه عيون الجمارك.. وعادة ماكان يدعي المهرب 
كونه يحمل معه المهراز هدية لوالدته تذكيرا لها بالزمن الجميل في بالد المغرب 

»بضم الميم«. 
ومن األدوات التي كان لها حضور قوي في المطبخ المغربي: القصعة  والطاجين 
والبرمة بكسكاسها وأواني حفظ السوائل والخوابي والقلل.. إلى جانب القفف وأطباق 
بين  ثقوبها  المتباينة  الغرابيل   / المناخيل  عن  فضال  األحجام..  المختلفة  الحلفاء 
المستديرة  الطاولة  إلى جانب  الزعامة  الخبز مكانة  لطبق حفظ  و  وكبيرة..  صغيرة 
التي يلتف حولها شمل األسرة لتناول الوجبات.. وفي ركن قصي من المطبخ يتراءى 
النار بحلته الجلدية المرصعة بالدبابيز النحاسية وكأنه  النافخ في  لك الرابوز/ الكير 
عن  االستغناء  قطعا  ويستحيل  محارب..  استراحة  يستريح  الرومان  جنود  من  جندي 
المجاميـــر.. فهي  خــدومــة دؤوبة.. والينكر فضلها في التدفئة و طهي الطواجين 

و تشحير الكؤوس  سوى ناكر جميل أو معروف ..
المنزلية  الحلويات  قطع  األمهات  تختزن  صبيان  سطو  أو  فئران  لغزو  واتقاء 
والفواكه المجففة والسمن والعسل وسط خزانات وصناديق خشبية مزخرفة تكتسب 
الحلوى المخزونة فيها مع مرور األيام طعما برائحة شجرة  األرز أو العرعار.. وكانت 
غير  أيادي  في  وقوعها  خشية  المؤونة  مخازن  بمفاتيح  يتحزمن  الحازمات  األمهات 
آمنة.. لكنهن لسذاجتهن ماكان يدور بخلدهن بأن بحوزة أوالدهن األبالسة مفاتيح 
والصناديق  الخزانات  جميع  أقفال  يفتــح  الواحد  الثقب  ذو  المفتاح  وكان  مماثلة.. 

الخشبية. 
ولوصلة الخبز صلة منقطعة النظير باألسرة المغربية التي تعتمد في معيشها 
اليومي علىالخبز.. في زمن كانت تستيقظ فيه األمهات باكرا إلعداد العجين.. ولكل 
أسرة وصلتها التي يميزها الفراني و كذا الطراح عن باقي الوصالت من حيث شكلها 
النساء  من  عدد  كان  الفترة  تلك  وفي  تحملها.  التي  الخبز  أقراص  وعدد  ومنديلها 
يدخــرن مصروفــا مما تكدس لديهن من نخالــة يبعنها بقيــاس الصاع أو الطاسة 
في  تسمعه  إذ  المواشي..  و  الدواجن  لمربي  بدوره  يبيعها  الذي  النخالة«  »مول  لـ 
وفجأة  نخالة«..  عندها  نخالة..  »عندها  وب:  والدر  األزقة  بين  ينادي  الباكر  الصباح 
اختفى صوت صاحب النخالة كما اختفى صوت مبتاع األشياء القديمة وصوت الكواي 

وعدد من األصوات التي لم يتبق منها سوى رجع صدى في الذاكرة. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

موهبة مقبورة :
 kungfu ياسيـــــن ريــاضــي محـــتـــرف يمـــارس 
وCapoiera، لكن لألسف وبالرغم من مستواه االحترافي 
وأدائه المتميز الذي خوله لعب أدوار سينمائية ووصالت 
القنـــاة  على  شاهدناهـــا  بهلوانية  وعــروض  إشهارية 
السينما من  المحسوبين على قطاع  إال أن بعض  الثانية 
ممثلين ومخرجين وشركات إنتاج استغلوا موهبته وأداءه 
االحترافي مقابل دراهم بخسة تراوحت بين 100 و 1000 

درهم كحد أقصى.
استمر هذا االستغالل المتكرر لموهبته فترة طويلة، 
من  وممثلين  لمخرجين  الكاذبة  الوعود  من  بعدها  مل 
موهبته  وجعل  السينمائية  أفالمهم  في  يشارك  أن  أجل 
صنعة يتقاضى عليها أجرا محترما يليق بما يقدمه كمؤدي 
األمر كان  أن  إال  مشاهد خطيرة، تتطلب مهارات خاصة، 
منــه  يطلب  حيـث  المغرض،  باالستغـالل  دائما  ينتهي 
المنتجون تعاونه أحيانا بدون مقابل مادي وإن وجد فإن 

المبلغ لم يكن يتعدى 1000 درهم في أحسن األحوال.
فكرة الهجرة :

عندما طال به األمد، وطال انتظار أن تتحول هوايته 
إلى حِرفة يكسب منها قـوت يومـه، قرر الرحيل مستغال 
يسافر  أن  استطاع  تأشيرة  على  للحصول  الفنان  بطاقة 
الفن  عالم  ولوج  في  مراده  عن  للبحث  ألمانيا  إلى  بها 
في  معروف  هو  كما  خطيرة  مشاهد  كمؤدي  السينمائي 
أفالم الحركة حيث يُعوض الشخص »الكومبارس« بطل 
التي تتطلب  الوعرة والخطيرة  الحركات  الفيلم في تنفيذ 
بتلك  يليق  أجرا  عقد  بموجب  فيتقاضى  خاصة  مهارات 
المخاطر. هنا تتدخل شركة اإلنتاج وحدها دون مخرج أو 
ممثل كما يحدث عندنا بطريقة استغاللية إن لم نقل فيها 

نصب واحتيال.
غياب االستحقاق :

المغرض هو ما جعـل  غيـاب االستحقاق واالستغـالل 
قيمتــه  يَُقدر  من  يجـد  لعله  ألمانيـا  إلى  يهاجر  ياسين 
أوال وكإنسان بسيط يريد أن  الحقيقية كرياضي محترف 

يحقق ذاته أيضا.
الرياضــة  وأبطـال  الشباب  من  العديد  هناك  لألسف 
يدعمهم،  من  وال  يحتَِويهــم  من  يِجـدون  ال  خصوصا، 
رغم أن مستواهم الرياضي جيد جدا. وهنا نتساءل بأسف 
الجامعات  ومختلف  الرياضية  القاعات  نفـع  ما  شديــد، 
الرياضية ومعها وزارة الشباب والرياضة نفسها بل وحتى 
الصناعة السينمائية، ما نفعهم جميعهم إن لم يستطيعوا 
األبطال؟  هؤالء  مثل  احتواء  اختصاصاتهم  اختالف  على 
هذه  كل  دامت  ما  طبعا  جواب  بدون  سيظل  سؤال  هو 
القطاعات ال تحتكم لمَنطق االستحقاق واالحتواء وتقدير 

الرأسمال البشري الذي يزخر به بلدنا المغرب كي ال أقول 
إنهم ال يهتمون بالرياضة من األساس.

كيف أصبح ياسين مشردا في الغابة؟
أحد  عند  نزل  ألمانيا  إلى  المغرب  من  هاجر  عندما 
فإنهـم  بالمهجر  المقيمة  الجالية  كغالبية  لكن  معارفه، 
انتظار  في  تطول  التي  الزيارات  هذه  مثل  يستحملون  ال 
الفرج والتي قد تقحمهم في مشاكل قانونية قد يفقدون 
من  التخلص  طبعا  فيحاولون  إقامتهم  أوراق  إثرها  على 
غير  مهاجر  على  التستر  وشبهة  المسؤولية  هذه  ثقل 
قانوني بأية وسيلة حتى وإن استدعى األمر التبليغ بوجود 
شخص في وضعية غير قانونية. هكذا وجد ياسين امرأة 
منزلها  في  عندها  أقام  لطفلتين  عازبة  أم  وهي  ألمانية 
أول  الرحال  عنده  حط  الذي  الشخص  منزل  ترك  بعدما 
لالندماج  اعتبرها طريقة  في خطوة  ألمانيا  إلى  ما وصل 
السريع في مجتمع له عاداته وقوانينه الخاصة، لكن األمر 
لم يدم طويال بعدما نال منه المتربصون به الذين أبلغوا 
إلى  أن هرب  إال  منه  كان  فما  إقامته  مكان  عن  الشرطة 

الغابة ليعيش لألسف كمتشرد.
: Kaneb Yassine TV قناة اليوتوب

وجد ياسين ضالته في قناة اليوتوب حيث يعرض فيها 
لكن  يعيشها،  التي  القاسية  الظروف  رغم  الخاصة  حياته 
لم  يصفهم،  كما  الحساد  به،  المتربصين  أمام  أنه  يبدو 
يجد مالذا آمنا سوى كوخ في الغابة صنعه بنفسه مستغال 
يتقاسم  اليوتوب  على  محتوى  إلنتاج  المأساوية  ظروفه 
فيه معركته مع الحياة. لقد وصل لحد اآلن إلى مائة ألف 
متابع على قناته يكسب منها 1000 درهم كل شهر في 
مفارقة عجيبة وكأن األلف درهم تلك هي نصيبه مهما غير 

الجغرافية والناس.
واستحسانا  جماهيريا  إقباال  فيديوهاته  القت  وقد 
ويدعمونـه  معـه  يتواصلون  حيـث  الناس،  من  وتعاطفا 
البحـث  مشوار  استكمال  ليستطيع  أحيانا  وماديا  معنويا 
أوراق  عن فرصته لتحسين ظروف عيشـه والحصول على 

اإلقامة.
خاتمـة :

الشباب  من  الفئة  هــذه  يمثل  الذي  لياسين  نتمنى 
أن  نتمنى  كما  والنجـاح  التوفيــق  كل  الطموح  الرياضي 
ببالدنا  الرياضــة  مجــال  عن  المسؤولين  عقلية  تتغير 
قوارب  على  الشبابية  الطاقات  من  المزيد  نفقد  ال  حتى 
الموت وفي الغابــات الخاليــة بسبب لدغة ثعبان أو برد 

قارس أو حتى جوعا.
محمد العودي 
oddimed@gmail.com

من البطولة اإلى الت�شّرد
وإقبار  استغاللهم  تم  الذين  الشباب  من  العديد  حكاية  هي  قنب«  »ياسين  حكاية 
الرياضة مهنة  المحترف وجعل  الرياضي  أي فرصة إلبراز مستواهم  موهبتهم في غياب 

يعيشون من خاللها كمحترفي كرة القدم وغيرها من الرياضات.
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•  األستاذ محمد  الخراز

رو�شيا الفدرالية 
وموقفها من العرتاف الأمريكي 

مبغربية ال�شحراء

لنعود إلى األحداث السياسية التي مرت خالل السنوات 
الماضية، انطالقا من سنة 2018، حيث عمل مجلس األمن 
على تجديد قرار بعثة األمم المتحدة لمراقبة حفظ السالم 
المتعارف  التمديد  من  بدال  أشهر  ستة  لمدة  )المينورسو( 
عليه، أال وهو عام كامل، بإيعاز من موسكو، وهذه الخطوة 
تعد مؤشرا إلى أن روسيا لها دور جيوسياسي ثابت الوجود 

في نزاع الصحراء المغربية.
وجاء هذا القرار على إثر توتر غبي نشب مع موريطانيا 
الصحراء،  جنوب  الواقعة  الحدودية  غرغيزات  منطقة  في 
اتخاذ  إلى  البوليساريو  بجبهة  وأدى  المغرب  أشعله  الذي 
محظورة،  منطقة  داخل  قواتها  نشر  بإعادة  ثأرية  خطوات 
الفريقيــن  بين  المــدروس  التصعيد  في  تسبب  مما 
قيام  في  يتمثل  األول  أحداث،  ثالثة  التقــاء  من  انطالقــا 
الذي  النار  إطالق  وقف  أحكام  بخرق  البوليساريو  مقاتلي 
جرى العمل به منذ سنة 1991، حيث توغلت عناصر مسلحة 
داخل المنطقة العازلة المحايدة غرب الجدار الدفاعي الذي 
يفصل بين المغرب وقوات البوليساريو في الزاوية الشمالية 

الشرقية للصحراء المغربية.
المنطقة  داخل  البوليساريو  من  عناصر  تسلل  والثاني 

عبور  مع  بالتزامن  الكركرات  في  العازلة 
موكب من السيارات الرباعية الدفع للممر 
البيان  في  يتمثل  والثالث  الــحــدودي، 
تشير  البوليساريو،  جبهــة  عن  الصـادر 
مقرها  بنقل  اتخذته  الذي  القرار  إلى  فيه 
الدفاعي واإلداري من قاعدتها في جنوب 
شرق  واقعة  منطقة  إلــى  الجزائر  غــرب 

الجدار الدفاعي خاضعة لسيطرتها.
وجـــدت  البوليساريو  جبهــة  لكن، 
بمنطقة  محاصر  مأزق  في  عالقة  نفسها 
الجدار  عند قسم من  لوقوعها  الكركرات 
مع  ــحــدود  ال ــوازاة  ــم ب يمتد  الــدفــاعــي 
موريطانيا، وال يفسح المجال أمام الجبهة 
من  صغيرة  رقعة  على  ولــو  للسيطرة 
أراضي الصحراء الواقعة في ثلث المنطقة 
تقريبا  يمتد  الذي  المراقبة  موقع  ونشر 
من خط الشمال إلى الجنوب حيث تخضع 
نسبة 20 في المائة من أراضي الصحراء 

لسيطرة البوليساريو.
وعلى الرغم من التناقض من وجهات 

النار  إطالق  وقف  بشأن  التفسير  حول  الطرفين  بين  النظر 
المحدود  التصعيد  دفع  الالحقة،  العسكرية  واالتفاقات 
المتحدة  باألمم  الجدار  جانبي  في  القوى  إليه  لجأت  الذي 
على  والحفاظ  النفس  ضبط  لممارسة  األطراف  دعوة  إلى 
الوضع القائم، في نفس الوقت تكون لدى الرئيس األلماني 
السابق »هورست كولر« الذي كان يتولى مهمة الوساطة 
مع  األولية  مشاوراته  خالل  من  انطباع  الصحراء،  ملف  في 
ذوي الشأن في المنطقة والعالم، بأنه يجب أن تسود روح 
المباشرة  المفاوضات  والواقعية من أجل استئناف  المرونة 
في  النقاشات  أثناء  وذلك  جديدة  دينامية  لبروز  كضمانة 
األمم المتحدة حول تجديد والية بعثة المينورسو وتسليط 
للمراقبة  المشتركة  الفاعلة  اآلليات  غياب  على  الضوء 
النار وتطبيق  التقيد بوقف إطالق  أجل رصد  والتدقيق من 
االتفاقات العسكرية التي من شأنها تسهيل تسوية النزاع 
والتصعيد  التوتر  دون  والحؤول  الميداني،  المستوى  على 

العسكري بين الطرفين.

ومن خالل المنافسات أبدت روسيا مرونة في تدخلها أمام 
األمم المتحدة حول القرار، حيث انتقدت جبهة البوليساريو 
على أسلوبها في التعاطي مع أزمة غير مبررة ونيتها بنقل 
مقرها إلى الجهة الواقعة شرق الجدار الدفاعي فتكون بذلك 
الصحراء،  ملف  في  كبير  حد  إلى  متوازيا  موقفا  ثبتت  قد 
للدور  خالفا  جديدة  ومؤشرات  إيجابية  إشــارات  وأعطت 
المعهود الذي تلعبه الجزائر داخل االتحاد اإلفريقي المدعم 
من بعض أجندتها، غير أن الضغوط الروسية تجلت بصورة 
من  أقل  إلى  المينورسو  والية  خفض  موضوع  في  واضحة 
المدة المعتادة، وعقد عليها المندوب الفرنسي لدى األمم 
المتحدة إلى أن تمديد والية البعثة األممية لستة أشهر هو 
الوالية لسنة كاملة  التي تعتبر أن تجديد  للقاعدة  استثناء 
هو الضمانة األفضل الستقرار عمليات حفظ السالم، وهذه 
األمريكية  بالدعوة  كبير  حد  إلى  تلمح  الفرنسية  المداخلة 
ملف  في  األمن  مجلس  أعضاء  انخراط  تنشيط  إعادة  إلى 
من  وغيرها  روسيا  دعم  لضمان  فرصة  وإعطاء  الصحراء، 
الدول المعنية كالصين والسويد، خصوصا وأن هذه األخيرة 
قد رحبت بالموقف الروسي كخطوة تتيح في مرحلة الحقة 

معالجة غياب التوازن الكافي في القرارات التي ستتخذ.

وعلى الرغم من استعادة القنوات الدبلوماسية نشاطها 
إلى  أكثر  تميل  روسيا  التزال  وموسكو،  الرباط  بين  مؤخرا 
الجزائر التي بلغت حصتها 78 في المائة من كمية األسلحة 

التي نقلتها روسيا إلى إفريقيا خالل السنة 2013 و2017.
وبعد كل هذه المناقشات على مستوى األمم المتحدة، 
حول  المتحدة  األمم  بعثة  والية  تجديد  على  والتصويت 
الصحراء، أعلن المغرب في هذه الفترة بالذات، قطع عالقاته 
جبهة  إلى  األسلحة  بتسليم  اتهامها  خلفية  على  إيران  مع 
البوليساريو ومدها بالدعم اللوجستيكي والتقني عن طريق 
السفارة اإليرانية في الجزائر، ومن خالل حزب اهلل، غير أن 
من  وحذرتا  الجزائر،  ومعها  االتهامات  أنكرت هذه  الجبهة 
أن ما يسعى إليه المغرب من خالل هذه االتهامات بتواطؤ 
مناقشات  حدوث  إمكانيات  عرقلة  هو  والبوليساريو  إيران 
مباشرة، وفي هذا اإلبان دخلت كل من السعودية واإلمارات 

على الخط لمبادرة سريعة إلى تأييد الطرح المغربي.
الرباط  الباحثون أن من وراء هذه الخطوة سعي  ويرى 

إلى إظهار أهميتها االستراتيجية في سياق تجدد المعارضة 
الدعم  من  إيران  به  تقوم  لما  وال سيما  إليران،  األمريكية 
غير المحدود لبعض الجهات المسلحة في العالم لمواجهة 
أبدت  التي  المراقبة  خالل  من  يأتي  وهذا  األمريكي،  المد 
لقوة  دعمها  المغرب  جانب  إلى  واإلمارات  السعودية  فيها 
مجموعة دول الساحل الخمس المدعومة من فرنسا، وذلك 
من أجل التصدي لالستثمارات اإليرانية المتزايدة، ونفوذها 
الكبير في المنطقة.. وفي الوقت نفسه العمل على الدعم 

المالي لمواجهة اإلرهاب على مستوى دول الساحل.
ويبدو أن اإلعالن المغربي عن قطع العالقات مع إيران 
قد ساهم بشكل كبير في تغيير الموقف األمريكي في قضية 

الصحراء.
أما عن موقف روسيا الفدرالية مؤخرا، يالحظ أنها نددت 
اعتراف  إلى  الرامي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  بقرار 
واعتبرت  الصحراء،  على  المغرب  بسيادة  المتحدة  الوالية 
أن هذا يتعارض مع القانون الدولي، ونقلت وكاالت األنباء 
الروسية عن نائب وزير الخارجية »ميخائيل بوغداوف« قوله: 
المتخذ  االتجاه  نفس  وهو  الدولي  للقانون  انتهاك  هذا 
بالقرار  بدورها  نددت  فقد  إيــران،  من 
الخارجية  وزيــر  نائب  وأكــد  األمريكي؛ 
بعين  يأخذ  لم  ترامب  قرار  أن  الروسي 
االعتبار قرارات مجلس األمن التي وافق 
عليها األمريكيون أنفسهم.. والملفت أن 
يوغدانوف صرح أن موسكو تعتبر إقامة 
العالقات بين المغرب وإسرائيل ضرورية 
أنه كانت هناك  إلقامة روابط، خصوصا 
المغرب،  دائما جالية يهودية كبيرة في 
تاريخية  اتصاالت  على  الحفاظ  تم  وقد 
وإنسانية، وفي بداية شهر نونبر الحالي 
امتنعت روسيا عن التصويت على مشروع 
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
بشأن  المتحدة  الواليات  أعدته  الــذي 
تمديد تفويض بعثة األمم المتحدة في 

الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
هذا  الــروســيــة  الخارجية  ـــررت  وب
عن  خروجا  يشكل  القرار  لكون  االمتناع 
بشأن  األمن  لمجلس  المحايد  الموقف 

قضية الصحراء.
وجاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
تقويض  محاوالت  من  تحذر  روسيا  أن  ــروف«  زاخ »ماريا 
بشأن  األمن  مجلس  عليها  وافق  التي  األساسية  المعايير 
تعد  لغة  تضمنت  المسودة  وأن  الصحراء،  قضية  تسوية 
تسوية  بشأن  المتحيز  وغير  المحايد  الموقف  عن  خروجا 
قضية الصحراء من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 
إلى حل  الرامية  تعليقاتنا ومقترحاتنا  تجاهل  وأضافت »تم 

الوسط«.
وهكذا يبدو أن مجلس األمن قد دعم أطروحة المغرب، 
وشدد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه، 
خيار  باعتماد  المغرب  تبناه  الذي  االتجاه  في  يسير  وهذا 
الحكم الذاتي، أما موسكو فتحاول أن تبحث عن مصالحها 
في شمال إفريقيا من خالل محاباة الجانب الجزائري وعدم 
الصحراء  بخصوص  الكبرى  المغربية  بالمصالح  اإلضــرار 

المغربية.
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معالـم وآثـر

طبيعة  كانت  حين  العالم،  جواسيس  جنة  البوغاز  مدينة  بأن  يقال 
نظامها السياسي، إبان الحمايةِ دوليا، حيث الصراع بين مختلف القوى 
اعتبارا  المدينة  على  لالستحواذ  آنذاك  العالمية  والعسكرية  االقتصادية 
للقارة  الرئيس  والمدخل  أوروبا  على  المطل  االستراتيجي  لموقعها 
والمحيط  المتوسط،  األبيض  البحر  يربط  هام  وكمضيق  األفريقية، 

األطلسي، فضال عن جمالها الجغرافي.
سنة  المدينة  بشواطئ  ميتة  وجدت  داندرون«  »مارغا  الجاسوسة 
1948، فوفاتها تمت بطريقة غامضة، إذ لم تستطع السلطات الدولية 
على  عُثر  بعدما  األبد،  إلى  مارغا  اختفت  العثور على جثثها حيث  آنذاك 
اتهما  صديقين  برفقة  متنه  على  كانت  والذي  طنجة  بشاطئ  زورقها 

بقتلها. 
من هي »مارغا داندرون«؟

رأت مارغا داندرون النور في ماي 1893 بمدينة )بايون( الفرنسية، 
)مرغا(  باسم  اشتهرت  أنها  إال  كليغيس  مارغيريت  الحقيقــي  واسمها 

ولقبت بأندوران لكونها من ساللة عريقة تحمل هذا اإلسم.
طفولة )مارغا( تميزت بالترف، عند بلوغها سن السابعة عشر، شاءت 
األقدار أن تلتقي بأحد أبناء عمومتها اسمه »بيير داندرو« الذي تزوجت 

به سنة 1909 وانتقلت صوب إسبانيا، فالمغرب، ثم الجزائر.
اال أنه وألسباب مجهولة قررت »مارغا« سنة 1925 السفر إلى مصر 
معهدٍ  فتح  من  تمكنت  حيث  هناك،  لالستقرار  وعائلتها  زوجها  رفقة 
للتجميل في العاصمة المصرية، واستطاعت االندماج مع قواعد الثقافة 
سواء  الراقية،  البريطانية  الشخصيات  كبار  خاصة  الجديدة  الشرقية 
المدنية أو العسكرية، من بينها الرائد في الجيش اإلنجليزي »سينكلير«، 

وأثناء  بها،  شَغُفت  التي  بسوريا،  »تدمر«  مدينة  بعدها  زارت 
سيرتها،  في  واقعة  أول  وقعت  الكِنانة،  بأرض  مارغا  تواجد 
انتحار  بعد  وغامضا،  محيرا  جزء  يعتبرونها  المحللين  جعلت 
الرائد »سنكلير« الذي تعرفت عليه بدعوى ما قيل حينها، كون 

مارغا قامت بسرقة ملفات سرية من مكتبه.
الخيانة في تدمر والقتل في جدة.. 

إعجاب،  َايَّمَا  تدمر  بمنطقة  مارغا  وُاعجبت  شَغفت  لقد 
حيث عملت مع زوجها كمسيِّرين لفندق “الملكة زنوبيا”، لكن 
زوجها  اكتشاف  بعد  خاصة  المشاكل،  تعتريها  بدأت  حياتهما 
البريطاني  الجيش  في  يعمل  إنجليزي  عشيق  مع  له  لخيانتها 
وهو األمر الذي غذى الشكوك حول إمكانية عملها كجاسوسة 

لبريطانيا ضد مصالح فرنسا بالمنطقة.
سنة 1933 تطلقت من زوجها وتزوجت أحد العرب يدعى 
أن تقوم  إنها دخلت في االسالم وقررت  الشيخ سليمان وقيل 
بزيارة لألراضي المقدسة، فتوجهت برفقته إلى السعودية، لكن 
محاولتها لتكون أول أوروبية تدخل مكة لم تكلل بالنجاح. وال 
زالت الضبابية تحيط بهذه القضية، ذلك أنه بعد وصول مارغا 

والشيخ سليمان إلى جدة، توفي هذا األخير.
في21 أبريل من سنة 1933 تم اتهامها بأنها الفاعلة في 
جريمة قتل الشيخ سليمان ليتم اعتقالها، وقضت قرابة 63 يوما 
رهن االعتقال، قبل اإلفراج عنها بوساطة من القنصل الفرنسي 
من  وتتزوج  تدمر  إلى  لتعود  الحاكمة،  سعود  آل  عائلة  لدى 
قليلة  بعد شهور  أنه  المفاجأة  لكن  “بيير”،  جديد من طليقها 
وجد مقتوال وأحد العاملين بفندق الملكة )زنوبيا( إذ عثر عليهما 
مضرٌجين في دمائهما نتيجة طعنات بالسكين، ولم يعرف سبب القتل 

ومن فعل ذلك. 
إلى  وعادت  المشرق  نهائية  بصفة  مارغا  تركت  زوجها،  مقتل  بعد 
فرنسا، كانت حينها الحرب العالمية الثانية قد شرعت في إطالق نيرانها. 
شكوك الجميع سارت إلى كون مارغا كانت تعمل جاسوسة لدول الحلفاء، 
ما  األلمانية  المخابرات  لدى  المطلوبين  رأس  على  وضعت  أنها  حتى 
دفعها إلى الفرار صوب الجزائر العاصمة سنة 1943 حيث ظلت مختفية. 
ابن  بقتل  المرة  هذه  واتهمت   1945 سنة  فرنسا  إلى  ذلك  بعد  عادت 
عمها “ريموند كليغيس” فتم اعتقالها في مدينة نيس الفرنسية، بيد أن 

اعتقالها لم يدم إال أياما ثم أطلق سراحها.
طنجة.. النهاية الغامضة

بعد انتهاء الحرب العالمية عاشت مارغا فترة مهمة في طنجة، ثم 
انتقلت للعيش في اسبانيا قبل أن تقرر العيش في جبل طارق، المستعمرة 
أنها  لسيرتها،  مؤلفون  ذكر  كما  مترفة،  حياة  تعيش  كانت  البريطانية، 
الدولية وإسبانيا وجبل طارق وقد  التهريب بين طنجة  كانت تعمل في 

امتلكت زورقا ترفيهيا اسمه “دجيالن”.
في 5 نونبر 1948 اختفت »مارغا« إلى األبد، بعدما عثر على زورقها 
بشاطئ طنجة والذي كانت على متنه برفقة صديقين وقد اتهما بقتلها. 
مارغا  جثة  على  طويل  ببحث  بطنجة  الدولية  السلطات  قامت  وقد 
بشكل  مارغا  وانتهت  بالفشل،  باءت  محاولتها  جميع  أن  إال  طنجة  في 
العديد  وراءها  وخلفت  رحلت  جثتها،  على  العثور  يتم  أن  دون  غامض 

من األسئلة.

فقيرة  صغيرة  قرية  سكان  كان 
أن  إلى  حلوب  بقرة  لبن  من  يعيشون 
جرة  من  ماء  بشرب  يوم  ذات  تورطت 
ولم  بداخلها  رأسها  فعلق  الفخار،  من 
القريــة  أهــل  احتــار  إخراجه.  تستطع 
على  الحفاظ  يريدون  فهـم  بأمرهم، 
الجرة،  يكسروا  أن  دون  البقرة  حياة 
فلجؤوا إلى المختار ليحل المشكلة وهو 
المختار  تأمل  اإلطالق،  على  أفهمهم 
مليا البقرة و الجرة، وبعد تفكير عميق 
البقرة،  رأس  اقطعوا  بالقرار،  نطق 
فقطعوه، ثم قالوا يا مختارنا المفخرة، 
مازال رأس البقرة في قلب قالب الجرة، 
وقال  بوقار  ابتسم  بحكمتك،  أدركنا 

إكسروا الجرة فكسروها وحرروا رأس البقرة المقطوع، ليتنحى المختار جانبا ويشعل غليونه ويتأمل السماء، فأتاه 
أهل القرية، ال تحزن يا مختار فداك البقرة والجرة، فنظر في وجوههم بنفس ابتسامته الفاخرة وقال: لست حزينا 
على البقرة أيها المساكين وال على الجرة، لكني حزين عليكم، كيف ستدبرون أموركم من بعدي؟«، ثم خاطب ذاته 

الذكية وختم: »هلل دَّرُكِ يا عبقريتي من ذا الذي يحاكيكي يا كيكي«.

اليمنى  الضفة  على  تقـــع 
الطريــق  على  الحلـــق،  لوادي 
شـــرق  ماالباطا  إلى  المؤدية 
العتيقــة. تم بناؤهـــا  المدينة 
ويرتبـــط  م،   1664 حوالـــي 
اسمها باسم الخضر غيالن قائد 
ضد  اإلسالمي  الجهـــاد  حركة 
االستعمار اإلنجليزي الذي احتل 
1662م  بين  ما  طنجة  مدينة 
على  القلعة  تتوفـر  م.  و1684 
جهاز دفاعــي محكـــم، عبـــارة 
األضــالع  رباعيي  سورين  عن 
نصـــف  ببرجيـــن  محصنيــن 
تتوسطهما  بارزين،  دائريين 

باب عمرانية ضخمة.

تاريخ معين؟ سؤال حَيّر  الزمن في مكان معين وفي  هل فعال يتوقف 
العديد من الناس، إذ لم يستطيعوا فك طالسم مثل هذه األحداث، كما أنهم 
احتاروا في أمر هذه الوقائع التي حدثت في مواقع شتى من العالم وفي عصور 
متفاوتة الزمن، إذ يعتبرها البعض ضربًا من الخُرافة وسَرديات تقليدية من 
نسِج الخيال وبعيدة كل البعد عن الواقع، األمر الذي يترتب معه عدم اإليمان 

بها إطالقًا.
من  مجموعة  تطالعنا  السابقة،  القصص  وإلى  التاريخ  إلى  وبالرجوع 
األحداث الشبيهة بما يدل داللة قطعية على أن توقف الزمن بأمكنة وأزمنة 
السماوية.  الكتب  بذلك قصص  تطالعنا  فيها، كما  نقاش  ال  معينة، حقيقة 
الحدث  هذا  على  حي  كشاهد  االيطالية  “بومبي”  مدينة  فاختفاء  وعليه 
نهضة  عرفت  التي  المدن  من  كانت  اإليطالية  “بومبي”  ومدينة  المُروِّع. 
تنموية اقتصادية واجتماعية يضرب بها المثل، في القرن السابع قبل الميالد 
األرض،  من  اختفائها  تاريخ  وهو  للميالد،  والسبعين  التاسعة  السنة  وحتى 
وسياحي  واقتصادي،  مالي  كُقطب  آنذاك  صنفت  إذ  مزدهرة،  مزينة  كانت 
تعرفها  التي  المرافق  من  ذلك  غير  وإلى  إيطاليا  دولة  مستوى  على  حيوي 

الحضارة الحديثة.
أسباب  بين  من  كان  بومبي  مدينة  بجوار  الواقع  “فيزوف”  بركان  إن 
تنمية وازدهار المدينة، وسببا في توقف الزمن بالمدينة واختفائها من وجهِ 

البسيطة.
سنة 62 للميالد، كان السكان يحيون ليلة عيد لهم وفجأة سمعوا صوت 
بدأت  إثرها  على  يعرفوا قط مصدره،  ولم  المدينة،  أركان  هَزَّ  انفجار قوي 
األرض باالنزالق وحدث زلزال عظيم جعل أعالي المدينة أسفلها وفي نفس 
الوقت تصاعد دخان كثيف من بركان فيزوف، وابتدأت الحِمَمُ بالتدفق، لم 
يقف األمر عند هذا الحد، بل تدفقت الحمم، والغبار على كل أحياء المدينة، 
األمر الذي ترتب عنه موت كل سكان المدينة اختناقا أو حرقا بالنيران التي 
مزدهرة  مدينة  تُكن  لم  وكأنها  آخرها،  بومبي عن  مدينة  اختفت  اشتعلت. 

من قبل، فأضحت عبارة عن خراب وكأنها لم تكن في الوجود من ذي قبل.
هناك  أن  أثبتوا  الباحثين  بعض  لكن  المدينة،  هذه  اختفاء  أمر  عجيب 
أمورًا مُخّلة كانت تقع بالمدينة، ضاربة بذلك كل القيم واألخالق، ما ترتب 
الذين  األقوام  لبعض  بالنسبة  األمر  كما هو  بها،  اِالهية  عقوبة  إنزال  عنه 

عاشوا في الشرق.

• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

حتفها  لقيت  التي  اجلا�شو�شية  داندرو  “مارغا 
ب�شواطئ طنجة”

املدينـة التي توقـف فيهـا 
الزمن حلد الآن

ُرِك يا عبقريتي هلل دَّ
 ق�شبــة غيـــلن
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افتتاح مقهى رن�سهاو�سن الثقافـي

إلى   2021 فبراير   20 السبت  يوم  المثقفيـن  من  ثلة  حجَّ 
فضاء رنشهاوسن، منهم مفكرون وفنانون وإعالميون وأساتذة 
جديدة  روحا  أعطوا  الذين  والشباب  األطفال  وبحضور  جامعيون 
لهذه المعلمة التاريخية ولهذا اللقاء االحتفالي والمؤسس للعمل 
الثقافي الجاد بمدينة طنجة عامة وطنجة العتيقة خاصة من أجل 
من  وآخرين  كنون  اهلل  عبد  سيدي  مثل  الثقافية  أمجادها  بعث 
دون  األستاذ  واإلسباني  الطنجي  المحامي  مثل  أجنبية  جنسيات 

منويل كوليرا والذين أوصلوا مدينة طنجة إلى العالمية. 
ومن الوجوه البارزة في هذا اللقاء الثقافي شباب شمروا عن 
البقالي  الثقافية محمد الطيب  التظاهرة  سواعدهم إلنجاح هذه 
الفاعل الجمعوي والناشط في المعهد المتوسطي الديموقراطي 
للتنمية والتكوين ، دعما للجمعية ورئيسها محمد أجناح المريني 

رئيس جمعية رنشهاوسن.
رنشهاوسن  جمعية  تتساءل  االفتتاحــي  اللقــاء  هـــذا  بعد 
وشركاؤها ومحبوها المتعاطفون معها، هل آن األوان للمثقفين 
جيل  وبعث  مدينتهم  لتنمية  خدمة  يلتئموا  أن  طنجة  بمدينة 
جديد متشبع بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار الهادف 

والبناء المجتمعي المتعدد والديموقراطي..؟
هل الجماعة الحضرية المنتخبة يوم 8 شتمبر ستحرص على 

تقليد  تكريس  قصد  الثقافية  التظاهرات  كل  ومساندة  الحفاظ 
يمكن من  قد  والذي  بإيجابيته وضروريته  الجميع  يؤمن  ثقافي 
استعادة الدور الريادي الذي كانت تلعبه مدينة طنجة على جميع 

المستويات واألصعدة وعلى مدار التاريخ؟.
أمام  مردوديتها  تراجعت  وفنية  ثقافية  مهرجانات  عدة  إن 
قلة الدعم بصفة نهائية بدواع واهية، واعتبار أن الفعل الثقافي 
ال أهمية له ويشيع قيما بعيدة عن الهوية الحضارية المتعددة 
العصور  منذ  طنجة  لمدينة  المتميز  الدور  نسيان  مع  الروافد 
والبرتغاليين  والرومان  والفنيقيين  الوندال  مراحل  إلى  الحجرية 
مسلمين  واألندلسية  اإلسالمية  المرحلة  ذلك  وقبل  واإلنجليز 
ويهود وقبلهم كانت طنجة مستوطنة للقبائل األمازيغية، فتالقح 
بداخلها المكون األمازيغي والعربي واليهودي في تناغم وانسجام 
تام ما بين المكونات الثالثة وإفراز الشخصية المحلية المرتكزة 
على تراث ثالثي األبعاد في ظل نظام دولي تساكن ضمنه أهل 
المدينة ومثقفوهم مع الجاليات المتعددة االنتماءات والجنسيات 
منهم اإلسبان واأللمان والنمساويون واألمريكيون و الفرنسيون 
والهنود والبرتغاليون... إال أن الفئة المثقفة والمتنورة من رجال 
لهم  كان  وآخرين  كنون  اهلل  عبد  مثل سيدي  المسلمين  طنجة 
الفضل األكبر في حفظ الهوية. وفي الوقت ذاته، في نشر ثقافة 

االنفتاح على الغير واالطالع على ما يجري في المجتمعات العربية 
والغربية.

وأثناء عهد النظام الدولي كانت هناك عناية فائقة بموضوع 
مما  الوطنية  الحركة  بنضال  توجهاتها  ارتبطت  التي  الصحافة 
بتأليف  كنــون  اهلل  عبد  سيدي  األديــب  و  الفقيه  األستاذ  ألهم 
واالهتمـام  الثقافـي  اإلشعاع  ورهانات  المغربي  النبوغ  كتاب 
زالت  ما  والتي  واألصيلة  المنفردة  التراثية  والجذور  باألصول 
حية بين المجتمع الطنجي، فضال عن التعبيرات الثقافية والفنية 
تندمج  ومستدام  وشامل  تنموي  بمنظور  والمعاصرة  الحديثة 
فيه كل مكونات مدينة طنجة كمجال تراثي وثقافي وفني منفرد 
الشخصيات  أو  الهيئات  بعض  وجود  ننكر  أن  يمكن  وال  وواعد. 
اإلسبانية التي كان لها دور في تنشيط المجال الثقافي بطنجة 
خاصة الجانب المتعلق بالحفاظ على التراث المعماري والتاريخي 
والدور الذي لعبه المحامي دون مانويل كوليرا في تصنيف بناية 
رنشهاوسن تراث إنساني عالمي و ما لهذا الجهد من تأثير على 
الهوية المتوسطية لمدينة طنجة إضافة إلى مسرح سرفانطيس 
اإلنسانية  الثقافة  إشعاع  في  ساهـم  ثقافـي  لتاريخ  يخلد  الذي 
تصنف  أن  تستحق  مدينة طنجة  يجعـل  مما  العالمية،  والكونية 

ضمن التراث اإلنساني العالمي.

هل حان الوقت ملثقفي طنجة لكي يلتئموا من اأجل نه�شة مدينتهم ؟
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1937م بمدينة طنجة، وبها تابع دراسته  الحاج أحمد قرّوق)1( سنة  وُلد اإلعالمي المتميز األستاذ 
حيث التحق سنة 1947م بالمدرسة اإلسبانية العربية البنين بحي أمراح، وكانت هذه المدرسة رغم أن 
اإلسبان كانوا هم المشرفين عليها، تتميز بمزجها بين التعليم التقليدي والعصري من خالل تخصيص 
اإلسبانية  باللغتين  الخاصة  للدروس  المساء  بينما خصصت حصة  الكريم.  القرآن  لحفظ  الصباح  حصة 

والعربية.
ومن األساتذة الذين درس عليهم االستاذ أحمد قروق في هذا الطور الدراسي: عبد السالم اللواح، 

دون سيفيرنو، ومحمد عزيمان القصري الذي كان مدير هذه المدرسة في تلك الفترة. 
الشهـادة  على  1951م  سنـة  ليحصل  االبتدائيـة،  المرحلـة  هذه  في  سنـوات  أربع  دراسته  وامتدت 

االبتدائية.
وبما أن طنجة في تلك الحقبة التاريخية كانت ال تتوفر على ثانوية عصرية خاصة بالتالميذ الذين 
درسوا التعليم العصري في المرحلة االبتدائية، التحق بمدينة تطوان وانتظم في صفوف طلبة المعهد 
بتطوان  الخليفية  المنطقة  حكومة  قبل  من  ممنوحا  حاليا(،  عياض  )القاضي  الثانوي  للتعليم  الرسمي 

بمنحة، كانت تخول له سد حاجياته الدراسية هناك.
 ومن األساتذة الذين درس عليهم: عبدالسالم الطود الذي درسه مادة الجغرافية، وامحمد عزيمان 
درس عليه األدب األندلسي، واألستاذ إبراهيم اإللغي الذي درس عليه مادة اللغة العربية، واألستاذ بن 
كريمو أخذ عنه مادة العلوم، واألستاذ شعشوع المكلف بالمكتبة، ودون مانويل أستاذ علم النفس في 

القسم الداخلي. 
مانويل  دون  أن  كيف  قروق  أحمد  األستاذ  ويروي 
كان له الفضل الكبير في غرس األخالق والقيم السامية 
إحـدى  في  أنـه  فيروي  التالميـذ،  نفـوس  في  النبيلـة 
في  يسرعان  الداودي  العربي  زميله  رفقة  كان  المرات 
فاستوقفهما  السينما،  إلى  للذهاب  الدرج  عبر  الهبوط 
فأخبراه  استعجالهما،  مانويل مستفسرا عن سبب  دون 
بالسبب فأجابهما بحكمة، أنه يمكن بسبب استعجالهما 
أن يقع لهما مكروه، ويتأخرا عن تحقيق غايتهما، فعاقبها 
بعدم السماح لهما بالخروج، ويضيف األستاذ أحمد قروق 
أن دون مانويل كان هو نفسه من يشرف على تطبيق 
العقوبة حيث كان يضطر للبقاء في القسم الداخلي إلى 

حين انتهاء فترة العقوبة.
الفترة:  تلك  في  معـه  درسوا  الذين  التالميذ  ومن 
محمــد العربـي المسـاري، عبد السالم البقالي، مصطفى 
إلى مجموعــة  إضافـة  والدكتور محمد مفتـاح،  السراج، 
النخبة  بعد  فيما  شكلـوا  الذين  اآلخرين  التالميـذ  من 
االستقالل،  بعد  الوازن  الحضور  لها  كان  التي  المثقفة 
الجيش  في  وضباط  أطباء،  و  جامعيون،  أساتذة  منهم 

وغيرهم.
وحكى لي األستاذ أحمد قروق عن ذكرياته الدراسية 
في مدينة تطوان، وأجوائها، وكيف كان االحترام سائدا 
فيها، حيث كان  شاطئ مرتيل مقسما إلى قسمين قسم 
الصغار.  واألطفال  للنساء  آخر  وقسم  للرجال،  مخصص 
ومنتزه  غرغيز  جبال  في  والجوالت  النزهات  إلى  إضافة 
كيتان وغيرهما التي كان يقوم بها التالميذ في نهاية 

األسبوع وفي أيام العطل.
1956م حصل األستاذ أحمد قروق على  وفي سنة 
الدراسية  البعثة  اختياره ضمن  ليتم  الباكالوريا  شهادة 
إرسالها  الطريس  الخالق  عبد  الوطني  الزعيم  قرر  التي 
إلى مصر، وبالفعل تم استقبال أعضاء البعثة من طرف 
الثالثي  العدوان  أن  إال  الخامس،  محمد  الراحل  الملك 
على مصر إثر قرار جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس 
الصادق  محمد  سافر  حيث  الموالية،  السنة  إلى  أجلها 
ومحمد  سابقا(،  بطنجة  الشعبي  البنك  )مدير  البقالي 
مصرية  من  وتزوج  هناك  استقر  الذي  الداودي  العربي 
واشتغل مستشارا في السفارة المغربية بالقاهرة قبل أن 

يعمل مستشارا بالجامعة العربية.
وإذا كان بعض أفراد البعثة قرروا االنتظار حتى تهدأ األمور ثم يتم االلتحاق بالقاهرة للدراسة، فإن 
األستاذ أحمد قروق عزم على السفر إلى غرناطة لتحقيق حلمه في دراسة الطب فسافر في سنة 1956م 
الباكالوريا  بشهادة  شهادته  معادلة  يتم  حتى  اإلعدادية  السنة  يدرس  أن  اضطر  وهناك  إسبانيا،  إلى 
اإلسبانية، لكن توتر العالقة بين المغرب وإسبانيا آنذاك، وعدم توصله بالمنحة الدراسية، ومرضه مرضا 
شديدا حيث تكفل بعالجه هناك صديقه الدكتور النشناش، عجل بعودته إلى المغرب سنة 1957م، وعمل 
آنذاك بإذاعة افريقيا التي كان مقرها في فيال أمام المديرية الجهوية للثقافة حاليا قرب رياض اإلنجليز، 
وأثناء عمله في هذه المحطة سينهض بتشخيص عمل مسرحي إذاعي إلى جانب اإلعالمي خالد مشبال 
وزوجته أمينة السوسي، المسرحية الشهيرة )القايدة طامو( التي حققت نسبة متابعة كبيرة جدا، وكانت 
أحمد  اإلعالمي  فيها  أدى  وقد  اإلشهارات،  وكثرت  المستمعين،  اإلذاعة من  على  تنهال  اإلعجاب  رسائل 
قروق دور شخص يسمى » استيتو« وهو المكلف بإحضار العدول كلما قررت القايدة طامو أن تطلق أو أن 

تتزوج من جديد وقد تكرر ذلك لثالثة عشر مرة. 
وكان يشتغل عند عودته صيفًا بشكل مؤقت في إذاعة إفريقيا بطنجة، باصما على أولى خطواته في 
دنيا الصحافة، وأصبح صحافيا محترفا ابتداء من سنة 1959، بعد أن قضى سنة وبضعة شهور كمتدرب 

في التلفزيون اإلسباني بمدريد، والمركز اإلذاعي العربي بدمشق.

وفي سنة 1959م أصدرت الدولة المغربية بإيعاز من المفكر المهدي المنجرة قانونا يقضي بإغالق 
فريق  يغري  أن  افريقيا  إذاعة  مدير  حاول  وقد  المغرب،  جهات  بعض  في  المنتشرة  األجنبية  اإلذاعات 
العمل المغربي بالعمل معه حيث عرض عليهم الذهاب معه إلى مدينة سبتة للعمل هناك، لكن غيرتهم 
وحب وطنهم جعلهم يرفضون اقتراحه، فسافر األستاذ أحمد قروق رفقة خالد مشبال، وأمينة السوسي، 
ومصطفى البشاري للعمل في اإلذاعة المركزية بالرباط، حيث ألحق األستاذ المهدي المنجرة كل واحد 
منهم  للعمل في القسم الذي كان يشتغل به سابقا في إذاعة إفريقيا. وبما أن األستاذ أحمد قروق كان 
يجيد اللغة اإلسبانية فقد تكفل بترجمة األخبار الواردة من وكالة األنباء اإلسبانية » شيفرة« وترجمتها 

إلى اللغة العربية.
وعلى إثر تأسيس وكالة المغرب العربي لألنباء سنة 1960م التحق األستاذ محمد قروق للعمل فيها 
زيارته إلسبانيا  أثناء  أنه   البرلمانية مباشرة للمستمعين، ويروي في هذا الصدد  المداوالت  وكان ينقل 
قامت إحدى الصحف بعمل استجواب صحفي معه، وحينما سأله الصحفي عن عمله بالمغرب، أجابه األستاذ 
أحمد قروق بأنه ينقل جلسات البرلمان مباشرة إلى المستمعين، وهناك شده الصحفي، فصدرت الجريدة 
البرلمان  جلسات  نقل  يتم  المغرب  في  أنه  بصورته  األولى مصحوبة  الصفحة  على  فيها  مكتوبا  صباحا 

مباشرة، واعتبروها عالمة من عالمات الديمقراطية الغائبة عن النظام الديكتاتوري الفرنكوي.
وفي سنة 1963 التحق بالتلفزيون المغربي  حيث عمل في قسم األخبار، وبعد عامين حين كان أحمد 
بن سودة مديرا عاما للتلفزة المغربية وباقتراح من محمد العربي الخطابي  سافر أحمد قروق  في بعثة إلى 

إسبانيا لدراسة التلفزيون لمدة سنة وشهرين.
أشهر  ثالثة  لمدة  سوريا  إلى  سافر  1966م  سنة  وفي   

للتكوين والدراسة في المركز العربي لإلذاعة والتلفزيون.
المعهد  المغرب عمل أستاذا مؤقتا في  إلى  وبعد عودته 
العالي للصحافة واإلعالم حيث ألقى على طلبته محاضرات في 
كيفية قراءة نشرة األخبار وإعدادها، إلى جانب عمله في قسم 
األخبار الذي ظل فيه لمدة عشرين سنة إلى أن أصبح مديرا 

لهذا القسم، واشتغل بعد ذلك  في مصلحة البرامج الثقافية.
بالبرنامج  قروق  أحمد  األستاذ  اإلعالمي  اسم  ارتبط  لقد 
ظّل  ديني  برنامج  فهو  المفتي«،  »ركن  الشهير:  التلفزيوني 
المغاربة يشاهدونه كّل جمعة طيلة 17 سنة تقريبا، وطفِقَ 
يجيب عن تساؤالتهم الدينية المتعلقة بالعبادات والمعامالت.

إلى  وصوله  كيفية  عن  قروق  أحمد  األستاذ  ويتحدث 
مع  اجتماع  عليه  اقترح  أنه   المفتي(   )ركن  برنامج:  تقديم 
وزير األوقاف آنذاك عبدالكبير العلوي المدغري الذي أخبره أن 
الملك الراحل الحسن الثاني اقترح عليه برنامجا دينيا يخصص 
للفتوى في القضايا التي تشغل بال الناس لقطع دابر الفتاوى 
غير المنظمة، و حتى ال تبقى الفتاوى في متناول كل من هبّ 
برنامج  الوزير  على  قروق  أحمد  اقترح  اللقاء  هذا  وفي  ودبّ. 
ركن المفتي، وقد أعجب الوزير بالفكرة فعرض عليه أن يكون 
المقدم له ، ومن هنا كانت بداية عرض برنامج ركن المفتي 

سنة 1981م 
التقاعد  سن  قروق  أحمد  الحاج  أدرك   1997 سنة  وفي 
األوقاف  وزارة  من  بطلب  البرنامج،  ذاك  تقديم  واصل  لكنه 
والشؤون اإلسالمية  لمدة سنتين،  وفي هذه المرحلة تقدم 
بمقترح لجعل البرنامج يكون مباشرا، ومبدئيا تم قبول اقتراحه 
من طرف وزير األوقاف،  إال  أن إدارة التلفزيون التابعة لوزارة 
اإلعالم والداخلية رفضت المقترح بدعوى أنه ال يمكن تقديم 
الحاجّ  المقترح الذي اعتبره  البرنامج مباشرة. فرفضُ  حلقات 
بمحض  البرنامج  تقديم  فغادر  لشخصه،  رفضا  قروق  أحمد 
إرادته، ليتم تقديمه من قبل إعالميين آخرين، ثم توقف هذا 
البرنامج بشكل نهائي بعد ذلك بعامين تقريبا، وانتهت بذلك 

حكاية برنامج ناجح دخل بيوت المغاربة من أوسع أبوابها.
المدني  المجتمع  وخاض األستاذ محمد قروق تجربة في 
اإلعالمي  وترأسها  أنشأها  التي  الجمعية  في  انخرط  حيث 
الشهير خالد مشبال وقرينته اإلعالمية أمينة السوسي وهي: 
اإلعالمي  وفاة  وبعد  الجديد«،  لإلعالم  المغربية  »المنظمة 
على  وأشرف  رئاستها  قروق  أحمد  األستاذ  تولى  مشبال  خالد 

إقامة أنشطة وندوات من بينها: 
ندوة تحتفل بذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي الذي تأسس بطنجة 1958م، وقد حضرها المقاوم 

محمد بنسعيد آيت يدر. 
كما أقامت هذه الجمعية نشاطا أطلقت عليه » ملتقى الوفاء« وهو نشاط سنوي يحتفي بالشخصيات 
قدموها  التي  بعطاءاتهم  معترفة  والصحافة  واألدب  الثقافة  عالم  في  حضور  لها  كان  التي  المشهورة 

للمجتمع.
 كما أقامت هذه الجمعية في العشر األواخر من  رمضان كل سنة إفطارا جماعيا مع السجناء، تتخله 

أنشطة ترفيهية ودروس وعظية إرشادية، وغيرها من األنشطة الثقافية واالجتماعية واإلنسانية.
وكان األستاذ أحمد قروق يحلم في صباه وشبابه بأن يكون في مستقبل أيامه طبيبا أو جنديا يخدم 
وطنه، ويساهم في بنائه، لكن بعض أحالمه لم تتحقق، لكن اهلل عوضه خيرا  فرأى ما كان يصبو إليه 
يتجسد على أرض الواقع من خالل أبنائه البررة، فرزقه اهلل بنتا أصبحت طبيبة، وابنا يتلقد رتبة رفيعة في 

الجيش، وابنا آخر صار على خطى أبيه حيث يشتغل حاليا في قطاع اإلعالم.
ــــــــــــــــــــ

المغربية  الغيداني-  لإلذاعة  ترجمته عند:محمد  أحمد قروق مشكورا- وتنظر  األستاذ  بها  أمدني  1(  معلومات شخصية 
أعالم: تجربة 100 شخصية إعالمية بصمت مسار وتاريخ اإلعالم  المسموع بالمغرب.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

اإلعالمي املمتيز 

الأ�شتاذ احلاج اأحمد قروق
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المؤقتة  اللجنة  تعلن  أن  المنتظر  من 
المشرفة على تصريف أعمال اتحاد طنجة لكرة 
األسبوع  بداية  أو  األسبوع  هذا  نهاية  القدم 
المدرب  مع  تعاقدها  تقدير  ابعد  على  المقبل 
مهام  لتولي  غاموندي،  ميغيل  األرجنتيني 
قاد  الذي  الركيك  لجعفر  خلفا  الفريق  تدريب 
الفريق في المباريات األربعة األخيرة وحقق معه 

نتائج إيجابية. 
السابق  المدرب  مع  التعاقد  خبر  تسريب 
والمغرب  الرياضي  والوداد  أكادير  لحسنية 
الرياضي الفاسي، والذي نجح مع األول وفشل 
وسط  غضب  موجة  خلف  والثالث،  الثاني  مع 
جمهور اتحاد طنجة بسبب التسرع في التفريط 
عن  الحديث  رغم  الركيك  المحلي،  اإلطار  في 
بحكم  األول  بالقسم  التدريب  أحقيته  عدم 
الدبلوم الذي يتوفر عليه، )دبلوم اليويفا برو( 
البلجيكي لكرة  الذي تحصل عليه من اإلتحاد 
القدم تحت إشراف اإلتحاد األروبي للعبة ويخول 
الحضور في المنافسات الرسمية على المستوى 
اإلفريقي، لكن على مستوى البطولة الوطنية، 
حتى  وترفض  الوطنية  التقنية  اإلدارة  ترفضه 
مالئمته رغم مطلب العديد من األطر المغربية 
هذا  طبعا  الدبلوم...  هذا  على  حصلت  التي 
ليس حديثنا اليوم، لكن األهم هو تسرع اتحاد 
طنجة في اختيار المدرب وفي الظروف الراهنة 
يسقط  وقد  ماديا،  الفريق  منها  يشكوا  التي 
في نفس األخطاء السابقة بتعاقده مع مدربين 
النتائج  مستوى  على  مضمون  غير  بمستقبل 
ويتنهي مسارهم مع الفريق باللجوء إلى لجنة 
النزاعات بالجامعة، حيث يغرق الفريق بالديون 
جراء صفقات خاسرة مع العبين ومدربين بسبب 
حماية  دون  معهم  توقع  التي  القاتلة  العقود 
حقوق الفريق. وليس ببعيد، عاش الفريق نفس 
المشكل مع المدرب بيرنار كازوني الذي كلف 
الفريق مع طاقمه 160 مليون لقبول فسخ عقده 
وفي غياب النتائج. وقبله بيدرو بنعلي الذي قبل 
التفاوض لتسهيل توصله بمستحقاته بناء على 
حكم الفيفا وجنب الفريق خسارة ستة نقط من 
رصيده. ويبدو من خالل هذه التجارب الفاشلة 
والمتكررة أن من يسهرون على تسير الفريق 
لم يستوعبوا الدروس ويكررون نفس األخطاء، 
على  الصبر  تتطلب  كانت  المرحلة  أن  علما 
اإلطار جعفر الركيك ودعمه في الحصول على 
من  كان  مساطر  باعتماد  المطلوب  الديبلوم 

الممكن تنفيذها.

التعاقد مع غاموندي.. 
احتاد طنجة يوا�شل 

ارتكاب الأخطاء

 ال. ألكون صادقًا، كان شرفًا لي أن أكون ضمن قائمة الـ30 ]العبًا[. لقد كان نجاحًا بالنسبة لي 
ألنني كنت صغير السن آنذاك. كنت قد أثبتت نفسي للتو في فالمينجو. 

كيف كان شعورك عند تسجيل الهدف الذي أهّل البرازيل لكأس العالم؟ 
التحديد  الفخر دائمًا، وقد كان هذا الهدف على وجه  التسجيل بقميص السيليساو يبعث على 
ينطوي على دالالت عاطفية جدًا بالنسبة لي، نظرًا لكل ما أعيشه مع السيليساو. آمل أن أستمر في 

بذل قصارى جهدي بهذا القميص.
ماذا يعني لك اللعب في كأس العالم؟ 

إنه حلمي األكبر. منذ أن كنت طفاًل وأنا أتابع كأس العالم دائمًا وأشجع الفريق الوطني. أعتقد 
أن حلم كل العب هو اللعب في كأس العالم، وال يختلف األمر بالنسبة لي. آمل أن أتمّكن من تحقيق 

هذا الحلم.
صنع  يُمكنه  وسط  خط  العب  إلى  يفتقد  البرازيل  منتخب  أن  يعتبر  كان  من  هناك 

الفرص وتسجيل األهداف. ثم جاء باكيتا. كيف تطوّرت كالعب؟ 
لقد عملت بجد ألكون حيث أنا اآلن. لقد استفدت من كل التجارب وكل األماكن التي لعبت فيها، 
وهو ما ساعدني في التطور كثيرًا. أعتقد أنني العب متكامل اآلن. أقرأ المباريات أحسن من ذي قبل، 
وذلك بفضل زمالئي في السيليساو وفي ليون. أصبحت أكثر استعدادًا لخوض التحديات. كنت أشاهد 
إنييستا وتشافي كثيرًا خالل فترة تألقهما مع برشلونة. لقد تعّلمت الكثير منهما. كان ذلك الفريق 
قمة في الذكاء الكروي. كنت أحاول دائمًا الدخول في أجواء اللعبة بنفس الطريقة التي كانا يفعالن 
بها ذلك. من الواضح أنني لم أتمّكن من مضاهاتهما في ذلك )يضحك(. لكنني حاولت االقتراب من 
مستواهما قدر المستطاع، وأعتقد أن هذا منحني الهدوء الالزم عندما يتعّلق األمر باتخاذ القرارات 

على أرض الملعب.
كيف هو اللعب إلى جانب نيمار؟ 

نيمار مثال يُقتدى به. لطالما أعجبني أسلوبه كثيرًا، كما أنني معجب بشخصيته. اللعب معه أمر 
فريد من نوعه، وسأحكي ألطفالي عن ذلك في يوم من األيام. إنه شرف كبير لي أن ألعب إلى جانبه، 
وأن أساعد منتخب بالدي. آمل أن تستمر شراكتنا هذه لفترة طويلة وأن نُدخل السعادة والبهجة في 

قلوب الجماهير البرازيلية.
باستثناء البرازيل، ما هو برأيك أفضل فريق وطني في العالم اليوم؟

 فرنسا لديها فريق مذهل. إنه قوي حقًا وسيكون خصمًا صعب المراس في كأس العالم المقبلة. 
بعض المنتخبات الوطنية األخرى أيضًا تضم في صفوفها العبين رائعين. لكن فرنسا، بالنسبة لي، 

ستشكل اختبارًا صعبًا للبرازيل. إذا قابلناهم فستكون مباراة رائعة.
أخيرًا، من برأيك أفضل العب في العالم اآلن؟ 

روبرت ليفاندوفسكي.

كيف نشأت في جزيرة باكيتا؟ 
كان الناس يقولون دائمًا إنني أشبه طرزان قلياًل! لم أكن 
وكان  دائمًا،  الجو مشمسًا  كان  قميص.  وال  أحذية  ال  أرتدي 
الطقس جمياًل حقًا. كانت جزيرة باكيتا مكانًا يأتي إليه السياح 
في أيام العطل. إنه موطني الحقيقي وقد كان من الممتع حقًا 
أن أنشأ هناك مع أصدقائي. كان حقًا مكانًا خاصًا بالنسبة لي. 
إنه ال يحمل اسمي فقط، بل هو في قلبي أيضًا. كيف حصلت 
طوال  الجزيرة  خارج  كنا  فالمينجو؟  في  التدريب  فرصة  على 
اليوم تقريبًا. كنت أتدرب لياًل في جافيا بينما كان أخي يتدرب 
الذي  الوحيد  الشخص  هو  جدي  كان  نينيو.  في  الظهر  بعد 
يُمكنه اصطحابنا. لذا كنا نترك المنزل في الساعة 9 صباحًا، 
ونتوجه إلى ريو عبر القارب. كنا نذهب لمشاهدة أخي يتدرب، 
ثم يأتيان لمشاهدتي أتدرب بعد ذلك. كنا نستقل آخر قارب 
حقًا،  متعبًا  األمر  كان  الليل.  منتصف  في  المنزل  إلى  للعودة 
لكنه كان من الممتع في نفس الوقت السعي وراء هذا الحلم. 
كان جدي رجاًل قويًا. كان هدفه هو أن يرانا العبين محترفين. 
لألسف لم يتمكن من رؤية ذلك ألنه توفي، لكنه تركنا على 

أعتاب تحقيق الحلم. أعتقد أنه سيكون فخورًا بنا اآلن.
من  تبلغ  وأصبحت  الجسمانية  بنيتك  تطوّرت  لقد 
عندما  1.53م  تتعدّى  تكن  لم  بينما  1.80م،  الطول 
كنت في سن 15 عامًا. هل كنت قلقًا من أنك لن تُصبح 

العب كرة قدم بسبب ذلك؟ 
لقد كان األمر صعبًا حقًا بالنسبة لي، حيث عانيت كثيرًا 
حيال  بالنقص  أشعر  كنت  المباريات،  في  حتى  ذلك.  بسبب 
ذلك. هذا هو ما كان يؤلمني أكثر، وليس ما يقوله اآلخرون. 
غالبًا ما كنت أذهب إلى المنزل وأنا أبكي. لكن دعم جدي وأمي 
وأبي كان أساسيًا بالنسبة لي لمواصلة اإليمان بأحالمي. وفي 
أنه يُمكنني تحقيق ذلك ألنني كنت  أعلم دائمًا  قلبي، كنت 
دائمًا متفانيًا للغاية. كنت أعرف أنني لن أستسلم. نعم، كانت 
فترة صعبة حقًا ولكن لحسن الحظ اجتزتها بنجاح وسار كل 
شيء على ما يُرام. استدعاك تيتي في قائمته األولية لروسيا 

 .2018
في  المشاركة  عدم  عليك  الصعب  من  كان  هل 

كأس العالم بعدما كنت قاب قوسين من ذلك؟

لوكاس باكيتاحوار السبت
وت�شافـي” اإنيي�شتا  من  الكثري  “تعلمت 

كان ينبغي على ميراو أن يكون مستلقيًا هناك يستمتع بكل ما تراه عيناه. لكن 
الرجل السبعيني، على خالف ذلك، كان يستيقظ في الصباح الباكر لمرافقة حفيديه 
عبر زورق صغير من خليج جوانابارا إلى ريو دي جانيرو، في رحلة تستغرق ما بين 
40 دقيقة وساعة ونصف. هناك، كان يستقل حافالت متعددة لنقل ماثيوس إلى 
تمرين كرة القدم ولوكاس لممارسة كرة الصاالت على الجانب اآلخر من ريو، قبل 
أن يعود الثالثة بالقارب األخير عند منتصف الليل، حيث كانوا يصلون إلى المنزل 
بعد الساعة الواحدة صباحا، ثم يعيدون الكرة في اليوم التالي. بالنسبة إلى ميراو 
كان األمر يستحق كل ذلك العناء بال شك، وهو الذي قال بفخر أمام 3500 من سكان 
باكيتا إن األخوين سيُصبحان العبين محترفين في يوم من األيام. ورغم أن الجَد 
فارق الحياة قبل فترة وجيزة من رؤية ذلك الحلم يتحقق، شق األخ األكبر طريقه 
بثبات نحو مالعب النخبة في كل من البرازيل وإيطاليا، بينما أصبح األصغر واحدًا 
الجد  بتكريم  باكيتا  السيليساو. وقام لوكاس  الفرنسي ومنتخب  ليون  من نجوم 
M على ساقه، بينما يتطّلع بشوق للمساهمة في إضافة نجمة  ميراو بوشم حرف 
سادسة لقميص منتخب بالده، بعدما سجل يوم الخميس قبل الماضي الهدف الذي 
أهل رسميًا إلى كأس العالم قطر 2022. و فيما يلي، يتحدّث نجم السيليساو إلى 
إنييستا، وتطوره  موقع »فيفا.كوم« عن نشأته واستلهامه من تشافي وأندريس 

إلى العب وسط هجومي يتألق إلى جانب نيمار.
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

مواهب  تغــري  إنجليزيــة  عروض 
برشلونة

قالت«موندو ديبورتيفو إن عروض إنجليزية 
مدافع  أراوخو  رونالد  األوروجواياني  تغري  قوية 
البدنية  القدرات  أن  الصحيفة  وأكدت  برشلونة. 
على  تساعده  وإمكانياته  للغاية،  كبيرة  ألراوخو 
اللعب في الدوري اإلنجليزي«. وأضافت: »تشيلسي 
قد يخسر 3 من مدافعيه بنهاية الموسم، ويراهن 
البلوز بشدة على أراوخو، لضمان المنافسة خالل 
مع  بعقد  أراوخو  ويرتبط  المقبلة«.  السنوات 
برشلونة حتى صيف 2023، وبشرط جزائي قيمته 
200 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة: »في الوقت 
الحالي ورغم اهتمام فرق الدوري اإلنجليزي، فإن 
البقاء في برشلونة، وهو جزء  أراوخو هي  أولوية 
أساسي في مشروع النادي«. من ناحية أخرى، بدأ 
مسؤولو برشلونة محادثات مبكرة لتحصين العبه 
جافي، أحد جواهره الثمينة، بعد تألقه الالفت منذ 
لتأمين  النادي  ويسعى  األول.  للفريق  تصعيده 
هيرنانديز.  تشافي  للمدرب  االستقرار  جوانب 
وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة يسعى لتعديل 
أوصله  الذي  المميز،  لمستواه  نظرا  جافي،  عقد 
للمنتخب اإلسباني األول، وهو في عمر 17 عاما. 
ويحرص برشلونة على ربطه بعقد أطول، ألدائه 
برشلونة  مع  بعقد  حاليا  جافي  ويرتبط  المميز. 
مهددا،  مستقبله  يجعل  ما   ،2023 عام  حتى 
ولتصحيح ذلك بدأ برشلونة محادثات مع الالعب 
من أجل رفع راتبه وتمديد العقد. وأفادت تقارير 
أن العقد الحالي يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 42 
على  يسهل  مما  فقط،  استرليني  جنيه  مليون 
الذي  تشيلسي  غرار  على  خطفه،  الكبرى  الفرق 
قيمة  لزيادة  برشلونة  ويخطط  الالعب.  يراقب 
الشرط الجزائي إلى 840 مليون جنيه استرليني، 

كما فعلوا مع فاتي وبيدري.

إلى  جمهوره  سفر  يلغي  برشلونة 
ميونخ

قرر برشلونة، إلغاء سفر جمهوره إلى ميونخ، 
لحضور مباراة البارسا وبايرن، األسبوع بعد المقبل، 
ألبطال  المجموعات  دور  من  األخيرة  الجولة  في 
أوروبا. ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن، لضمان 
نتيجة  إلى  النظر  دون  التالي،  الدور  إلى  التأهل 
بنفيكا مع دينامو كييف. ووفقا ل«موندو  مباراة 
ديبورتيفو«، فإن برشلونة ألغى سفر جمهوره إلى 
ميونخ، بسبب حالة عدم اليقين هناك عقب ارتفاع 
أعداد اإلصابات بفيروس كورونا. وأشارت إلى أن 
يظل  أن  المفترض  من  كان  التذاكر  شراء  باب 
مفتوحًا حتى 3 ديسمبر المقبل، لكن برشلونة 
قرر إغالقه، كما أبلغ من حجز بأنه سيسترد أمواله. 
وأوضحت أن المباراة قد تقام خلف أبواب مغلقة 
أو بسعة %25 فقط من ملعب أليانز أرينا. وذكرت 
الصحيفة أن باب شراء التذاكر ال يزال مفتوحا أمام 
أعضاء برشلونة حتى اآلن، وسعر التذكرة يبلغ 45 

يورو.

ببرشلونة  تعبر  سيناريوهات  ثالثة 
إلى ثمن نهائي دوري األبطال

أجل  من  سيناريوهات  ثالثة  برشلونة  أمام 
تحقيق التأهل للدور ثمن النهائي، األول بالفوز بأي 
نتيجة على بايرن يضمن للفريق التواجد بين 16 
فريقا، تتأهل من المجموعات للمراحل اإلقصائية. 
أو  بالخسارة  بنفيكا  تعثر  مع  بالتعادل  والثاني 
التعادل مع كييف. ثم الخسارة مع عدم فوز بنفيكا 
على كييف، حيث يتأهل برشلونة لدور الـ16. أما 
بنفيكا، فيحتاج إلى الفوز فقط وال غيره، مع عدم 
انتصار برشلونة على بايرن ميونخ، ليلحق بالفريق 
البافاري إلى ثمن نهائي األبطال، ووقتها يذهب 

برشلونة لبطولة اليوروبا ليج.

الحكم على بنزيما في قضية ابتزاز 
فالبوينا

أدين كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بالسجن 
ألف   75 قدرها  وغرامة  التنفيذ،  إيقاف  مع  لسنة 
يورو. واعتبرت محكمة فرساي أن المحادثة التي 
أجراها بنزيما مع فالبوينا، تواطأ في محاولة ابتزاز 
فالبوينا، بمقطع فيديو غير الئق، والتي حاول فيها 
»متعمدًا«  تدخال  بالمبتزين،  باالتصال  إقناعه 
المحكمة  وقضت  الريال.  العب  من  الواقعة  في 
على مصطفى الزواوي، الذي يعتبر العقل المدبر 
وغرامة  ونصف  عامين  لمدة  بالسجن  للعملية، 
الذي  الرجل  أنجوت،  أكسل  يورو، وعلى  آالف   3
حصل على الفيديو من هاتف فالبوينا، بالسجن 
الوسيط  حواس،  يونس  وإدانة  عامين.  لمدة 
بالسجن  فالبوينا،  على  للضغط  ُاستخدم  الذي 
لمدة 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ، بينما حكم على 
كريم زناتي، صديق بنزيما الذي كان على اتصال 
به، بالسجن 15 شهرا مع إمكانية وقف تنفيذها، 

وغرامة 3 آالف يورو. 

وكيل بيل ينتقد تصرفات جمهور 
الريال 

انتقد جوناثان بارنيت، وكيل بيل، سلوكيات 
واعتدى  الويلزي.  الالعب  مع  الميرنجي  جمهور 
بعض أنصار الريال مؤخرا على سيارة بيل، ووجهوا 
في  جوناثان،  وقال  اللفظية.  اإلساءات  بعض  له 
تصريحات أبرزتها »ماركا«:«ال يهمني ما يفكر به 
جمهور الريال. ال يهمني ما يعتقدونه. لماذا علي 
االهتمام؟ أعتقد أنهم كانوا مقززين في التعامل 
وأضاف:  سيئ«.  بشكل  تصرفوا  لقد  بيل.  مع 
»وضع بيل في النادي؟ إنه يحب الريال كثيرا، ولديه 
عالقة رائعة مع أنشيلوتي«. واختتم: »إصابة بيل 
مؤخرا مع منتخب ويلز؟ إنه بخير. لألسف أصيب 
مرة أخرى لكنه سيكون بخير، وسيعود للمباريات 
ينتهي في  الريال  بيل مع  أن عقد  يذكر  قريبا«. 
الصيف المقبل، وقد يلجأ الريال لفسخ التعاقد في 

الميركاتو الشتوي المقبل.

الريال يراقب ظهير سيتي وهاالند 
يلوح بورقة البريميرليج لقبول شرطه

مدريد،  ريال  أن  ديبورتيفو«،  أكدت«موندو 
يضع عينه على بيدرو بورو، ظهير أيمن مانشستر 
تمهيدًا  لشبونة،  لسبورتنج  حاليا  المعار  سيتي، 
ويعد  المقبل.  الصيفي  الميركاتو  خالل  لضمه 
الالعب اإلسباني )22 عاما( من األسماء التي برزت 
في أوروبا هذا الموسم في مركز الظهير األيمن. 
وعانى ريال مدريد في المركز بعد إصابة كارفاخال، 
ورحيل أودريوزوال، مما تطلب إعادة الجناح فاسكيز 
بورو  أن  الصحيفة  وأوضحت  الظهير.  مركز  إلى 
قضى العديد من المواسم معارًا منذ انضمامه 
للسيتي في 2019، حيث لعب معارًا مع بلد الوليد 
الالعب  شراء  خيار  لديه  لشبونة  وأن  ولشبونة. 
من مانشستر سيتي بـ 8.5 مليون يورو، وسيقوم 
بتلك الخطوة، حال تجاوز دور المجموعات بدوري 
األبطال، حيث سيحصل وقتها على مكافأة التأهل 
من اليويفا. وعلى الرغم من أفضلية لشبونة في 
ضم بورو، إال أن ريال مدريد سيراقب وضع الالعب، 
على أمل إقناعه باالنتقال للميرنجي. وفي موضوع 
هاالند  أن  األلمانية،  »بيلد«  أكدت صحفية  آخر، 
اهتمام  رغم  مدريد،  ريال  إلى  االنتقال  يفضل 
العديد من األندية األوروبية الكبرى، وعلى رأسها 
وباريس  ويونايتد  وسيتي  وتشيلسي  برشلونة 
وبايرن. وأضافت الصحيفة، أن هاالند يرغب في 
الفرنسي  مع  الريال  تعاقد  إمكانية  مدى  معرفة 
وجود  في  مشاركته  لفرص  باإلضافة  مبابي، 
بنزيما. ويشترط هاالند أيضًا، الحصول على 25 
مليون يورو كراتب سنوي في صفوف ريال مدريد. 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم حصول 
الالعب على هذا الراتب، فسيضطر لالنتقال إلى 

البريميرليج.

وزان يقيل مدربه الإ�شباين واملكتب يلوح 
بال�شتقالة والرتا »رجال ال�شرف« يت�شامن

مع�شكر انتقائي لع�شبة ال�شمال الكيك بوك�شينغ 
واملواي طاي وال�شافات والريا�شات املماثلة

احتاد طنجة والحتاد الريا�شي الفا�شي لكرة ال�شلة 
يخلدان ذكرى عيد ال�شتقلل 

لنادي  المسير  المكتب  أعلن 
القدم  لكرة  وزان  أولمبيك  شباب 
توصله إلى اتفاق ودي لفك االرتباط 
ميغيل  اإلسباني  الفريق،  مدرب  مع 
المدرب  إقالة  قرار  وتزامن  أنخيل. 
مع بــالغ أصــدره المكتب المسيــر 
استقالة  بتقديــم  خــاللــه  من  لوح 
جماعيـة احتجاجــا على إقفال صنابر 
يعيش  الذي  الفريـــق  عن  الدعم 
أزمة مالية خانقــة.  وأكد البــالغ أن 
االجتماع الذي تراسه رئيس النادي، 
محمد بخنيس، بحضور باقي أعضاء 
الوضعية  مناقشة  أجل  من  المكتب 
النادي  فيها  يتخبط  التي  المالية 
أن  الى  خلص  الموسم،  بداية  منذ 

عن  العجز  ظل  في  المالية،  موارده  تفوق  النادي  طموحات 
بداية  منذ  الفريق  خاضها  التي  المباريات  مصاريف  تغطية 
خالل  من  المكتب  بذلها  التي  المجهودات  رغم  الموسم 
وعجزه  غشت،  شهر  منذ  الفريق  مصاريف  أعضائه  تحمل 
مسؤولي  صمت  أمام  الدعم  غياب  في  الموسم  مساير  عن 
بعد خمسة عشرة  استقالته  بتنفيذ  المكتب  وهدد  المدينة. 
طرف  من  تجاوبا  يلقى  لم  إذا  البالغ  إصدار  تاريخ  من  يوما 
»رجال  الترا  فصيل  ودخل  المدينة.   ومنتخبي  سلطات 
وعبر  األزمة  خط  على  للنادي  التشجيعي  الفصيل  الشرف« 
النادي  مع  تضامنه  فيه  أكد  بالغ  في  للفريق  مساندته  عن 
الدعم  من  وحرمانه  تهميش  من  له  يتعرض  لما  وشجبه 
المالي، بالرغم من النتائج الجيدة التي حققها في منافسات 

الثاني  للقسم  الموسم  هذا  التاريخي  صعوده  بعد  البطولة 
ضرورة  إلى  الفصيل  ودعا  لسنوات.  دام  غياب  بعد  هواة 
رأسها  وعلى  المنتخبة  والمجالس  السلطات  جهود  تظافر 
وكان  الفريق.  إنقاذ  أجل  من  واإلقليمي  البلدي  المجلسين 
األخيرة  مباراته  في  اعتذار  تقديم  أبواب  على  وزان  أولمبيك 
امام نهضة الكارة لحساب الجولة الثامنة من بطولة القسم 
الثاني هواة، مجموعة الشمال الغربي. ووجد الفريق صعوبة 
وفي  متأخرا  وتنقل  الكارة  إلى  السفر  مصاريف  توفير  في 
هدفين.  مقابل  أهداف  بخمسة  انهزم  حيث  صعبة،  ظروف 
وبفارق  نقطة،   14 برصيد  الخامس  المركز  الفريق  ويحتل 

خمس نقط عن المتزعم أمل الرجاء الرياضي.

نظمت عصبة الشمال لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي 
الماضي  األحد  صباح  المماثلة،  والرياضات  والصافات  طاي 
المعسكر  الفنيدق،  بمدينة  كنديسة  شباب  جمعية  بمقر 
االنتقائي األول الختيار منتخبات العصبة لفئتي الذكور واإلناث  
من  تأطيره  تم  الذي  الجهوي  الرياضي  النشاط  هذا  وتميز 
وعبد  التعواطي  سفيان  الجهوية،  التقنية  اللجنة  عضوي  قبل 
رئيس  بها  تقدم  التي  التوجيهية  بالكلمة  أمعاش،  الخالق 
الكاتب  الذي كان مرفوقا بكل من  الغنام،  العصبة، مصطفى 
شقور،  محمد  المال  وأمين  العروسي  محمد  للعصبة  العام 
تحت  المنضوية  الجمعيات  رؤساء  من  مجموعة  إلى  إضافة 

الممارسين  جميع  الرئيس  حث  حيث  ومدربيها.  العصبة  لواء 
المستفيدين من هذا التدريب، والذين فاق عددهم خمسين 
الجهود  مضاعفة  ضرورة  على  واإلناث،  الذكور  من  مشاركا 
لالستعداد  مناسبة  وهي  التقنية،  مستوياتهم  من  للرفع 
العصيبة  المرحلة  بعد  وخاصة  المقبلة  المنافسات  لمختلف 
التي اجتازتها الحركة الرياضية جراء انتشار جائحة كوفيد 19 
التوقف  نتيجة  األبطال  مختلف  على  كبير  بشكل  أثرت  والتي 
التنافسية  بقدراتهم  اإليمان  بضرورة  طالبهم  طويلة،  لفترة 

والتشبث دائما باألمل في غد رياضي مشرق.

لطنجة  الرياضي  االتحاد  لجمعية  العام  البرنامج  إطار  في 
لكرة السلة، وبمناسبة إحياء وتخليد األعياد الوطنية والدينية، 
الفاسي  االتحاد  نظيره  للفتيان  طنجة  اتحاد  فريق  استضاف 
المشتركة  الودية  اللقاءات  سلسلة  كذلك،  إطار  في  العريق، 
مع  تعاون  عالقات  تربطها  التي  الوطنية  الفرق  بعض  مع 
الفريق،وذلك  يومي السبت و األحد الماضيين، بقاعة الزياتن 

66 لعيد اإلستقالل  آل  بطنجة، في نزال ودي تخليدا للذكرى 
المجيد. حيث دار اللقاء في أجواء رياضية أخوية عالية سجلت 
في كل أشواطها ندية وتنافسية بين الالعبين لكسب التجربة 
المباريات  هاته  مثل  في  تهم  ال  النتائج  وباعتبار  واالحتكاك 
الناشئة  مواهب  لصقل  والتنافسية  المنافسة  تهم  ما  بقدر 

وفسح لهم المجال لتفجير طاقاتهم.



بشكل  طنجة  اتحاد  انتفض 
جعفر  المؤقت،  مدربه  بقيادة  ملفت 
الركيك، حيث حصل على 9 نقاط من 
الفتح  أصل 12، ببهزيمة واحدة امام 
وثالثة انتصارات، آخرها ببرشيد على 
في  نظيفة  بثالثية  اليوسفية  حساب 
أمس  اول  جمعتهما  التي  المباراة 
لبرشيد،  البلدي  بالملعب  الخميس 
البطولة  من   12 الدورة  لحساب 
وبعدما  األول.  للقسم  االحترافية 
أنهى الشوط األول من المباراة بدون 
الفرص  من  مجموعة  واهدار  أهداف، 
كان  التركيز،  وعدم  التسرع  بسبب 
فاعلية خالل  أكثر  الفريق  خط هجوم 
الشوط الثاني وافتتح حصة التسجيل 
بواسطة يوسف بنعلي، نجم المباراة، 
المودن  اهلل  عبد  وأضاف   .)54 )د  في 
اختتم  ثم   )83 )د  في  الثاني  الهدف 
الحصة هداف الفريق ووصيف هدافي 
البطولة بسبعة اهداف، أكسيل مايي 
 .)87 )د  في  الثالث  الهدف  مسجال 
وكان اكسيل قاد الفريق لتحقيق فوز 
مهم على ضيفه سريع وادي زم بنتيجة 
ثالثة أهداف مقابل واحد في المباراة 
الماضي  األحد  مساء  جمعتهما  التي 
بالملعب الكبير بطنجة لحساب الدورة 
المهاجم  وقع  البطولة، حيث  11 من 
الكونغولي على الهاتريك. وبهذا الفوز 
األخير على برشيد، ارتقى اتحاد طنجة 

إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
نتائج الدورة 11:

ش.ر. السالمي / الوداد الرياضي: 3 – 4 
الرجاء الرياضي / شباب المحمدية: 2 – 1 

الجيش الملكي / أولمبيك اسفي: 1 – 1 

نهضة بركان / الفتح الرياضي: 1 – 0 
المغرب الفاسي / حسنية أكادير: 1 – 0 

مولودية وجدة / د.ح. الجديد: 1 – 1 
أولمبيك اخريبكة / يوسفية برشيد: 3 – 3 

اتحاد طنجة / سريع وادي زم: 3 – 1 

نتائج الدورة 12:
بركان:  نهضة   / الرياضي  الوداد 

 0 – 2
الرياضي:  الرجاء   / اسفي  أولمبيك 

  0 – 1
شباب المحمدية / ش.ر. السالمي: 

  1 – 2
المغرب الفاسي / الجيش الملكي: 

 0 – 0
الجديدي:  د.ح.   / الرياضي  الفتح 

 2 – 2
وجدة:  مولودية   / زم  وادي  سريع 

 0 – 1
حسنية أكادير/ أولمبيك اخريبكة: 

 2 – 1
 0 طنجة:  اتحاد   / برشيد  يوسفية 

 3 –
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 32 نقطة
2 -  الرجاء الرياضي: 24 //  

3 - الجيش الملكي:20 //
4 - ش.ر. السالمي: 19 //

5 - نهضة بركان: 19 //
6 - المغرب الفاسي: 17 //  
7 - شباب المحمدية: 17 //

8 - د. الحسني الجديدي: 17 //   
9 - اتحاد طنجة: 14 //   

10 - أولمبيك اخريبكة: 14 //
11 - أولمبيك أسفي: 13 //
12 - يوسفية برشيد: 12 //

13 - حسنية أكادير: 11 //
14 - مولودية وجدة: 10 //   

15 - الفتح الرباطي: 9 //
16 - سريع وادي زم: 7 //

حققت اندية مدينة طنجة 
بطولة  في  موفقة  انطالقة 
السلة.  لكرة  الممتاز  القسم 
حيث انتصر اتحاد طنجة في 
الدورة األولى بميدانه بقاعة 
الثالثاء الماضي  الزياتن يوم 
على ضيفه نادي أتلتيك بني 
يزناسن بحصة 92 مقابل 62. 
محمد  اإلطار  أشبال  وسيطر 
بمساعدة  المصباحي  ــزار  ن
على  أبركاني  حسن  ــار  اإلط
مجريات اللقاء وعمل على منح 
الفرصة لجميع عناصر الفريق، 
الشباب  الالعبين  فيهم  بما 

تركيبته  الفريق  عزز  كما  للنادي.  الصغرى  بالفئات  تدرجوا  الذين 
في  قريبا  للجماهير  تقديمها  على  سيعمل  جديدة  بعناصر  البشرية 
لقاء تواصلي سيعلن عن موعده الحقا. ومن ناحية أخرى حقق ممثل 
طنجة الثاني بالقسم الممتاز والذي حقق الصعود هذا الموسم، مجد 
طنجة فوزا كبيرا على ضيفه شباب الريف الحسيمي بحصة 116مقابل 

25

وفيما يلي النتائج الكاملة 
لــمــبــاريــات الــــدورة األولــى 
لمجموعتي الشمال والجنوب:

نتائج مجموعة الشمال:
جمعية ميشليفن إفران / 
البركانية:  الرياضية  النهضة 

.105-20
الــجــمــعــيــة الــريــاضــيــة 
المغرب  العرائش/  لكسوس 

الرياضي الفاسي: 76-74
مجد طنجة / شباب الريف 

الحسيمي: 116 - 25.
اتحاد طنجة / أتلييك بني  

يزناسن: 92-62
نتائج مجموعة الجنوب:

جمعية سال / الوداد الرياضي: 65-55
جمعية الوطية الرياضي / الرجاء الرياضي :62-54

الكوكب المراكشي / الجيش الملكي: 63-62
الفتح الرياضي / نادي تفاحت ميدلت :105-43 .
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البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
ريال مدريد ي�شتعيد ال�شدارة 

وت�شايف يبداأ وليته بح�شم
ديربي كتالونيا

على   )4-1( كاسح  انتصار  بعد  الليغا  صدارة  مدريد  ريال  استعاد 
أهداف  وسجل  الليغا.  من   14 الـ  الجولة  إطار  في  غرناطة،  مضيفه 
الميرينجي، ماركو أسينسيو )19(، ناتشو )25(، فينيسيوس جونيور )56(، 
وفيرالند ميندي )76(، بينما سجل لويس سواريز لغرناطة في الدقيقة 
34. وبهذا االنتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة، بينما تجمد 
رصيد غرناطة عند 11 نقطة، في المركز الثامن عشر.  وواصل ديبورتيفو 
التعادل على مضيفه  الدوري اإلسباني، وفرض  انتفاضته في  أالفيس 
إشبيلية بنتيجة )2-2(، وكاد يلحق به الهزيمة الثانية فقط في المسابقة 
أنقذ  راكيتيتش  إيفان  المخضرم  الكرواتي  النجم  الموسم، ولكن  هذا 
فريقه بهدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة. ورفع أالفيس 
بعيدا عن منطقة  ليواصل هروبه  بالمركز 14  إلى 14 نقطة  رصيده 
المهددين في مؤخرة جدول المسابقة، بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 
28 نقطة بالمركز الثالث. وأدرك أتلتيكو مدريد الفوز بصعوبة على ضيفه 
أوساسونا بملعب واندا ميتروبوليتانو، جاء هدف أصحاب األرض بواسطة 
البرازيلي فيليبي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. وارتقى األتلتيكو إلى 
المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 
نقطة في المركز التاسع. وحقق برشلونة االنتصار بهدف دون رد، خالل 
لقاء الديربي ضد إسبانيول. وهي المباراة األولى تحت قيادة المدرب 
لتشافي هيرنانديز. وسجل هدف المباراة الوحيد ممفيس ديباي مهاجم 
برشلونة، من ضربة جزاء في الدقيقة 48. وبهذا االنتصار يرفع برشلونة 
رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 

17 نقطة في المركز الحادي عشر.

نتائج الدورة 14:  
 ليفانطي / أ.بلباو: 0 – 0 
سلطا / فيا الريال: 1 – 1  
إشبيلية / ألفيس: 2 – 2 

أ.مدريد / أوصاصونة: 1 – 0  
برشلونة / إسبنيول: 1 – 0 

خيطافي/ قاديس: 4 – 0  
غرناطة / ريال مدريد: 1 – 4 

إلتشي / بيتيس: 0 – 3  
ريال صوصيداد / فالينسيا: 

 0 – 0
رايو فاليكانو / مايوركا: 3 – 1  

برنامج الدورة 15:  
أمس الجمعة

)الساعة  غــرنــاطــة   / أ.بــلــبــاو   
التاسعة مساء(

اليوم السبت
الثانية  )الساعة  سلطا   / ألفيس 

ظهرا(
)الساعة  رايوفاليكانو   / فالينسيا 

الرابعة والربع( 
)الساعة  خيطافي   / مايوركا 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  برشلونة   / الريال  فيا 

التاسعة مساء(
غدا األحد

)الساعة  ليفانطي   / بيتيس 
الثانية ظهرا(

صوصيداد  ريـــال   / إسبنيول 

)الساعة الرابعة والربع( 
)الساعة  ــد  ــدري أ.م  / قــاديــس 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  إشبيلية   / مدريد  ريال 

التاسعة مساء(
بعد غد اإلثنين

)الساعة  إلتشي   / أوصاصونة 
التاسعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 30 نقطة
2 - ريال صوصيداد: 29 //

3 - اشبيلية: 28 //
4 - أ. مدريد:26 //
5 - بيتيس: 24 //

6 - رايوفاليكانو: 23 //
7 - برشلونة: 20//

8 - أ.بلباو: 19 //
9 - أوصاصونة: 19 // 
10 -  فالينسيا: 18 //
11 - إسبنيول: 17 //

12 - فيا الريال: 16 //
13 - مايوركا: 15 //
14 - أالفيس: 14 //

15 - سلطا: 13 //
16 - قاديس: 12//
17 - غرناطة:11 //
18 - إلتشي: 11 //

19 -  خيطافي: 9 //
20 - ليفانتي: 7//

كرة ال�شلة : انطلقة موفقة لأندية طنجة يف بطولة الق�شم 
املمتاز لكرة ال�شلة

احتاد طنجة يتالق مع الركيك ويغرق بر�شيد
بعد ال�شريع

خبر األسبوع

في  البطولة  القائمون على بطولة كأس ديفيز إلقامة  يخطط 
أبو ظبي لمدة 5 سنوات بفضل اتفاق مع العاصمة اإلماراتية توصلت 
التي  بيكيه،  برشلونة  العب  يترأسها  التي  )كوسموس(  شركة  إليه 
وستنقل  )تليجراف(.  صحيفة  بحسب  للمسابقة،  الراعية  ستكون 
المباريات  بإقامة  البطولة،  على صيغة  التغيير  أدخلت  التي  الشركة 
النهائية في مقر واحد بمدريد 2019، البطولة إلى الشرق األوسط، 
حيث ستظل لمدة 5 سنوات، حسب نفس المصدر. وقطعت البطولة 
المقر  مدريد  فستظل  مقرات.   3 باعتماد  لألمام  خطوة  العام  هذا 
وإنسبروك  )إيطاليا(  تورينو  في  مباريات  ستقام  ولكن  األساسي، 
إدارة  على  االستحواذ  لدى  وعدت  )كوسموس(  وكانت  )النمسا(. 
 25 الـ  خالل  دوالر  مليارات   3 بقيمة  استثمارات  بجلب  ديفيز  كأس 
يانيك  الصادرة عن  المقبلة. وتعرض مقترحها النتقادات مثل  سنة 
الالعبين  اتهم  الذي  جاروس،  روالن  ببطولة  فائز  فرنسي  آخر  نوا، 
والمنظمين والصحافة ببيع روح المسابقة، ومؤخرا ألكسندر زفريف، 

الذي طالب بتغيير صيغة البطولة.

كاأ�س ديفيز تخطط للنتقال 
اإلى اأبو ظبي

اإغلق ملعب �شانية الرمل يفاجئ املغرب التطواين
من طرف  الملكلفة  الشركة  بشروع   ،2021 نونبر   23 الثالثاء  يوم  القدم صباح  لكرة  التطواني  المغرب  إدارة  تفاجأت 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصيانة أرضية ملعب سانية الرمل في قص عشب الملعب من الجدور دون سابق إنذار 
أو إخطار إدارة النادي باألمر، وذلك بهدف زرع بذور خاصة بفصل الشتاء، ما سيؤدي إلى إغالق الملعب في وجه الفريق لمدة 

تقارب الشهرين، وهو ما سيدفع إدارة الفريق إلى البحث عن ملعب يستقبل فيه مبارياته القادمة.



خالل  طنجــة،  مدينة  سكان  يعيش 
والتذمر  الغليان  من  حالة  األخيرة،  األيام 
الجنونــي  االرتفـــاع  نتيجــة  واإلحباط، 
الواسعـــة  الغذائيــة  المواد  أسعار  في 
المواطنين  لدى  خصوصــا  االستهالك، 
والعوز،  الهشاشة  من  يعانـــون  الذين 
التي  أزمة كورونا،  تداعيات  وتضرروا من 
وظائفهم وقلصت  منهم  العديد  أفقدت 
وأصبحوا  أصال،  مداخيلهم البسيطة  من 
البيضاء،  الرايــة  رفـــع  من  قوسين  قاب 
عيشهم  لقمة  تأمين  عجزهم  عن  تعبيرا 

من أجل البقاء.
الغذائية  والمواد  السلع  جل  وعرفت 
الدقيـــق  فيهــا  بما  بطنجة،  األساسية 
والسمك  واللحــوم  والخضر  والقطاني 
أزيــد  منذ  أنواعهــا،  بمختلــف  والفواكه 
مسبوق،  غيــر  ارتفاعا  أشهر،  ثالثة  من 
مختلف  في  قصيـــرة  جولــة  تكفي  إذ 
فضاءات التسويق، للوقوف على أسعــــار 
50 % في بعض  إلى  صاروخيـــة تصـــل 
المواد االستهالكية األساسية، ما أدى إلى 
تدهور األحوال المعيشية لشريحة واسعة 
من األسر المعوزة، التي تستقر في األحياء 
جهــة  من  وأدى  بالمدينــة،  الهامشية 
أخرى إلى تفشي العديد من االنحرافــات 
والنشل  كالتسول  السلبية  االجتماعية 

والسرقة…
في  المتتــاليــة،  الزيـادات  وتسببت 
بيــن  عنيفــة  واصطدامـــات  مواجهات 
البقالـــة،  محـــاالت  وأصحاب  المواطنين 
ال  مـــأزق  في  أنفسهـــم  وجــدوا  الذين 
أنهم  أحدهم  أكد  حيث  عليه،  يحسدون 
مثـــل  األخيرة،  األسابيـــع  في  تفاجأوا، 
المواد  جــــل  بارتفاع  المواطنين،  باقي 

أن  مبرزا  إنــذار،  سابـق  بدون  األساسية 
بعد  مباشرة  أغلبها  طبق  الزيادات  هذه 
أنواعه،  بكل  الدقيق  وهمت  االنتخابات، 
والزيوت العادية والنباتية، وكذا القطنيات 
“اللوبيا”  الجافة  والفاصولياء  كالعدس 
كبيرا  استهالكا  تعــرف  التي  والحمــص، 
من طرف الفقراء ومحدودي الدخل، فضال 
عن الزبدة والمواد التي تدخل في صناعة 
وأضحى  أسعارها  ارتفعت  التي  العجائن، 
حيث  مكلفا،  الهشة  الفئة  من  اقتناؤها 
أصبحت من ضمن المواد الثانوية بعدما 

كانت من األساسيات.
بائع  وهو  السالم،  عبد  عبر  بدوره، 
عن  المصلى،  بسوق  بالتقسيط  للخضر 
كل  تحدث  التي  الزيادة  من  امتعاضه 
وتضعهم  الخضر  أنواع  جميع  في  أسبوع 
أن  مؤكدا  الزبنـــاء،  مع  كبير  مأزق  في 
قياسية  مستويات  إلى  األسعار  ارتفاع 
ومزوديه،  للخضر  الجملة  سوق  مصدرها 
من  المستهلكين  جيوب  أحرقوا  الذين 
الفئة الهشة من المجتمع، مشيرا إلى أن 
األسعار ارتفعت في الشهور األخيرة مابين 
الواحد،  للكيلو  دراهم  وثالثة  درهمين 
كالبطاطس  الخضر  من  لعدد  بالنسبة 
أمر  وهــو  والفلفل…  والجزر  والطماطم 

غير مقبول، يقول عبد السالم.
كان  مسن  رجل  نفسه  يمتلك  ولم 
بحرقة  فتدخل  الخلف،  من  الحديث  يتابع 
موضحا أن الزيادات األخيرة ال تمثل شيئا 
بالنسبة لألغنياء، بل تمس بالدرجة األولى 
من سماهم بـ “الدراوش” مضيفا بتهكم 
“النعناع وحده ال يزال في المتناول، وهو 
وجبة  بتحضير  األقل  على  لنا  ما سيسمح 

الخبز والشاي”.
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إعالن بانعقاد أشغال اجتماع 
الجمع العام العادي

»الجمعية  أن  المحلية  التنميـة  لشركـة  اإلداري  المجلس  رئيـس  يخبر 
العامة لشركة التنمية المحلية« ستعقد أشغال الجمع العام العـادي المنعقد 
عشرة  الثانية  الساعة  على   2021 دجنبر   14 الثالثاء  يوم  استثنائية  بصفة 
ظهرا بمقر مجلس جماعة طنجة الكائن بملتقى شارعي مراكش وطارق بن 

زياد، وذلك للدراسة والمصادقة على النقط التالية :
ــ تقديم تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020.

ــ تقديم الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف المتعلقة بالسنة المالية 
.2020

ــ تبرئة ذمة المتصرفين ومراقب الحسابات عن إنجاز المهام المنوطة 
بهم عن سنة 2020.

رئيس المجلس اإلداري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة 

جماعة طنجة
شركة التنمية المحلية

طنجة المحطة الطرقية للمسافرين
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اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/98
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في: 
تصحيحين  ملحقين  وبمقتضى   ،  2021/09/02
موثقين للعقد السالف الذكر المؤرخين على التوالي 
في 2021/09/27 و 2021/10/25، تم بيع االصل 
التجاري الكائن بطنجة زنقة محمد بن عبد اهلل رقم 
المسجلة  بنجلون،  ابتسام  السيدة  طرف  من   ،74
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 67544، وورثة 
المرحوم محمد أقصبي المسجـل قيــد حياتــه في 
 : وهم   57892 عدد  تحت  بطنجة  التجاري  السجل 
السيدة كنزة اقصبي )K514648( والسيدة ابتسام 
بنجلون )Z150025( أصالة عن نفسها ونيابة عن 
وكالة  بمقتضى   )K567651( اقصبي  هبة  ابنتها 
موثقة مؤرخة في 2021/03/29 ونيابة عن ابنيها 
لفائدة  اقصبي  ويوسف  اقصبي  دعاء  القاصرين 
المسجلة   ARIS DESIGN SARL AU شركة 
 118417 عدد   تحـت  بطنجـة  التجاري  بالسجل 
في شخص ممثلها القانوني السيد الطيب أفيالل، 
 ،K301859 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
وحددت قيمة األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

إجمالي قدره 1.000.000.00 )مليون( درهم. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه  
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من 

مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــــهدي  العلـــوي
محــاسب معتمــــد

13، شارع ولي العهد، الطابق الثاني، 
رقم 4  - تطوان - 

الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539 
الفاكس: 960201 0539

*************
شبريط ش.ذ.م.م. 

CHEBRITE SARL
شركة ذات المسؤولية المحدودة 
رأسمالها 000.00 901 4 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان
 شارع محمد الخامس، الحي المدرسي 

إعالن متعدد القررات 
العادي  الغير  العام  الجمع  قرار  بمقتضى 
المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2021 بالمقر االجتماعي 

للشركة، تمت اتخاذ القرارات التالية: 
شركاء  قبول  على  المصادقة   :1 رقم  قرار  ــ 

جدد،
ــ قرار رقم 2: المصادقة على تحيين القانون 
األساسي للشركة طبقا لمقتضيات قانون 131-13،

 410 تفويت  على  المصادقة   :3 رقم  قرار  ــ 
طيب  الدكتور  المرحوم  لورثة  المملوكة  حصة 

اللبادي :
• 200 حصة لفائدة الدكتور محمد الزهراوي

•  100 حصة لفائدة الدكتور عبد الرزاق القماح
•  50 حصة لفائدة الدكتورة سلوى القزطيطي

السالم  عبد  الدكتور  لفائدة  حصة     40   •
الدليرو

•  20   حصة لفائدة الدكتور ادريس الدليرو
تغيير  تقرر  سلفا،  المتخــذة  للقرارات  وتبعا 
المواد 6 و7 من القانون األساسي للشركة وتحيينه.

التجـــاري  بالسجــل  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريـــخ  بتطـــوان  االبتدائيــة  للمحكمـــة 

نوفمبر2021 تحت رقم 3432.
بمثابة مقتطف وبيان
مسير مشترك للشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ    
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 2018/8516/166 
لفائدة: شركة وفا ايموبيليي، ينوب عنها ذتان/ 
بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.

ضد: السيدة نورة الحافي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/01/03 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الثالثة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني 
للعقار المدعو )رضوان 10( ذي الرسم العقاري عدد 
عبد  زنقة  العرائش  بمدينة  والكائن   36/28908
مساحتها  شقة  عن  عبارة  وهو  علي،  بن  المومن 

100 م 2. 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  285.500.00 

درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ  نشر هذا اإلعالن.
أيام  عشرة  أجل  داخل  شخص  لكل  يمكن 
به  رسا  عما  عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من 
المزاد على أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس 
ق   479 )الفصل  والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن 
(. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة،  م م 
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون. وللمزيد 
من االيضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2017/6201/451
طالب التنفيذ: الوردي فظم ومن معه
منفذ عليه: بلفقيه بن حمادي محمد

إعالن عن بيع عقار  
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ 2021/12/28 

على الساعة 10:30 .
معه  ومن  فظم  الوردي  السيداة:  لفائدة 
الساكن بطنجة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب 

األستاذ لطيفة بن محند المحامي بهيئة طنجة.
ضد : بلفقيه بن حمادي محمد

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 G/2014 عدد  تحت  المدينة،  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم عبارة عن قطعة أرضية بها بناية 
قديمة مهترئة تحتوي على طابق أرضي وحديقة، 
الكائن بحي مستر خوش، زنقة أجدير رقم 27 طنجة 
المبنية  المساحة  )سنتيار(  603 متر مربع  مساحته 

125 م م.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 

من مبلغ 1.532.500.00 درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

االبتدائية بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيع عقار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/21-2706

بطلب من: السيدة نزهة الغريب بنت محمد ومن 
معها 

ضد : السيد خليل البقالي بن الغالي
الساعة  على   2022-01-04 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار: 
كلومب  كريسطوف  نهج  طنجة،  بمدينة  الواقع 
السواني، حي السعادة، زنقة 10 أ رقم 08، الحامل 
للرسم العقاري عدد G/13125، المدعو أمين، وهو 
علوي  وطابق  سفلي  من  يتكون  منزل  عن  عبارة 

مساحته 96 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ : 998.400.00 

درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2017/8513/983
إعالن عن بيع أصل تجاري

لفائدة : السيد الحسن الفلحي ومن معه، ينوب 
عنهم ذ/أحمد عبد السالم اليمالحي، محام بتطوان
ضد : شركة إنتاج نور ش م م، في شخص ممثلها 

القانوني، الكائن مقرها االجتماعي، شارع ولي 
العهد، معرض مفتاح الخير رقم 47 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/12/28 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا، سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المسجل 
تحت  بطنجة  التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل 
طريق  الصناعية  بالمنطقة  والكائن   ،18607 عدد 
والمعنوية  المادية  عناصره  بجميع  تطوان،  مرتيل 

والمملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ.2.500.000.00 درهم.
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
وللمزيد   .%10 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار  

ملف حجز تنفيذي عدد  6101/19-36
بطلب من: السيدة سامية بونجة.

ضد : شركة فيال بالصا صارل.
الساعة  على   2022-01-18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  العاشرة و النصف صباحا )10:30( بقاعة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع  
لطنجة،  الحضرية  الجماعة  البالية،  طنجة   بحي 
المسمى   06/102099 العقاري  للرسم  الحامل 
مساحتها  أرضية،  قطعة  عن  عبارة  وهو  الزهرة. 
17090 متر مربع مشيد فوقها مركب سكني في 
مرحلة  في  متالصقة  فيال   17 حوالي  اإلنجاز  طور 

األشغال الكبرى.
مبلـــغ   في  االفتتاحـــي  الثمـــن  حـــدد 

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

وستستمر المزايدة طيلة عشرة أيام ابتداء من تاريخ 
اإلرساء 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. 
مضمون  بشيك  أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

األداء مع زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة االولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار 

ملف تنفيذي عدد:  6201/16-4031 
بطلب من: السيد احمد بن عياد

ضد : السيدة رحمة بنت العربي الشيخ
الساعة  على   2022-01-04 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  العاشرة و النصف )10:30( صباحا بقاعة 
البيع بالمزاد  بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار:
الكائن بمدينة طنجة، حي بني مكادة، الحامل 
بناية  عن  عبارة  وهو   .G/12377 العقاري  للرسم 
تشتمل على سفلي وطابقين اثنين، مساحتها 50 

متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  550.000.00 

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

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

الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
مضمون  بشيك  أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيــع عقــار 

ملف تنفيذي عدد  : 2021/6201-2710
بطلب من: السيدة جميلة حدوش

ضد: السيد محمد مشحيدان
الساعة  على   2022-01/18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  )10.30(صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وأخر مزايد موسر للعقار 
الواقع بمدينة طنجة،  زنقت فكيك وبروطون طنجة، 
المدعو  الملك   06/52740 العقاري  للرسم  الحامل 
األول،  بالطابق  شقة  عن  عبارة  وهو   .34 الدوحة 

مساحته 113 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  762.000.00 

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

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

ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيـــع عقــار 

ملف تنفيذي عدد  : 2021/6201-2925
بطلب من: ورثة صالح قدور بن علي
ضد: السيد محمد صالح ومن معه

الساعة  على   2022-01/18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  )10.30(صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وأخر مزايد موسر للعقار، 
الواقع بمدينة طنجة، زنقة محمود رقم  12مرشان 
طابق  من  تتكون  سكنى  عن  عبارة  وهو  طنجة، 

أرضي وطابق علوي وآخر مقلص.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  500.000.00 

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

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

ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

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

 ارتفـاع اأ�شعـار املـواد الغذائيـــة 
ي�شجل اأعلى الأرقام يف طنجة 
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سلسلة المجتهد
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يا خالي :
- ال يخفى عليك بنات األمس وفتيات اليوم

- بنات األمس محتشمات وقورات، جلهن متفتحات متحررات.
- كان بيت اآلباء قديما سترا وغطاء للبنت، وبيت اآلباء اليوم مفتوح على مصراعيه

- زوج اليوم شاب رأسه في شبابه
- كل جنس أليف لجنسه

- من تزوج بأجنبية ارتكب مظلمَة حقه وحقها فهي قد ألقت التسكع والخالعة، وتتوق 
نفسها للخيانة أحيانا.

- أسعد اهلل الرجل بالمرأة الصالحة فهي الدنيا بأجمل محاسنها
- المرأة المتدينة كنز ثمين بدار الزوج ال يجحد وجودها ويقلل من قيمتها إال المغبونون 

الجاحدون.
- المرأة القنوع التي تخاف اهلل، حالل عليها مهرها ولو كان جبال من ذهب.

- المرأة الخنوع حرام في حقها مهرا بدرهم واحد.
- عصرنة البنت اليوم، أضاعت حظها وأخفت سمعتها

- قيل إنها تساير العصر بل أعجبتها الخالعة.
- بالشارع تجد أكثر المارة بنات يافعات.

بالمراجعة  يتظاهرن  العمر  لبنات في مقتبل  أوكار  للمقاهي  العلوية  الطوابق  - وفي 
والحفظ مع الشباب.
قال ناس زمان :

- الموت حق والزواج نصيب
- الزواج هم ال يفوت

- كل بنت يأتيها اهلل من يخطبها
- البنت إذا بارت على سعدها دارت.

طوبى لمن دعا له والداه من اهلل بزوجة صالحة هي السعادة في الدنيا
- المرأة الصالحة أجمل محاسن الدنيا

- البنت المشاكسة زين لها الشيطان طريقها ال تهتدي سبيال.
- بنات العصر غلبت عليهن تفتق الغرب

- أين عزة األنثى المحافظة على بكارتها؟
- أين عقلنة الماضي؟

فحوى السؤال الوجيه وجوابه أصدق قيال
سألت ابن أختي رحمها اهلل تعالى وأسكنها فسيح جناته، أمك توفت في عز شبابها إثر 

عملية جراحية فاشلة وترمل والدك.
يا ابن أختي المؤمنة، قد تقدم بك السن، وأقفلت الخمسين سنة، تطاردك األيام يوما 
بعد يوم وسنة بعده سنة، وأنت الزلت عازبا، لم تفكر يوما في االرتباط بآنسة تتزوجها على 

سنة اهلل ورسوله.
فالزواج ستر وغطاء ونجاة من الفساد

قال: يا خالي العزيز استحيي من اهلل ومنك أن أصدَقك جواب سؤالك، أنتم عشتم أيام 
الحياة  البيت وسر  البنت دار والديها تتعلم أشغال  تلتزم  صدق ومودة واحترام وحشمة، 
الزوجية، تنظر عريسا أهل لها، ووالديها ال يدخران جهدا في تربيتها دينا وخلقا، وإسعادها 

وغرس الثقة في نفسها..
إن دار الزوج هي دارها، قد تجد فيها المودة والمحبة إن أحسنت المعاملة، وآمنت بربه 
فتشارك الزوج على دروب العيش الهني الرغد، علينا الحرص عليها إن خرجت مع أمها في 

جلباب يستر مفاتنها وحجاب يغطي ثغرها..
الشوارع،  يجلن  الضيقة،  السراويل  ويتقمطن  الرجال،  لباس  يلبسن  اليوم،  بنات  أما 
يرمين شباكهم لصيد فيه حاجة ألنفسهن وأنت وهلل الحمد مصونة، محافظة على شرفك 
بين أحضان والديك معززة مكرمة، ال تغرنك الحضارة الغربية المزيفة، هن عاريات الصدر 
كاشفات السيقان حتى نصف الفخذ، شعرهن طويل حتى الخصر، وأخريات حلقن رؤوسهن 
كحالقة الرجال، يلبسن الشورط الضيق أو سروال )الجينز( ال تفرق بينها وبين الرجال إال 

بصدورهن النافرة..

تخرج إلى العمل ألسباب واهية، تقول سأزور عمتي وصديقتي وأحضر عرس جارتي، أبيت 
عند خالتي، فاألسباب متعددة وغالء المهور، وإحضار من كل شيء اثنين، وتشترط السكن 

من غير سكن عائلته، طلباتها تعددت وتنوعت.
خالي سامحني إن ذكرت نقائص بعض البنات اليوم.

قال الخال : يقول اهلل تعالى في الحديث القدسي 1448 »أنا مع عبدي«.
وقال عليه السالم : »يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض 

للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه وجاء )رواه البخاري(.
وقال عليه السالم : »من استطاع منكم مؤونة الزواج فليتزوج«.

والكسل  الخمول  الجيل  علمت  والتلفزة  مغريات،  كلها  اليوم  الحياة  المبجل،  خالي 
واالعتماد على اآلباء، وأنا يتيم ويدي قصيرة إال من شغل بسيط يدر علي بعض الدراهم، 

إن عملي ودخلي أسدد به كراء البيت والنفقة على أخي الشبه مقعد الذي ال يحرك ساكنا.
فإن صادفت بنتا ترضى بحالي، قد تملي علي شروطا فيما بعد ما بوسعي تحقيقها إال 

بشق األنفس.. األرزاق متفاوتة..
أبويها  أحضان  بين  عاشت  البنة  والمهانة  العذاب  أبتغي  هل  الزواج،  أتحمل  ال  وأنا 
مصونة، تربت في عزة وكرامة، تأتي إلى بيتي للبهدلة والجوع أحيانا، وأنا عزيز النفس أبي 

الهمة ال أطلب مساعدة أحد، أبحث عن الرزق الحالل.
ثم إن قبلت حالتي فهي ال تقوى على خدمة أخي المقعد صاحبي في الدنيا، ومؤنس 

وحدتي، وجزائي عند اهلل أعظم.
والحديث الشريف يقول فيه الرسول الكريم : »من سره أن يكون أكرم الناس فليتق 

اهلل في النساء«.
وأنا أحب أن ألقى اهلل تعالى بأحسن حال وعمل وأجل، وإال سأجني بزواجي على نفسي 

والمرأة.
قال عليه السالم : »استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أيسر معوج يصعب 

تقييمه«.
خالي، أنا ال أكثر جدال، وإنما أخاف اهلل وال أتردد على مكاتب قضاء األسرة.

اللهم استرنا وادفع عنا بالءهن، إن كيدهن عظيم، أتذكر العجوز الشمطاء كيف غلبت 
الشيطان اللعين وأغلقت عليه الباب.

خالي، فجمال الحال : الصبر في هذه الدنيا..
فزواجي من حورية الجنة  في انتظاري

ال مهرا وال مصاريف، وال شروط
َحاُب  أسكن وإياها قصرا بهيجا في جنة ذواة أفنان، قطوفها دانية، لقوله تعالى : »َواأَ�صْ
ــُدوٍد َوَماٍء  ْ وٍد  َوِظــلٍّ ممَّ نضصُ وٍد َوَطْلٍح ممَّ ضصُ ْ َحاُب اْلَيِمنِي ِف سِصْدٍر ممَّ اأَ�صْ اْلَيِمنِي َما 
اأَن�َصاأَْناُهنمَّ  اإِنمَّا  ْرُفوَعٍة  ممَّ َوُفُر�ٍس  ُنوَعٍة  َمْ َوَل  َمْقُطوَعٍة  َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة لمَّ  �ْصُكوٍب  ممَّ
لِنَي َوُثلمٌَّة مَِّن  َحاِب اْلَيِمنِي ُثلمٌَّة مَِّن اْلأَومَّ أَ�صْ اإِن�َصاءً َفَجَعْلَناُهنمَّ اأَْبَكاًرا ُعُرًبا اأَْتَراًبا لِّ

اْلآِخِريَن« ] الواقعة[.
كما أرجوه أن يقبل اهلل عذري، ويدخلني جنة النعيم مع والدي، ورحمة ربي خير من متاع 

الدنيا.
قال تعالى :

َزُنوَن المَِّذيَن اآَمُنوا ِباآَياِتَنا َوَكاُنوا  »َيا ِعَباِد َل َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َوَل اأَنُتْم َتْ
َحاٍف مِّن َذَهٍب  وَن، ُيَطاُف َعَلْيِهم ِب�صِ َبُ َة اأَنُتْم َواأَْزَواُجُكْم ُتْ نمَّ ُم�ْصِلِمنَي اْدُخُلوا اْلَ
ُة المَِّتي  نمَّ نُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن َوِتْلَك اْلَ َواأَْكَواٍب َوِفيَها َما َت�ْصَتِهيِه اْلأَنُف�ُس َوَتَلذُّ اْلأَْعنُيُ َواأَ
ْنَها َتاأُْكُلوَن« صدق اهلل  اأُوِرْثُتُموَها ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثرَيٌة مِّ

العظيم ]س الزخرف 73/67[.
في الدنيا قال عليه السالم : »نساء كاسيات عاريات الويل لمن خالف مطبها.

قال تعالى :
، َفِباأَيِّ اآَلِء َربُِّكَما  ْرِف َلْ َيْطِمْثُهنمَّ اإِن�ٌس َقْبَلُهْم َوَل َجانٌّ اُت الطمَّ َ »ِفيِهنمَّ َقا�صِ
َباِن، َهْل َجَزاُء اْلإِْح�َصاِن  َباِن، َكاأَنمَُّهنمَّ اْلَياُقوُت َواْلَْرَجاُن، َفِباأَيِّ اآَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ ُتَكذِّ

اإِلمَّ اْلإِْح�َصاُن« صدق اهلل العظيم ]س الرحمن 60/54[.
قال تعالى :

ْوِعٌد  َل َلُهُم اْلَعَذاَب َبل لمَُّهم ممَّ ْحَمِة َلْو ُيوؤَاِخُذُهم ِبَا َك�َصُبوا َلَعجمَّ »َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرمَّ
لمَّن َيِجُدوا ِمن ُدوِنِه َمْوِئًل« صدق اهلل العظيم ]س الكهف[.
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�حلمُد هلِل رب  �لع�ليـــن، و�ل�سالة و�ل�سالم على خ�مت 
�لَكِرمُي،  ِبُيّ  �لَنّ د  ُمَمّ ونبين�  �سيدن�  و�لر�سلني،  �لأنبي�ء 
َومْن  ِبنَي،  ِيّ �لَطّ و�أَ�سَح�ِبِه  �آِلــِه  وعلى  �لأِمنُي،  و�ْلُ�سَطَفـــى 

يِن. َتِبَعهم ِب�إح�َس�ٍن �إلى َيوِم �لِدّ
�أم� بعد:

 مع�سر �لقر�ء: يقول �هلل -تب�رك وتع�لى - ف مكم 
�َبُه،  َ َعَلى َحْرٍف َف�إِن �أ�سَ ��ِس َمْن َيْعُبُد �هللهَّ كت�به: )َوِمَن �لنهَّ
َر  �َبْتُه ِفْتَنٌة �ْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخ�سِ َخرْيٌ �ْطَم�أَنهَّ ِبِه َو�إِن �أ�سَ

َر�ُن �ْلُِبنُي( �حلج:11. �سْ ْنَي� َو�ْلآِخَرَة  َذِلَك ُهَو �ْلُ �لدُّ
�أعز�ئي �لقــر�ء: �آيــ�ت - بال �ســك - عظيمـــة، تف�سح 
عن حقيقــة بع�س �لنــ��س، �آي�ت �هلل �لتي ربطت �ل��سي 
عن  فتحدثت  و�حـــدة،  حلقة  ف  وجعلتـــه  ب�حل��سر، 
و�لك�سب  �لظ�هرة،  �لنفعــة  تريــد  �لتي  �لن�فقة  �لقلوب 
يخل�س  ومل  م�س�حله،  مع  يدور  �أي  �لع�جل؛  �ل�سخ�سي 
�أي عمل توؤديه، حتى  ولءه وعب�دته هلل تع�لى، مق�بل 
ع�سرية  م�سكلة  �إنه�  �لإمي�ن!،  هو  �لعمل  هذ�  ك�ن  لو 
�سبيلهم  عن  �لن��س  بع�س  �نقالب  ف  ت�سببت  متف�قمة، 

�ل�ستقيم، جزعً� عند �لأزم�ت، ونفور� عند �لبليــ�ت، 
وقد بيـن لن� �سبح�نه �أن �لبتالء �سنة رب�نية، حيث 
َيُقوُلو�  �أَْن  ُكو�  ُيْتَ �أَْن  ��ُس  �لنهَّ َب  �َح�سِ ق�ل تع�لى: )�مل  
و�لنبي  بل  �لعنكبوت:1-2،  ُيْفَتُنوَن(  َل  َوُهْم   � ء�َمنهَّ
�سلى �هلل عليه و�سلم و�سح ذلك للموؤمنني بقوله: )�إنهَّ 
ِ�بَتالُه(؛ فينقيه وي�سفيه،  �أَحبهَّ َعبد�ً  �إذ�  َتع�لى  �هلَل 
في�سبح كم� ق�ل ملسو هيلع هللا ىلص: )يف�رق �لدني� وم� عليه ذنب(، 
حيث  ذلك،  عن  ح�لهم  تغري  �لن��س  من  �سنف  لكن 
وح�فة  َطَرف  على  �أي  حـرف؛  َعَلى  يِن  �لدِّ ِف  َدَخلو� 
بغري  �سك  على  �هلل  ويعبدون  مهلكة،  عميقة  ه�وية 
ثقة، اأو على �شرط، يريد اأن يقدم العبادة هلل تعالى 
�شــرط  على  واالبتــالءات،  االختبارات  عن  بعيدا 
�أنه  على  دللة  �نقلب،  و�إل  �لد�ئم،  و�لك�سب  �لنفع 
�لعب�دة، فلم  غري متمكن من �لعقيدة، ول متثبت ف 
مزعزع  هو  بل  قلبه،  من  و�لإمي�ن  �لإ�سالم  يتمكن 
َم�  َوَجَد  َف�إِْن  �إمي�نه،  فى  م�س�حله  تتحكم  �لعقيدة، 
و��ستمر  و�سكن،  به  �طم�أن  �لدني�،  مت�ع  من  ُه  ُيِحبُّ
يجد  مل  و�إن  �أي  ُيخترب؛  عندم�  لكن  وفرح،  و��ْسَتَقرهَّ 
وجزع  وكفر  دينه،  ترك  ورغب�ته،  �سهو�ته  يلبي  م� 
و�نقلب، و�حتج على ربه، وت�سجر من ق�س�ئه وقدره، 
�س �لدين لالختب�ر، ف�إن جلب له  وك�أنه هو �لذي يعرِّ
�لدني�  فيخ�سر  فال،  و�إل  وحقً�،  �سدقً�  ك�ن  �لنفعة، 
و�لآخرة، وذلك هو �ل�سر�ن �حلقيقى �لو��سح �لبني، 

و�ل�متة �ل�سيئة؛ لأنه يعبد �هلل على ح�سب م�سلحته، 
وهذ� �ل�سنف من �لن��س موجود ف كل زم�ن ومك�ن، وهذ� 
بع�س  ح�ل  �أ�سبح  �ل�سديد،  ولالأ�سف  �ليوم  نر�ه  م�  هو 
ور�ء  و�ل�سري  و�لنف�ق  و�لردة  �لتلون  حيث  هكذ�،  �لن��س 
�إن  �أن نكون عب�د� �س�حلني خمل�سني،  �ل�س�لح، ول ميكن 
�لن��س  مع�مالت  �س�رت  توجهن�،  �لتي  هي  �ل�س�لح  بقيت 
اأف�شل، وكذلك هو  اأو  باملثل  الرد  �شرط  كلها على  اليوم، 
ح�ل �لبع�س �لآن ف �أعم�لهم، �إذ� قدم �لدمة ل�س�حب 
�أو قريب، يقدمه� وينتظر �لأجر، �أو ينتظر �لرد، وهكذ� 
ح�ل �لبع�س مع ربه، يتع�هد معه �سبح�نه، ويقبل على 
�لعب�دة عند �إقد�مه على �أمر م� ي�سعب عليه، �أو يخ�سى 
�أو  �أو مر�س،  �أو وظيفة  �أو در��سة  �أو جت�رة  منه؛ ك�متح�ن 
�أمور دني�ه، وعندم� ين�ل م� يتمنى، ين�سى  �أي �سيء من 
�هلل  يع�هد  و�لبع�س  وجهه،  على  وينقلب  ربه  مع  �لعهد 
على �لو�س�ل معه �سبح�نه، كلم� ز�د عنده �ل�ل و�لري، 

وينقلب عند �أول �سدمة، �أو عند �أول خ�س�رة، �أو عند �أول 
م�سيبة، ولعل ذلك يتبني من �سبب نزول �لآيــة �لكرمية 
قـ�ل  حينـمــ�  �ليـهــودي  ف   - �لقرطبــي  قــ�ل  كم�   –
وخيال  و�إبال  م�ل  يرزقني  �أن  ربك  يل  »�أدع  ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبـي 
وولد� حتى �أوؤمن بك، فدع� له ملسو هيلع هللا ىلص، فرزقه �هلل عز وجل 
م� متنى، ثم �أر�د �هلل تع�لى فتنته و�ختب�ره وهو �أعلم به، 
ف�أخذ منه م� رزقه به بعد �أن �أ�سلم، ف�أتي �لنبي �سلى �هلل 
َوَم�يِل  ِري  َب�سَ َذَهَب  فقد  �أَِقْلِني،   « له:  وق�ل  و�سلم  عليه 
َوَوَلِدي! بعد �أن �أ�سلمت« تف�سري �لقرطبي:17/12، ف�أنزل 
��ٍس  َعبهَّ �ْبِن  َعِن  وف  �لآية،  هذه  فيه  وتع�لى  تب�رك  �هلل 
َمْن  ��ِس  �لنهَّ )َوِمَن  تع�لى:  قوله  ف  َق�َل  عنهم�  �هلل  ر�سى 
ُجُل َيْقَدُم �لَِديَنَة،  َ َعَلى َحْرٍف(، َق�َل: »َك�َن �لرهَّ َيْعُبُد �هللهَّ
ِديٌن  َهَذ�  َق�َل:  َخْيُلُه،  َوُنِتَجْت  ُغاَلًم�،  ُتُه  �ْمَر�أَ َوَلَدِت  َف�إِْن 
َهَذ�  َق�َل:  َخْيُلُه،  ُتْنَتْج  َومَلْ  ُتُه  �ْمَر�أَ َتِلِد  مَلْ  ْن  َو�إِ �ِلٌح،  �سَ
وهكذ�  رقم:4742،   ،6/98 �لبخ�ري:  �سحيح  وٍء«  �سُ ِديُن 
�لعي�س،  �أنه رغد ف  �لدين على  �إلى  �لن��س  ينظر بع�س 
وينمي  �ل�ســـرع،  ويدر  �لنفـع،  يجلب  �لرزق،  ف  و�سعة 

م�  �أ�س�به  ف�إذ�  �لرو�ج،  ويكفل  �لتج�رة،  ويربح  �لزرع، 
يكره، مل ي�سرب عليه، ونك�س على عقبيه، وخ�سر دينه 
على  �سيتج�سد  �لدني�،  ف  حل�له  �لو�سف  وهذ�  ودني�ه، 
�ل�سر�ئر  تبلى  حيث  �لآخرة،  ف  و�حلقيقة  �لو�قع،  �أر�س 
وتنك�سف �لبو�طن على حقيقته�، هذ� هو ح�ل �لن�فق، 
�إن �سلحت له دني�ه، �أق�م على �لعب�دة، و�إن ف�سدت عليه 
ل� �سلح  �إل  �لعب�دة  �نقلب فال يقيم على  دني�ه وتغريت، 
حي�ة  ف  �لجتم�عية  �لظ�هرة  وهذه  بل  دني�ه،  من 
�لن��س، ل تخت�س ب�لك�فرين �أو �لن�فقني كم� يت�سور، بل 
�لدينية، لكنهم ف  �لذين يتظ�هرون ب�ل�سكلي�ت  ت�سمل 
�أخالقهم وتع�مالتهم و�سلوكهم و�سف�تهم �لنف�سية، �أبعد 
م� يكونون عن �لدين، فهم مي�ر�سون �لطقو�س �لدينية، 
�لتي  �لق�سة  هذه  و�إليكم  بحقيقته�،  يعملون  ل  لكنهم 
»�لتذكرة«، حيث ج�ء  �لقرطبي ف كت�به  �لإم�م  �أورده� 
فيه: »�أنه ك�ن ب�سر رجل ملتزم م�سجد�ً لالأذ�ن و�ل�سالة، 

�لن�رة  يومً�  فرقي  �لط�عة،  و�أنو�ر  �لعب�دة  به�ء  وعليه 
على ع�دته لالأذ�ن، وك�ن حتت �لن�رة د�ر لن�سر�ين ذمي، 
به� وترك  �لد�ر، ف�فتنت  �بنة �س�حب  فر�أى  ف�طلع فيه�، 
م�  �س�أنك،  م�  له:  فق�لت  �لد�ر،  ودخل  �إليه�  ونزل  �لأذ�ن، 
تريد؟، فق�ل: �أنت �أريد، ق�لت: ل�ذ�؟، ق�ل له�: قد �سلبت 
ريبة،  �إلى  ل�أجيبك  ق�لت:  قلبي،  بج�مع  و�أخذت  لبي، 
ق�ل له� �أتزوجك، ق�لت له: �أنت م�سلم و�أن� ن�سر�نية، و�أبي 
ل يزوجني منك،  ق�ل له�: �أتن�سر، ق�لت: �إن فعلت �أفعل، 
فتن�سر ليتزوجه�، و�أق�م معه� ف �لد�ر، فلم� ك�ن ف �أثن�ء 
منه  ف�سقط  �لد�ر،  ف  ك�ن  �سطح  �إلى  رقي  �ليوم،  ذلك 
فم�ت، فال هو بدينه جن�، ول هو به� ��ستمتع« �لتذكرة 
وَل  ب�أحو�ل �لوتــى و�أمــور �لآخــرة، �س:193، و�سدق َر�سُ
ُجَل َلَيْعَمُل  ِ �سلى �هلل عليه و�سلم، حيث يقول: )�إِنهَّ �لرهَّ �هللهَّ
َعَمُلُه  َلُه  ُيْخَتُم  ُثمهَّ  ِة،  نهَّ �ْلَ �أَْهِل  ِبَعَمِل  ِويَل  �لطهَّ َمَن  �لزهَّ
ِبَعَمِل  ِويَل  َمَن �لطهَّ َلَيْعَمُل �لزهَّ ُجَل  َو�إِنهَّ �لرهَّ �ِر،  �لنهَّ �أَْهِل  ِبَعَمِل 
رو�ه  ِة(  نهَّ �ْلَ �أَْهِل  ِبَعَمِل  َعَمُلُه  َلُه  ُيْخَتُم  ُثمهَّ  �ِر،  �لنهَّ �أَْهِل 
َوَرِحَم  رقم:2651،   ،4/2042  : �سحيحـــه  ف  م�سلم 
َم�  ��ُس  »�لَنّ َق�َل:  ِحنَي  ِعَي��سٍ  ْبَن  ْيَل  �لُف�سَ تع�لى  �هلُل 
�ُرو�  ُتوُروَن، َف�إَِذ� َنَزَل ِبِهُم �لَبالُء، �سَ َد�ُمو� ف َع�ِفَيٍة َم�سْ
�ُلَن�ِفُق  �َر  �إِمَي�ِنِه، َو�سَ �إلى  ِمُن  �ُلوؤْ �َر  �إلى َحَق�ِئِقِهم، َف�سَ

�إلى ِنَف�ِقِه«.
حتذرن�  �لكرمية  ف�لآية  �لف�سالء:  �لقـر�ء  �أيه� 
تقويتـه  على  وحتثنـ�  ورك�كته،  �لإمي�ن  �سعــف  من 
يتعر�سـون  عندم�  للموؤمنني  ينبغي  لـذ�  وتثبيته، 
م�  و�لفنت،  و�لبتالء�ت  و�لمتح�ن�ت  لالختب�ر�ت 
يزيدهم ذلك �إل قرب� �إلى �هلل، ولي�س بعد� �أو �نقالب�، 
ت �لأحو�ل، ��ستدت �حل�جُة  فكلم� كرثت �لفنُت وتغريهَّ
�إلى �لثب�ت على �لدين، فالبد �أن نعيد ترتيب �أور�قن� 
�هلل  يعبد  هل  نف�سه،  من�  كل  ولي�س�أل  جديد،  من 
�ليوم، من يت�ستون  �لن��س  تع�لى على حرف؟، فمن 
و�لأخري،  �لأول  همهــم  لكن  �لدينيـة،  ب�لعن�وين 
ُيد�هنون  وتر�هم  وم�س�حلهم،  و�أهو�ءهم  دني�هم 
�أ�سرت  �إذ�  �لث�بتة  �لدينية  �لب�دئ  عن  ويتن�زلون 
مرجعـً�  يقلــد  من  هــوؤلء،  �أمثلة  ومن  ب�س�حلهم، 
ف�إذ�  �سرعية،  بحجة  قلــده  �أنه  و�لفرو�س  دينيً�، 
��سطدم هذ� �لتقليد مع م�سلحة له، �أو وجد منفعة 
�إليه، ول ي�س�أل عن  �أف�سل عند غريه، عدل  دنيوية 
�حلجة �ل�سرعية ف ذلك، وهذ� �سلوك غريب، من�ف 
�أن  �لفرو�س  لأن  �ل�سمحة؛  �لإ�سالمية  �سريعتن�  لب�دئ 
�لتي  �لث�بتة  �ل�سطرة  وهي  �لأ�سل،  هي  �لعقيدة  تكون 
تق��س �سحــة �لأمور وبطالنه� على �أ�س��سه�، فم� و�فقه�، 
فهو حق، و�إل فهو ب�طل، و�إن جلب بع�س �لن�فع �لدنيوية، 
ولي�س �لعك�س كم� عليه هوؤلء من �ل�سطر�ب و�لت�ستت، 
هوؤلء،  يدعيه  �لذي  �لمي�ن  ف  كبري  خــلل  فهذ� 
تعالى من  نعوذ باهلل  ولوازمه،  الدين  وانحطاط يف فهم 
ون�س�أله  و�ل�متة،  �لع�قبة  و�سوء  و�ل�سر�ن،  �لذلن 
على  و�لثب�ت  و�لأعم�ل،  �لأقو�ل  ف  �لإخال�س  �سبح�نه 
�سميع  �إنه  �إمي�نن�،  علين�  يحفظ  و�أن  �لم�ت،  �إلى  �حلق 

جميب.
�سيد  ممد؛  �سيدن�  على  وب�رك  و�سلم  �هلل  و�سلى 

�لأولني و�لآخرين، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
و�حلمد هلل رب �لع�لني.

يعبُدون  اهلل على َحْرٍف
إعداد : محمد أمني بنعفان -


